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НАМесто ПРедгоВоР

драги читателю,
Уважаеми Българолюбецо,
Имаш удоволствието ... Не, щастието да се докоснеш до 
историята, културата, бита и архитектурата на реално 
най-дълголетната столица на България – Бонония,  Бъдин, 
Бдин, Видин.
Миналото на този град оживява в книгата през естетиката 
на документалистиката, скицата, графиката, рисунката, 
фотографията, скулптурата, архитектурата. това 
родолюбиво повествование  е събрало артефакти от близки 
и далечни нам страни, за българи, турци, евреи, руси, сърби, 
румънци, унгарци.
Бих нарекъл този труд „НоВИЯт ЗАВет“ на патриота-
краевед, на българина-видинчанин Рачо Миланов. 
Повествование, достъпно за млади и стари със своя ясен 
език. Книга, която свързва миналото с бъдещето на Видин и 
България.

Александър Пройнов - APER



Рачо Миланов е роден през 1947 г. в 
село Раковица, Видинско. По професия е 
инженер по електроника и над 25 години 
работи в Изчислителния център на Хим-
комбината във Видин. След закриването 
му последните десет години от професи-
налната си кариера прекарва в ПГ „Проф. 
д-р Асен Златаров“. Там, общувайки с мла-
дите хора в трудните години на прехода, 
той се убеждава колко е важно освен до-
бри професионалисти те да станат и ро-
долюбци, да знаят повече за историята и 
миналото на родния град. И когато се пен-
сионира, Миланов предприема своята след-
ващата стъпка – направата на добилата 
голяма популярност страница във Фейсбук 
„Старият Видин“, насочена именно към 
младите хора. 

След  десет години „живот“ онлайн,  
страницата вече е реална, „събрана“ в 
книга с едноименното заглавие „Старият 
Видин“. В нея са поместени неизвестни 
или малко познати литографии, илюстра-
ции, рисунки, снимки и биографии на лич-
ности от Видин от последните два века и 
половина. Търсени в едни от най-престиж-
ните книгохранилища и музеи в света, за 
да „стигнат“ до нас, читателите – он-
лайн библиотеката на Конгреса на САЩ, 
Британската библиотека и Британския 
музей, националните библиотеки на Русия, 
Франция, Испания, Австрия, Германия, 
Унгария, Чехия. Събирани троха по троха, 
ден след ден – повече от 10 години. Дълго-
годишен труд на човек, който обича своя 
град и милее за неговата история, „запа-
лил“ с ентусиазма си стотици видинчани 
(и не само), които стават съпричастни 
към неговата дейност. 

В книгата са подбрани и поместени 

РеКоНстРУКтоРът НА стАРИЯ гРАд

365 знакови снимки и рисунки от Видин от 
ХІХ и ХХ век, които са една малка част от 
публикуваните над две хиляди във Фейсбук 
страницата. Освен рисунки от старо-
престолния град, тук могат да се видят и 
такива от Кула, Белоградчик, Лом, Кала-
фат, с. Флорентин, с. Видбол и др.

Книгата е съставена от две части. 
Първата е „Старият Видин в рисунки на 
европейски и американски художници“. С 
избрани литографии авторът е предста-
вил града откъм река Дунав или с поглед 
от румънския бряг, Руско-турската  война 
от 1854 г., като специално място е отде-
лено на събитията през 1876 и 1877 годи-
на. Подбрани са портрети на личности, 
свързани с Видин, показани са живота и 
бита на хората и др. Тук могат да се ви-
дят рисунки и да се прочетат откъси от 
непревеждани до момента книги за Ви-
дин на двама американски автори – пъте-
шественици.

 Във втората част - „Истории от 
стария Видин“ са публикувани биографии 
и снимки на видни личности, родени или 
свързали живота си с крайдунавския град 
– Осман Пазвантоглу, Панайот Хитов, 
Иван Кишелски, Стефан Любомски, Ви-
динли Хюсеин Тефик паша, Тома Лозанов, 
Хаджи Иван Хадживълчев и др. В тази 
част на книгата могат да се разгледат 
снимки на видински паметници, снимки на 
видински учители, на видински евреи, чеш-
ми и мослуци, градски часовници, старата 
баня, пристанището, жп гарата и др.

„Старият Видин“ е една историческа 
реконструкция на града от последите два 
века и половина. Чудесна книга-албум, в 
която инж. Рачо Миланов е „обрекъл“ на 
незабрава миналото на Видин.

соня Мачорска



СтаРият Видин  
В РиСунки  

на еВРопейСки  
и аМеРиканСки  

художници

ЧАст ПъРВА



Възникнал на стратегическо място край големия завой на 
река Дунав, населяван през вековете от келти, римляни, бълга-
ри и турци, атакуван и превземан от австрийци, нападан от 
маджари и власи, Видин е преживял много промени в много-
вековната си история. За това как е изглеждал градът в дре-
вността или по времето когато е столица на Бдинското цар-
ство, днес можем да съдим само по оскъдните археологически 
находки. Макар като важна крепост Видин да е отбелязван на 
географските карти още от Средновековието, първите рисунки 
на града, правени от европейски художници, се отнасят едва 
към края на XVIII и началото на XIX в. 

Тук са представени рисунки на Видин предимно от XIX век. 
Повечето от тях са помествани в популярните по онова време 
европейски илюстровани седмичници и отрзяват различни съби-
тия, с които градът е бил свързан по някакъв начин - Кримската 
война, въстанията от 1876 г. и последвалата ги Сръбско-тур-
ска война, Руско-турската война от 1877-1878 г. Показани са 
и рисунките на Феликс Каниц, правени във Северозападна Бъл-
гария, както и пътните бележки и скици на посещавалите Ви-
дин европейски и американски пътешественици. Тези рисунки са 
публикувани през годините в страницата на Фейсбук „Стари-
ят Видин“, а тук са събрани хронологично и обобщени с кратък 
текст.



Към края на XVIII и началото на XIX 
в. в Европа в живописта и графиката се 
развива жанра ведута (от италианска-
та дума veduta - изглед, гледка), който 
представлява достоверно изображение 
на градски пейзаж, показващо панора-
ма на град или исторически обект, най-
често с изглед към река на преден план. 
Ведутите стават много популярни след 
1800 година, когато към Италия се на-
сочва поток от английски и други евро-
пейски аристократи, които държали да 
вземат като сувенир от това пътуване 
картини, изобразяващи римската ан-
тичност или изгледи от италианските 
градове. Може да се каже, че ведутите 
са предшественик на популярните през 
ХХ век пощенски картички и на днеш-
ните снимки, които всеки турист пра-
ви със стотици при пътуванията си. Но 
все пак те са и истински произведения 
на изкуството, а не просто един доку-
мент на епохата и много от тях и днес 
впечатляват с майсторство и таланта 
на техните създатели. И ако рисуване-
то на ведути от европейските градове 
не представлявало проблем, то за изо-
станалата Османска империя това не 
било така, а и малцина европейци изоб-
що се решавали да предприемат пъту-
вания дори в нейната европейска част. 
Нещата започнали да се променят едва 
в началото на XIX век, когато австрий-
ските кораби получили разрешение да 
пътуват и по долното течение на река 
Дунав, а във Видин и Русчук били на-
значени австрийски консули. Именно 
реката станала най-удобния и къс път 
към столицата Константинопол и пъ-
туването по нея бързо придобило попу-

лярност. Тогава се появяват описания и 
рисунки и от българските селища, които 
пътешествениците посещавали - преди 
всичко на важните дунавски крепости 
Видин, Никопол, Русчук и Силистра. 

В периода 1820-1826 Адолф Фридрих 
Кунике, художник, гравьор и издател, 
създава голям брой литографии, ко-
ито издава във Виена под общото име 
„Двеста шестдесет и четири изгледи от 
Дунав, следващи течението на реката от 
извора до вливането в Черно море“. Две 
от литографиите изобразяват Видин: 

 - Bulgarien. Stadt und Festung Widdin. 
1 te Ansicht (България. Град и крепост 
Видин. Първи изглед);

 - Bulgarien. Festung Widdin. 2 te 
Ansicht (България. Kрепост Видин. 
Втори изглед)

Други две гравюри пък показват 
гледки край Флорентин:

 - Dorf und Ruinen von Florentin (Село 
Флорентин и руините)

 - Fischer Hütten bey Florentin (Рибар-
ски колиби край Флорентин)

Малкото село Флорентин привлича-
ло вниманието на пътешествениците, 
тъй като тук още от римско време съ-
ществувала крепост под името Флорен-
тиана. Тя се е запазила и е използвана 
като отбранително съоръжение срещу 
влашките набези както по време на 
Бдинското царство, така и при Осман-
ската империя. През 1740 г. тази крепост 
все още била в добро състояние, за което 
пише австрийският капитан Щад, като 
според него тя имала две кули, съедине-
ни с крепостни стени, всички увенчани 
със зъбери. От показаната тук гравюра 
се вижда, че горната част в началото на 

Видин В литогРафии 
от началото XIX Век
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град и крепост Видин - първи и втори изглед
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XIX век вече е полусрутена. По-късно, 
към 1862 г., пътешественикът Феликс 
Каниц отбелязва, че от крепостта са ос-
танали само основите, като местните 
жители разказвали, че тя била разруше-
на доста преди това, а строителният ма-
териал бил използван при изграждането 
на видинските укрепления.

Четирите литографии - по две от Ви-
дин и Флорентин, са дело на Ф. Волф и 
са правени по рисунки на Лудвиг Ерми-
ни. Те, заедно с още 26 други литогра-
фии от поредицата на Адолф Кунике, 
бяха показани като част от колекцията 
на Държавна агенция „Архиви“ в орга-
низираната през 2019 г. във Видин из-
ложба под наслов „Пейзажи от Долни 
Дунав - отсам и отвъд“. 

Очевидно дунавските изгледи са ин-
тересували не само живеещите край ре-
ката. През 1844 г. в Лондон била издаде-

на книгата „Дунавът: неговата история, 
пейзажи и топография“ от Уилям Бий-
ти („The Danube: its history, scenery, and 
topography“ by Beattie, William)

Тя съдържа както описание на едно 
пътуване по реката от нейните извори 
до вливането й в Черно море, така и 
цяла поредица литографии, дело на ху-
дожника Уилям Хенри Бартлет, по ски-
ци на Абреш. Сравнени с издадените 
от Кунике, тези литографии са с много 
по-високо качество и са истински про-
изведения на изкуството. За съжаление, 
сравнително малко от тях са от долното 
течение на реката, а само една е от на-
шия град - „Балканът при Видин“. Ето и 
описанието, което авторът прави за пъ-
туването си във видинския участък на 
реката, което започва от Флорентин:

„На десния бряг на реката, върху 
скала, се виждат останките на древен 

Село флорентин и руините
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замък; а в подножието му се разполага 
малко селище, в което някога са живе-
ли зависимите от своя феодал селяни, 
наречено Флорентин. На брега отсреща 
е Калафат, влашко село, състоящо се от 
ниски разхвърляни колиби и обкръже-
но от множество разкошни пасища. Тук 
течението на Дунав е по-широко, но то 
така е пресечено с острови, че наподо-
бява множество езера.

Към Видин пейзажът става по-хубав, 
раздвижен от вълнообразно издигащи-
те се хълмове, а признаците на живот 
и стопанска дейност се усещат много 
по-осезаемо благодарение на влияние-
то, което оказват на природната среда. 
Първата гледка към тази турска крепост 
и град, с великолепието на Балкана за 
фон, компенсира монотонните сцени, 
описани по-горе и прави ярко впечатле-
ние в съзнанието на пътника. При слиза-
нето на брега обаче веднага се озовахме 

Рибарски колиби край флорентин
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Балканът при Видин

илюстрация към текста за Видин

в Изтока и като разгледахме вътреш-
ността, бяхме поразени, както и в дру-
гите турски градове, от занемареността 
и разрухата, които царяха тук. Казват, 
че населението въпреки това надвишава 
двадесет хиляди жители, а пазарите са 
доказателство за подема в местната сто-
панска дейност и търговията, на които 
корабоплаването по 
Дунава дава нов нео-
чакван стимул.

Крепостта е мно-
го здрава и съоръже-
на, както ни казаха, 
с близо 300 оръдия. 
Пашата, който уп-
равлява тук, прояви 
голяма учтивост към 
непознатите и напра-
ви всичко, за да на-
сърчи приятелските 
контакти. Той ни прие 

учтиво и ни почерпи с кафе и лули. 
Внушителния външен вид, който 

има Видин от разстояние, се дължи на 
неговите бели минарета и джамии, ко-
ито са многобройни и се извисяват над 
другите сгради на града. Въпреки че е 
една от крепостите на ислямизма, тук е 
и седалището на гръцкия архиепископ, 

а значителна част 
сред жителите при-
надлежи към негова-
та църква.“

Освен в цитирани-
те две издания, Ви-
дин е изобразяван и 
на отделни литогра-
фии, разпространя-
вани самостоятелно в 
първата половина на 
XIX век., които също 
дават представа за об-
лика на града по това 
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време.
На една, с неизвестен автор, датира-

на към 1835 г., на преден план се виж-
да група плавателни съдове с хора на 
борда, на фона на изпъкващия с много-
бройните си минарета град. На друга, 
издадена през 1850 г. в Триест, дело на 
К. Бертранд по рисунка на Лауфбергер, 
градът също е показан като фон, а от-
пред е островът – тогава с много по-го-
леми размери, където пристигащите по 
реката търговци са очаквали разреше-
ние да влязат в крепостта или са поста-

вяни под карантина при епидемии. Това 
е може би най-реалистичната картина 
на Видин от този период, на която добре 
се различава и цитаделата „Баба Вида“.

Когато днес разглеждаме литогра-
фиите от първата половина на XIX 
век, трябва да си даваме сметка, че те 
са рисувани по описания, в най-добрия 
случай и по направени скици, и да се 
отнасяме към тях по-скоро като към ху-
дожествени произведения, а не да тър-
сим буквалното съвпадение с действи-
телността. 

Видин около 1835 г. неизвестен автор



15Видин в литографии от началото на XIX век

Видин. литография на к. Бертранд по рисунка на лауфбергер

улица във Видин. литография на Салвадор керубини (Salvador Cherubini), 
поместена в книгата „Provinces Danubiennes et Roumaines“



Видин и калафат 
по ВРеМе на 

кРиМСката Война

В началото на петдесетте години на 
XIX век между Руската и Османската 
империи възниква поредния конфликт – 
този път за контрола над Светите хрис-
тиянски места 
в Палестина. 
Под натиска на 
Франция султан 
Абдул Меджид 
предоставя на 
Католическата 
църква правото 
да управлява и се 
разпорежда със 
Светите места, 
като предава на католическото духовен-
ство ключовете на Ерусалимския храм 
и на Витлеемската черква. Русия реаги-
ра остро и настоява контролът да бъде 
даден на Право-
славната църква, 
но дипломатиче-
ските й усилия 
нямат успех. На 
2 юли 1853 г. им-
ператор Николай I 
заповяда руските 
войски да преми-
нат река Прут и 
да завземат ва-
салните на султа-
на княжества Молдова и Влашко „като 
залог, докато Османската империя не 
удовлетвори справедливите искания на 
Русия“. Като отговор Турция обявява 
война, в която по-късно на нейна страна 
се включат Франция и Англия – това е 
известната в историята Кримска война.

Навлезлите във Влашко руски вой-
ски се насочват на югозапад, с цел да 
стигнат до Белград, където да действат 
съвместно със сръбските сили. Сре-

щу тях тръгват 
базираните във 
Видин турски 
войници, които 
преминават река-
та, завземат Ка-
лафат на 28 ок-
томври, укрепват 
се там и се под-
готвят за поход 
на север, за да 

завземат и Крайова. Сблъсъкът между 
двете воюващи войски става на около 
15 км. от Калафат, при малкото сели-
ще Четате, разположено близо до брега 

на реката срещу 
днешните видин-
ски села Кошава 
и Гомотарци. За 
пръв път от близо 
90 години турци-
те печелят битка 
срещу Русия, но 
са принудени да 
се оттеглят в Ка-
лафат, където ос-
тават обкръжени 

чак до края на месец април 1854 г.
След намесата на Франция и Англия 

във войната бойните действия се прена-
сят в басейна на Черно мори и на полу-
остров Крим. Но в очакване на битки и 
край река Дунав в Калафат и Видин са 
изпратени кореспонденти на английски 
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и френски издания, благодарение на ко-
ито до нас са достигнали редица опи-
сания и многобройни рисунки от двата 
града и от лагера на турските войски, 
които и днес предизвикват интерес. 
Още на 29 октомври 1853 г. английско-
то илюстровано издание The Illustrated 
London News помества рисунка с изглед 
на град Видин, 
придружена с 
кратък текст:

„Видин е 
много важен 
пост, контроли-
ращ пътищата 
от Дунава към 
дефилетата на 
Балкана. Той е 
силно укрепен 
и има над 280 
оръдия. Градът 
е най-големият 
на турския бряг 
на Дунава, с повече от 20 000 жители. 
Има впечатляващ външен вид, когато 
се приближавате към него по вода, за-
ради многобройните бели минарета на 
джамиите, които се издигат високо над 
къщите. В рамките на града се наблюда-
ват признаци на индустрия и богатство. 
Местността около Видин представлява 
приятна гледка от зеленина, обработва-
ни полета и ливади, по които се виждат 
големи стада коне и биволи.“

В началните месеци на 1854 г. същи-
ят вестник публикува поредица рисун-
ки и редовно информира читателите си 
за събитията край река Дунав. В статия 
от 4 февруари, посветена на Калафат и 
Видин, се казва:

„Видин и Калафат са важни градо-
ве и заемат видно място в историята на 
войната, избухнала в Източна Европа. И 
двата града са разположени на брега на 
река Дунав, почти срещуположно един 

на друг. Видин е отдясно, а Калафат е 
на левия бряг. Турското командване е 
разположило между тях параход с две 
оръдия, с нареждане да се движи напред 
– назад и да контролира всички прид-
вижвания по реката.

Гледката към Калафат от околните 
хълмове е много хубава. Но вътре гра-

дът е мръсен и 
неудобен, тъй 
като пътните 
му артерии са 
слабо осветени 
през нощта, а 
мръсотията на 
къщите, вместо 
да бъде отнесе-
на под земята, 
се излива на-
право по улици-
те. Населението 
му се увеличи в 
последно време 

и селската тишина, която преди отли-
чаваше този малък град, отстъпи място 
на шума и суетата от активния живот. 
Омер паша, след славната си победа над 
руснаците и избиването на над 6000 от 
тях, превърна Калафат, досега едва по-
знат по име дори и на най-добрите гео-
графи, в град от най-голям исторически 
интерес.

Укрепленията, обграждащи Видин 
и Калафат, образуват почти перфектен 
кръг, като Дунав е неговия диаметър, а 
линията на отбрана се простира в южна 
посока чак до Белоградчик. В този кръг 
са разположени около 60 000 добри вой-
ници с 266 оръдия от най-тежкия кали-
бър. Към юг е издигната кула със зна-
чителна височина, откъдето лесно може 
да се открие и най-малкото движение от 
страна на врага. Такива укрепления като 
тези няма вероятност да отстъпят дори 
и при по-ожесточени атаки от всички, 



СТАРИяТ ВИДИН18

карта на укрепленията в района на калафат и Видин –
„The Illustrated London News“, 21.01.1854 г.

които досега са били насочени срещу тях.
За Видин, наричан от унгарците Бо-

дон, а от турците Винадован, се твърди, 
че има около 30 000 жители. Благода-
рение на благоприятното си положение 
на Дунав, той е, така да се каже, ключът 
към провинция България и от векове е 
бил обект на атаки и отбрана. Но днес 
Видин престана да бъде просто турска 
граница. Сега това е границата, която 
разделя европейската цивилизация от 

азиатското варварство.“
Тук са поместени рисунките от Кала-

фат и Видин, които европейските вест-
ници са публикували на страниците си 
през 1853/54 г., защото те дават пред-
става как са изглеждали тези градове 
по онова време. Голяма част от тях са 
правени в лагера на турските войски и 
са автентично свидетелство за въоръ-
женията, организацията и порядките в 
Османската армия. 
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Ранени турски войници се завръщат в калафат след битката при четате –
„The Illustrated London News“, 28.01.1854 г.

Битката при четате - 
„L‘écho de laguerre“, Léouzon Le Duc, 1854.
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Видин –
„The Illustrated London News“, 29.10.1853 г.

калафат и Видин –
„The Illustrated London News“, 28.01.1854 г.
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турски укрепен пункт край калафат –
„The Illustrated London News“, 4.02.1854 г.

турска походна кухня край калафат –
„The Illustrated London News“, 28.01.1854 г.
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английските кореспонденти на посещение при турски военачалник –
„The Illustrated London News“, 28.01.1854 г.

пост на река дунав със сигнално оръдие –
„The Illustrated London News“, 4.02.1854 г.
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турски военачалници в калафат –
„The Illustrated London News“, 28.01.1854 г.

командващият турските войски в калафат ахмед паша и управителят на Видин Сами паша –
Рисунки на „The Illustrated London News“, 1854 г.
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Видин на река дунав –
„The Illustrated London News“, 4.02.1854 г.

поглед към калафат от двора на имението на видинския паша –
„The Illustrated London News“, 21.01.1854 г.
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Видински деца играят върху леда на замръзналия крепостен ров –
„The Illustrated London News“, 25.03.1854 г.

Влашко семейство очаква на острова разрешение да влезе във Видин –
„The Illustrated London News“, 25.03.1854 г.
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В турския военен лагер –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.

турски офицери с командващия ахмед паша –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.
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турска кавалерия в калафат –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.

турски кавалерист –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.
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турски военен конвой –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.

якуб ага, полски офицер, началник на нередовните турски войски –
„The Illustrated London News“, 18.03.1854 г.
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турските войски напускат калафат на път за Видин –
френска гравюра от 1854 г.

калафат и Видин –
„L‘Illustration“, 30.09.1854 г.



тРи РиСунки 
на ВидинСкото 

пРиСтанище

Първата рисунка, която е показана 
тук, се съхранява в Британския музей 
под музеен номер 2012,5007.15. Тя се 
нарича „Изглед от Видин“ и е рисува-
на от художника Джеймс Скейн (James 
Skene). Надписът в долния десен ъгъл 
гласи: „Widdin Bulgaria 22 May 1845 / 
Danube / J. Skene“. 

Джеймс Скейн (1775-1864) е шот-
ландски адвокат и художник любител, 
създал много картини и акварели с пей-
зажи от Единбург. През 1838 г. по съвет 
на лекари той се преселва със семей-
ството си в Гърция, където живее някол-
ко години във вила край Атина, постро-
ена по негов проект. Тук също активно 
се занимава с изкуство, рисувайки над 
500 акварела в периода 1838-1845 г. Не 
е известно по какъв повод е било пъту-
ването по река Дунав, когато е рисувал 
изгледа от Видин.

Втората рисунка на видинското прис-
танище е направена от Амедео Преци-
ози на 9 юни 1869 г. Амедео Прециози 
(2 декември 1816 - 27 септември 1882) 
е художник, известен със своите акваре-
ли и гравюри със сюжети от Османската 

империя и Балканите. Той е роден в 
Малта в богато семейство, което го из-
праща да учи право във Франция. Там 
обаче младият Амедео проявява инте-
рес към изкуствата и започва да изучава 
живопис. Тъй като баща му не одобрява 
неговия избор, след като завършва обу-
чението си той напуска Малта и зами-
нава за Константинопол, където започва 
да рисува изгледи от града и неговите 
забележителности. По това време фото-
графията все още не е развита и Преци-
ози предлага на европейските туристи 
и посетители на града, които желаят да 
се завърнат у дома със сувенир от Ос-
манската столица, рисунки и акварели. 
От него купуват картини дори личности 
като Едуард VII и румънския принц Ка-
рол, който го кани в Румъния, за да ри-
сува пейзажи и портрети в страната. Ве-
роятно при това пътуване художникът е 
рисувал и картината, която виждате тук.

Третата рисунка е на Салвадор Ке-
рубини (1801-1869), френски художник 
и гравьор. Тя е поместена в издадената 
през 1856 г. в Париж книга „Provinces 
Danubiennes et Roumaines“.
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джеймс Скейн - „изглед от Видин“

амедео прециози - „Видин“

Салвадор керубини - „Видин“ 



Видин пРез 1876 година

През 1876 г. българското национал-
но-освободително движение достига 
своя връх. Априлското въстание и пос-
ледвалото го навлизане в България на 
четата на Христо Ботев нямат военни 
успехи, но предизвикват много силен 
международен отзвук. Кървавото поту-
шаване на въстанието, при което са из-
бити над 30 000 души, а десетки села и 
градове са запалени и унищожени, шо-
кира цяла Европа и насочва внимание-
то на политици, журналисти, писатели, 
интелектуалци и обикновени граждани 
към случващото се в България. Опи-
саните от американския журналист 

Макгахан ужасни сцени в Батак и дру-
гите разрушени селища са отразени в 
почти всички европейски издания и 
достигат до много хора. Така борбата на 
българите за национално освобождение 
става европейски въпрос и все повече 
се налага убеждението, че Турция няма 
място в Европа. Напълно се оправдават 
думите на Каблешков: „Не в куршума 
на кремъклийката се надявах, а на гър-
межа й, който трябваше да стигне до 
ушите на Европа и на братска Русия.“ 

Във Видинско, където дори в мирно 
време са разположени голям брой тур-
ски войници, през април и май няма 

Видинска улица - 
„L‘Illustration“, 22.07.1876 г
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флорентин на следващия ден след бомбардировката - 
„L‘Illustration“, 16.09.1876 г.

бунтове. Нещата се променят, когато 
през лятото започва Сръбско-турска 
война, в която се включват като добро-
волци и над 1 500 българи. Организира-
ни в няколко чети, те са изпратени през 
границата от командващия сръбските 
войски руски генерал Черняев със зада-
ча да вдигнат на въстание и българите. 
Една от тези чети, включваща и сръбски 
войници, преминава Тимок и навлиза в 
българските земи. Към нея масово се 
присъединяват и въстаниците от Ново 
село, Брегово и останалите села от гра-
ничния район. Напредвайки към Ви-
дин, те превземат село Флорентин, но 
скоро са отблъснати от пристигналите 
по реката два турски военни кораба, а 
самото село е опожарено. Голям брой 
въстаници са убити, много са пленени 

и откарани във Видин, където са екзеку-
тирани. Свидетели на тези събития ста-
ват и много европейски кореспонденти, 
пристигнали в града да отразяват вой-
ната на Турция и Сърбия. Докато делото 
и заслугите на журналиста Макгахан за 
справедливата българска кауза са добре 
известни (княз Александър Батенберг 
дори го нарича „Освободителят на Бъл-
гария“), то дейността на тези неговите 
колеги е забравена във времето. Те оба-
че имат значителен принос за формира-
нето на общественото мнение в Европа, 
защото изпращат не само описания на 
видяното, но и рисунки, които са помес-
тени в популярните по това време мно-
готиражни илюстровани седмичници и 
така достигат до голям брой хора.

С емоционалните си информации 
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за положението във Видин и България 
се открояват двама французи – журна-
листът Лудвиг Ригондо и художникът 
Пол Адолф Кофман, които публикуват 
материали във френските седмичници 
„L’Illustration” и „Le monde illustre”. Ето 
кратък цитат от техен текст:

глави на екзекутирани български бунтовници
Рисунка на пол кофман в „L‘Illustration“, 22.07.1876 г.

 „През главния вход на крепостта – 
Стамбол капия, влизаме в турската част 
на града и първата картина, която се от-
крива пред погледа, съвсем не е в със-
тояние да ни успокои. До крепостната 
стена – ужасна гледка – са забити копия 
с набучени на тях човешки глави. Други 
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глави на екзекутирани български бунтовници, 
изложени край крепостната стена на Видин -

„Всемирная иллюстрация“, 7.08.1876 г.

се въргалят по земята: това са, както 
разбираме, главите на някои от българ-
ските въстаници от епизода с „Радец-
ки“. Клетите, обкръжени от черкези, те 
са били почти всички избити…“ 

Пол Кофман изпраща рисунка на ви-
дяното и тя е поместена на първа стра-
ница на „L’Illustration“ в броя от 22 юли 
1876 г. Впечатлението от нея е толкова 
силно, че в следващите седмици тя е 
публикувана в повечето от тогавашни-
те европейски илюстровани издания 
именно като нагледно доказателство за 
случващото се в България, потвърдено 
от авторитетни журналисти. На 5 ав-
густ същият вестник помества - отново 
на първа страница - друга смразяваща 
илюстрация от Видин, този път изобра-
зяваща обесване на заловен въстаник. 
Ригондо пише: 

„Излизайки от крепостта, попадаме 

на екзекуция – обесването на един зло-
чест човек, за когото ни казаха, че бил 
български въстаник. Инструментът на 
наказанието е бесило. Сковано е от две 
греди, високи около 4 метра и съедине-
ни с трета греда със същата дължина. 
Въжето с примката, дълго около 50 см, 
е вързано някъде по средата на напреч-
ната греда. Осъденият се качва по стъл-
ба до гредата, следван от палача. Той му 
слага примката на врата и с един удар в 
гърба го блъска надолу. Повече не же-
лаем да видим нищо и се отдалечаваме 
бързо.“

И тази рисунка има съдбата на първа-
та – публикувана е в редица европейски 
издания, като испанският седмичник 
„La Ilustracion Espanola y Americana” 
дори прави свой вариант, показващ бе-
силката от друг ракурс. Третата рисунка 
на Кофман, станала много популярна, е 
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екзекуция на български бунтовник във Видин - 
Рисунка на кофман в „L‘Illustration“ от 5.08.1876 г.
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испански вариант на рисунката на кофман - 
„La Ilustration Española y Americana“, 22.08.1876 г.
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правена в Белоградчишко и изобразя-
ва група завързани българи, откарвани 
от черкези да копаят окопи на турски-
те позиции във войната със Сърбия. 
„На излизане се сблъскваме с дузина 
башибозуци, които отвеждат трима 
арестувани. Клетите, те са с вързани 
на гърба ръце, като въжето е стегнато 
така здраво, че оставя големи кърва-
ви следи на китките. Същото въже се 
увива след това два пъти около врата, 
а краят ми се държи от башибозуците, 
които си доставят видимо удоволст-
вие, като го придърпват силно. Като че 
тези, които водят, не са хора, а някак-
ви животни.“

Почти във всеки брой от лятото на 

1876 г. вестник „L’Illustration“ помества 
информация за положението в Бълга-
рия и за хода на войната между Турция 
и Сърбия. Запаленото село Флорентин 
също може да се види на рисунка, на-
правена от художника Петрович, а Ви-
дин е представен на читателите като ти-
пичен ориенталски град чрез рисунката 
„Една видинска улица“

По повод на тези публикации извест-
ният и много влиятелен френски писа-
тел Виктор Юго възкликва:

„Дошъл е момент да се издигне глас 
на протест. Целият свят е възмутен. Ид-
ват минути, когато човешката съвест 
взема думата и заповядва на правител-
ствата да я слушат.“

Селяни от Видинско, отвеждани от черкези 
за работа по изграждане на отбранителни съоръжения - 

Рисунка на кофман в „L‘Illustration“ от 22.07.1876 г.
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Вариант на рисунката на кофман - 
„Le Monde Illustre”, 22.07.1876 г.

испански вариант на рисунката на кофман - 
„La Ilustration Española y Americana“, 15.08.1876 г.
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конвой с пленени български въстаници - 
„L‘Illustration“, 16.09.1876 г.

пристигане във Видин на нередовни турски войски от азия - 
„L‘Illustrazione Italiana“, 10.09.1876 г.
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пристигане във Видин на турски войски от египет - 
„L‘Illustration“, 21.10.1876 г.
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Немскоезичните издания в Германия 
и Австрия също подробно информи-
рат читателите си за случващото се във 
Видин през 1876 година. Излизащият в 
Лайпциг седмичник „Illustrirte Zeitung” 
помества на 9 септември голяма рисун-
ка от Феликс Каниц, който познава до-
бре града, защото го е посещавал мно-
гократно в предходните години. Макар 
че не е пряк очевидец, авторът пише:

„Нашата илюстрация води зрителя 
към центъра на видинската крепост, до 
Сахат мегдан (площада с часовника), 
чиято красива камбанария замести без-
формената си дървена предшественица 
през 1864 година. Тук виждаме сцена, 
която за съжаление се повтаря много 
често през последните няколко месеца: 
заловени от черкезите български селя-
ни, водени към мястото на екзекуцията. 
Осъдените на обесване носят смъртна-
та си присъда на плоча, провесена на 
гърдите. До тях, от дясната им страна, 
крачи свещеникът, който ги утешава, а 
вляво – палачът циганин с примитив-
на бесилка и въже в ръцете. Заптиета-
та с ятагани и турци – възбудени зри-
тели, образуват живия околен декор на 

печалното шествие…“
Тази рисунка на Каниц е добре по-

зната в България, защото той я помест-
ва, макар и орязана по височина и ши-
рина, в книгата си „Дунавска България 
и Балканът“, която издава 6 години 
по-късно. Един детайл от нея – часов-
никовата кула, нарисувана като фон на 
печалната сцена, дава представа за вида 
на тази градска забележителност. До 
нас е достигнала само още една рисунка 
(поместена във френския „L’Illustration“ 
- виж стр. 41) на този часовник, съборен 
от румънската артилерия две години по-
късно по време на Руско-турската война.

Издаваният във Виена австрийски 
илюстрован седмичник „Neue Illustrirte 
Zeitung” също изпраща свои корес-
понденти, за да отразяват военните 
действия между Сърбия и Турция. И 
те ползват Видин като изходен пункт 
към района на войната, а направените 
от тях рисунки са поместени в броя от 
27 август. Там може да се види панора-
мен изглед от града с цитаделата „Баба 
Вида“, гледан от реката, както и карти-
ни от разрушеното село Флорентин и 
все още непогребаните жертви, убити 

Разрушеното село флорентин - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.
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отвеждане на български бунтовници към мястото на екзекуцията
Рисунка на феликс каниц в „Illustrirte Zeitung“ от 9.09.1876 г.
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непогребани жертви край флорентин - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.

турски войници във Видин - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.
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Башибозуци се завръщат след ограбването на български и сръбски селища - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.

анадолски „гости“ съзерцават плячката - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.
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край селото. Показани са и печалните 
„герои“ – башибозуците, завръщащи 
се с плячка от разрушените български 
и сръбски селища.

И английският илюстрован седмич-
ник „The Illustrated London News” по-
мества материали за положението в 
България, както и няколко рисунки от 

чуждите кореспонденти напускат Видин на път към Сърбия - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.

Видин - 
„Neue Illustrirte Zeitung“, Wien, 27.08.1876 г.

Видин. Тонът на вестника е по-умерен, 
в синхрон с правителствената полити-
ка, като се набляга повече на хладното 
описание и се избягват емоционалните 
оценки и квалификации. В броя си от 
8 юли вестникът публикува две големи 
рисунки от Видин, заемащи една цяла 
вестникарска страница. Първата е оза-
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Пророчески се оказват думите на Бен-
ковски: „В сърцето на тирана аз от-
ворих такава люта рана, която никога 
няма да заздравей. А Русия – нека тя 
да заповяда!“

От многото реакции в Европа ще ци-
тирам само сонета на големия писател, 
поет и драматург Оскар Уайлд:
Сонет за избиването 
на християните в България
Исусе, жив ли си или в земята
почиват още костите ти бели?
И твойто възкресение не бе ли
сън само, сън на грешницата свята?
Тук стонове изпълват тишината
и твоите свещеници загиват.
Не чуваш ли как вопли се издигат
над труповете хладни на децата?
О, Сине Божи, слез сред тази злоба!
Връз твоя кръст в нощта беззвездно черна
е плъзнал полумесецът проклет.
Ако наистина си жив след гроба,
о, Сине людски, слез със мощ безмерна
преди да те измести Мохамед.

изглед от река дунав край Видин - 
„The Illustrated London News“, 29.07.1876 г.

главена „Видинският паша разпитва пле-
нени бунтовници“, а втората „Бунтовни-
ци, затворени във Видинската крепост“. 
Градът пък е представен на читателите с 
илюстрация на първа страница в броя от 
29 юли „Изглед от река Дунав при Ви-
дин“, на която може да се види и една от 
многобройните тогава видински речни 
мелници. 

Благодарение на всички тези мате-
риали, помествани в най-тиражните 
издания, в цяла Европа се надига въл-
на от протести, в която се включват и 
най-именитите умове на онова време. 
Своя глас в защита на българите дават 
писателите Виктор Юго, Толстой, Дос-
тоевски, Тургенев, учените Д. Менде-
леев, Иречек, Чарлз Дарвин, политици 
и държавници като Гладстон, Гари-
балди и Бисмарк. Дори и най-консер-
вативните европейски политици раз-
бират, че срещу Османската империя 
са необходими решителни действия. 
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Видинският паша разпитва пленени бунтовници - 
„The Illustrated London News“, 8.07.1876 г.

Бунтовници, затворени във Видинската крепост - 
„The Illustrated London News“, 8.07.1876 г.
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Българско семейство бяга със сал през река дунав - 
рисунка на „The Illustrated London News“



Видин пРез Военната 
1877 година

Още в началото на 1877 г. станало 
ясно, че дипломатическите усилия за 
разрешаване на т. нар. Източна криза 
нямат успех и че войната между Руска-
та и Османската империя е неизбежна. 
Това отново насочило вниманието на 
европейската преса към България и към 
района на бойните действия били из-
пратени кореспонденти от почти всички 
водещи издания в Русия, Англия, Фран-
ция, Германия, дори и от Испания. Ня-
кои от тях следвали движението на ру-
ската армия, други били в турския лагер, 
но и едните, и другите в продължение 
на една година ден след ден информи-

рали читателите си за хода на военните 
действия. Тези кореспонденти оставили 
не само точната хронология на войната, 
но също и многобройни описания, ски-
ци и рисунки от България, които днес са 
ценен източник за изследователите на 
нашата история. Някои от тези матери-
али са широко известни и многократно 
тиражирани през годините, но голяма 
част остават забравени, така както са 
забравени и отдавна престаналите да 
излизат вестници, в които те са помест-
вани. В последните години обаче мно-
го страни дигитализираха архивното си 
наследство и благодарение на Интернет 

Видинското пристанище през 1877 г. -
„Illustrirte Zeitung“ от 21.04.1877 г.
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то стана достъпно и за всеки у нас, кой-
то се интересува от миналото. От огро-
мния брой материали за войната тук ще 
споменем само няколко, които се отна-
сят за Видин и то предимно такива, ко-
ито са придружени със скици и рисунки 
и досега не са публикувани в нашите 
издания.

В броя си от 21 април 1877 г. нем-
ският вестник „Illustrirte Zeitung“ по-
мества статия, в която се констатира, че 
войната между Русия и Турция е пред-
стояща. Според анализа на автора, пър-
вото голямо препятствие пред руската 
армия ще бъде река Дунав, по течение-
то на която турците са изградили добре 
укрепените крепости Видин, Никопол, 
Русчук, Силистра и Тулча. Съобщава се 
също, че от Константинопол за Варна са 
изпратени допълнително 200 нови кру-
повски оръдия, с които да се подсилят 

тези дунавски крепости. Към статията е 
добавена рисунка от видинското прис-
танище, за която се казва, че е напра-
вена „от нашия специален художник“. 
В кратък текст под нея се обяснява, че 
плавателните съдове във Видин се под-
готвят за изграждане на лодков мост 
към съседния Калафат.

Повече подробности за подготвяния 
понтонен мост дава друг немски илюс-
трован седмичник - издаваният в Щут-
гарт Über Land und Meer. В неговия 32 
брой е поместена любопитна рисунка 
на видинското пристанище, за автор на 
която е посочен Шьонберг. В текста се 
пояснява, че макар турската армия да 
притежава модерни понтонни средства, 
в случая се наложило, поради наближа-
ващата война, а и заради икономии, да 
се подготвят за използване голям брой 
едномачтови съдове, които били отчасти 

подготовка за изграждане на понтонен мост между Видин и калафат -
„Über Land und Meer“, №32/1877 г.
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взети под наем, отчасти реквизирани от 
собствениците. Според автора, тези съ-
дове се наричали „шайки“ (Tschaiken), 
наименование вероятно произлизащо 
от турската дума šaika – лодка. Ето как-
во още пише кореспондентът: 

„Но мачтата е пречка за използване 
на съдовете за мостови цели, затова се 
налага тя да се отстрани. На осъдените 
от крепостта е наредено да свършат тая 
работа. Те не носят вериги, а само три-
ъгълни метални ленти на краката, които 
предотвратяват бягството, но не пречат 
на работата им и те я вършат ревност-
но. Всичко е подготвено и в рамките на 
дванадесет часа огромният мост до Ка-
лафат може да бъде изграден“.

Какви всъщност са били военните 
планове на командващия турските вой-
ски във Видин Осман паша? За разлика 
от повечето турски военачалници, той 
бил убеден привърженик на активните 

действия и смятал, че е по-добре вой-
ната да се води на румънска територия, 
а не да се чака руската атака през река 
Дунав. Затова и започнал подготовка за 
изграждане на понтонен мост и съоб-
щил в Константинопол, че възнамеря-
ва, подобно на своя предшественик от 
времето на Кримската война, да пресече 
реката и да се укрепи в съседния Кала-
фат, като по този начин предотврати вся-
каква възможност за атака към Видин. 
Нещо повече, предложил и Хасан паша 
от Никопол да заеме Турну Мъгуреле, а 
Абдул Керим паша от Русчук – Гюргево. 
Това, според него, щяло да принуди рус-
наците да атакуват само през Добруджа, 
където пък били разположени най-мно-
гобройните турски войски. Този план на 
Осман паша обаче на бил приет, защо-
то военното ръководство на Османска-
та империя го сметнало за много рис-
кован и той бил принуден да изостави 

турски лагер във Видинската крепост -
„Illustrirte Zeitung“, 23.06.1877 г.



53Видин през военната 1877 година

замисления строеж.
В началото на месец май Видин бил 

посетен от кореспондент на английския 
„Дейли Телеграф“. В съобщенията си 
той посочва, че градът наброява 20 000 
души, но край него са разположени 80 
000 турски войници – очевидно силно 
преувеличена цифра. Не се споменава 
нищо за мост, но се изтъква, че арми-
ята на Осман паша е добре екипирана 
и снабдена с модерни пушки от систе-
мата „Мартини Пибоди“ английско и 
американско производство. В крепостта 
пък се намирали около 450 оръдия, пре-
димно стар образец, но имало и нови 
от Германия. Като главно предимство 
на видинската крепост авторът посочва 
нейното местоположение – обградена 
от едната страна от реката, а от другата 
от блата, които според написаното дос-
тигали 3-4 метра дълбочина и правели 
крепостта непревземаема.

Въпреки че планът на Осман паша 
бил отхвърлен, той не се отказал от 
намеренията си да играе активна роля 
във войната. Когато забелязал появата 
на румънски войници около Калафат, 
дал нареждане те да бъдат обстрелва-
ни с оръдията. Румънската артилерия 
отговорила и така на 7 май Румъния се 
включила във войната, без официално 
все още да е издала акт за това. А арти-
лерийската престрелка между Видин и 
Калафат продължила почти 9 месеца и 
нанесла поражения и на двата града. 

Тъй като по това време в останалите 
участъци все още не се водели актив-
ни бойни действия, европейските ко-
респонденти, следващи движението на 
руската армия в Румъния, насочили ин-
тереса си към Калафат и Видин. Някои 
от тях съобщавали за силни поражения 
и дори големи пожари в двата града. 
Руският военен кореспондент Василий 

калафат и Видин -
„Illustrirte Zeitung“, 16.06.1877 г.
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Немирович-Данченко посещава Кала-
фат и в кореспонденциите си опровер-
гава тези твърдения. Според него гра-
дът прави тягостно впечатление, защото 
е изоставен от жителите си, прозорците 
на къщите са заковани, а вратите заклю-
чени. Нямало все още никакви пораже-
ния, а оценката му за турските артиле-
ристи е, че стрелят сякаш с вързани очи. 
За нас най-интересно е описанието, ко-
ето той прави на Видин, наблюдавайки 
го с бинокъл от височината на Калафат. 
Руският кореспондент не скрива въз-
хищението си и твърди, че огреният от 
пролетното слънце град, с крепостната 
си стена и с издигащите се към небето 
белоснежни минарета, представлява 
една възхитителна гледка.

Рисунки и описания на артилерий-

ската престрелка между Видин и Ка-
лафат днес могат да се открият в почти 
всички вестници, които тогава са имали 
военни кореспонденти. Всички те съоб-
щават и новината, че румънският принц 
Карол инспектирал румънските пози-
ции и лично командвал артилеристите, 
без да обръща внимание на взривилите 
се наблизо турски снаряди. За разлика 
от другите издания, „Illustrirte Zeitung“ 
единствен помества рисунка, показваща 
видинската страна на реката, в която на 
преден план е изобразена цитаделата. 
И тази рисунка също е подписана „от 
нашия специален художник“. Днес тя 
е добре известна у нас, защото няколко 
години след края на войната е поместе-
на, макар и леко орязана, във второто 
издание на книгата на Феликс Каниц 

артилерийска престрелка между Видин и калафат -
„Illustrirte Zeitung“, 2.06.1877 г.

надписи над рисунката: форт газибаир, йени табия, Българският замък, калафат
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княз карол при артилеристите в калафат -
“The Graphic”, 9.06.1877 г.

Военните кореспонденти по време на 
артилерийска престрелка между Видин и калафат -

“The Graphic”, 16.06.1877 г.



СТАРИяТ ВИДИН56

„Дунавска България и Балканът“, а тази 
книга е превеждана и издавана и в Бъл-
гария. Очевидно Каниц е и „специал-
ният художник“ на седмичника, който 
с рисунките си онагледявал кореспон-
денциите от Видин. Той не е бил пряк 
очевидец на военните действия, но пък 
отлично познавал града, в който идвал 
няколко пъти преди войната.

И н т е р е с е н , 
но малко извес-
тен е фактът, че 
румънците също 
имали планове 
и се подготвяли 
за изграждане на 
мост през реката. 
Това станало за-
ради поставената 
им задача от Ру-
сия да блокират 
Видин, като по 
този начин защи-
тят от запад на-
предващата към 
Балкана руска 
армия. За мяс-
то на десанта те 
избрали Флорен-
тин и започнали 
да превозват в тази посока понтонни 
съоръжения. Но закъснели, събитията 
ги изпреварили и това променило хода 
на войната…

На 27 юни руските войски преми-
нали Дунава при Свищов и се насочи-
ли към Търново и старопланинските 
проходи. Научавайки новината, Осман 
паша оставил половината от войските 
си край Видин и по границата със Сър-
бия в пунктовете Брегово, Кула, Ракови-
ца и Белоградчик, а останалата полови-
на лично повел на изток. Целта му била 
да достигне Никопол и да се укрепи там 
в тила на руснаците. По пътя получил 

съобщение, че Никопол е превзет, но 
не спрял, а само променил маршрута и 
се насочил към Плевен. За 6 дена, пъ-
тувайки само нощем, неговата армия в 
пълно бойно снаряжение изминала 200 
километра, достигнала Плевен и се ук-
репила там. 

Походът на Осман паша от Видин до 
Плевен, атаките и защитата на града ста-

нали основна тема 
на всички европей-
ски вестници през 
следващите 5 месе-
ца. За заслугите си 
този военачалник 
получил от султана 
титлата „гаази“ – 
победител, а дейст-
вията му били ши-
роко коментирани 
от специалистите 
и изучавани във 
военните училища 
дълги години след 
войната. В Турция 
го смятат за най-из-
явения пълководец 
от последния пери-
од на Османската 
империя, името му 

и досега носят военен университет, ня-
колко села, улици, стадиони и футболни 
отбори. От чисто военна гледна точка 
Осман паша вероятно заслужава такава 
оценка. Но ми струва, че днес, 140 годи-
ни след битките, е важно да подчертаем 
и нещо друго. С действията си видин-
ският паша наистина променя хода на 
войната, но не променя нейния изход, а 
само го отлага с 5 месеца. И това заба-
вяне има своята кървава цена. При Пле-
вен и на Шипка загиват десетки хиля-
ди руски, румънски и турски войници, 
както и много български опълченци. В 
тази кървава сметка трябва да добавим 
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и хилядите цивилни жертви на клането 
в Стара Загора, извършено от ордите на 
Сюлейман паша, тръгнал на помощ на об-
садения Осман. Ние, видинчаните, също 
трябва да помним, че избитите през 1876 
г. въстаници от Видинско са жертва на 
войниците на същия този Осман, който 
лично разпитвал заловените и заповядал 
издигането на бесилките в града. 

През 1877 година Видин остава 
встрани от активните бойни действия. 
След капитулацията на Осман паша 
при Плевен руските войски продължа-
ват настъплението си към столицата на 
Османската империя, а румънските са 
насочени на запад - към Видин. След 
поредица сражения, най-ожесточеното 
от които при Смърдан, през януари ру-
мънските войски обкръжават напълно 
града, но не правят опит да го превзе-
мат, а изчакват края на войната. След 

сключване на Одринското примирие, 
и по изрична заповед на султана, те са 
допуснати в крепостта, където заедно с 
намиращатите се там турски части из-
чакват идването на руския 138 пехотен 
Болховски полк. Това става на 24 март 
(5 април) 1877 г., когато град Видин 
официално е предаден на победителите 
и започва нова страница в своята много-
вековна история.

В европейските издания освен с ар-
тилерийската престрелка през река Ду-
нав, Видин се споменава основно с по-
хода на Осман паша до Плевен. За наше 
съжаление, събитията около града през 
началните месеци на 1878 г. не са отра-
зени в печата. Изключение е една ри-
сунка (вероятно на Феликс Каниц) от 9 
февруари в „Illustrirte Zeitung“, показва-
ща влизането в крепостта през Стамбол 
капия на конвой с румънски пленници.

Скица на Видин и неговата околност -
„Illustrirte Zeitung“, 2.06.1877 г.
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артилерийска престрелка между Видин и калафат -
„The Illustrated London News“, 23.06.1877 г.

калафат и Видин -
Under Fire, Shells From Widdin - „The Graphic”, 1877 г.

калафат и Видин -
„Le Monde Illustre”, 26.05.1877 г.
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калафат и Видин -
Neue Illustrirte Zeitung, Wien, 23.09.1877 г.

жителите на калафат напускат града. -
„L‘Illustration“, 16.06.1877 г.
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Румънски войски в калафат -
„L‘Illustration“, 9-16.06.1877 г.
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турски пост край Видин -
„The Illustrated London News“, 16.06.1877 г.

черкезки лагер край Видин -
“L‘Illustrazione Italiana”, 20.05.1877 г.
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Румънски лагер срещу Видин -
“L‘Illustrazione Italiana”, 5.06.1877 г.

калафат и Видин -
„иллюстрированная хроника войны“, том 1, стр.178
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калафат и Видин -
„иллюстрированная хроника войны“, том 1, стр.178
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пленени румънски войници, 
отвеждани през Стамбол капия във Видинската крепост -

„Illustrirte Zeitung“, 9.02.1878 г.



ВидинСкият кРай 
В РиСунки на феликС каниц

Феликс Филип Емануел Каниц е авс-
тро-унгарски художник и учен - етно-
граф, географ, археолог, най-големият 
европейски изследовател на български-
те земи в годините преди Освобождени-
ето. Той е роден в Будапеща през 1829 
г. и е едно от десетте деца в заможно 
еврейско семейство. От 
малък проявява инте-
рес към изобразително-
то изкуство и завършва 
специализирано ху-
дожествено училище, 
като по време на обу-
чението си рисува ак-
варели и практикува 
литография и други 
графични техники. За-
почва работа като ху-
дожник в издавания в 
Лайпциг илюстрован 
седмичник Illustrirte 
Zeitung и заради та-
ланта и ерудицията си 
бързо се издига до ху-
дожествен редактор. От вестника често 
го изпращат като специален кореспон-
дент до различни страни в Европа, за 
да отразява с текст и рисунки текущите 
събития. Така през 1858 г. той се озова-
ва в Босна – тогава част от Европейска 
Турция – и с почуда открива един нов за 
него свят. С това пътуване започва и нов 
етап от живота на Феликс Каниц – на 
учен изследовател на Балканите – дей-
ност, с която той се занимава до края 
на живота си. Резултатите от своите 
изследвания предава в Императорска-
та кралска академия във Виена и бързо 
се утвърждава като авторитетен учен. 

Става член-кореспондент на географ-
ските дружества в Дрезден, Санкт Пе-
тербург, Берлин и Виена, попечител на 
Музея на търговията и член на дирекци-
онния съвет на Клуба на науките, дори 
съветник на император Франц Йосиф I. 
Неговият научен интерес съвпада с ам-

бициите на Австро-Ун-
гарската империя за те-
риториална експанзия 
на Балканите, затова 
пътуванията му там са 
щедро финансирани от 
самия император.

На 11 юли 1860 г 
Феликс Каниц за пръв 
път стъпва на българ-
ска земя и бързо уста-
новява, че това е об-
ласт, почти непозната 
за европейците, за ко-
ято дори малкото съ-
ществуващи географ-
ски карти са пълни с 
неточности. И в след-

ващите близо 20 години той неуморно 
кръстосва България, изучава нейната 
география и минало, прави археологи-
чески проучвания, многобройни скици, 
рисунки и описания за живота и бита на 
българския народ. Въпреки че изучава 
главно Северна България, Каниц цели 
18 пъти пресича Балкана, като описва 
и Софийското поле, Розовата долина, а 
при морето достига на юг до Несебър. 
Своите пътувания прави на кон, придру-
жен само от преводач и едно заптие за 
охрана. Арестуван е няколко пъти, дори 
е нападан и ограбван от разбойници, но 
не се спира пред трудностите и упорито 
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феликс каниц - гробът на пазвантоглу във Видин
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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продължава научните си изследвания, 
които обобщава и издава през 1875 г. в 
три тома под името „Дунавска България 
и Балканът“. Изработената от него ори-
гинална географска карта на България 
включва 3200 селища, на нея са нане-
сени дори 35 манастира. За нея той е 
награден със златен медал на Парижкия 
географски конгрес, а точността и е та-
кава, че руските генерали я предпочитат 
пред своите карти и я използват по време 
на Руско-турската война 1877 – 1878 г. 

Но Феликс Каниц не е само страни-
чен наблюдател и изследовател, той се 
отнася с голямо съчувствие към бълга-
рите и симпатизира на тяхната кауза за 
национална независимост. Навсякъде 
при пътуванията си установява прия-
телски връзки с местните жители, ко-
ито му помагат със съвети и сведения. 
Отчитайки огромната нужда от добре 
образовани и подготвени хора, по него-
ва инициатива виенския „Ориенталски 

музей” организира и финансира в про-
дължение на девет години обучението 
на български младежи – бъдещи учите-
ли (между тях и едно момче от Видин, 
както и бъдещият знаменит учен проф. 
Иван Шишманов).

Заслугите на Феликс Каниц към 
българите са високо оценени от съвре-
менниците. Учредителното народно съ-
брание в 1879 г. в Търново го поставя 
между „ония лица, които са сторили до-
бро на българския народ”, и с решение 
от 24 март чрез телеграма му изказа сво-
ята благодарност и признателност. През 
1883 г. княз Александър Батенберг го 
награждава с орден „Св. Александър”, а 
на следващата година той е избран и за 
почетен член на Българското книжовно 
дружество (днес Българска академия на 
науките). С царски указ от 1934 година 
пък малкото видинско село Фунден за-
почва да носи неговото име. 

Видин заема особено място в 

Българският замък край Видин
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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турски военен лагер край Видин
Рисунки, публикувани в различни издания:

а) „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1875, 1882
б) „Illustrirte Zeitung“, 9.10.1875
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пътуванията на Каниц из България – те 
обикновено започват от този град, зара-
ди неговото географско разположение 
и наличието на австрийско консулство. 
Тук той поддържа добри връзки не само 
с турската администрация, от която по-
лучава необходимите документи, но и 
с много българи. Видинският край е 
първата и може би най-добре изучена 
от Каниц българска област, тъй като в 
нея той посещава много места по ня-
колко пъти. Показателен факт е, че за 
второто преработено издание на „Ду-
навска България и Балканът“ от 1882 г. 
Каниц пише нова глава – „В стария и 
новия Видин“, където разказва не само 
за миналото на града, но и за събитията 
по време на Руско – турската война от 
1877 – 1878 г. и за първите стъпки на 
новата българска администрация след 
Освобождението.

След Априлското въстание през 
1876 г. Феликс Каниц пише в защита 
на българите поредица от статии както 
във вестник Illustrirte Zaitung, където 
е сътрудник и художествен редактор, 
така и в други немскоезични издания. 
Към него се обръщат с писма българи 
от много селища, които го информират 
за събитията в България и за погромите 
след кървавото потушаване на въста-
нието. Тези писма са публикувани като 
приложение към книгата на Геза Фехер 
„Феликс Ф. Каниц — Живот, пътува-
ния и научно дело“. Между тях има и 
едно, изпратено от Видин, подателят на 
което съобщава на известния европей-
ски учен за издевателствата, на които 
са подложени българите във Видинско 
през лятото на 1876 г. То е доказателство 
за доверието на видинчани към Каниц 
и надеждите им чрез неговия вестник 
европейската общественост да бъде ин-
формирана за ужасяващите събитията, 
разиграли се край града. Българският 

оригинал на това писмо не е запазен, в 
книгата то е цитирано на немски език. 
Обратният превод – от немски отново 
на български направи живеещата в Бер-
лин г-жа Силвия Никел. Ето пълният 
текст на писмото:

Видин, 26 септември 1876 
В следващите редове искам да Ви съ-

общя някои [мои] бележки. Това са онези 
жестоки престъпления, които се случи-
ха тук във Видинския санджак преди и 
след войната.

Когато избухна българското въс-
тание и сръбската и турската армии 
се изправиха една срещу друга, Видин 
беше място на изправящи косите жес-
токости. От всички страни се стичаха 
башибозушки части и бързаха да се въ-
оръжат, за да се отправят към бойни-
те полета. Това обаче не стана така. 
Вместо да се изправят срещу сърбите, 
те отиваха в българските села, грабеха 
бедните българи, палеха селските им ко-
либи, безчестяха невинните им дъщери 
или ги залавяха и ги водеха в харемите си.

Ден след ден гледахме как черкези и 
башибозук се прибираха с догоре нато-
варени коли, уж че това е плячка от по-
бедените сърби. Разчу се, че предлагат 
краденото за продан и въпреки че не му 
искаха висока цена, никой не купуваше, 
защото знаеше, че турчинът ще обвини 
после него в грабеж. Това чакаше нашия 
работен селянин, който с пот на чело си 
вади хляба от земята.

А останалите от башибозука се въ-
оръжаваха от глава до пети, ходеха по 
цял ден из селата, биеха бедните селяни 
с ятагани по гърба да им дадат пари и ги 
заплашваха, че скоро ще ги изравнят със 
земята.

Мисля, че написаното във вашия 
вестник за убитите 11 кираджии, кои-
то башибозукът преби в техния стан, е 
достатъчно, затова ще го пропусна и ще 
отбележа само, че през тази нощ започ-
на изтребването на българите.
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турски караул ( вероятно край село Раковица) -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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Няколко дни след като башибозукът 
вилня в нашия окръг, чухме от очевидци, 
че 20 села са били опустошени - Ново 
село, Гънзово, Чорокалина, Плакудер, 
Динковица, Раяновци, Косово, Ясен, Чун-
гурус, Халваджии, Делеина, Тияновци, 
Неговановци, Коилово, Ракитница, Бре-
гово, Балей, Влашка Раковица, Връв, Фло-
рентин. 

Първите 12 села са съвсем разграбе-
ни и опожарени от башибозук, селяните 
в по голямата си част са избити, само 
една малка част от тях можа да се спаси 
чрез бягство в Сърбия. Трябва да се от-
бележи, че убитите в Ново село са били 
300, други са се удавили в Дунава, докато 
само 10, заедно с една мома, можаха да 
преплуват широкия Дунав към Влашко.

Разрушаването на Косово стана по 
следния начин - сърбите дойдоха в село-
то и поканиха всички селяни да се прех-
върлят в Сърбия, обаче бедните хора 
отказаха това предложение. На другия 
ден селяните видяха турски части и 
тръгнаха насреща им. Обаче безмилост-
ният командир Хасан бей, вместо да се 
смили над бедните жени, които вървяха 
отпред, заповяда на жестоките си вой-
ниците веднага да ги съсекат. Така и на-
правиха.

Същата съдба имаха и другите споме-
нати 12 села. Жителите на последните 
от 20-те села се опомниха и като видяха 
жестокостите на турците, се решиха 
да изгубят цялото си имущество, вмес-
то живота си и се прехвърлиха в Сърбия 
и от там във Влашко, където и до днес 
си изкарват прехраната просейки.

Първенци в подстрекаването на тези 
жестокости се явяват Хаджи Хасан 
бей, днес издигнат като паша, ранг кой-
то се получава за добри дела, и известния 

пияница Фасли паша, предводителят на 
ордата, с чието одобрение турската 
флота бомбардира Ново село.

В окръг Адлие (Кула) бяха разрушени 
следните 6 села - Бракевци, Градсково, 
Шипиково, Алово, Извор, Раковица. От 
тези 6 села Бракевци имаше същата 
съдба като гореспоменатото Косово, и 
това по заповед на Хасан паша, остана-
лите 5 бяха предадени на дивия башибо-
зук по заповед на Хаджи Мирца бей - чер-
кезки бимбашия.

В окръг Белоградчик - Боровица, Про-
топопинци, Плешивец, Репляна, Горни и 
Долни Лом, Чупрене, Салаш и Влахович. 
Последните две са изцяло разрушени и 
онази част от населението, която не 
можа да избяга в Сърбия, бе изклана. Че-
тири от тях са само ограбени от чер-
кезите и башибозука, докато жителите 
им са се пръснали из вътрешността на 
страната, където оцеляват чрез просия.

Ето, господин Редакторе, накрат-
ко за жестокостта на турците, кои-
то така опустошиха нашия санджак, в 
сянката на височайшия султан и неговия 
прехвален мютесариф - Рифат паша. 
Нему Високата Порта призна големи за-
слуги, издигна го за валия на Русчук и при 
това го произведе в ранг везир. Нека Ев-
ропа да види веднъж завинаги какъв при-
мер дава правителството ни чрез чинов-
ниците си, по какъв начин Портата иска 
да въдвори справедливост сред верните 
си поданици и как да окичи по-добре не-
достойните си чиновници.

Дали сега Европа ще се придържа към 
решенията си и още ще вярва, че ако не 
бяха турците, нямаше да се намери дру-
га умела ръка, която да управлява наро-
дите на Балканския полуостров? 

К. 



СТАРИяТ ВИДИН72

осъдени въстаници на път към бесилката -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.



73Видинският край в рисунки на Ф. Каниц

„Българският замък“. Рисунки, публикувани в различни издания:
а) „Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien“, 1868

б) „Illustrirte Zeitung“, 2.06.1877 
в) „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882
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дунавският бряг край флорентин -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.

турски военен пост край флорентин -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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Белоградчишките скали - 
„Illustrirte Zeitung“, 1864 г.

В краткото описание, придружаващо 
тази рисунка, авторът споделя впечатле-
нията от своето посещение в Белоград-
чик. По-късно текстът е поместен и в 
книгата на Каниц „Дунавска България и 
Балканът“, но там той е илюстриран с 
други рисунки на скалите, направени от 
автора по време на това пътуване:

„Смятам, че ничия човешка душа на 
би могла да се приближи до изненадва-
щия белоградчишки декор без да бъде 
поразена от мощта на първото дълбо-
ко завладяващо впечатление. Чудна-
та формация и групировка, странното 
великолепно обагряне и окисление на 

материала, от който природата - въпре-
ки всички причудливо фантастични 
подробности - е създала хармонично за-
вършена скална местност, предизвикват 
тук чудесни ефекти под ослепителния 
чар на променящата се светлина. При 
съзерцаването на този свят от червен 
пясъчник, в който скалите се редят долу 
една до друга като дървета на огромна 
алея, и чиито горни катове образуват 
често 200 метра високи фантастични 
групи от къщи, обелиски, кораби, хора 
и животни, може да се разбере произхо-
да на вкаменения град, описан в някоя 
арабска приказка“.
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дворът на Белоградчишката крепост -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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Белоградчишката крепост -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.

край Белоградчик -
Рисунка на феликс каниц
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край Белоградчик -
Рисунка на феликс каниц

план на Белоградчишката крепост -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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Високата кула край кула -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.

крепостни развалини край кула -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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Манастирът „Света Богородица“ при добридол -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.

напоително съоръжение край Видбол
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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уземно поселище край река лом -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.

Ранен сръбски офицер в българска къща -
 „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882 г.
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четене на военни новини край шадравана в лом паланка
Рисунки, публикувани в различни издания:

а) „Illustrirte Zeitung“, 2,06.1877 
б) „Donau Bulgarien und der Balkan“, 1882



В първата половина на XIX век ко-
рабоплаването по долното течение на 
Дунав се разраства и това прави реката 
достъпна не само за европейските тър-
говци, но и за пътешествениците и аван-
тюристите, търсещи нови и неизслед-
вани места. Техните 
пътеписни бележки и 
рисунки, включител-
но и от Видин, разкри-
ват пред света една 
непозната дотогава 
картина на Балканите 
и привличат интереса 
към тази обширна ге-
ографска област. По-
вечето от тези публи-
кации днес са добре 
известни у нас, те са 
превеждани и публи-
кувани многократно 
по различни поводи. 
След Руско-турската 
война от 1877-1878 г., 
когато България отно-
во се появява като са-
мостоятелна държава 
на политическата кар-
та, а пътуванията по Дунав вече стават 
ежедневие, интересът на търсещите 
новото и екзотичното пътешественици 
като че ли намалява. Може би затова 
неизвестни за българските читатели и 
досега остават две книги, издадени през 
1892 година в Ню Йорк, в които техни-
те автори разказват с текст и рисунки за 
пътуване по течението по река Дунав, 

предприето не с удобствата на корабни-
те компании, а с обикновени лодки. Тук 
ще бъдат представени и двете книги, 
техните автори и в съкратен вид описа-
нията, които те са направили за посеще-
нието си във Видин, както и всички ри-

сунки, илюстриращи 
тези описания.

Първата книга 
е „Дунав от Черна-
та гора до Черното 
море“ (The Danube 
from the Black Forest 
to the Black Sea) и в 
нея авторът Ф. Д. Ми-
лет описва подроб-
но пътуването, което 
предприема със сво-
ите приятели Алфред 
Парсонс и Полтни 
Бигелоу от изворите 
на реката в планината 
Шварцвалд (Черната 
гора) до вливането й 
в Черно море. Роде-
ният през 1846 г. в 
Матапойсет, Масачу-
зетс Франсис Дейвис 

Милет е американски художник, жур-
налист и писател с интересен и изпъл-
нен с приключения живот. Още като 16 
годишен юноша той се записва добро-
волец и участва в Гражданската война в 
САЩ като барабанчик и помощник на 
лекаря в една военна част. По-късно за-
вършва Харвардския колеж, а в Белгия 
изучава изящни изкуства в Кралската 

Видин
 В опиСания и РиСунки

на аМеРиканСки
пътешеСтВеници

Макгахан и ф. д. Милет 
като кореспонденти по време на 

Руско-турската война 1877-1878 г.
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академия в Антверпен. Като кореспон-
дент на „New York Herald“, „London 
Daily News“ и „The Graphic“ отразява 
военните действия в България по време 
на Руско-турската война от 1877-1878 г., 
като изпраща серия дописки и рисунки, 
за които е награждаван два пъти от ру-
ското командване.

След завръщането си в САЩ бързо 
се утвърждава като талантлив худож-
ник. Става член на Консултативния 
комитет на Националната художестве-
на галерия и директор на Музея за из-
ящни изкуства в Бостън, съветник на 
Столичния музей на изкуствата, секре-
тар на Американската академия в Рим 
и заместник-председател на Комитета 
по изящни изкуства. Свои картини из-
лага в Парижкия салон и в Кралската 
академия в Лондон. Пише пътеписи и 

разкази, издава три романа и дори пре-
вежда на английски произведения на 
Лев Толстой. Той е един от пътниците 
в първа класа на борда на „Титаник“ 
по време на неговото първо и останало 
единствено пътуване през април 1912 г. 
За последно е видян да помага за качва-
нето на жени и деца в спасителните лод-
ки. Тялото му е открито в океана и раз-
познато по гравираните инициали FDM 
върху часовника. Погребан е в родния 
му щат Масачузетс.

За нас днес най-голям интерес пред-
ставлява описанието на Видин, което Ф. 
Милет прави в пътеписната си книга. 
При приближаването към града се изви-
ва буря и тримата смели пътешествени-
ци са принудени да се спасяват на бъл-
гарския бряг. Следва авторският текст, 
представен с малки съкращения:

тримата пътешественици 
и книгата за тяхното пътуване
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„...Най-сетне успяхме да намерим 
убежище под големите върби в калта на 
брега срещу Калафат. На мястото, къде-
то спряхме, беше привързана груба ри-
боловна лодка, а двама млади български 
рибари седяха под дърветата и плетяха 
кошници от необелени върбови пръчки. 
В лагера им имаше легло от клонки под 
кривия ствол на едно дърво, а имуще-
ството им се състоеше от малка стомна, 

паница и две дървени лъжици; малко 
зелена царевица, няколко дини и риби, 
увити в листа, съставляваха целия им 
запас от провизии, прибрани в сянката 
на удобен пън. В този прост бивак те 
готвеха, хранеха се и спяха през цяло-
то лято, като денем ловяха риба и про-
даваха улова си в Калафат или Видин. 
Черга от дебел груб вълнен плат беше 
прикритието им през нощта и тяхната 

Български рибар плете кошница 
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лагерът на пътешествениците край Видин
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главна защита срещу времето. Толкова 
прости в своите вкусове, колкото ин-
дианците от прериите и без по-добри 
уреди за употреба и комфорт, отколкото 
могат да се намерят във вигвамите, те 
живеят щастлив и доволен живот; един-
ственият им враг са комарите, единстве-
ното им общество са чаплите, които се 
разхождат покрай брега сред самия дим 
от лагерния огън.

От своите запаси те ни дадоха най-до-
брите дини и настояха да ги изядем, а за 
вечерята ни избраха най-свежите и прес-
ни риби. Категорично отказаха парите, 
които им предложихме и когато ги оста-
вихме в здрача, те се ръкуваха и ни по-
желаха божия благословия от сърце, все 
едно бяхме лагерували с тях цял сезон...

...Голямата каменна крепост на Ви-
дин има странно агресивен вид, ако се 
сравнява с пасторалния пейзаж край 
реката. Високите стени, ограждащи със 
своите бастиони гъстонаселения турски 
квартал на града с неговите многоброй-
ни джамии, се издигат направо от во-
дата на брега на реката и се извисяват 
над дърветата; макар да са изоставени и 
бързо да се рушат, те все още изглеждат 
внушително със своята височина и раз-
мери. Вече никой не се стряска от тур-
ския флаг и макар амбразурите да са на-
половина затрупани с боклук, голямата 
цитадела все още доминира с надменна 
гордост над хаотичния търговски град 
в сянката на стените й и запазва дос-
тойнството си като изключително важен 
аванпост на мохамеданската вяра в Ев-
ропа - благороден паметник на бивше-
то военно и политическо господство на 
Турската империя.

На тесните площадки пред речните 
капии, покрай които преминахме, тълпи 
турски жени и деца бяха заети с пране 
и къпане, докато мъжете, в пъстри дре-
хи, дънести потури, тюрбани и широки 

пояси, бездействаха или лениво гребяха 
на неугледни лодки, натоварени със сто-
ка. Неописуемата мърсотия на Ориен-
та характеризира всеки детайл на тази 
сцена и ние сега разбрахме огромната 
пропаст, разделяща мохамеданите от 
християните не само по религия. Видин 
е един от най-важните градове в Север-
на България, но той отчетливо чертае и 
рязка политическа, етнографска и даже 
филологическа граница...

...Когато спряхме на брега, бяхме раз-
питани веднага от интелигентен млад 
офицер в бяла руска шапка и куртка, с 

турска махала във Видин
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кафяви панталони от домашно тъкан 
плат, въоръжен със сабя и револвер, 
който учтиво поиска нашите паспорти 
и след като му ги дадохме, ни каза, че 
сме свободни да отидем там, където сме 
избрали. Не ни трябваше много време 
да открием най-натоварената градска 
артерия - дълга улица с ниски къщи и 
непрекъсната линия от малки магази-
ни и кафенета, най-често вкопани в зе-
мята и леко повдигнати над нивото на 
настилката.

Стотици селяни, избавили се от сво-
ята продукция на големия пазар близо 
до цитаделата, сега бяха заети с пазару-
ване. Жените в този край на България 
носят домашна риза с дълги ръкави, 
често богато бродирани, ярко оцветена 
вълнена престилка, която достига до 
ръба на ризата отпред, и друга от същия 
материал, но много плътно изтъкана, 
виси от задната част до коляното. Те 

Български селяни от Видинско турци от Видин

сплитат косата си в една дълга плитка 
отзад и завързват на главата си бяла кър-
па, бродирана със свежи цветя и различ-
ни декорации. Цървули от сурова кожа 
и дебели, безформени чорапи, често с 
ярко оранжев цвят, предпазват краката 
и глезените им. A мъжете тук, както и в 
повечето други области, се обличат по 
начин, който може да се определи като 
груба имитация на турски дрехи, обик-
новено тъкани от кафява домашна въл-
на, а вместо фес носят черна овча шап-
ка, често различаваща се по форма, но 
рядко по цвят.

...Мрачната стара крепост на Видин 
все още приютява голямо турско насе-
ление и над полуразрушените й стени 
множество минарета все още се издигат 
като символи на вяра, която се задържа 
дори сега по бреговете на Дунав...

Ние се разходихме по пазара и през 
рова, преминавайки вътрешните врати, 
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се озовахме в квартал, толкова харак-
терен за Турция, колкото и всеки ъгъл 
на Стамбул. Групи хора по тесни, криви 
улички, интересни дюкяни и отворени 
работилници от всякакъв вид, зареше-
тени прозорци, порутени чешми и полу-
разрушени джамии, миризма на гнило, 
обща мизерия и занемара - всичко беше 
недвусмислено турско и всичко показ-
ваше крайна бедност и условия на жи-
вот, които предизвикаха най-искреното 
ни съчувствие.

Голямата любов обвързва този народ 
с мястото и, изолирани по религия, език 
и обичаи, без права на гражданство и 
без общи интереси със съседите си, те 
проявяват търпението, характерно за 
тяхната раса, макар и вече под господ-
ството на българите.

...Пазарите ни дадоха множество до-
казателства, че сме достигнали място с 
по-мек климат. Гроздето беше вкусно, 
изобилно и евтино, най-добрите сортове 

струваха по-малко от два цента фун-
та. Доматите, патладжаните и чушките 
бяха по-големи и по-хубави, отколкото 
бяхме виждали преди, а пъпешите и зе-
лената царевица се намираха и извън 
сезона.

Прясното месо беше около пет цента 
за килограм, а хайвер, който във Видин 
е деликатес за празници, лесно се нами-
ра, и то на цена много по-ниска, откол-
кото на всеки друг пазар. Знаейки, че 
пред нас предстои пуста част от реката, 
ние попълнихме нашите запаси от всич-
ко необходимо, с изключение на вино, 
което, както научихме, беше лесно да се 
намери във всяко село. И когато градът 
беше заспал по обяд, потърсихме пас-
портите си в полицейския участък, но 
отговорното длъжностно лице се беше 
прибрало на почивка у дома и ние тряб-
ваше да си клатим краката в безделие и 
нетърпение, докато се върне, час и по-
ловина по-късно.

платноходи по дунав
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...Малко след Видин, в българското се-
лище Арчар паланка, общият ход на Ду-
нав се променя от юг на изток и до град 
Черна вода, на около 300 мили по-надолу, 
реката следва тази посока с леки откло-
нения. Правите участъци тук бяха оживе-
ни от много ветроходни кораби сякаш от 
петнадесети век, с високи богато украсе-
ни кърми и единична мачта, поставена по 
средата между носа и кърмата. 

Румънският бряг от Калафат надолу 
на десетки километри е толкова прав 
и равен, сякаш е начертан с линия и 
предлага само най-прости гледки. Бъл-
гарската страна рядко е монотонна и 
никъде не е заблатена. Високи тревис-
ти хълмове се приближават до реката и 
отстъпват отново на интервали, затва-
ряйки помежду си много плодородни 
ливади, покрити с ферми. Тук-там по 

голите склонове на заоблените хълмове 
се виждат доста обширни села, обикно-
вено на известно разстояние от реката. 
Най-често те са само сбор от вкопани 
в земята жилища и дори най-богатите 
от тях не могат да се похвалят с пове-
че от една или две сгради по-добри от 
обикновена колиба. Повечето жилища 
със своите покриви от слама и сено, за-
обиколени от зидове от кал или плет, са 
типичен белег на всяко село, а улици-
те му, по които небрежно се разхождат, 
рядко са по-добри от дерета или потоци. 
Но интериорите често са изненадващо 
спретнати и подредени, дори и най-
простата колиба е варосана.

След около три часа гребане стигнах-
ме до процъфтяващия град Лом Паланка, 
известен с чистотата на водата си и доня-
къде с качеството на своето вино...“

Българско село
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Втората книга, издадена пак през 
1892 г. в Ню Йорк, е наречена от ней-
ния автор Полтни Бигелоу „Гребла и по-
литика надолу по Дунав“ („Paddles and 
Politics Down the Danube“ by Poultney 
Bigelow). В предговора към книгата из-
дателят пише:

„Идеята за плаване по цялото проте-
жение на река Дунав в американско вет-
роходно кану в продължение на много 
години се обмисляше от г-н Бигелоу, но 
едва през лятото на 1891 г. се появи въз-
можността той да направи пътуването. 
Първоначалното намерение на г-н Би-
гелоу беше да напише описателна и ис-
торическа книга за тази велика между-
народна магистрала и с това намерение 
той покани приятел художник да го при-
дружи с цел да направи поредица от ри-
сунки. Когато цялото им пътуване беше 
завършено, плановете бяха променени и 
г-н Бигелоу поради това изостави пър-
вата си цел и се ограничи до по-кратко 
описание на пътуването и до дискусии 
за дунавската политика в светлината на 

информацията, получена от първа ръка. 
Няколкото груби рисунки, които той на-
прави по пътя, бяха предназначени само 
за децата му, но той бе помолен да ги 
възпроизведе тук с цел илюстриране на 
текста и като представяне на етнически-
те типове по течението на реката.“

От този текст може да се направи 
предположението, че Бигелоу е вероят-
ният организатор и инициатор на цяло-
то пътуване. Днес може само да гада-
ем защо първоначалните намерения са 
променени, но е факт, че по едно и също 
време в Ню Йорк са отпечатани две раз-
лични книги с описание на пътуването 
с лодки по течението на река Дунав. А 
читателите днес могат само да се радват 
на това...

Полтни Бигелоу (1855 – 1954) е 
четвъртото от общо осемте деца в се-
мейството на американски дипломат 
на служба в Европа. Придружавайки 
баща си, малкият Полтни се сдружава 
в Германия с принц Вилхелм, бъдещият 
кайзер на страната, с когото поддържа 

полтни Бигелоу (1855 – 1954)
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близки отношения до края на живо-
та му. По-късно учи в Йейлския колеж 
и завършва юридическо образование 
в Колумбийския университет. Основ-
ните му занимания обаче стават лите-
ратурата и журналистиката. Бигелоу е 
страстен и неуморен пътешественик, 
записващ и издаващ впечатленията си 
от местата които посещава. Освен това 
е кореспондент на няколко английски и 
американски издания, за които отразява 
военни конфликти в различни краища 
по света. Книгата за пътуването по река 
Дунав е третата от общо единадесетте, 
които написва. В нея, пише издателят 
му, читателите бързо ще открият, че 
той разглежда Дунав като магистрала, 
която ще достигне пълния си разцвет, 

подобно на американския си аналог 
Мисисипи, само ако е владяна от един 
господар от изворите си до устието. И 
този господар, според автора, може да е 
само кайзеровата Германия.

Независимо от германофилските 
пристастия на Бигелоу, описанията и 
скиците, които прави при пътуването си 
по реката със своето леко кану, предста-
вляват интерес за нас и днес. Авторският 
текст за град Видин тук е представен със 
известни съкращения: 

„...Пушенето е лош навик, но ми е жал 
за човек, който не може да си го позволя-
ва понякога. Така разсъждавах в прекрас-
ното августовско утро на 1891 г., когато, 
скръстил босите си крака, се излежавах 
в моето кану, разглеждах реката напред 

авторът със своето леко кану, което нарекъл „кариби“
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и пушех, пренасяйки се в турския рай. 
Зад мен Румъния, с нейната погра-

нична стража и лоша закуска, бързо 
беше забравена, тъй като дунавското те-
чение ме пренесе по-близо до бреговете 
на султанската империя, до българската 
крепост, наречена Видин. През призрач-
ната пелена на тютюневия дим пред мен 
се издигаше от лоното на реката град с 
непостижима красота, с дворци и замъ-
ци, минарета и кули, странни бойници 
и ориенталски куполи. Преброих осем 
джамии, блестящи на златната слънчева 
светлина; всъщност градът изглежда-
ше от всеки ъгъл блестящ в цветове и 
скъпоценни камъни. Срещал съм описа-
ния на Пекин, Стамбул, Дамаск и други 
източни градове, които изглеждаха из-
ключително преувеличени, когато бяха 
проверени на место; но нито едно, което 
съм чел, не е достатъчно ярко, за да съ-
ответства на първото ми впечатление от 
Видин.

В танцуващата слънчева светлина 
всеки образ внушаваше ред, чистота, 
богатство. Хората от двата пола във во-
дата под стените на цитаделата, предпо-
лагаха по-просто и може би по-невин-
но състояние на обществото от нашето 
днес. Дълбоководните кораби, с високи 
носове и огромни платна, каквито Отело 

може би е командвал по време на вене-
цианското великолепие, бяха закотвени 
в живописна група под оръдията на гра-
да, сякаш все още очаквайки внезапна 
атака от врага през реката. Плавах към 
онова, което изглеждаше като Турция 
отпреди 400 години, Турция на завое-
вателите, Турция, чиито паши всяваха 
страх в Европа, чиято кавалерия пре-
пускаше по равнините край Виена, чи-
ито кораби държаха Средиземно море 

кануто на видинския бряг

Скица от пазара във Видин
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като част от Високата порта.
… Но аз сгреших, че излязох на бре-

га. Трябваше да се задоволя, потънал в 
тютюневия дим далеч в Дунава, с осве-
тените от слънцето минарета, намръ-
щените бойници, трептящите лодки и 
смътно забелязваните форми на ориен-
талски моми. Всичко това правеше кар-
тината толкова романтична, когато се 
гледа отдалеч; когато се огледа внима-
телно в действителност, всичко се оказа 

дрипаво, мръсно и миризливо.
Градът представлява струпани на 

едно място бедни жилища, разхвърля-
ни безразборно из цялото пространство 
между крепостните стени. Няколко ули-
ци лъкатушат между тях, с наредени ма-
газини, които не са нищо повече от на-
веси, едната страна на които е напълно 

продавач на дунавска вода

турски хамалин православен свещеник във Видин
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отворена към улицата. В тези съборе-
тини седят обущарите, шивачите, те-
некеджиите и другите търговци, които 
извършват всякакъв вид местно произ-
водство на открито, пред очите на всич-
ки свои клиенти. Видин все още остава 
с ориенталски вид, въпреки че Бълга-
рия се бори смело да отхвърли турското 
наследство и да влезе в семейството на 
европейските нации. Една от джамиите, 
в които надникнах, предполагаше бед-
ност и безразличие от страна на събра-
нието, а единственото доказателство за 
комфорт, да не говорим за богатството, 
бяха няколко килима по пода.

Магазините съдържаха само това, 
което беше необходимо в ежедневието 
на града и квартала, очевидно с много 
примитивни нужди. Потърсих някаква 
ориенталска резба или украса, някакво 
произведение на изкуството, което бих 
могъл да взема за спомен, но не можах 
да открия нищо по-добро от евтини 
френски или немски изделия.

Русия е определила модата за воен-
ните униформи на България, макар че 

селяните и жителите на града се при-
държат към облеклото на своите предци. 
Местните кафенета бяха пълни с живо-
писни турци, а някои от селяните, които 
срещнах да излизат на пазара, бяха не 
само изключително живописни, но и с 
фина фигура. Тук войниците изглеждат 
много мръсни и зле дисциплинирани, 
макар и физически в добро състояние. 
Казармите им също имаха мръсни дво-
рове, оградите бяха порутени, много 
прозорци бяха изпочупени.

Далеч съм от мисълта да обвинявам 
българите за общо състояние на техните 
войски, човек може по-скоро да се чуди 
на това, което успяха да направят!

В ресторант „Айфел“ видях някои 
български офицери, облечени почти 
точно като тези на Русия. Те се държаха 
по-високомерно, отколкото тези на Гер-
мания или Франция, но аз нямах нищо 
против това, тъй като забелязвам, че 
колкото по-слабо е правителството, тол-
кова повече то очаква високомерие от 
своите представители.

Когато се съобщава за пристигането 

Български офицер, рисуван на улицата офицер, проверяващ паспортите
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на дунавския параход, настъпва значи-
телно оживление. Дълга редица от хора 
се насочва към пристанището като при 
десант, придружени от митническите 
служители; агентите на параходната 
компания се появяват в пълна унифор-
ма; турските носачи са на разположе-
ние, за да съдействат, а много хора идват 
да зяпат. Търговията тук би трябвало да 
е значителна, тъй като това е първото 
депо на австрийската пароходна компа-
ния, където товарите от горната част на 
реката се прехвърлят на дълбоководни 
кораби, а това способства за увелича-
ва на населението, официално обявено 
за около 14 000 човека. Въпреки всич-
ко, това мястото не успява да предложи 
гостоприемница, годна за спане, а път-
ниците, напуснали корабите, са мал-
цинство в сравнение с войнствените 
митничари, които изискват паспортите 

и ровят багажа им. Може би тук би се 
подобрила търговията, ако имаше по-
малко препятствия от митницата и по-
вече сигурност.

Видин е бил добре укрепен по вре-
ме на войната от 1877 г. между Турция 
и Русия, но сега това не е така. Видях 
някои артилерийски оръдия, захвърле-
ни край стените на крепостта, без до-
казателства, че някой се грижи за тях. 
Всъщност странстващият пътник едва 
ли може да почувства, че тук е бушува-
ла война през 1885 г., когато сърбите са 
се опитали да превземат града с щурм. 
Днес признаците за разложение и упа-
дък са толкова много и е стряскащо да 
се каже, че Осман паша е ползвал това 
място за своя база, когато е тръгнал да 
окупира Плевен през юли 1877 г., от-
веждайки 30 000 души до онова памет-
но бойно поле.“



поРтРети на личноСти, 
СВъРзани С Видин

осман пазвантоглу -
The British Museum, Museum number Bb,16.564

осман пазвантоглу управлява самостоятелно областта около
Видин от 1795 до смъртта си през 1807 година. Смятан е 

за най-значимия управител на Видинската област 
през периода на османското владичество.

Поместените тук портрети на военни и политически дейци, свързани с Видин, 
са публикувани през годините в страницата „Старият Видин“. Основен източник 
са европейските илюстровани издания от периода 1850-1890 г. 
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цеко петков -
„Svetozor“, Praze, 29.09.1876 г.

цеко петков, известен като дядо цеко войвода, 
е български хайдутин и националреволюционер 
от Северозападна България. След освобожде- 
нието е избран за народен представител от Ви-
динска губерния в учредителното събрание през 
1879 г. и участва в приемането на търновската 
конституция.

панайот хитов -
„La Ilustracion Espanola y Americana“, 

15.08 1876 г.

панайот хитов е български хайдутин, национа-
лен революционер и четнически войвода. през 
1876 г. командва чета доброволци, с която навли-
за във Видинско. през 1878 г. за кратко е управи-
тел на кула.
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н. а. киреев -
„Война 1877-1878 гг.“, Санкт петербург, 1879 г.

николай алексеевич киреев е руски офицер, доброволец в
Сръбско-турската война, водач на боен отряд от сръбски войници
и български доброволци, загинал в сражение с турските войски в

околностите на село Раковица.
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осман паша, рисуван в плевен на 21.09.1877 г. -
„The Graphic“, 24.11.1877 г.

осман паша (гаази осман паша) е турски офицер, командващ
западната османска армия със седалище Видин. през 1877 г., 

по време на Руско-турската война, с част от видинския гарнизон 
успява да се укрепи в тила на руските войски около плевен 

и издържа петмесечна обсада.
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полковник аминов -
„альбом портретов деятелей войны

1877-1878 гг.“ - Санкт петербург, 1879 г.

Барон густав александрович аминов е руски 
офицер, участник във войната 1877 – 1878 г., 
пристигнал във Видин през месец юли 1878 г. 
за да оглави намиращия се в града 138 Болхов-
ски полк.

княз дондуков -
„альбом портретов деятелей войны

1877-1878 гг.“ - Санкт петербург, 1879 г.

александър дондуков-корсаков е руски княз, 
генерал от кавалерията, участник в Руско-тур-
ската война и ръководител на Временното руско 
управление в България. през 1878 година посе-
щава Видин, където е посрещнат възторжено от 
цялото население.
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антим I , 
Видински митрополит и първи български екзарх -

„Всемирная иллюстрация“, 1879 г.
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княз карол Румънски

княз карол е главнокомандващ на румънските войски по време
на Руско-турската война през 1877-1878 г. След края на войната,

през май 1878 г. посещава Видин и село Смърдан, където 
румънските войски са водили кръвопролитни сражения.
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княз александър Батенберг -
„Всемирная иллюстрация“, 1885 г.

александър I е княз на княжество България в периода 
26 юни 1879 – 26 август 1886 година. След абдикацията си напуска страната с кораб 

по река дунав. последната му спирка е във Видин, където, посрещнат 
с топовни гърмежи от многохиляден народ, от балкона на окръжното управление 

произнася прощалните си думи към българския народ.



105Портрети на личности, свързани с Видин

Стефан Стамболов -
„Le Monde Illustre”, 16.04.1887 г.

Стефан Стамболов е български революционер и държавник,
министър-председател, регент, двигател на икономическия и 

културния подем на България от освобождението до края на 19 век.
почетен гражданин на Видин от 1889 г.
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петко каравелов –
„Neue Illustrirte Zeitung”, Wien, 5.09.1886 г.

петко каравелов е български политик, един от 
водачите на либералната партия, а по-късно и 
на демократическата партия. След освобожде-
нието пристига във Видин и се включва като за-
веждащ финансовата служба в новото управле-
ние на града.

константин Стоилов –
„Le Monde Illustre”, 1887 г.

константин Стоилов е български политик и дър-
жавник, един от ръководителите на консерва-
тивната партия, основател и лидер на народната 
партия. Министър-председател през 1887 и 1894 
– 1899 година. избиран за народен представител 
от Видин, почетен гражданин от 1888 г.
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атанас узунов -
„The Illustrated London News”, 12.03.1887 г.

атанас узунов е български революционер и офи-
цер, участник в борбите за освобождение от тур-
ско иго през 1875 – 1878 г., защитник на Видин 
през Сръбско-българската война от 1885 г. той е
първият почетен гражданин на Видин.

капитан дерманчев 

капитан дерманчев е български офицер, един от 
защитниците на Видин през Сръбско-българска-
та война от 1885 г., началник щаб на Северния 
отряд по време на войната
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капитан Маринов 

капитан Марин Маринов е български офицер, 
флигел-адютант на княз александър I Батен-
берг, герой от Сръбско-българската война, по 
време на която е командир на трети Бдински 
полк. починал от раните си, получени при бое-
вете край Сливница.

Стефан любомски -
„Le Monde Illustre”, 16.04.1887 г.

Стефан любомски е български офицер, генерал-
майор. участник в Руско-турската война 1877 
– 1878, Съединението на княжество България и 
източна Румелия, Сръбско-българската война. 
комендант на Видин след 1886 г.
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княз фердинанд -
„The Illustrated London News”, 23.06.1887 г.

фердинанд I е княз на България от 7 юли 1887 г. до 22 септември 1908 г. 
и цар на България от 22 септември 1908 г. до 3 октомври 1918 г. 

Видин е първият български град, в който той стъпва след
избирането му за български княз, където е посрещнат тържествено

от регентите, правителството и гражданите.



РиСунки от Видин 
на хуго Вах

Хуго Вах (Hugo Wach) е роден на 4 април 1872 
г. в Тюбинген, Германия. Изучава електротехника в 
Техническия университет в Мюнхен и работи като 
електроинженер в немски фирми. По-късно учи ар-
хитектура и взема уроци по рисуване. В периода 
1910-1919 г. предприема редица путувания из целия 
свят, като създава голям брой рисунки и чертежи 
на архитектурни забележителности. След 1920 г. е 
професор в Техническия университет в Берлин и 
декан на строителния факултет. Художественото му 
наследство днес се пази в музеите на университети-
те в Мюнхен и Берлин.

През пролетта на 1916 г. Хуго Вах посещава и 
Видин, където прави няколко интересни рисунки и 
скици, част от които са показани тук. Те са датирани 
в периода от 21 март до 1 май, т.е. художникът е пре-
бивавал в града повече от месец.хуго Вах (1872-1930)

Баба Вида - крепост във Видин 
Architekturmuseum der Technischen Universität München
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улица във Видин - 
Architekturmuseum der Technischen Universität München
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улица във Видин - 
Architekturmuseum der Technischen Universität München

джамия във Видин - 
Architekturmuseum der Technischen Universität München
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пазар във Видин

градска порта във Видин

къща във Видбол
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улична сцена във Видин

Водно колело
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турско кафене във Видин

Мослук /чешма/ във Видин -
 Stadtgeschichltiches Museum, Leipzig - W 254/29



Пантелей Цветков (1894-1954) е български ар-
хитект, наричан от съвременниците си „романти-
кът в българската архитектура“. Роден е в София и 
отрано проявява влечение към рисуването. Изучава 
архитектура в австрийския град Грац, но е прину-
ден да прекъсне следването си заради мобилизация 
по време на Първата световна война. След края на 
войната довършва обучението си и започва работа 
в архитектурното отделение на Министерството на 
обществените сгради, пътищата и благоустройство-
то. По време на командировките из страната арх. 
Цветков прави многобройни скици и рисунки на 
оцелели стари сгради от периода на Възраждането 
и е активен радетел за тяхното запазване. Като ар-
хитект има авторски принос при изграждането на 

северното крило на Народното събрание, Софийската митрополия, Ветеринарния 
факултет и над 40 църкви из цялата страна. След неговата смърт е публикувана кни-
гата „Архитектурни скици и рисунки“ (1956), в която са събрани някои от оцелели-
те му творби. Поместените тук 8 рисунки от Видин, правени през 1925-1926 г. са 
взети от тази книга. За нас днес те имат не само художествена, но и документална 
стойност, защото показват част от безвъзвратно загубеното архитектурно богатство 
на града ни.

Скици от Видин 
на аРх. пантелей цВеткоВ
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улици в калето
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Стари видински къщи
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Видински джамии
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Стара къща във Видин



ИсторИИ
от старИя ВИдИн 

Част втора
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Търсейки стари снимки, документи и пощенски картички, ко-
ито да помествам в Интернет страницата „Старият Видин“, 
понякога попадах на находки, проучването на които водеше до 
малки „открития“. Натъквах се на отдавна забравени (или поне 
непознати за мен) имена на хора, свързани с Видин, на факти за 
отминали събития, останали извън погледа на историците, но 
интересни и днес за видинчани, които имат желание да научат 
нещо повече за миналото на своя град. Освен в страницата, ня-
кои от тях бяха представени и като статии, публикувани през 
годините във вестник „Видин“. В тази част на книгата тези 
статии са събрани, обобщени и подредени в хронологичен ред. 
Тук са поместени с кратък текст и някои снимки и пощенски 
картички - предимно такива, които не са публикувани досега в 
други издания. Някои от тях съм намирал в специализираните 
сайтове за продажба на такива материали, други са ми изпра-
щани от хора, които следят и се интересуват от страницата 
„Старият Видин“. За съжаление, авторите на повечето от 
тях са неизвестни и не са цитирани тук, но всички ние им дъл-
жим благодарност за съхранените моменти от историята на 
Видин.



БИографИчнИ БележкИ 
за осман пазВантоглу 

от 1818 г.

През 1818 г. в Милано е издадена книгата на Давид Бертолоти „Поредица жи-
вотоописания и портрети на знаменити съвременници, творба посветена на не-
гово превъзходителство граф Енрико ди Белегарде“ (Serie di vite e ritratti de famosi 
personaggi degli ultimi tempi, Opera dedicata a sua Eccellenza il signor Conte Enrico di 
Bellegarde). В два тома авторът запознава читателите с видни политически, воен-
ни и държавни дейци от епохата, като всеки от тях е представен с две страници 
биографични бележки и литографски портрет. За нас днес е интересен фактът, 
че между тези изявени личности Давид Бертолоти е поставил и видинският упра-
вител Осман Пазвантоглу. Италианският текст от книгата, който е представен 
тук, се публикува за първи път и е преведен от г-жа Виктория Петрова.

пазвантоглу
роден във Видин през 1755 г., 
починал във Видин през 1800 г.

Още кънти името на онзи смел паша, 
който заплаши да изгони наследниците 
на Осман от трона, или поне да отнеме 
древната Византия от ятагана на Моха-
мед, открадната преди това от източни-
те императори.

Йомер ага, бащата на Пазвантоглу, 
възпитал сина си в политическите, ико-
номическите и военните науки. Младе-
жът съчетавал в себе си изобретателен 
ум и неспокоен нрав. През 1785 г., дока-
то били в провинцията, двамата се ска-
рали толкова силно, че Осман, заедно с 
негови доверени хора, прогонили вой-
ниците на Йомер. най-видните гражда-
ни на Видин се намесили в тази разпра, 
която продължила повече от две години 
и през 1788 г. бащата бил принуден да 
моли за мир сина си. От този ден и два-
мата останали въоръжени и узурпирали 
Видинския пашалък. Портата изпратила 

срещу тях Мехмед паша с 12 хиляди 
войници, обещавайки му Видинския 
пашалък, ако успее да ги победи. Били 
обсадени в продължение на 3 месеца, 
след което избягали при княз николай 
IV Маврогени, владетел на Влахия. той 
ги защитил, дал и на двамата по хиля-
да мъже и определил Йомер за главно-
командващ на Czernetz, а Пазвантоглу 
на Гюргево. Скоро след това Йомер 
бил изгонен оттам от императорските 
войски и след като се оттеглил в Кула, 
близо до Видин, бил заловен и убит по 
жесток начин от пашата. След като чул 
за ужасната смърт на баща си, Пазван-
тоглу решил да си отмъсти. Събрал кол-
кото могъл войска във Влахия и начело 
на две хиляди мъже, прекосил дунав. 
направил лагер, откъдето започнал да 
вербува онези от Видин на негова стра-
на. Въпреки това не спирал да събира 
войници. След като събрал 5000 хиля-
ди, влязъл през нощта във Видин с по-
мощта на неговите съюзници, които му 
отворили вратите на града. така успял 
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да завладее града без бой. Пашата, след 
като попаднал в неговите ръце, загубил 
живота си. След като станал господар 
на Видин, Пазвантоглу поверил упра-
влението на Бекир ага, негов роднина, 
и заедно със 6000 мъже се отправил към 
лагера на Юсуф паша, който го посрещ-
нал приятелски и му дал още 6000 мъже. 
С тази армия Пазвантоглу се опитал да 
помогне на Белград, който по това вре-
ме бил обсаден от австрийците. Бил на-
паднат от императорски войски, които 
го принудили да се оттегли в лагера на 
великия везир. там останал два месеца 
докато си върне Видин, където живял 
спокойно в продължение на три годи-
ни. на пръв поглед изглеждало, че не го 
интересува нищо друго освен да упра-
влява добре областта. но в крайна смет-
ка осъдил на смърт стария Бекир ага, 
присвоявайки си имането му и Портата 
изпратила алкио паша за нов управител 

на Видин. той поискал 12 000 мъже, за 
да може да спре Пазвантоглу, но в отго-
вор вместо войниците, получил заповед 
да изпрати главата му на дивана.

Пазвантоглу събрал войниците, из-
правил се срещу пашата и го заловил. 
Последният се съгласил да поиска 
прошка за врага си от Великия Султан. 
Възползвайки се от това, че Пазван-
тоглу бил в провинцията със 60 от хо-
рата си, устроил му засада от 400 въ-
оръжени мъже. Пазвантоглу успял да 
се спаси по чудо, събрал отново войска 
и нападнал пашата. За втори път завзел 
Видин (юни 1792 г.). Портата изпрати-
ла напразно Хаси Муфти да преговаря 
с него. В началото на 1795 г. завзел ни-
копол, от дясната страна на река дунав. 
По същото време изпратил посланици в 
България и Сърбия, за да разбуни духо-
вете и да обедини към себе си недовол-
ните. През юни част от тези хора, тайно 

заглавната страница на книгата и част от текста за пазвантоглу
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портрет на пазвантоглу, поместен в книгата
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съветвани от Пазвантоглу, се отправи-
ли към Белград, където завзели част от 
покрайнините. За малко Хасан паша да 
остави града в ръцете им. Портата, зна-
ейки за машинациите на Пазвантоглу, 
изпратила 50 000 мъже начело с Бегли-
ер бей от румелия, заедно с още четири 
паши, които да го унищожат. По онова 
време Пазвантоглу имал на разполо-
жение 30 000 войници, които били оп-
итни във войната и му били безкрайно 
предани. Освен това той бил запасил 
Видин с провизии и оръжия. Много 
френски инженери и полски бежанци 
работили за него: първите му били по-
лезни в изкуството на укрепленията, а 
вторите въвели европейски военни так-
тики измежду редиците му. След ня-
колко неуспешни опита да завземе Ви-
дин, командирът на османската войска 
сключил мир с Пазвантоглу. разбрали 
се Пазвантоглу да плати 500 кесии и да 
остане паша на Видин. той обаче пре-
местил войната в румелия. до 1797 г. 
Пазвантоглу подклаждал бунта на така 
наречените „крадци на румелия“ (кър-
джалии). След като били изгонени от 
Одрин, той ги взел при себе си, което 
довело до нарастване на войската му с 
40 000 мъже. С тяхна помощ завладял 
долната част на дунав, където завладял 
Оршова и Смедерево. Заплашил също 
да завземе и Белград. но владетелят на 
този град повикал на помощ пашите на 
Босна и Tonia. Пазвантоглу, с войници-
те му в две редици, се отправил скоро 
след това към Одрин. По пътя разпус-
нал един от отрядите си от босненци и 
ги изпратил из цяла България и Сърбия, 

за да увеличи броя на привържениците 
си. Спечелил обичта на хората като на-
малил данъците, прилагал строга спра-
ведливост и защитавал търговията и 
частната собственост. За кратко време 
станал господар на Сърбия и България 
до Пловдив, където се настанил. али 
паша получил заповед да го нападне, но 
понеже не бил достатъчно силен, биел 
се близо до Одрин; по същото време 
Пазвантоглу стигнал до вратите на Од-
рин и дори до Константинопол. някои 
паши от Македония и Гърция се разби-
рали добре с Пазвантоглу и войниците, 
които били пратили срещу него, заста-
нали на негова страна. изглеждало неиз-
бежно да има революция в европейската 
част на турция. тогава Портата, силно 
изплашена, решила да се отърве от този 
опасен враг. Събрала отряди от азия 
от 160 000 мъже, начело с известния 
Хюсеин, капудан паша. той обкръжил 
Пазвантоглу, който изоставен от пове-
чето от хората си, се завърнал във Ви-
дин. Обсаден, той противопоставил на 
силата това, което могат постоянството, 
куражът, търпението и хитростта. Ос-
манската армия, отблъсната над 30 пъти 
и с големи загуби, отслабнала и обезку-
ражена, започнала отстъпление. Пазван-
тоглу ги нападнал и убил много от тях. 
След няколко месеца постигнали мир. 

Към края на 1798 година Пазван-
тоглу признал властта на Портата при 
много изгодни условия на мир. Освобо-
дил част от войската си и отново опре-
делил за свое седалище Видин, където 
малко след това приключила буйната му 
кариера.

Доколко са достоверни публикуваните в книгата на Давид Бертолоти биогра-
фични бележки за Осман Пазвантоглу? Не се знае какви източници на информация е 
ползвал авторът, но една бърза справка в енциклопедиите показва, че дори годините 
на раждане и смърт се разминават с официално приетите от историците. Посо-
ченото родно място - Видин, потвърждава тезата на Вера Мутафчиева, че семей-
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ството има видински корени, а не са преселници от Босна. Приложеният портрет с 
пирамидите и палмите за фон изглежда е изцяло плод на въображението на худож-
ника. Помествам тук и други литографски портрети на Пазвантоглу от началото 
на XIX век, изпълнени в характерния за епохата романтичен стил, които вероятно 
също са създадени от фантазията на техните автори.
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Библиотеката и джамията на пазвантоглу във Видин - 1972 г.



навършиха се 100 години от смъртта 
на Панайот Хитов1 – борец за българ-
ското освобождение, легендарен рево-
люционер и хайдушки войвода. той е 
роден през 1830 г. в семейството на за-
можен овчар от гр. Сливен. В детство-
то си не посещава училище, но по-къс-
но с много усилия и 
упоритост успява да 
се научи да чете и 
пише. За младежки-
те си години сам от-
белязва: „...и се нау-
чих от малък да нося 
пушка и да ценя чо-
вешката свобода; 
моето сърце търсеше 
свободата, търсеше 
честността, търсеше 
правдата”. Воден от 
тези пориви, през 
1858 г. излиза в Бал-
кана и се отдава на 
свободния хайдуш-
ки живот. След две 
години вече е вой-
вода на най-актив-
ната хайдушка чета 
в Сливенския балкан. но за разлика от 
другите сливенски войводи, той гледа 
по-далеч и затова се захваща с трудна-
та и опасна дейност за организиране на 
хайдутството като част от общонарод-
ното българско освободително движе-
ние. Установява връзка с раковски, по-
сещава Сърбия, събира съмишленици 
за Легията и четите в България. 

През 1867 г. Панайот Хитов пре-
минава дунава при тутракан с чета, 

1. Публикувано на 22 март 2018 г.

ВойВодата панайот ХИтоВ 
ВъВ ВИдИнско

знаменосец на която е Левски. Преко-
сявайки добруджа, четниците, около 30 
човека, достигат Балкана и се устано-
вяват край Котел и Сливен, а по-късно 
по билото на планината се прехвърлят в 
Сърбия. Османските власти смятат тази 
дружина за обикновени разбойници, тъй 

като те не се опитват 
да вдигат въстание 
или да водят сраже-
ния. този поход през 
цяла България обаче 
изиграва друга роля 
– събужда нацио-
налните чувства и 
предизвиква голям 
отзвук в Европа.

В Сърбия Пана-
йот Хитов получава 
финансова подкрепа 
от тамошното пра-
вителство. той, по-
добно на раковски 
и Любен Каравелов, 
е привърженик на 
идеята, че България 
трябва да се освобо-
ди с военната помощ 

на съседна Сърбия, а не да разчита само 
на русия. и когато през размирната 1876 
г. избухват въстанията в Босна , Херце-
говина и България, а сръбското прави-
телство обявява война на турция, Хитов 
решава, че часът на освобождението е 
настъпил. Планът му е да събере отряд 
доброволци, с които да навлезе в гра-
ничния Видински район и след една по-
бедоносна за сърбите война да откъсне 
и България от османската власт. С тези 
намерения отива на среща със сръбския 
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военен министър, от когото очаква под-
крепа и насърчения, но остава дълбоко 
разочарован. Ето разказът на самия Хи-
тов за тази среща:

„Стигвам в Белград, отивам при во-
енния министер г-н тихомира николи-
ча, фанахме да са разговорим за бъде-
щата Сръбско-турска война. Помежду 
другия ни разговор министерът каза, че 
той три дена да удържи против турци-
те, нему било веч доста. и тъй, аз си зех 
сбогом и си отидох дома замислен и се 
в главата ми се въртеше таз дума - три 

дена да удържи Сърбия война с турция 
и щяло да й бъде доста. тогава аз си 
мислех - де остава надеждата на бълга-
рите и де ще могат за 3 или 30 дена да 
са освободи бари Босна и Херцегови-
на. и тъй никак не можах да си изтъл-
кувам думата - три дена да са удържи, 
пак щяло да бъде доста. аз си съставих 
мнение, че Сърбия, т.е. сръбското пра-
вителство, няма намерение да воюва, 
както трябва, нито пък земя някой край 
да присъединява. но какво ще бъде от 
това тридневно воювание, мислех си аз 

Войводата панайот Хитов (в средата) 
с четниците Иван кършовски и Иван зерделийски
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и си гадая, не ще бъде друго, освен да са 
обяви Сърбия за независима държава… 
и княз Милан да са провъзгласи за крал, 
за да може да краде по-много и да опро-
пасти сръбския добър народ…“

независимо от това разочарование, 
Панайот Хитов успява да събере чета от 
около 300 доброволци, с които се насоч-
ва към граничния видински район. 

„и тъй аз пристигнах в Зайчар с че-
тата си, а тотю Филип пристигна по-
дир три дена. В Зайчар заварих стария 

войвода, дяда илю Марков, с една чета 
от 300 души. и дядо иван от Видинско, 
но отколе прибягнал в Зайчар, а е от село 
Въртоп и има двама синове, отрасли веч 
за войници. и той събрал една чета от 
около 180 души. С него е и руския офи-
цер найден поп нинов, родом от Лом па-
ланка. В това време пристигнаха и сръб-
ските батальони от народната войска…“

Общо българските доброволци, ор-
ганизирани в няколко чети, надмина-
ват 1 500 души. За съжаление, липсва 

панайот Хитов
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всякаква организация от страна на сръб-
ското командване, четите нямат ясен 
план за действие, липса и координация 
на действията им с редовните сръбски 
части. В първото сражение при прохода 
Кадъ боаз над с. Салаш сръбските отря-
ди и българските доброволци са разби-
ти от турците.

„Сърбите идеха отдолу. и ненадейно 
на сто крачки опалиха турците огън на 
тях и като западаха от дърветата кло-
ните въз тях от гранатите, наведнъж 
се пръснаха. и сръбския батальон като 
кози - кой накъдето види се разбягаха. 
Моите момчета, като видяха, че оста-
нахме сами и като не бяха чували гласа 
юш на турските гранати, зеха и те бука-
ка като сърни, иди веч ги викай „Стой-
те!“ аз ми пресипна гърлото да викам. 
Едвам са намериха около ми около сто 
души, но турците се спряха и не ни пре-
следваха, защото мястото беше гористо. 
Като се оттеглих на половин час разсто-
яние, назад, дето беше лагера на сръб-
ския батальон, ето бедния капитанин, 
едвам имаше от цял батальон при себе 
си останали 50 до 60 души и укоряваше 
своите войници, че било срам да бягат, 
че осрамотели сръбското име на сръб-
ските някогашни славни царе.“

Въпреки този първи неуспех, наши-
те доброволците все пак преминават 
границата и навлизат в България. Един 
отряд, предвождан от руския майор ни-
колай Киреев, тръгва от Салаш на север 
в посока Връшка чука. При село рако-
вица, където имало турски гарнизон, се 
завързва ожесточено сражение, в което 
Киреев е убит и водените от него сръб-
ски войници и български доброволци са 
принудени да се върнат обратно в Сър-
бия. Четите на Панайот Хитов и Филип 

тотю пък потеглят от Салаш в южна 
посока и се установяват около село Гор-
ни Лом. След кратък престой и без да 
имат подкрепление от сърбите, водени-
те от Панайот Хитов около 500 човека 
достигат и влизат в Чипровци, където 
са посрещнати с радост от население-
то. „ний, щом дойдохме в селото глад-
ни, най-напред поискахме скоро хляб и 
ракия за момците. добрите селяни чи-
провчани тоз час донесоха. накрай се-
лото беше готов хляб и сирене и чеба-
ри с ракия и ми разказаха, че трябва да 
бързаме, че турската войска е близо…“

Зле подготвената сръбска армия не 
подкрепя усилията на българските до-
броволци и те са принудени да се отте-
глят. но надеждата им за едно скорашно 
освобождение на родината остава жива 
и се сбъдва само след две години, след 
руско-турската война от 1877 – 1878 г. 
и пак Панайот Хитов не остава страни-
чен наблюдател, а повежда като войвода 
голяма българска доброволческа чета. 

Според някои публикации, след Ос-
вобождението Панайот Хитов е назна-
чен за кратко за околийски управител 
в град Кула, въпреки липсата на обра-
зование. За тази негова дейност няма 
документални данни и можем само да 
предполагаме, че този пост му е даден 
от сръбските власти, които окупирали 
града и околните села през 1878 г. и го 
обявили за техен околийски център. По-
късно старият войвода се установява в 
град русе, където почива преди 100 го-
дини - на 22 март 1918 г. За нас и по-
коленията остава заветът му: „Юнакът 
никога не трябва да се отчайва, защото 
когато не се отчайва, добива дързост и 
лъвско сърце и излиза срещу неприяте-
ля си свободен и го побеждава....”



навършват се 140 години от Осво-
бождението на България и Видин1 и това 
е подходящ повод да споменем една с 
години премълчавана и избягвана тема 
– съдбата на румънските военни памет-
ници край село Смърдан (сега иново). 
а за тях запазените 
сведения у нас са ос-
къдни – само няколко 
снимки в държавен 
архив – Видин от от-
криването на внуши-
телния паметник на 
победата. днес ние 
не знаем нито кол-
ко всъщност са били 
тези паметници, нито 
кога точно са издиг-
нати и кога са унищо-
жени, да не говорим 
пък за подробности 
като авторите им или 
надписите по тях. 
Все пак, ползвайки 
достъпни румънски 
източници в интер-
нет, сега можем да 
отговорим поне на част от тези въпроси.

да започнем с историята. След пре-
вземането на Плевен руските войски 
преминават Балкана и се насочват към 
Одрин и Цариград. на румънските час-
ти е наредено да се отправят на запад 
към добре укрепения Видин. След по-
редица сражения край селата Видбол, 
търняне, Буковец и рупци, на 24 януари 
1878 г. румънците превземат и Смърдан, 
където се води най-ожесточената и кръ-
вопролитна битка, в която от румънска 

1. Публикувано на 22 януари 2018 г.

румънскИте ВоеннИ 
паметнИцИ В смърдан

страна има 119 убити и 316 ранени вой-
ници, а също 4 убити и 7 ранени офи-
цери. Убитите офицери и войници са 
погребани отделно, в два масови гроба. 

След сраженията при Смърдан воен-
ните действия са преустановени. тур-

ците се прибират зад 
крепостните стени на 
Видин, румънците не 
правят опити за пре-
вземане на града, а 
изчакват сключване-
то на примирието и 
края на войната.

Участието на ру-
мъния в тази победо-
носна война, сраже-
нията при Гривица, 
Оряхово и Смърдан 
са повод за национал-
на гордост на младата 
държава. румънската 
историография нари-
ча войната Războiul 
de Independentă – 
Войната за независи-
мост. и с основание, 

защото с едно от решенията на Берлин-
ския конгрес васалната на Османската 
империя румъния е обявена за незави-
симо кралство. Битката при Смърдан 
влиза в учебниците, на нея са посвете-
ни редици художествени произведения, 
дори няколко румънски села са нарече-
ни Смърдан. а военното министерство 
отпуска средства за построяването на 
редица паметници в чест и прослава на 
загиналите войни.

Първите два паметника в Смър-
дан, за които се откриват сведения, са 

румънският крал карол,  
посетил смърдан през 1878 г. 

и наредил построяването на паметниците
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поставени на масовите гробове на офи-
церите и войниците. те представляват 
внушителни мраморни кръстове и са 
издигната през 1883 г., на петата годиш-
нина от паметните битки. 

няколко години по-късно румън-
ското правителство се споразумява с 
българското и поема разходите за из-
дигане на мавзолей в Гривица и на два 
величествени паметника - в Смърдан 
и Оряхово. За икономия на средства те 
се правят по един проект и са напълно 
идентични. на красив девет метров по-
стамент, оформен в класически стил, е 
поставена бронзовата фигура на боги-
нята на победата Виктория. Във високо 

вдигнатата си дясна ръка тя държи фа-
кел, а в лявата опрян на земята меч. Ле-
вият крак пък е леко свит и стъпил на 
разкъсана верига. на самият монумент 
са поставени надписи:

„Dându-vă viaţa vitejeşte, v-aţi dat 
viaţa ţării voastre şi libertăţii Bulgariei.

 România recunoascătoare, nu vă va 
uita niciodată; ceea ce a fost câştigat prin 
lupte crâncene trebuie păstrat cu sfinţenie. 

Naţiunile care îi răplătesc pe cei care le 
slujesc cu credinţă, îşi asigură viitorul.”

 ( „Отдавайки смело живота си на ро-
дината, вие го дадохте за свободата на 
България.

 Благодарната румъния никога не ще 

офицерският паметник Войнишкият паметник
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забрави и свято ще пази спечеленото в 
свирепите битки. 

народите, които почитат тези, които 
им служат, си осигуряват бъдеще.“ )

тържественото откриване на този 
трети по ред военен паметник в Смър-
дан става на 12 януари 1898 година 
– двадесет години след сраженията. 
Присъстват български и румънски офи-
циални лица (по някои сведения дори 
румънския крал), както и голямо мно-
жество видински граждани.

този паметник наистина е бил много 
красив и силно въздействащ. При откри-
ването в Оряхово например, дори румън-
ските официални лица били изненадани 
от голямата прилика на изобразената 
женска фигура с тогавашната румънска 
кралица. Затова местните хора дори и 
сега наричат паметника „Кралицата”.

Четвъртият паметник в Смърдан е 
открит в 1905 г. и е по-различен от оста-
налите, защото е издигнат в памет само 
на една от жертвите – младата девойка 

Марица. Каква е нейната история? Ма-
рица е момиче от видинските влашки 
села. При пристигането на румънските 
войници се присъединява като добро-
волка към тях. изпратена е в медицин-
ската част да се грижи за ранените, но 
това не я задоволява. Преоблича се в 
дрехите на убит войник и се включва в 
сраженията на първа линия, където на-
мира смъртта си. Години по-късно в ру-
мъния Марица е провъзгласена за наци-
онална героиня. По националистически 
съображения подвигът и саможертвата 
й се обясняват не толкова със стремежа 
за освобождение на родния край от по-
робителите, а се набляга преди всичко 
на влашкия й произход. 

Съдбата на тези четири паметника в 
Смърдан е трагична - те са разрушени 
и стават странична жертва на избухна-
лите войни в началото на 20 век. Спо-
ред някои сведения това е станало след 
Междусъюзническата война през 1913 
г., когато румъния окупира български 

румънската кралица елизабет, чийто образ е изваян 
на паметниците в оряхово и смърдан
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паметникът в смърдан
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територии в добруджа. Според други 
източници разрушаването им става през 
1916 г, когато двете съседни страни са 
противници в разразилата се Първа све-
товна война.

Петият по ред румънски паметник е 
издигнат на местото на съборените чак 
през 1931 г. това става по инициатива 
на румънско културно дружество и е 
резултат от затоплените по това време 
политически отношения между двете 
страни. За съжаление нищо повече не се 
знае за този паметник и за съдбата му.

Последният, шести засега паметник, 
който е единственият съществуващ в 
момента, е от 1995 г. и е поставен по 
инициатива на асоциацията на власите 
в България. тук официалните гости от 
румъния и българските им колеги под-
насят венци на 3 март в знак на благо-
дарност и преклонение пред подвига на 

загиналите за свободата ни войни.
интересен факт е, че оряховският 

паметник – близнак на смърданския, 
има далеч по-щастлива съдба. Местни-
те военни не изпълняват заповедта за 
разрушаването му буквално, а свалят 
и закопават красивата бронзова фигу-
ра в двора на казармата. там, забравена 
от всички, тя престоява над 40 години 
под земята. Чак към края на петдесетте 
години на 20 век, при изкопни работи, 
строители се натъкват първо на факела, 
а след това изравят и напълно запазе-
ната фигура на богинята Виктория. то-
гава паметникът е изцяло възстановен 
на старото му место в покрайнините на 
града, но вече под името „Паметник на 
българо-румънската дружба”. Заради 
опасения от вандалски прояви и съсед-
ството с ромски квартал, през 1997 г. об-
щинските власти преместват бронзовата 

паметниците близнаци в смърдан и в оряхово
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фигура в центъра на града, като за целта 
изграждат нов постамент, а старият ос-
тава като паметник на първоначалното 
си место. днес богинята на победата, с 
високо вдигнатия факел и меча в ръка, е 
емблемата на град Оряхово.

Кой е авторът на паметниците в 
Смърдан и Оряхово? това е интересен 
въпрос, защото е свързан с утвърдени 
представи, които не отговарят на исто-
рическата истина.

ако отворите в интернет коя да е 
страница за Оряхово, ще прочетете, че 
автор е знаменитият италиански скулп-
тор арнолдо дзоки. той е изключител-
но популярен в България, защото е съз-
дал най-красивите ни паметници – Цар 
Освободител пред народното събрание 
в София и Паметниците на свободата в 
русе и Севлиево. За дзоки през 2006 г. 
у нас дори бе създаден документалния 

филм „дивният флорентинец”, чиито 
автори са историци от Софийски уни-
верситет. и в този филм също се твър-
ди, че италианецът е създател на оря-
ховския паметник (а следователно и на 
унищожения в Смърдан). За съжаление 
това твърдение не е подкрепено с дока-
зателства. В румънските източници, ко-
ито намерих, не се споменава нищо за 
арнолдо дзоки, а като автор е посочен 
Карл Сторк (Karl Storck ). Какво се знае 
за него?

Карл Сторк е известен в родината си 
скулптор. избран е от румънското воен-
но министерство да създаде двата па-
метника – в Смърдан и Оряхово. За от-
ливките на фигурите той използва 2093 
кг. бронз от трофейни турски оръдия. 
След три неуспешни опита в румънска 
леярна, изработката им е направена във 
Виена. По време на строителството над 
20 пъти пътува до България, при което 
се разболява и продължително време се 
лекува в чужбина. 

румънската версия звучи доста убе-
дително, но все пак има и едно съмне-
ние. то идва от обстоятелството, че като 
година на създаване се сочи 1885, а пък 
самият скулптор е починал през 1887 
г., т.е. това е време от почти 15 г. преди 
откриване на паметниците. Очевидно 
за изясняване на авторството и точната 
датировка на създаването и откриването 
на паметниците ще е необходимо задъл-
бочено професионално проучване.

Каквато и да е истината, днес ние 
можем само да съжаляваме, че създаде-
ния величествен паметник в Смърдан 
е унищожен. и да поставим въпроса – 
възможно ли е той да бъде възстановен 
и да украсява отново иново (а защо не 
Видин)? 

От техническа гледна точка отгово-
рът е категорично „да“! От запазена-
та фигура в Оряхово лесно може да се 

карл сторк
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вземе отпечатък и по него да се напра-
ви нова отливка. няма и политически 
пречки – от близо 70 години България 
и румъния са съюзници, първо във Вар-
шавския пакт, а сега в натО. Остава 
само финансовия проблем, тъй като из-
граждането на такъв паметник няма да 
е евтино. а нима в края на XIX век то е 
било без пари? тогава България и румъ-
ния по-богати от днес ли са били? След 
10 години ще отбележим кръглата 150 
годишнина на Освободителната война-
та, а това е достатъчен срок за намиране 

на финансови средства, проектиране и 
изработване на паметника. Убеден съм, 
че ако сега се изградят инициативни 
комитети в двете страни и се започне 
набиране на средства, след 10 години 
нашите и румънските държавници ще 
имат чудесен повод да се срещнат във 
Видин и да открият възстановения па-
метник. но за това е нужна инициати-
ва и на местно ниво – както от общин-
ското и областното ръководство, така и 
от различните граждански и културни 
организации!

откриване на паметника в смърдан - 12 януари 1898 г. 



Одринското примирие, подписано 
на 19/31 януари 1878 г. слага край на 
военните действия по време на руско-
турската война от 1877 – 1878 г. След 
него румънските войски, обкръжили 
Видин, са допуснати в крепостта, но 
окончателното предаване на града ста-
ва след пристигането на руските час-
ти. Със сигурност можем да кажем, че 
действията на румънската армия около 
Видин са подробно документирани и че 
румънските историци са си свършили 
добре работата. Все още обаче остават 
недоизяснени много събития, свързани 
с пристигането на руските войски във 
Видин, дейността им в града, както и 
първите стъпки на новата българска 
администрация. 

Първото по-подробно описание на 
случилото се във Видин по време на ру-
ско-турската война и Временното руско 
управление прави Феликс Каниц. През 
1879 г. той посещава за пореден път Ви-
дин и лично се убеждава в настъпили-
те промени в града. През 1882 г. излиза 
второ преработено издание на неговата 
забележителна книга „дунавска Бъл-
гария и Балканът“, в което именитият 
учен добавя нова глава – „В стария и 
новия Видин“1. този обемен очерк съ-
държа ценни сведения за историята на 
града, защото авторът подробно разказ-
ва не само за видяното, но и за всички 
събития по време на войната, напуска-
нето на крепостта от турските войски и 

мИтоВе И фактИ 
за осВоБожденИето на ВИдИн

И Временното руско
упраВленИе на града

първите стъпки на руското управление.
Петдесет години след Каниц подроб-

но се спира на този период и димитър 
Цухлев в книгата си „историята на гра-
да Видин и неговата област“2. тя е из-
дадена през 1932 г., малко след смъртта 
на автора. и макар че след това никога 
не е преиздавана, тази книга и до днес 
е обект на голям интерес и всеки който 
пише по темата за град Видин и неговата 
история, в голяма степен ползва написа-
ното от Цухлев. това важи и за събития-
та около освобождението на града, като 
написаното за тях винаги се е приемало 
като най-пълно и достоверно.

През годините след това излизат 
много статии за различни периоди от 
видинската история, но следващото (и 
последно засега) цялостно изследване 
се появява чак през 2008 г. това е кни-
гата „Град Видин. Кратък исторически 
очерк“3, дело на колектив от видински 
историци . 

Цитираните източници всъщност 
формират представата ни за събитията 
по време на Освобождението. За съжа-
ление, точно за този толкова важен пери-
од от историята на града няма запазени 
документи, което повдига въпроса кое 
от написаното почива на реални факти 
и кое е по-скоро преразказ на градски 
митове. тук терминът „мит“ се използ-
ва в неговия пряк смисъл – утвърдена в 
обществото представа за някакво съби-
тие, която не почива на факти или пък 
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се разминава с тях. За оценка се ползват 
руски източници – публикувани доку-
менти за руско-турската война4, както 
и книгата „история на 138 Болховски 
полк“5. тя е издадена през 1903 г. в 
Москва, а неин автор е капитан Михеев, 
офицер от полка, участник във войната, 
бил през 1878 г. във Видин. тази книга е 
ценен източник, защото за написването 
й авторът е ползвал полковите дневници 
и цялата обширна документация на пол-
ка6, следователно заслужава доверие.

Ето един откъс от книгата на Цухлев:
„Руските войски, предвождани от 

генерал Боревски, в състав: 138 Болхов-
ски полк, командван от полковник Амо-
нов, една батарея и един казашки еска-
дрон, влезли във Видин на 25 март 1878 
г. на връх християнския празник Благо-
вещение и били посрещнати тържест-
вено от щаба на румънската армия и 
командването на турската дружина, 
от множество граждани, ученици и 

духовници. Турският генерал привет-
ствал генерал Боревски и му предал 
ключовете на града.

Генерал Боревски веднага организи-
рал охраната на града с руски патрули, 
сменил турската управа и назначил об-
щинска комисия от видински гражда-
ни. В началото на април свикал и пър-
вия военен набор…“7

този цитат е кратък, но много важен, 
защото всички писали след Цухлев по 
темата го възпроизвеждат в една или 
друга степен. имената на генерал Бо-
ревски, на полковник амонов и на 138 
полк са ежегодно споменавани и при 
честване на националния празник, при-
състват в медиите и вече са добре по-
знати на видинските граждани. трябва 
обаче да се оцени буквално всеки из-
раз от този цитат и да се отговори на 
въпроса дали е факт или е мит. Ето и 
заключенията:

1. „…138 Болховски полк…“ 

димитър цухлев и неговата книга 
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Присъствието на полка във Видин е 
факт. По време на войната полкът, част 
от 35 пехотна дивизия, заемал пози-
ции южно от русчук в посока разград 
и участвал в редица сражения, като дал 
и много жертви. Преди започване на 
военните действия наброявал 2777 чо-
века8, а в края на 1877 г. – 14479. След 
сключване на мирния договор бил из-
пратен във Видин за да поеме контрола 
над крепостта.

2. „…Руските войски влезли във Ви-
дин…“ този израз е използван както от 
историци, така и от медиите и винаги 
се споменава около 3 март при чества-
нията на националния празник. Според 
въображението на авторите обикновено 
се добавят и изрази като „старопрес-
толния град“, „яките крепостни стени“, 
„вратите на града“. Самото влизане на 
руските войски пък през тези врати 
е обект и на художествено пресъзда-
ване в разкази, рисунки и картини, а 
напоследък и в станалите популярни 

възстановки. Всичките тези изяви имат 
своята стойност, те спомагат за патри-
отичното възпитание на младото поко-
ление и гражданите. така представено 
обаче влизането на руските войници е 
мит и е добре да се знае и историческа-
та истина. а тя не е толкова героична, а 
по-скоро прозаична. Във Видин руските 
войски на влизат, а слизат – в буквалния 
смисъл, защото пристигат с кораби от 
русчук.

3. „…Влезли във Видин на 25 март 
1878 г. на връх християнския празник 
Благовещение…“. датата е посочена от 
димитър Цухлев, богослов по образова-
ние, който вероятно вижда в нея „блага 
вест“ за бъдещето на Видин и видин-
чани. Възприета е и от видинските ис-
торици в тяхната книга и на тази дата 
събитието се отбелязва всяка година. 
Феликс Каниц обаче пише10, че руските 
войски са пристигнали един ден по-ра-
но - на 24 март / 5 април. и е прав! Ето 
маршрутът на полка по дати11: 

18 март - тръгване от русчук; 18 март 
- Свищов; 19 март – никопол; 20 и 21 
март – румънското пристанище Кора-
бия; 22 март – Оряхово; 23 март – Лом 
Паланка; 24 март – Видин. 

това продължително пътуване днес 
изглежда странно, но то има своето ло-
гично обяснение. По време на военните 
действия по цялото протежение на река 
дунав били поставени множество мин-
ни заграждения както от турска, така 
и от руска страна. Въпреки започнало-
то разминиране, пътуването по реката 
било опасно и се извършвало само по 
светло и то при положение, че нямало 
обичайната за сезона мъгла.

4. „…138 Болховски полк, команд-
ван от полковник Амонов…“ името на 
този военачалник е често споменава-
но и е възприето от историците12, но 
всъщност е мит. По време на войната 

книгата на колектив от видински историци
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и при пристигането във Видин в полка 
няма офицер с такова име, а командир 
е полковник Владимир Василевич Бусе. 
Един месец по-късно, на 25 април, той 
получава нова длъжност, а в средата на 
месец юли във Видин пристига нови-
ят командир полковник барон Густав 
александрович аминов13.

5. „Руските войски, предвождани 
от генерал Боревски…“ изразът е на 
Цухлев, а видинските историци пишат 
във книгата си: „138 полк, командван 
от генерал Боревски“14. името на този 
руски генерал е добило широка попу-
лярност, то неизменно се свързва с ос-
вобождението на града, присъства във 
всяка публикация по темата и е споме-
нато дори в академичното издание на 
Бан „Енциклопедия България“15. При 
честване на националния празник гене-
рал Боревски задължително се спомена-
ва в словата на видинските кметове и на 

полковник Владимир Василиевич Бусе,
командир на 138 Болховски полк 

до 25 април 1878 г.

полк. барон густав александрович аминов,
командир на 138 Болховски полк 

след 25 април 1878 г.

другите официални лица, а доброволци 
пресъздават влизането му в града. на 
този генерал видинската управа е ока-
зала висока чест – със свое решение е 
определила името му да носи една от 
улиците на града. Всичко това е похвал-
но, но има един смущаващ факт. За тази 
личност се казва само военното звание 
– генерал и фамилията - Боревски. ни-
кой от пишещите за него не е посочвал 
каквито и да било биографични данни – 
кога и къде е роден, къде е служил, той 
няма дори малко име, да не говорим за 
снимка. След многобройни опити да на-
меря все пак някакви сведения за него, 
стигнах до извода, че генерал Боревски 
е мит, той съществува само в книгите 
на видинските историци и в медиините 
публикации, а в руската армия никога 
не е имало генерал с такова име. това 
твърдение звучи шокиращо и ще бъде 
оспорвано от мнозина, затова ще се 
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спра по-подробно на основанията за та-
кова заключение.

В книгата си димитър Цухлев при-
писва на генерала две функции – той 
води войските при влизането им в гра-
да, а след това се заема с неговото ад-
министриране, като назначава нова об-
щинска комисия, свиква първия военен 
набор и т.н.. тези две функции обаче са 
взаимно изключващи се, защото са от 
компетенцията на две различни струк-
тури – действащата армия и Времен-
ното руско управление на българските 
земи. Първата е чисто военна и нейната 
задача е спечелване на войната, а втора-
та, на която ръководител е княз Черкас-
ки, върви след първата и организира в 
освободените области новата граждан-
ска администрация. Какъв е бил митич-
ният генерал Боревски – пълководец от 
армията или администратор? Бяха про-
верени и двете възможности, което не е 
проблем, тъй като вече има достатъчно 

публикувани документи, достъпни в 
интернет.

След края на войната към руския Ге-
нерален щаб е създадена специална Во-
енно-историческа комисия, която е на-
товарена със задачата да издири, събере 
и публикува всички налични докумен-
ти, свързани с бойните действия в Бъл-
гария – доклади, заповеди, телеграми, 
списъци на командния състав на всич-
ки части, участвали във войната. тази 
комисия издава 111 тома16, съдържащи 
хиляди документи. и в нито един от тях 
името Боревски не се споменава, което 
означава, че такъв генерал не е имало в 
състава на действащата армия.

Остава възможността да е бил зачис-
лен към ведомството на княз Черкаски. 
там също е имало доста военни лица, 
на които са поверявани отговорни адми-
нистративни постове – губернатори, ок-
ръжни управители и т.н. дейностите по 
гражданското управление са описани в 
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тритомното издание „руското управле-
ние в България през 1877, 1878, 1879 
г.“ автор на което е генерал-майор н. р. 
Овсяний17. и там обаче няма и следа от 
генерал Боревски, но пък са посочени 
лицата, натоварени с управлението на 
Видинската губерния – за губернатор е 
назначен Л. Ф. тухолка, а за негов за-
местник българинът Константин Ста-
нишев.18 тухолка поема задълженията 
си още след освобождаването на първия 
град от губернията – Оряхово. По-късно 
се премества в освободения Лом, където 
назначава за окръжен управител помощ-
ника си капитан Павел нечаев, който 
организира българското управление на 
града. Когато научава новината, че ру-
мънските войски са обкръжили Видин, 
нетърпеливият тухолка изпраща там 
нечаев със същата задача. Мисията му 
обаче се проваля, тъй като румънското и 

турското командване не приемат в града 
да има българска управа, преди в него 
да са пристигнали руските войски и не-
чаев е принуден да изчака идването им. 

тук може да се добави още един 
факт. През 1903 година България тър-
жествено отбелязва 25 години от Осво-
бождението си. Видин също се включва 
в честването, като след искане на много 
граждани кметът Младен иванов вна-
ся предложение капитан Павел нечаев 
(станал вече генерал-майор) да бъде 
обявен за почетен гражданин на Видин. 
Предложението е гласувано единодуш-
но от Общинския съвет на 14 април 
1903 г. с мотивите, че нечаев е първият 
руски офицер, влязъл в града и има го-
леми заслуги за организиране на новата 
видинска администрация.19 При обсъж-
дането никой не казва и една дума за ге-
нерал Боревски… След още 25 години 

офицерите от 138 Болховски полк, участвали в руско-турската война 1877 – 1878 г.
/лява половина от обща снимка/
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офицерите от 138 Болховски полк, участвали в руско-турската война 1877 – 1878 г.
/дясна половина от обща снимка/

обаче нещата се променят – за нечаев 
вече не се споменава нищо, а в история-
та на димитър Цухлев се появява гене-
рал Боревски.

накрая трябва да се спомене за още 
една проверка, направена в усилията 
за откриване на митичния генерал Бо-
ревски. В интернет руските историци 
са създали специален сайт20 „Генерали-
тет российской императорской армии и 
флота“, в които е поместен списък на 
всички руски генерали от времето на 
Петър Първи до 1918 г. Към момента 
този списък съдържа 21 317 имена, но 
Боревски там го няма.

В заключение – толкова популярни-
ят във Видин генерал Боревски е мит. 
димитър Цухлев не посочва източника 
си на информация за него и днес можем 
само да гадаем откъде се е появило това 
име и дали то не е грешно цитирано. 

търсенето на сходни по звучене имена 
дава резултат – през лятото на 1878 го-
дина във Видин няколко месеца е пре-
бивавал руският генерал Боресков. но 
за него и за дейността му в града - по-
нататък в текста.

6. „…И били посрещнати тър-
жествено … от множество граждани, 
ученици и духовници.“ Факт ли е това 
или е русофилски мит? Ето написаното 
в „история на 138 Болховски полк“ от 
капитан Михеев, който е очевидец (този 
текст до момента не е публикуван у 
нас). За посрещането капитанът пише:21

„Когато пристигнахме, градските 
жители – българи, ни приеха много сър-
дечно: полкът бе посрещнат по славян-
ски обичай с хляб и сол; духовенството 
беше излязло с шествие; целият град бе 
украсен със знамена; тълпи от хора се 
изсипаха на брега на дунава; гръмкото 
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„ура“ дълго не заглъхна. Още с прис-
тигането офицерите и войниците бяха 
поканени на обяд. Българите се радваха 
на своите освободители, а ние нямахме 
нищо против след походните сухари да 
похапнем от обилната храна на нашите 
гостоприемни домакини“

а ето и описанието на изпращане-
то:22 „В навечерието, на 5 октомври, гра-
дът ни устрои прощален обяд. на град-
ския площад бяха разположени маси с 
големи количества месо, хляб и вино. 
Българите ни гощаваха с искрена ще-
дрост; след обяда имаше игри и танци, 
в които заедно с войниците участваха 
и местните жители. Удоволствие беше 
да се наблюдава тази оживена картина: 
смесени групи хора с разнообразно об-
лекло се веселяха от сърце; български-
те хора се редуваха с руски танци; вза-
имно прегръщане и целуване – всичко 
това показваше, че нашите войници се 
бяха сближили и сприятелили с местни-
те жители. и действително, през целия 
ни престой в града нямаше нито един 
случай на сблъсък между войниците и 
жителите, всичко мина добре, спокойно 
и приятелски.

на 6 октомври, в 3 часа след пладне, 
след молебен, полкът, изпратен с бла-
гопожелания, в присъствието на много 
хора, при гръмки викове „ура“ и „жи-
вио“ отплава на четири баржи и четири 
парахода по дунава към русчук“

* * *
В последвалия период след присти-

гането на руските войски се слага нача-
лото на новото българско управление на 
Видин, като се изграждат администра-
тивни, съдебни, полицейски и военни 
структури, а градът бързо започва да 
променя облика си. тук ще се спра само 
на някои събития от този период, които 
са или противоречиво представяни, или 

са останали неизяснени досега.
1. Първият видински губернатор 

Лев Фьодорович тухолка (7.12.1841 
– 15.02.1899)

тухолка е роден в днешна Полша, 
някогашните най-западните земи на ру-
ската империя. Въпреки че баща му бил 
руски генерал, той избрал чиновническа 
кариера и постъпил на работа в митни-
ческото управление на империята, като 
бързо се издигнал до поста началник 
на някои от най-важните гранични пун-
ктове на западната руска граница. При 
обявяването на войната през 1877 г. по-
стъпил в щаба на княз Черкаски, който 
по-късно го назначил за пръв видински 
губернатор23. Във Видин тухолка прес-
тоял само няколко месеца, защото княз 
дондуков-Корсаков го извикал да заеме 
поста началник на отдел „Митнически“ 
(с ранг на министерство) в Съвета на ру-
ския имперски комисар24. След края на 
временното руско управление на Бъл-
гария за кратко бил градоначалник на 
Одеса, а след това поел ръководството 
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на митническото управление на цялата 
руска империя.

Защо се споменава тухолка тук? 
Причината този път не са видинските 
историци, а софийските, които грешно 
цитират името му. неясно защо, в мно-
го книги и публикации (включително в 
многотомната „история на България“ 
на Бан25) той е наричан александър. 
на официалния сайт на българската 
митническа агенция пък е качена кни-
гата „история на българските митници“ 
с автори колектив историци26. В това из-
дание не само името на първия ръково-
дител на българската митническа служ-
ба е грешно дадено като александър, но 
и поставената снимка не е негова, а на 

колегата му от Съвета Сергей 
Лукиянов, началник на Съдеб-
ния отдел и автор на проекта на 
търновската конституция27. 

2. известно е, че след като 
Сърбия се включва в послед-
ния момент във войната, нейни 
части навлизат в българските 
земи, като завземат Кула и се-
лищата около този град, както 
и някои села от Белоградчишко 
и Видинско. За разлика от ру-
мънците, те не напускат окупи-
раните територии след присти-
гането на руснаците, а остават 
там дори и след Берлинския 
конгрес, когато става ясно, че 
тези земи остават в Княжество 
България. Град Кула е обявен 
за сръбски окръжен център и 
в него се настанява сръбска 
администрация. това създава 
голямо напрежение в населе-
нието, което многократно се 
обръща за помощ към руските 
власти. В много публикации по 
темата се твърди, че Петко Ка-
равелов, бъдещият министър-

председател на България, в качеството 
си на видински вицегубернатор, се е на-
месил лично, като с руска помощ про-
гонил сърбите от тези български земи. 
Факт ли е това или е мит?

не успях да намеря документално 
доказателство, че Каравелов е заемал 
длъжността вицегубернатор във Видин. 
на този пост при тухолка е бил назна-
чен Константин Станишев, а заместник 
на губернатора иван Кишелски е бил 
Ценин.28 (Според Георги добринович, 
също работил по това време във Видин, 
Каравелов е бил началник на финан-
сите.29) Вероятно патриотът Каравелов 
е правил опити да поеме контрола над 
този район от сърбите, но това едва ли 

лев фьодорович тухолка 
първият губернатор на Видин след освобождението
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е станало с военни средства и не е дало 
резултат. За това има косвени доказа-
телства. известно е, че като делегати по 
право в откритото през месец февруа-
ри 1879 г. в град търново Учредително 
събрание участвали председателите на 
окръжните съдилища и на окръжните 
съвети от цялото княжество. От Видин-
ска губерния били изпратени заемащи-
те тези длъжности в окръзите Видин, 
Белоградчик, Лом, Берковица, Враца и 
Оряхово. няма обаче представители на 
Кула30, което означава, че и през февруа-
ри 1879 г. там още не е имало легитимно 
българско управление.

Според сръбския историк Момир 
Самарджич сръбската военна и цивилна 
управа напуснала Кула през септември 
1878 г. след дипломатически натиск от 
русия31. това обаче не сложило край на 
граничните спорове, защото сръбската 
страна имала претенции и не приема-
ла връщане към старата сръбско-тур-
ска гранична линия. този историк пише 
и за инцидент, станал на 20 октомври 
1878г. – около 40 български войници, 

предвождани от двама руски офицери, 
разоръжили сръбски караул при Връшка 
чука, запалили караулното помещение 
и съборили поставените там гранични 
знаци. Сръбското правителство протес-
тирало пред видинския губернатор, кой-
то се намесил и българските войници 
напуснали спорните територии32. 

не е ясно дали Петко Каравелов по 
това време все още е бил във Видин и 
дали има някакво участие в този грани-
чен инцидент, но очевидно е мит, че има 
заслуги за запазване на тези български 
земи. Въпросът с границата между Сър-
бия и България е разрешен окончателно 
чак през пролетта на 1879 г., като се за-
пазва съществувалата и преди войната 
гранична линия.

3. Факт или мит е, че във Видин са 
погребани голям брой руски войни? За 
това пише Каниц: „Странно звучащия 
камбанен звън придружил през послед-
ните месеци до последното им жилище 
невероятно много руски войници, които 
– преживели щастливо и победоносно 
най-разгорещените боеве – починали в 
пълния разцвет на своята младост от ко-
варната видинска блатна треска.33“

да, това е факт. Ето какво е написал 
летописецът капитан Михеев, според 
когото смъртоносната епидемия не се 
дължи на маларията, а е от тиф:

„Още преди идването във Видин при 
войниците се появи опасна болест – 
тиф. а тук тя се усили до такава степен, 
че 10 дена след идването ни лазаретът 
и медицинският пункт бяха препълнени 
с болни. За половин година в полка по-
чинаха двама офицери и 234 от долните 
чинове, а освен това над 100 човека бяха 
изпратени в родината да оправят здра-
вето си. Всичко заболелите бяха около 
2500 човека.34“

В своята „история на 138 Болхов-
ски полк“ капитан Михеев е записал 

петко каравелов
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имената на всички убити и ранени по 
време на руско-турската война. не обаче 
и на починалите и погребани във Видин 
войници и офицери. Защо? Защото това 
не е героична смърт ли? нима те имат 
някаква вина за епидемията? Въпроси 
без отговор. тъжен факт е, че и властите 
в царска русия, за разлика например от 
румънците, никога не са се интересува-
ли от войнишките гробове във Видин. 
а къде са били тези гробове? Каниц 
дава някои сведения: „В дълги редици 
почиват те, положени в християнските 
гробища, и тъй като там няма повече 
место, новото българско гробище беше 
преместено по санитарни съображения 
далече зад югозападното предградие.35“

и ако е тъжен факт отношението на 
руската държава, то как да определим 
отношението на видинчани към гробо-
вете на починалите войници? Може би 
точният израз е „срамно“. Старите ви-
дински гробища отдавна са заличени, 
а надгробните плочи от тях са вложе-
ни при строежа на храма „Свети ди-
митър“. днес вече никой не си спомня 

къде точно са погребани руските вой-
ници и офицери. а за изминалите 140 
години видинчани и избраните от тях 
управници на града не смогнаха да от-
делят една скромна сума и да поставят 
християнски кръст или паметник в па-
мет на починалите. 

4. Факт или мит е разрушаването на 
видинската крепост?

Каниц пише: „В началото на септем-
ври 1878 г., преди да напуснат, русите за-
почнали да взривяват тази западнобъл-
гарска петстотингодишна твърдина.36“ 

това е факт, но е факт и че именитият 
учен спестява най-важното – защо е раз-
рушена крепостта? това става по иска-
не на неговата родина – австроунгария, 
наричана още „дунавската монархия“. 
нейната дипломация, заедно с другите 
т.нар. Велики сили, се стремяла да не 
допусне създаването на голяма българ-
ска държава и да принуди руснаците да 
разрушат турските крепости по река ду-
нав. и на Берлинския конгрес успяла да 
реализира тази цел – българските земи 
били разпокъсани, а член 11 от договора 
задължавал русия да разруши крепости-
те. Обяснението е просто – всичко (и то-
гава, както и сега) е въпрос на интереси. 
австроунгария имала пълен монопол на 
търговското и пътническото корабопла-
ване по река дунав, което правело този 
район обширен пазар за нейните стоки. 
Една нова и силна държава, протеже на 
русия, имаща и добре въоръжени кре-
пости по реката, представлявала потен-
циална заплаха. и империята взела мер-
ки това да не се случи!

За разрушаване на видинската кре-
пост през август 1878 г. в града пристиг-
нали две роти от руския 1-ви сапьорен 
батальон, който лагерувал край Гюрге-
во – общо 513 човека. дейността ръко-
водел най-добрият руски военен инже-
нер по онова време - генерал Михаил 

генерал м. Боресков
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Матвеевич Боресков37, чието име беше 
споменато по-горе в текста. той останал 
със сапьорите си в града до 9 октомври. 
За свършеното от тях заслужава да се 
пише по-подробно, а тук само ще цити-
рам Каниц, разказващ за реакцията на 
видинчани, наблюдавали взривяването. 
те възприели събарянето на вековните 
крепостни стени като видим израз на 
края на робството:

„За всеки отделен взрив се съобща-
вало с един ден напред. За българите 
тези дни били като празници. Многохи-
лядна народна маса чакала съответните 
три сигнала на тръбата. точно при тре-
тият сигнал следвал взривът с трясък 
на оглушителен гръм. Високо, колкото 
хълм, се вдигали във въздуха пръст, ка-
мъни и гъст дъжд от прах, който пота-
пял Видин за няколко минути в страшен 
сив облак. Едва дочакали да се разнесе, 
всички се втурвали един през друг към 
взривеното място, всеки се впускал с 
бясно „ура“ към крепостния ров, за да 
прескочи пръв пробива.38“

Епидемиите във Видин не подмина-
ли и сапьорите, като за краткия престой 
в града общо 444 от тях се разболели. 
В своя статия генерал Боресков писал39, 
че от целия наличен състав ежедневно 
можел да използва само около 50-60 чо-
века, тъй като останалите били болни. 
няма обаче сведения за починали.

* * *

В заключение може да се каже, че 
митове има в историята на всеки град и 
всеки народ. Често срещани са и греш-
ките в датировките и в имената на ис-
торическите личности. Събитията във 
Видин през 1878 – 1879 г. се нуждаят 
от внимателен професионален анализ и 
той трябва да бъде направен. а видин-
чани, ръководителите на града и духо-
венството ще трябва да решат какво да 
се направи в памет на тези 236 войни, 
чиито кости лежат на видинска земя, 
забравени както от своите, така и от 
тези, на които са дошли да помогнат.
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навършват се 140 години от работа-
та на Учредителното събрание и прие-
мането на търновската конституция1. 
От 10 февруари до 16 април 1879 г. в 
град търново, в построената от Кольо 
Фичето сграда на бившия турски конак 
заседава първото от новата ни история 
народно събрание, което обсъжда и 
приема основния закон на Княжество 
България. това събрание е свикано от 
императорския руски комисар граф 
дондуков – Корсаков в изпълнение раз-
поредбата на чл. 4 от Берлинския мирен 
договор, постановяващ: „Едно събрание 
на първенците (нотабилите) на Бълга-
рия, което ще се свика в град търново, 
ще изработи преди избирането на княза 
Органическия устав на Княжеството“.

В работата на събранието участва 
по един представител на всеки 10000 

1. Публикувано на 16 април 2019 г.

ВИдИнскИте депутатИ 
В учредИтелното съБранИе 

през 1879 г.

човека от населението на Княжество-
то – общо 229 депутати, от четири 
категории:

- 117 депутати по право, заради 
заеманата длъжност – архиереи от бъл-
гарската православна църква и предста-
вители на други вероизповедания, пред-
седатели на губернските и окръжните 
съдилища, председатели на окръжните 
и градските съвети;

- 88 депутати, избрани пряко от 
народа;

- 19 депутати, назначени от импе-
раторския руски комисар граф донду-
ков – Корсаков;

- Представители на учреждения и 
дружества – рилския манастир, Българ-
ското дружество в Одеса, Българското 
благотворително дружество във Виена.

тържественото откриване на 

сградата, в която се провежда учредителното събрание
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посрещането на княз дондуков - корсаков в търново

залата, в която заседава учредителното събрание
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Видинските депутати 
антим I, Илия цанов, петър дамянов, 
Ванко нешов, Хаджи петко петков
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Учредителното събрание става на 10 
февруари 1879 г. с реч на император-
ския комисар в присъствието на пред-
ставителите на всички страни, подписа-
ли Берлинския договор. Княз дондуков 
– Корсаков се обръща към депутати-
те със заръката: „да работите с пълна 
сила, свобода и независимост на отдел-
ните мнения и общи прения, като имате 
на ум, че във вашите ръце е щастието, 
благоденствието и бъдещата съдба на 
Отечеството, което е извикано за нов 
политически живот.“

Основната задача на Учредителното 
събрание е приемане на конституция на 
Княжество България. на депутатите е 
предложен проект, изработен от коми-
сия под ръководството на началника на 
Съдебния отдел при Временното руско 
управление Сергей Лукиянов. този про-
ект, наречен „Органически устав“, се 
базира на конституциите на Белгия и 
на съседните независими държави ру-
мъния и Сърбия. той обаче се включва 
в рамките, определени за България от 
Берлинския конгрес – автономно три-
бутарно княжество, начело с княз, но 
намиращо се под върховната власт на 
султана.

депутатите обсъждат, понякога дос-
та бурно и с много емоции, проекта за 
конституция член по член. По повечето 
въпроси е постигнато съгласие, някои 
точки от проекта са променени, добаве-
ни са и нови членове. изработената кон-
ституция, известна като търновска, е 
гласувана и подписана от депутатите на 
16 април 1879 година и влиза в сила от 
същия ден. тя включва 169 члена, под-
редени в 22 глави и определя Княжество 
България като „монархия наследствена 
и конституционна, с народно предста-
вителство“. Основните положения в 
конституцията гарантират разделението 
на властите – законодателна, съдебна 

и изпълнителна и защитават граждан-
ските свободи, свободата на личност-
та, равенството пред закона, правото на 
сдружаване, като отричат робството и 
съсловните привилегии.

Кои са видинските представители, 
взели участие в работата по изработва-
не на новата българска конституцията?

Пръв в списъка на видинските депу-
тати и на цялото Учредително събрание 
е митрополит Екзарх антим I - виден 
български духовник, политик и общест-
веник, останал в историята като борец 
за независимостта на българската църк-
ва. той е роден в Лозенград със светско-
то име атанас Михайлов Чалъков. През 
1856 г. завършва богословие в Москов-
ската духовна академия, а през 1868 г. 
е избран за видински митрополит. След 
основаването на Българската екзархия 
през 1872 г. става пръв Екзарх. Екзарх 
антим I протестира против Баташките 
кланета и се обръща с писмо до руския 
цар, в което излага тежкото положение 
на българския народ и моли царя да се 
застъпи за България. За тази му дейност 
Портата сваля антим от екзархийския 
пост и го заточава в Мала азия. След 
Освобождението, в резултат на обща ам-
нистия, той се завръща във Видин и от-
ново поема митрополитските си задъл-
жения. Става депутат в Учредителното 
събрание, където заради авторитета си 
е избран за негов председател и ръково-
ди дейността по изработване на новата 
конституция до подписването й на 15 
април 1879 г. тогава антим I се обръща 
към депутатите с думите: „Свършихме 
делото, за което бяхме повикани! наше-
то събрание беше като кораб, изложен 
на бури: слава Богу, този кораб достигна 
пристанището. Можем да кажем, че на-
правихме закони от народа за народа!“ 

Като депутат заради заеманата висо-
ка длъжност председател на Видинския 
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Белоградчишките депутати 
цеко панов и миленко попов,
представителите на турското население 
ахмед бей марафа зааде и Хафуз сюлейман, 
депутатът от ново село петър логофетов
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губернски апелативен съд участва илия 
Цанов (1835-1901). той роден във Видин 
и произхожда от известния Шишманов 
род. Владее свободно няколко езика и 
започва работа в турската администра-
ция, където бързо се издига до поста 
председател на Софийския търговски 
съд. Става известен със защитата си на 
заловените Ботеви четници, като успява 
да спаси от бесилото 18 от тях. За него 
австрийския консул в русчук пише през 
1876 година: „Като пръв публичен за-
щитник той показа на тези които идват 
след него пътя, който трябва да следват 
и как без страх да се борят за свобода и 
правда“. 

След участието си в Учредително-
то събрание илия Цанов е окръжен 
управител на русе, дипломатически 
представител в Цариград, министър на 
външните работи и вероизповеданията 
в правителството на Петко Каравелов. 
Като външен министър през 1885 г. изи-
грава важна роля в преговорите за ди-
пломатическо признаване съединение-
то на Княжество България с източна 
румелия. 

Още един видински магистрат е 
депутат заради заеманата длъжност – 
председателят на Видинския окръжен 
съд Петър дамянов (1837 – 1907). той 
е роден във Видин и е доведен брат на 
известния писател Михалаки Георгиев. 
Преди Освобождението е активен об-
щественик, член на училищното настоя-
телство и на ръководството на читалище 
„Цвят“. Ползвал се е с авторитет дори 
сред турските власти, които го назнача-
ват във видинския меджилис (съд). След 
работата в Учредителното събрание е 
общински съветник, помощник кмет, 
член на църковното настоятелство.

димитър Златаров (1849 – 1892) е 
председател на Видинския окръжен 
съвет и като такъв участва по право в 

работата на Учредителното събрание. 
той е известен общественик, дългого-
дишен учител във Видин и Кула и като 
образован човек след Освобождение-
то е назначен на високата длъжност в 
новата видинска администрация. През 
1883 г. е избран за кмет и полага мно-
го усилия за мобилизиране на гражда-
ните и защитата на града по време на 
Сръбско – българската война през 1885 
г. негова е инициативата за построяване 
на новата солидна сграда на видинския 
катедрален храм „Св. димитър“.

Ванко нешов (1825 – 1895) е видин-
ски търговец, активен общественик, 
член на училищното настоятелство, 
председател на читалището, участник 
в борбите за църковна и национална 
независимост. неговият биограф д-р 
Бърни Бончев го описва като високо-
интелигентен човек, владеещ свободно 
няколко езика, среден на ръст, винаги 
носещ европейко облекло. той е сред 
най-известните и уважавани граждани 
на Видин и съвсем естествено веднага 
след Освобождението е назначен в пър-
вия общински съвет, а от 21 юни 1878 г. 
е кмет на града. това го прави и депутат 
по право в Учредителното събрание. 

Видински окръг изпраща в търно-
во и двама депутати, пряко избрани от 
народа. Първият от тях е Петко Петков 
(1829 – 1897), богат видински търговец, 
който станал хаджия след пътуване до 
Палестина заедно с жена си. За него д-р 
Бърни Бончев пише, че бил „човек с 
малко образование, но с големи човеш-
ки добродетели, честен, ученолюбив, 
интелигентен, примерен гражданин, 
безукорен общественик, крайно милос-
тив, състрадателен за всички“. избиран 
е и за кмет на Видин, като заема длъж-
ността 9 месеца – от януари до ноември 
1880 г. 

Вторият пряко избран депутат е 
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Петър Логофетов (1834 – 1909) от ново 
село. той е човек с интересен, изпълнен 
с премеждия живот. роден е в иново, 
но като буен младеж бил преследван от 
турските власти и избягал във Влашко, 
където станал логофет – управител на 
чифлика на богат чокой. там понатрупал 
пари, но пак се наложило да се спасява с 
бягство, като преплувал реката и се озо-
вал в ново село. Заради грамотността му 
новоселяни го наели за учител и въпре-
ки че приел името Логофетов, всички го 
наричали даскал Петър. интересно е, че 
с това име е записан и в списъка на депу-
татите в Учредителното събрание.

Белоградчик изпраща за депутати 
двама свой граждани. Миленко Попов 
участва по право, като председател на 
Белоградчишкия окръжен съвет, а Цеко 
Панов Петров е от пряко избраните 

народни представители. Съдебната 
власт е представена от Митко (дими-
тър) Маринов, председател на ломско-
белоградчишкия окръжен съд, но той се 
води ломски депутат, тъй като седали-
щето на съда е в този град.

По-сложна се оказва ситуацията в 
Кулски окръг. Завзет през 1878 г. от 
сръбските войски, той е присъединен 
към Сърбия и дори обявен за околий-
ски център. След дипломатически на-
тиск от русия сърбите са принудени да 
напуснат града, но поради неуредения 
граничен спор през 1878 г. там все още 
няма легитимна българска управа. Зато-
ва в Учредителното събрание окръгът е 
представен само от един човек – пряко 
избраният от народа Гачо Цаков от с. 
Големаново. той е депутат и в първото 
Велико народно събрание, което изби-
ра александър Батенберг за български 
княз. Като представител на българското 
селячество Гачо Цаков е включен в де-
легацията, изпратена от императорския 
комисар княз дондуков – Корсаков в 
Крим, за да връчи акта за избора лично 
на княз александър. там делегатите се 
срещат и с руския император алексан-
дър II, който разговаря с тях и им пра-
ви лични подаръци. така Гачо Цаков се 
прибира в Големаново със златен часов-
ник и камбана за селската църква, дар 
от императора.

Многобройното турско население 
във Видин също е представено в Учре-
дителното събрание. Като депутат по 
право участва последният мюфтия на 
видинския санджак Хафуз Сюлейман, а 
ахмед бей Марафа Зааде е от пряко на-
значените от княз дондуков – Корсаков 
депутати. той обаче не подписва новата 
конституция. не е известно дали това е 
съзнателен акт или е заради отсъствие-
то му в деня на подписването.

Първата българска конституция със 
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своите разпоредби е една от най-де-
мократичните за времето си и създава 
правната основа за модерно развитие на 
страната. При създаването й само 65 от 
депутатите участват в разискванията и 
в често бурните спорове по отделните 

членове. Видинските депутати са от 
мълчаливото мнозинство, но те участ-
ват в гласуването и с техните гласове 
и подписи основният закон на Княже-
ството е приет, за да остане в сила чак 
до 1947 г. 

гачо цаков (правостоящият с народната носия) с делегацията, изпратена да връчи 
на александър Батенберг акта за избирането му за български княз 



на 24 март /5 април/ 1878 г. във Ви-
дин командирът на крепостта иззет 
паша предава ключовете на града на 
командира на пристигналия от русчук 
по река дунав 138 Болховски пехотен 
полк. С това официално се слага край 
на вековното османско господство и 
старопрестолният град започва нов пе-
риод в своята славна 
история. Бившият 
видински санджак, 
обхващащ цяла се-
верозападна Бълга-
рия, е преобразуван 
по руски образец в 
губерния, а за неин 
пръв губернатор е 
назначен Лев Фьодо-
рович тухолка, който 
незабавно се заема с 
уреждането на нова-
та администрация. 
Скоро обаче той е 
отзован от канцела-
рията на император-
ския комисар княз 
александър донду-
ков – Корсаков, като 
му възлагат да изгради и оглави митни-
ческото управление на Княжество Бъл-
гария. За негов заместник във Видин е 
изпратен българинът на руска служба 
иван Кишелски. Въпреки значителния 
принос на този човек в революционни-
те борби преди Освобождението, днес 
малко хора у нас са чували името му и 
само специалистите са запознати с не-
говата изключителна съдба и с изпълне-
ния с премеждия и обрати живот.

 иван Кишелски е роден през 1826 

гуБернаторът на ВИдИн 
ИВан кИшелскИ

г. в един от центровете на българското 
възраждане – град Котел. той е третото 
дете на поп Киро Хараламбов, образо-
ван за времето си човек. От малък иван 
проявява дарба в учението и баща му го 
изпраща в гръцко училище в Цариград. 
но гръцкото образование и порядки не 
го задоволяват, затова заминава за ру-

сия и се записва във 
Втора киевска гим-
назия, а след завърш-
ването й е приет в 
Математическия фа-
култет на Киевския 
университет. Започ-
налата през 1853 г. 
Кримска война обаче 
променя съдбата му. 
той зарязва след-
ването и се записва 
във войската. Заради 
отличното владеене 
на турски език в на-
чалото е привлечен 
като преводач към 
главния щаб на ру-
ската армия. Щабни-
ят живот не му допа-

да, затова отива в Севастопол, мястото 
на най-ожесточените сражения. Участ-
ва от първите дни до края на Севасто-
полската епопея, като предвожда отряд 
доброволци. руското командване го 
оценява по достойнство - за проявената 
храброст е произведен в звание подпо-
ручик и е награден с орден „Свети Геор-
ги“ и с позлатена сабя.

След войната иван Кишелски се 
включва активно в борбите за българ-
ската национална кауза. историците 
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обикновено определят раковски като 
основоположник на организираната 
националнореволюционна борба зара-
ди неговия план за освобождаването 
на България, който той провъзгласява 
през 1858 г. Малко известен факт е, че 
за този план раковски ползва идеите на 
иван Кишелски, който две години по-
рано пръв формулира задачите на осво-
бодителното движение и стъпките, кои-
то трябва да се извървят: просвещение, 
църковна независимост, национална 
независимост.

няма съмнение, че съгражданите ра-
ковски и Кишелски добре са се позна-
вали. През 1867 г. руското правителство 
изпраща именно станалия вече полко-
вник Кишелски в Белград със задача да 
успокои създалото се напрежение меж-
ду Легията и сръбското военно команд-
ване. но това е само една от мисиите, 
който българинът на руска служба из-
пълнява. той е изпращан няколко пъти 

в румъния и България на разузнава-
телни обиколки, като винаги се движи 
с френски паспорт. При преминаване 
през България в опит да се свърже с че-
тата на Панайот Хитов е арестуван от 
турските власти, но заради френските 
документи бързо е освободен. 

Като един от малкото българи с во-
енни познания по това време, Кишел-
ски помага на българската революци-
онна емиграция при организирането 
на четите на Хаджи димитър и Стефан 
Караджа. Васил Левски, който познава 
иван Кишелски от легията в Белград и 
оценява качествата му, моли Каравелов 
да се свърже с него и да го убеди да из-
даде на български някои военни учеб-
ници, които да служат като помагало на 
българските революционери. така иван 
Кишелски става автор на първата бъл-
гарска военна книга с показателното за-
главие „ръководство за успешен бой с 
турците“. тя е отпечата в Букурещ през 
1876 г. в печатницата „Стара планина“. 

Кишелски се е познавал и срещал 
и с Христо Ботев. За това разказва в 
спомените си Ботевия четник иваница 
данчев. Когато той и Ботев през лятото 
на 1875 г. били в Одеса да търсят пари 
и оръжие, там се запознали с иван Ки-
шелски. Като узнал за тяхната мисия, 
той ги поканил да му гостуват в него-
вия чифлик вън от града. Приел ги мно-
го сърдечно, а на сбогуване им връчил 
като подарък 30 револвера.

В края на 1876 г., в навечерието на ос-
вободителната руско-турска война, по 
заповед на руския Генерален щаб иван 
Кишелски е изпратен в румъния със за-
дача да събере данни за разположените 
по река дунав турски войски. По-късно 
той става и деен организатор на Бъл-
гарското опълчение, като е разглеждан 
и като възможен негов командир. По 
време на самата война е в щаба на княз 
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В. а. Черкаски и участва в уреждане 
на Временното руско управление в но-
воосвободените български земи. След 
победния край на войната е назначен за 
първи губернатор на Варна, а малко по-
късно е преместен във Видин.

новообразуваната видинска губер-
ния обхваща по това време Видинско, 
Кулско, Белоградчишко, Ломско, Бер-
ковско, Врачанско и раховско (Оря-
ховско) окръжие. Основната задача на 
Кишелски е да изгради структурите, 
необходими за новото гражданско ус-
тройство в тези български земи. това 
се оказва трудна задача поради липсата 
на образовани и подготвени кадри, ко-
ито да поемат управлението. Към 1878 
г. само под 3% от българите са грамот-
ни, при това тази грамотност идва пре-
димно от килийните училища, където 

обучението започвало и завършвало с 
буквара. Българите с по-високо от на-
чалното образование по това време са 
рядкост и на тях са предлагани високи 
постове в новата администрация. така 
училият земеделие в Чехия Михалаки 
Георгиев е назначен за управител на 
видинската митница, а завършилият 
гимназия иван Вазов, когото Кишелски 
също познава, е извикан да поеме поста 
председател на Окръжния съд в Берко-
вица. и двамата добре се справят със за-
дълженията си, а народният поет дори 
остава в историята на правораздаването 
ни с произнесената първа смъртна при-
съда в Княжеството – поради постъпи-
ли множество оплаквания той осъжда 
на смърт зло куче, унищожило двадесе-
тина ярета и агнета.

няма запазени документи за дей-
ността на иван Кишелски като губер-
натор на Видин. В държавен архив се 
съхранява само едно негово писмо до 
митрополит антим I от 25 декември 
1878 г., с което го уведомява за участие-
то му като депутат в Учредителното на-
родно събрание в търново. но за свър-
шеното от него през временното руско 
управление и за настъпилите промени 
във Видин можем да съдим по написа-
ното от Феликс Каниц в очерка „В ста-
рия и новия Видин”. Ето какво прави 
впечатление на австрийския учен, посе-
щавал многократно Видин преди и след 
Освобождението: 

„Вижда се същата навалица от ам-
булантни продавачи, забулени кадъни, 
попове, цигани, любопитен като децата 
селски народ, биволски коли и т.н., кое-
то чужденецът никога не се уморява да 
съзерцава. но с навлизането на русите 
настъпи една много забележителна про-
мяна. От тогава улиците трябва всяка ве-
чер да се пръскат и метат. Стотици ръце 
на българи, турци и евреи се раздвижват 

Иван кишелски като губернатор на Видин
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пред всички къщи, надпреварвайки се 
усърдно да изпълняват тази строга на-
редба, да приберат сметта в дворовете и 
всяка седмица да я извозват на колички; 
който не изпълни наредбата, трябваше 
да плати 10 рубли глоба, всеки беше до 
такава степен убеден, че никой не хвър-
ляше дори обрана чепка, камо ли друга 
нечистотия на улицата. нарочно опре-
делени цигани изтребиха и безбройните 
кучета, застрашаващи по-рано видин-
ските улици. и тъй като за всяка преда-
дена опашка получаваха по 2 пиастъра, 
скоро виещите постоянно четирикраки 
станаха рядкост. Също и досадните про-
сяци, с изключение на слепите, приклек-
нали и сега, както и преди, на мостовете, 
водещи към крепостта, се разпръсваха 
от камшика, размахван настойчиво от 
българските жандарми.

но видинските улици не само се ме-
тяха, а напоследък се и настилаха, при 
това много грижливо, от австрийски ра-
ботници на предприемач, задължил се с 
договор да положи настилката в опре-
делен срок. най-напред беше завърше-
на „игнатиева улица” с резиденцията на 
губернатора; и всички други улици по-
лучиха имена, а къщите - номера, дори и 
на петролните фенери поставиха малки 
тенекиени пластинки с поредни числа, 
а нарочно назначени фенерджии, обле-
чени всички еднакво, бързат със стълба 
и парцал из града, за да изпълнят длъж-
ността си. През последните октомврий-
ски дни Видин завърши в много насоки 
своя външен тоалет...”

така изчистен и обновен, окичен с 
цветя и венци, Видин посреща на 29 ок-
томври 1878 г. императорския комисар 
граф александър дондуков – Корсаков, 
който пристига на инспекция в града и 
губернията. Вероятно това което е видял 
и установил при тази инспекция графът, 

е достигнало до императорската канце-
лария, защото два месеца по-късно, на 
1 януари 1879 г. император александър 
II издава указ, с който иван Кишелски е 
издигнат в чин генерал–майор. и с този 
акт той остава в историята като първия 
българин, достигнал до това високо во-
енно звание.

След изтичане мандата на временно-
то руско управление Кишелски се при-
бира в дома си в Одеса. намерението 
му обаче е да се върне в родината и да 
се присъедини към строителите на нова 
България. За подпомагане на създадено-
то българско военно училище той вна-
ся в Одеския клон на руската държавна 
банка значителна сума лични средства. 
Според волята на дарителя лихвите от 
тази сума, възлизащи на 400 златни руб-
ли, трябва да се връчват от началника на 
Военното училище като награда на онзи 
юнкер, който е завършил училището с 
най-висок успех. През 1899 г. тези сред-
ства са прехвърлени в БнБ, а с княжески 
указ дарението е прието и се основава 
фонд „Генерал-майор иван Кишелски“ 
към Военното училище.

За съжаление иван Кишелски не ус-
пява да осъществи мечтата си да работи 
в полза на освободеното отечество. той 
се разболява и през 1880 г. умира в Оде-
са на 54-годишна възраст.

днес можем да кажем, че нашите 
историци са в дълг към делото на този 
забележителен българин. За живота му, 
за неговия принос в революционните 
борби и работата му по уреждане на 
нова България има много малко публи-
кации. Чак през 2009 г. излиза на руски 
език първата биографична книга за ге-
нерал-майор иван Кишелски, в която 
авторката римма Бицаева-Стоянова го 
определя като „един от най-достойните 
български патриоти“.



В раздела за изкуство на един от 
най-големите сайтове за продажби в 
интернет, срещу сумата от 9,99 евро се 
предлага копие от гравюра - портрет на 
български офицер от Видин. текстът 
под тази рисунка е на френски език и 
гласи: „Colonel Lubomski, commandant 
de Widdin, implique 
dans le movement 
insurrectionnel” - 
Полковник Любом-
ски, комендант на 
Видин, участник в 
движението на мете-
жниците. За съжале-
ние, към тази оферта 
няма посочена ин-
формация нито за 
автора на рисунката 
(правена вероятно 
от снимка), нито за 
източника от който 
е взета. След мно-
го ровене и с малко 
късмет успях да на-
меря първоизточни-
ка – френският илюстрован седмичник 
Le Monde Illustre. В броя си от 16 април 
1887 г. това издание публикува статия, 
посветена на бурните събития в Бълга-
рия – детронирането на княз алексан-
дър Батенберг, контрапревратът и бун-
тът на офицерите русофили. на цяла 
една страница са поместени портретите 
на девет български офицери и полити-
ци, участници в тези събития. Портре-
тът на полковник Любомски е първи по 
ред, преди тези на организаторите на 

комендантът на ВИдИн 
стефан люБомскИ

И преВратът през 1886 г.

преврата Бендерев и Груев.
Кой е Любомски и каква е връзката 

му с Видин? Участвал ли е той в пре-
врата срещу княз александър I ? Каква 
е била позицията на офицерите от ви-
динския полк? 

Отговорът на тези въпроси не е ле-
сен, защото се оказа, 
че името на Любом-
ски е непознато не 
само на мен, но днес 
то е забравено дори и 
от историците, който 
много рядко го спо-
менават в своите из-
следвания. В статия, 
поместена през 1993 
г. във „Военноисто-
рически преглед“, 
той е наречен „офи-
цер с неизвестна 
съдба“ и се посочва, 
че извън събитията 
около детронацията, 
за него нищо не е из-
вестно на историче-

ската наука. това твърдение е показател-
но, но е малко пресилено, защото името 
на Любомски се споменава на няколко 
пъти от Симеон радев в „Строителите 
на съвременна България“, както и в спо-
мените на добри Ганчев и на участни-
ците в Съединението, а в по-ново време 
голяма статия за него от Калчо Калчев 
е поместена в сборника „Българите в 
Северното Причерноморие“. Прави 
впечатление обаче, че писалите за Лю-
бомски почти единодушно наблягат на 



167Комендантът на Видин Стефан Любомски

отрицателните му качества. той е нари-
чан „един неуравновесен човек“, „мъж 
с авантюристичен характер“, „по ум не 
надминаващ един турски паша от епо-
хата на еничарите“, „блудлив ум и мис-
тичен характер“. Бившият преподавател 
във Военното училище добри Ганчев е 
по-умерен и пише за него: „Любомски 
е една от видните военни фигури в пър-
вите времена след 
Освобождението. 
Кой бе по произход? 
Българин? Влах? 
русин? Поляк? За 
когото и да го взе-
меш, няма да сбър-
каш. имаше нещо в 
кръвта му от всич-
ките тези четири на-
ции. Български знае 
слабо, руски говори 
като чужденец, раз-
бира влашки, разби-
ра полски. Служил 
в руската армия, 
откога се озовал в 
България през Ос-
вободителната вой-
на му дошло на ум, 
че е българин и ста-
на такъв…“

ако се абстрахираме от тези емоци-
онални оценки и погледнем само фа-
ктите, можем да видим една по-различ-
на картина – Любомски е военен деец 
с принос в българската история. той е 
роден на 2 декември 1848 г. в Кишинев. 
След завършване на гимназия постъпва 
във военно училище. През руско – тур-
ската война (1877 – 1878), като българин 
по произход, е назначен за командир на 
рота в Българското опълчение, където 
обучава и води в сраженията над 600 
опълченци. Участва в боевете при Шип-
ка и Шейново и за проявена храброст 

е награден с Георгиевски кръст. След 
края на войната се жени за българка, 
напуска руската служба и се установява 
в ямбол. С чин капитан е назначен за 
командир на ямболската дружина от ми-
лицията на източна румелия (областта 
няма право на армия), която успява да 
обучи и превърне в напълно боеспособ-
на войскова част, и за която, по негова 

инициатива, е по-
строена дори нова 
казарма. Свързва се 
с дейците на Съеди-
нението и е един от 
най-дейните учас-
тници в подготов-
ката му. типично в 
негов стил предлага 
лично да отвлече в 
Котленския балкан 
губернатора на из-
точна румелия Га-
врил Кръстевич, за 
да не може той да 
противодейства на 
съединението. За 
тази му дейност е 
уволнен от служба 
и екстрадиран от 
областта на 4 сеп-

тември, но се завръща триумфално в 
нея само след два дена. на 11 септември 
1885 г. с княжески указ е повишен в чин 
подполковник и назначен за комендант 
на Пловдив, а малко по-късно е изпра-
тен да охранява границата с турция като 
командир на Хасковския отряд. там ос-
тава и по време на започналата Сръбско 
– българска война през есента на 1885 
г., въпреки че отправя многократни мол-
би да бъде изпратен на фронта.

През 1885 г. в българската войска са 
направени някои организационни про-
мени, като от полкова се преминава на 
бригадна структура. трети Бдински и 

княз александър Батенберг
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Четвърти Плевенски полкове са обеди-
нени във Втора пеша (пехотна) бригада. 
За неин командир е назначен подполко-
вник Стефан Любомски и така той се 
озовава във Видин. тук през август 1886 
г. го сварва и новината за извършения 
държавен преврат и детронирането на 
княз александър Батенберг. инициато-
ри и организатори на преврата са двама 
млади офицери - началникът на Военно-
то училище майор Петър Груев и капи-
тан анастас Бендерев, помощник на во-
енния министър. В нощта на 8 срещу 9 
август те повеждат части на Струмския 
полк и юнкери от Военното училище, 
с които обкръжават княжеския дворец. 
Княз александър I е арестуван и прину-
ден да подпише указ, с който се отказва 
от трона. на сутринта, под конвой, той 
е отведен към Оряхово и оттам изпратен 
с яхтата „александър I“ по дунав до ру-
ското пристанище рени. 

Поелите управлението на страната 
метежници въвеждат военно положе-
ние и изпращат заповеди до всички во-
енни подразделения да се закълнат във 
вярност на новата власт. В телеграмата 
до подполковник Любомски във Ви-
дин капитан Бендерев заплашва: „ако 
до сутра полковете не присягнат (не се 
закълнат), вий сте отговорен лично“ . 
но Любомски няма нужда от подобни 
заплахи, той посреща съобщението за 
преврата с ентусиазъм. При военното 
положение той е едноличният ръково-
дител на цялата област и това много му 
допада. Първото което прави, е да изви-
ка кмета на Видин и да му заповяда да 
направи паваж в града. и понеже кме-
тът отказва, защото няма нито материа-
ли, нито средства, Любомски го аресту-
ва и изпраща в затвора. а уплашеният 
видински областен управител пък бяга 
чак в Калафат и от там праща отчаяни 

Военният преврат срещу княз александър Батенберг 
„The Illustrated London News“, 4.09.1886 г.
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метежниците нахлуват в спалнята на княз александър
 „The Illustrated London News“, 4.09.1886 г.

телеграми до София.
Под командата на Любомски трети 

Бдински полк полага клетва за вярност 
към новото управление още на 9 август 
и е един от първите, които правят това. 
Организаторите на метежа използват 
името на бившия руски офицер, имащ 
високия по това време чин подполко-
вник, за да убедят и останалите военни 
подразделения да последват примера на 
Бдинци. така Любомски, без да е участ-
вал пряко в преврата, остава в съзнание-
то на военните дейци от това време като 
съратник на метежниците, което е отра-
зено и в споменатата в началото френ-
ска публикация. 

Бендерев и Груев нямат ясни плано-
ве какво да предприемат след отстраня-
ването на княза. Повечето от поканени-
те от тях политици не искат да поемат 
отговорност и да се включат в едно ново 
правителство. на втория ден от пре-
врата - 10 август, от Видин пристига и 

една още по-лоша за тях новина. Под-
полковник Любомски ги уведомява, че 
подчиненият му капитан Маринов, ко-
мандир на плевенския полк, отказва да 
изпълни заповедите и неговите войници 
няма да положат клетва. „не желая да 
бъда клетвопрестъпник, а още повече 
да подвеждам и други в това престъ-
пление“ – така отговаря капитанът на 
нарежданията и увещанията на своя 
началник. (През 1913 г. Маринов, вече 
станал генерал, със същата упоритост 
ще отхвърля предложенията на сърбите 
да предаде Видин и ще отбранява града 
докрай). Очевидци разказват, че кога-
то Груев прочита телеграмата, тя пада 
от ръцете му, а той „пребледнява като 
свещ“. разбираемо е – отказът дари и 
само на един полк да се подчини на но-
вото управление означава началото на 
гражданска война, нещо за което мете-
жниците не са готови. а срещу тях се 
изправя и най-авторитетният политик 
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княз александър Батенберг подписва отказа си от българския престол 
рисунка в „L’Illustrazione Italiana“, Roma, 12.09.1886 г.

по това време – председателят на на-
родното събрания Стефан Стамболов. 
Събитията го заварват в гр. търново и 
още щом научава новината, той, ясно 
съзнавайки до какви тежки последствия 
могат да доведат действията на превра-
таджиите, решително се обявява против 
тях. За разлика от политиците в София, 
които пасивно наблюдават събитията, 
Стамболов, човек със силен и решите-
лен характер, организира и ръководи 
отпора срещу метежниците. От теле-
графната станция в търново неуморно 
изпраща съобщения до всички краища 
на страната и чрез нареждания, увеща-
ния и дори заплахи, той, превърнал се 
фактически в единствен ръководител на 
държавата, успява да обърне хода на съ-
битията, а на 11 август да издаде и про-
кламация, с която обявява преврата за 
незаконен. 

действията на Стефан Стамболов 

отекват и във Видин. Симеон радев 
пише: „импулсивният ум на Любомски, 
който го влачеше по линията на най-
последното (по дата) впечатление, се 
разфуча против временното правител-
ство със същото лекомислие, с което бе 
пламнал за него.“ 

резултатът - Видинският гарнизон 
обявява „неутралност“ с една нощна те-
леграма, изпратена до София:

12 авг. — ч. 2 и 10 м. сутринта
До революционния комитет в София:
Майор Груев, Никифоров и митро-

полит Климент.
Видинският полк, пионерната дру-

жина, втората дружина от Плевен-
ския полк и крепостната артилерия 
положиха клетва за вярност на при-
временното правителство. Ако ний 
изказахме съчувствие на онези, които 
се наеха да работят уж от името на 
българския народ, то с това смятахме 
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отвеждането на арестувания княз под конвой до оряхово
„The Illustrated London News“, 4.09.1886 г.

да изпълним едно свое задължение 
спрямо отечеството. Но за зла чест 
ний видяхме, че новото правителство 
не е народно, а революционерно, и тъй 
като Търново се показа против него, 
то и ний се убедихме, че сме измаме-
ни. Благодарение само на тази измама 
ний подкрепихме това противонародно 
дело, но сега, когато тази измама изле-
зе наяве, ний не искаме вече да се поко-
ряваме на това правителство, а само 
на едно народно и по никой начин не 
можем да допуснем, щото един проти-
вонароден комитет да се разполага с 
армията на България. Ний известяваме 
за това тържествено, че вчерашната 
клетва не свързва вече никого. Смята-
ме се свободни от всички задължения 
спрямо привременното правителство 
и от днес ще работим самостоятел-
но и ще се държим с тези, в които сме 
уверени, че те стоят начело на едно 
истинско народно дело. Обнародвайте 

това наше съобщение, за да се избърше 
дамгата на войската, загдето се при-
съедини към революционерите.

Комендант на крепостта Видин и 
командир на втората бригада: Подпол-
ковник Любомски

Вторий комендант и командир на 
пионерната дружина: Майор Узунов

Командир на Видинския полк: Капи-
тан Белинов

След изпращането на телеграмата 
видинските военачалници се свързват 
с търново, за да съобщят за новата си 
позиция. Стамболов, който спи на една 
маса в сградата на телеграфната стан-
ция, ги поздравява и им предлага да 
изпратят делегация, която да се срещне 
с княза и да го доведе във Видинската 
крепост. това обаче се вижда опасно на 
Любомски, Узунов и Белинов и те от-
говарят, че видинския гарнизон не под-
държа вече заговорниците, но не се при-
съединява и към техните противници, а 
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ще остане неутрален. „С дълбоко съ-
жаление ние повтаряме, че да приемем 
княза във Видин не можем. Това е на-
шето дълбоко убеждение.“ Стамболов 
се опитва да ги убеди да се присъединят 
към него, като им напомня за съдбата на 
България след отделянето на Видинско-
то царство: „Един исторически пример 
ми иде на ума. Сега, както България 
е разделена, прилича на същата оная 
България, която погина под турското 
владичество.“ тези думи смущават ви-
динчани, но те не променят позицията 
си (и с това пропускат историческия 
шанс да станат героите, спасили княза).

След провала на преврата негови-
те водачи Груев и Бендерев, облечени 
в цивилни дрехи, се опитват да се спа-
сят с бягство в румъния. Подполковник 
Любомски, вече изоставил неутралите-
та, разпраща телеграми до всички ду-
навски градове с нареждане те да бъдат 
арестувани, като добавя в своя си стил 
и твърдението, че са задигнали хазната 
от София и бягат с нея. арестувани в 

Оряхово, превратаджиите са изпратени 
при него, но той не поема отговорност-
та, а ги препраща при Стамболов в тър-
ново, където стражарите едва успяват 
да ги спасят от разярената тълпа.

След контрапреврата княз алексан-
дър Батенберг се завръща в България, 
но остава в страната само 9 дена. Убе-
дил се, че няма поддръжката на своя 
първи братовчед, императора на русия 
александър III, той абдикира на 26 ав-
густ 1886 г., въпреки настояването на 
Стамболов, правителството и армията. 
Придружаван от голяма свита изпраща-
чи – всички видни български политици 
и военни дейци, Батенберг пристига в 
Лом, където го очаква именно подпол-
ковник Стефан Любомски, за да го от-
веде като герой във Видин. В староп-
рестолния град вече бившият български 
княз е посрещнат с топовни гърмежи, а 
хилядното множество го приветства с 
гръмогласно „ура“. От балкона на Ок-
ръжното управление александър Ба-
тенберг отправя своите прощални думи 

арестът на майор груев в оряхово
„The Graphic“, London, 11.09.1886 г.
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към българския народ, 
след което се връща на 
парахода, за да напусне 
завинаги България. Сбо-
гувайки се с него, ви-
динският комендант му 
целува ръка, очевидно 
забравил вече за дейст-
вията си само преди две 
седмици. Оценявайки 
всичките обрати в пове-
дението на подполков-
ника по време на бурни-
те събития през август 
1886 г., Симеон радев 
прави една иронична, но 
точната негова характе-
ристика: „В тоя дон Кихот имаше един 
Санчо Панса, който взимаше връх“. 

През февруари 1887 г. подполковник 
Стефан Любомски е уволнен от армия-
та със заповед на военния министър, а 
по-късно и интерниран в с. Старосел, 
Пловдивско. Причината е близостта му 
с майор атанас Узунов, негов подчинен 
от Видин и близък приятел, когото той 
лично защитава пред Стамболов. Като 
ръководител на проваления бунт на 
офицерите русофили в гр. русе, героят 
от отбраната на Видин атанас Узунов е 
арестуван, съден и разстрелян, а свър-
заните с него офицери са уволнени. 
Все пак по-късно подполковник Лю-
бомски е възстановен на служба, като е 
назначен за член на Софийския военен 
съд. През 1890 г., вече като председа-
тел на Счетно – контролния отдел на 

войската, е повишен в чин полковник. 
Военната му служба приключва през 
февруари 1892 г., когато, ненавършил 
още 44 години, е изпратен в запаса, като 
му е присвоен чин генерал – майор и 
му е отпусната военна пенсия. Устано-
вява се в ямбол, където съгражданите 
му дори го избират за народен предста-
вител в Седмото Обикновено народно 
събрание от листата на народно-либе-
ралната партия. Умира през 1902 г. на 
54 години.

При всичките си личностни особе-
ности, забравения днес Стефан Любом-
ски винаги остава истински патриот. а с 
участието си в опълчението, с ролята си 
като деец на Съединението и с дейност-
та си на различните заемани длъжности 
във войската, той е заслужил мястото си 
в българската история. 

сградата на окръжното управление, 
от балкона на която александър Батенберг 

се прощава с българския народ



ВИдИнскИте чешмИ 
И мослуцИ

Възникнал в дълбока древност на 
ниската тераса край река дунав, заоби-
коления с блата Видин винаги е страдал 
от липса на чиста изворна вода за пиене. 
римляните, които също оценили страте-
гическото място край завоя на реката, 
решили и този проблем. Като изкусни 
строители, изпреварили със столетия 
останалите народи в областта на градо-
устройството, те прекарали водопрово-
ди, който векове след рухването на тях-
ната империя снабдявали града с прясна 
вода. 

При строежа на видинската крепост 
в периода 1690-1720 г. и изкопните ра-
боти за крепостния ров тези водопрово-
ди били частично разрушени. нещата 
се влошили още повече когато сто го-
дини по-късно Пазвантоглу построил 
втора крепостна стена, концентрична на 
първата, край която също имало дълбок 
ров. При този строеж окончателно била 
разрушена изградената римска водо-
проводна мрежа. а водата в изкопаните 
в града кладенци не била годна за пие-
не и се използвала само за домакински 
нужди, тъй като се просмуквала от мно-
гобройните видински блата. По свиде-
телство на историка и археолог Васил 
атанасов, основател на видинския му-
зей, във Видин преди Освобождението 
имало само два кладенеца, чиято вода 
ставала за пиене - единият бил в татар 
махала, а вторият, чието местоположе-
ние той не уточнява, се наричал татли 
бунар. 

За да се задоволи нуждата от питей-
на вода, в града били построени много 
чешми, от които видинчани черпили 
вода за пиене. те не били свързани с 

извор или водопровод, а представля-
вали каменни резервоари, в които се 
наливала вода от реката, която в ония 
времена била достатъчно чиста. тяхна 
разновидност били мослуците, които 
предлагали на гражданите студена вода 
за пиене. Какво представлявал мослу-
кът? това било закрито помещение, 
построено обикновено на ъгъла на две 
улици (“на кьоше”), в което имало го-
лям каменен резервоар, който се пълнел 
ежедневно с вода. на една от страните 
се поставяли крановете, от които се то-
чела водата за пиене. те били направени 
от бронз и оформени, в стила на време-
то, като глава на животно, от устата на 
което излизала струята. За наливане се 
ползвали медни калайдисани черпаци, 
завързани, по понятни причини, със 
синджир. В пространството край стени-
те на резервоара през лятото се нареж-
дали ледени късове, които охлаждали 
водата. Ледът се събирал зимно време и 
се складирал в мослука в яма непосред-
ствено до резервоара, като се изолирал 
с пластове слама, за да не се топи. (По 
този начин лед за изстудяване на напит-
ки се съхраняваше във Видинско чак до 
шестдесетте години на двадесети век, 
преди да се появят масово хладилници-
те). Задължение да пълнят резервоара 
с вода имали сакаджиите - водоносци, 
които наливали водата от дунава и с бъ-
чонки я прекарвали до мослука. Срещу 
това задължение те получавали право 
без данъци да продават вода за готвене 
и миене на видинските граждани. 

Много чешми и мослуци били по-
строени по времето на Пазвантоглу. Ун-
гарският учен и пътешественик Феликс 
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Видински мослук, вероятно край джамията мустафа паша (виж и рисунката на стр. 115)

сакаджия налива вода от реката. снимка от двадесетте години на миналия век



Старият Видин176

Каниц, посещавал многократно Видин 
през втората половина на 19 век, пише 
за Пазвантоглу:

 „Колко много чешми, пръснати из 
града и крепостта, отчасти с монумен-
тална украса в разкошен ориентал-
ски стил, са именно негово дело! той 
увенчал дейността си с едно подобно 

снимка от началото на ХХ век на мослук в калето 
и скица, публикувана от проф. арх. тодор златев 

в книгата „Българските градове по 
река дунав през епохата на Възраждането”

благодеяние. това е не-
говата „ледница”, от 
която лете всеки ден се 
дават големи количества 
лед, на бедните - без-
платно, а на заможните 
- срещу скромно пла-
щане. трябва човек сам 
да е поживял няколко 
време в горещия видин-
ски въздух, за да оцени 
човеколюбивото дело на 
Пазвантоглу.” 

Васил атанасов ни е ос-
тавил следното описание:

“Първите мослуци 
по строеж са били обик-
новени чешми, без вся-
какви украшения. Оба-
че с течение на времето 
строителното изкуство 
се специализира и в тях 
започва да се вгражда 
ориенталски разкош... 
Фасадата на мослука 
както и неговата стряха, 
започва да се покрива 
с разкошна дантела от 
арабески, преплетена с 
растителни мотиви, из-
гравирани ажурно от 
най-добрите художници 
марангозчии - резбари, 
върху скъпо дърво, и от 
прочути каменоделци - 
върху мрамор или твърд 
варовик, носен понякога 

от много далечни места. По средата на 
фасадата между тази богата декорация е 
била поставяна винаги една четвъртита, 
завидно украсена мраморна плоча с из-
речения от Корана или някоя житейска 
максима за назидание и насърчаване на 
благотворителността. В тази плоча най-
отдолу е имало написано винаги името 
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на благодетеля и датата на строежа.”
Мослуците във Видин се използва-

ли и след Освобождението, до към 1885 
г. два от тях се запазили чак до триде-
сетте години на двадесети век. Едини-
ят бил в Калето, на пресечката между 
днешните улици „райна Княгиня” и 
„Княз Борис”, където сега е блок Ло-
тос и магазин Практис. някога там била 
градската чаршия, която така и се нари-
чала – Мослука. другият, който може да 
се види на запазена снимка, бил извън 
крепостта, до дервишката джамия (на-
ричана още Мустафа паша), край която 
е погребан Пазвантоглу. 

Сакаджиите обаче продължили да 
изпълняват функцията си на водоносци 
и да снабдяват срещу заплащане гражда-
ните с вода за пиене и домакински нуж-
ди от реката чак до средата на двадесети 
век. а по-заможните жители на гра-
да монтирали в мазетата на къщите си 
прости приспособления за пречистване 

на тая вода. За целта като филтър се из-
ползвал шуплестия камък, от който е 
изградена видинската крепостна стена. 
той се оформял конусообразно, като въ-
трешността му се издълбавала и там се 
наливала водата. Камъкът се поставял 
на специална стойка, а под него се сла-
гала голяма стомна или делва, в която 
капка по капка се стичала прецедената 
вода. Един от членовете на семейството 
имал грижата редовно да долива вода в 
камъка и да прибира преминалата през 
него, която вече се смятала за годна 
за пиене. трудно е сега да се прецени 
доколко ефективно е било едно такова 
пречистване, но се знае, че жителите 
на града страдали често от епидемии, а 
детската смъртност е била много висо-
ка. Проблемът с водата във Видин бил 
решен едва през тридесетте години на 
двадесети век, когато градът бил водос-
набден и била изградена канализацион-
на мрежа.



да ВъзстаноВИм 
чеган чешма!

навършват се 100 години1 от една 
от най-паметните и най-кръвопролитни 
битки на Бдинци – битката при Чеган. В 
периода от 17 до 27 август 1916 г. Първа 
българска армия, в която влиза и 6 Бдин-
ска дивизия, провежда настъпателна 
операция срещу силите на Съглашени-
ето в района на Чеганските възвишения 
край едноименното село в Южна Маке-
дония. Целта на операцията е овладя-
ване на населената 
с българи област 
между градовете 
Лерин и Воден. В 
десетдневните бо-
еве българската ар-
мия губи 32 офице-
ри и 1047 войници, 
а други 66 офицери 
и 4333 войници са 
ранени. 

С храброст се 
отличават воините 
от 15 белоградчиш-
ки полк (наречен 
„Ломски” по име-
то на река Лом). 
Всъщност именно 
те превземат връх 
Чеган, макар и с це-
ната на много жерт-
ви. Ето какво пише в спомените си един 
от офицерите на полка:

„В три денонощните боеве на 22, 23 
и 24 август 1916 год. 1-ва дружина на 
15-и пехотен Ломски полк показа чуде-
са от храброст , безстрашие и високо са-
мопожертвование. Мъчно е да опишат 

1. Публикувано в „Старият Видин“ на 22 август 
2016 г.

геройствата в тези паметни боеве. дру-
жината тук изгуби всичките си ротни 
командири и почти целия началнически 
персонал, но не трепна, а още по-смело 
вървеше напред. тя превзе върха, заедно 
с една гаубична неприятелска батарея.”

Героичното представяне на Бдинци 
в битките при Чеган намира широк от-
звук. Само няколко месеца след това, в 
началото на 1917 г. по бойните полета 

на Македония зазву-
чава легендарният 
боен марш „Бдинци, 
лъвове, титани...”, 
създаден по текст 
на никола Попов и 
музика на капелмай-
стора на полка Бо-
ньо Кирчев. Бойният 
марш на Ломци също 
е роден след битките 
при Чеган.

След края на вой-
ната, завършила с на-
ционална катастрофа 
за България, района 
на сраженията остава 
в Гърция. някогаш-
ния български град 
Лерин днес е Флори-
на, а Воден – Едеса. 

Българското население от областта е 
прогонено и принудено да се пресели в 
Стара България. При Чеган няма воен-
ни гробища, гробовете на загиналите са 
заличени и близките им никога не успя-
ват да се поклонят и да запалят свещ в 
тяхна памет. 

но героите от Чеган не остават заб-
равени. двадесет години след тяхната 

Ломци на Чеган

Всред адски огън, в боен ред,
вървяхме Ломци все напред.
От стария ни горд Балкан
с „ура” стигнахме на Чеган.

Чеган, Чеган, ти помниш йощ
„ура”-та страшни в тая нощ,
кога дружина сал една
със кървав нож до теб стигна.

И Лерин, и Арменохор
стреснаха се от страшний мор,
що гърци и французи в бой
намериха там гроба свой.

Година веч как Ломци отбраняват
Червената стена със чест,
година веч как своя род спасяват
от подлий враг, изпълнен с бес.
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гибел във Видин участникът в боеве-
те Панайот Халачев, останал инвалид 
след тежко раняване, дарява всички-
те си спестявания за построяване на 
чешма – паметник на загиналите него-
ви бойни другари. Общинската управа 
дава съгласието си и определя чешмата 
да се построи в градската градина, на 
гърба на общинската баня. нещо пове-
че – кметът Бърни Бончев решава върху 
нея да бъде поставен и герб на града, 
създаден от техника в общината Живко 
Попов. По неговите рисунки дърводе-
лецът резбар Леон Морено прави модел 
от дърво, по който строителите камено-
делци изсичат върху камък герба. така 
първият официален герб на град Видин 
добива публичност. 

Чешмата, която видинчани наричат 
Чеган чешма, бързо става популярна и 
много граждани се стичат да пият вода 
и да видят новия градски герб. Малко 
по-късно е изработено негово бронзово 
копие, което е поставено върху Стамбол 
капия и е запазено и до днес. 

не такава е обаче съдбата на сама-
та чешма. Според видинският краевед 
Христо Лишков тя е съборена в нача-
лото на 90-те години. Стари видинлии 
обаче смятат, че това е станала петна-
десетина години по-рано. Когато и да 
се случило, вече няма значение, важно 
е, че и този скромен войнишки памет-
ник попада в дългия списък разрушени 
обекти, определяли някогашния евро-
пейски облик на град Видин. 

тази снимка на чешмата е единствената, която съм намерил. Предостави я госпожа 
Благовеста стаменова, чийто дядо, преселник от Македония, е един от каменоделците, по-
строили този паметник. въпреки лошото качество, добре се вижда централната част с 
герба на видин и надписът над него „Чегань”, както и оформлението на чешмата - полукръг 
с две симетрично разположени корита.
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да унищожиш паметник на загинали 
за отечеството си войници може и да не 
наказуемо според юридическите норми, 
но според моралните това деяние може 
да се определи само като кощунство. 
Затова днес, 100 години след паметната 
битка на Бдинци, предлагам да се обе-
диним около идеята за възстановяване 
на Чеган чешма. а това може да стане 
бързо и на сравнително ниска цена.

Какво трябва да се направи? някой от 
избраните от нас съветници, без оглед на 
група и партиен цвят, трябва да предло-
жи, а Общинският съвет да включи обек-
та в общинската строителна програма. 
Кметът трябва да назначи работна група 
от специалисти от общината, музея, дър-
жавния архив и Художествената галерия, 
които да проучат запазените документи 
и да предложат идеен проект, както и 
място за възстановяването.

Къде да бъде възстановена Чеган 
чешма? разбира се, най-добре е да бъде 
там, където първоначално е построена. 
За съжаление след приватизацията на 
градската баня това едва ли е възможно. 
има и още едно обстоятелство – само 
на десет метра точно пред това място се 
намира малкият шадраван с голата жен-
ска фигура, което не е най-подходящото 

съседство за един военен паметник. За-
това предлагам да се обсъди като вари-
ант възстановяването да се извърши пак 
в градската градина, но на местото на 
съществуващата чешма пред Паметни-
ка на съпротивата. така и този оспорван 
днес от мнозина паметник ще получи 
нов акцент. Възможно е даже при една 
бъдеща цялостна реконструкция на 
градската градина тук да се оформи ме-
мориал, като се поставят паметни плочи 
с имената на всички загинали във вой-
ните за национално обединение Бдин-
ци. друг възможен вариант е възстано-
вяването да стане в района на крепостта 
„Баба Вида”, където са били казармите 
на 3 Бдински полк. и там е подходящо 
място за един войнишки мемориал а 
ако се ремонтира запазената все още 
стара турска казармена постройка, в нея 
може да се открие филиал на историче-
ския музей с постоянна изложба, посве-
тена на Бдинци.

Колко ще струва възстановяването, 
ще кажат специалистите. ако се избере 
място с вече съществуваща водопро-
водна мрежа, това ще свали цената. а 
и при предстоящата реконструкция на 
централната градска част от старата на-
стилка ще останат много напълно запа-
зени каменни блокове, с които може да 
се изгради не само чешмата, но и цяло-
то пространство около нея.

За да стане възстановяването факт, 
решаваща ще бъде позицията на хората, 
които избрахме да управляват града ни. 
а те ще го направят, ако зад идеята за-
станат гражданите на Видин. аз нямам 
възможност да организирам подписка в 
подкрепа на това предложение, каквато 
е практиката през последните години, 
затова се обръщам към „бащите на гра-
да” чрез средствата за масово осведомя-
ване. Приканвам ги да направят нужно-
то, за да можем всички ние, гражданите 

Ветеранът панайот Халачев 
със семейството си - 1935 г.
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на Видин, 100 години след паметните 
битки на Бдинци с чиста съвест и с ръка 

на сърцето да повторим след дядо Ва-
зов: „Юнаци, спете в мир!”

* * *

Статията „Да възстановим Чеган чешма!“, написана по повод навършените 
100 години от битката при Чеган по време на Първата световна война, бе публи-
кувана и от вестник „Видин“ на 29 август 2016 г. Идеята бе подета от г-н Иво 
Иванов, член на Патриотичен клуб „Бдинци“, който прояви голяма активност и 
успя да осигури изготвянето на идеен проект за възстановяване на този войниш-
ки паметник. Народният представител от ПГ „Обединени патриоти“ г-н Росен 
Живков внесе предложение в Общинския съвет, което съветниците одобриха еди-
нодушно на своето заседание от 28 декември 2017 г. Съветът даде съгласието си 
вносителят г-н Живков да инициира събирането на средства от дарения за пов-
торно изграждане на знаковия за града паметник в автентичния му вид. Главни-
ят архитект на община Видин издаде виза с указано място - в Градската градина, 
до съществуващия шадраван, от страната на Телеграф капия. За съжаление, към 
момента (края на 2020 г.) все още няма предприети действия за възтановяване на 
чешмата. Но надеждата остава!

Идеен проект за възстановяване на чеган чешма



д-р йонас БасанаВИчюс - 
лекарят на сеВерозапада

Една обикновена семейна снимка, 
направена през осемдесетте години 
на XIX век във Видин, днес се съхра-
нява като рядка ценност в национална 
библиотека на Литва. Мъжът на нея е 
свързващото звено 
между дунавския 
град и малката 
прибалтийска дър-
жава. той е крупна 
фигура в история-
та на своята роди-
на Литва – учен, 
политик, деец на 
литовското нацио-
нално възраждане 
от такава величи-
на, че са му издиг-
нати паметници, 
името му носят 
улици в много гра-
дове, а образът му 
може да се види 
върху монети, 
банкноти и марки.

Каква е исто-
рията на човека 
с това трудно за 
произнасяме име?

Йонас Басана-
вичюс, познат у 
нас с руското си име иван Басанович, 
е роден през 1851 г. в малко селце в 
Литва, която тогава е само географска 
област в западната част на огромната 
руска империя. Завършва медицина в 
Московския университет и по съвет на 
приятели, а и заради здравословни про-
блеми, решава да се премести на юг – в 
новосъздаденото Княжество България, 

което има голяма нужда от лекари. и 
в началото на 1880 г. младият мъж за-
почва работа като окръжен лекар в Лом 
- тогава все още малко селище, паланка, 
но придобило важно значение като най-

близкото приста-
нище до новата 
столица София. 
Години по-къс-
но Йонас Басана-
вичюс ще запише 
в автобиографич-
ната си книга, че 
когато е започнал 
работа в ломската 
болница, тя е била 
място, където хо-
рата ходили не да 
се лекуват, а да 
умират. „Първата 
ми грижа беше да 
привлека местно-
то население да се 
лекува тук. Създа-
дох амбулатория 
и обявих в кои ча-
сове ще приемам 
болни. Увеличих 
леглата на 50, като 
наех наблизо една 
къща за нуждите 

на болницата. избрах място на хълма до 
градската градина и започнах да искам 
разрешение за строеж на нова болница, 
която по-късно беше наистина постро-
ена. Моето внимателно отношение към 
хората даде добри резултати. Още през 
първата - 1880 г. - в болницата се леку-
ваха 522, а в амбулаторията 1144 души. 
Предната година в болницата се бяха 

семейната снимка на д-р Басанавичюс
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лекували само 19 човека. Следващата 
година работата в болницата се увеличи 
още”

така с неговите активни действия 
Лом е избран като един от само чети-
рите града в Княжеството, за които се 
предвижда строеж на държавна болни-
ца в периода 1882-1883 г. (За сравнение 
- такава болница във Видин е построена 
чак през 1908 година)

Младият лекар бързо става популя-
рен и има изключително успешна прак-
тика. Финансовото му състояние също 
е много добро и той не само успява да 
изплати заемите, които семейството му 
е натрупало по време на неговото след-
ване, но дори и да спести голяма сума, с 
която след 1 май 1882 г. живее две годи-
ни в Европа. Официалният повод за не-
говото заминаване от Лом е ползването 
на отпуск, но всъщност то е направено 
по съвет на приятели и е предизвикано 
от бурните политически борби в Бълга-
рия по това време, в които той е заме-
сен, макар и не пряко, като руски пода-
ник, който има приятелски отношения с 
Петко Каравелов.

В Европа д-р Басанавичюс посещава 
Берлин и Виена, но накрая се установя-
ва за по-дълго в Прага, където започва 
медицинска специализация. С телегра-
ма от България го уведомяват, че е на-
значен за старши лекар във видинската 
болница, но той не приема поста, а из-
ползва малкото си свободно време за да 
проучва в библиотеките документи за 
историята на своята родина. тук той за-
почва да издава „Ausra“ („Зора“), първи-
ят вестник на литовски език. Програм-
ната статия, написана от него, в която се 
говори за автономия на Литва, се смята 
за началото на литовското възраждане и 
на борбата за независимост. тази дей-
ност на младия лекар не остава скри-
та за руската полиция, която забранява 

разпространението на вестника в русия.
Междувременно в живота на д-р Ба-

санавичюс настъпва промяна. В Пра-
га той се запознава с младата немкиня 
Габриеле Елеонора Мол, негова съсед-
ка по улица, и скоро двамата сключват 
брак. Страхувайки се, че ако отиде в 
русия ще бъде арестуван, той избира 
да се върне отново в България. Пред-
ложено му е да стане околийски лекар 
в Елена и през 1884 г. започва работа в 
малкия градец. В задълженията му вли-
за и обслужването на околните селца, 
пръснати в Балкана, които обикаля на 
кон. „нощувах в колибите, където на 
първия етаж се разполагаха животните, 
а на втория – хората. Спях на дъските. 
Миришеше силно, защото хората си за-
качаха в стаята цървулите и навущата“ 

д-р Басанавичюс по времето 
когато създава вестник „Ausra“
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– пише той в спомените си.
През 1885 г. мястото на околийски 

лекар в Лом се освобождава и д-р Ба-
санавичюс се премества там. В започ-
налата по това време Сръбско-българ-
ска война всички ранени в сраженията 
около Кула и Белоградчик се насочват 
за лечение към Лом, защото Видин е 
обкръжен от сръбските войски. „Само в 
един ден – отбелязва лекарят – за лече-
ние пристигнаха над 200 човека“.

този втори период от живота на д-р 
Басанавичюс в Лом е свързан за него с 
много лични трагедии и той го нарича 
„моята Голгота“. Младата му съпруга 
боледува от туберкулоза, от която се е 
заразила в Прага, докато се е грижила 
за болната си майка. Самият д-р Басана-
вичюс в началото на 1886 г. се разболя-
ва от тиф и прекарва в кома 20 дена. на 
7 август 1887 г. пък срещу него е извър-
шено покушение – някой си алексан-
дър Манойлов стреля два пъти в гърба 
му. Единият куршум счупва костта на 
ръката, а другият засяда близо до гръб-
начния стълб. арестуваният атентатор е 
осъден на 10 години затвор, но така и не 
дава смислени обяснения за причините 
за своето деяние. Предполага се, че те 
са политически и са свързани с руското 
гражданство на лекаря, тъй като по това 
време отношенията между България и 
русия са силно обтегнати, а русофили-
те са подложени на гонения. Счупената 
ръка заздравява, но куршумът в тялото 
на лекаря не е изваден и той страда от 
силни болки до края на живота си.

През 1888 г. д-р Басанавичюс е из-
пратен от министерството да извърши 
инспекция на медицинската дейност 
във Видин, Кула и Белоградчик, където 
пребивава заедно със съпругата си от 14 
октомври до 20 ноември. Вероятно по 
време на тази командировка в ателие-
то на фотографа д-р Марк е направена 

и семейната снимка, спомената в 
началото. 

След пътуването до Видин състо-
янието на Елеонора Мол се влошава и 
тя умира на 16 февруари 1889 година, 
на възраст само 26 години. тази загуба 
съкрушава нейния съпруг и той изпада 
в дълбока депресия. В продължение на 
една година посещава всеки ден гроба 
на любимата жена, придружаван само 
от верния си другар и пазач – чистокръ-
вен датски дог. В нейна памет построя-
ва гробница, над която е поставен изра-
ботен от италиански скулптор 4 метров 
обелиск, с портрет на покойната, при-
дружен с епитафия на немски език: Wie 
fürchtbar es ist, wenn wir uns auf immer 
von dem trennen müssen, was wir so sehr 
lieben (Колко е страшно когато трябва 
да се разделим завинаги с това, което 
толкова много обичаме).

Спасение от житейските нещастия 
д-р Басанавичюс намира в работата, на 
която отдава изцяло силите и времето 
си. Пациентите му се увеличават, при 
него идват за лечение дори хора от съ-
седна румъния. някои от бедните бъл-
гари, поради липса на средства, запла-
щат на лекаря с намерени стари римски 
монети, който той изучава внимателно и 
задълбочено и дори предприема архео-
логически проучвания в района на село 
Кутловица (сега гр. Монтана). този му 
интерес става известен на пациентите 
и скоро неговата нумизматична сбир-
ка (която по-късно дарява на археоло-
гическия музей в София) се попълва и 
обогатява, включително и с някои из-
ключително редки и ценни монети. В 
този период д-р Басанавичюс обобща-
ва данните, които е събирал като лекар 
в Лом и ги публикува в монографията 
„Материали за санитарната етногра-
фия на България. Ломски окръг. 1880 – 
1889.“ този обемен труд от 183 печатни 
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д-р Басанавичюс на гроба на съпругата си в гр. лом
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страници излиза в авторитетното науч-
но списание „Сборник за народни умот-
ворения, наука и книжнина“, на което 
редактор е проф. иван Шишманов и 
съдържа проучванията на лекаря върху 
бита, културата и физическите особено-
сти (ръст, тегло, обиколка и обем на че-
репа) на населението от Северозападна 
България. това са първите фундамен-
тални такива изследвания в България, 
с които всъщност се поставя началото 
на българската антропология. Публи-
куваните данни в тази монография се 
използват и до днес от учените и слу-
жат за база при анализ на настъпилите 
промени във физическото развитие на 
населението през последните 100 годи-
ни. Монографията е ценен принос и в 
българската етнография, защото в нея 
има описание на живота, бита, нравите 

и обичаите на хората от Северозападна 
България. този научен труд е оценен от 
Константин иречек, похвална рецензия 
за него пише и д-р Витанов, главен ле-
кар на видинската болница, който спе-
циално отбелязва, че д-р Басанавичюс 
е от тези чужденци, които не са дошли 
в България само да печелят пари, а с 
труда и познанията си са допринесли за 
развитието на страната.

дейността на д-р Басанавичюс като 
лекар и учен е оценена високо и на дър-
жавно ниво и през 1891 година той е 
приет за български гражданин от Шес-
тото народно събрание, а през следва-
щата година му е присъден и „Орден за 
граждански заслуги“. 

През октомври 1892 г. д-р Басана-
вичюс напуска Лом и се установява във 
Варна, където е назначен като завеждащ 

д-р Басанавичюс със своя 
верен другар в лом

монографията на д-р Басанавичюс,
 отпечатана през 1891 г. в софия
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отделението по вътрешни болести в 
градската болница. Ломчани, оценява-
щи изключителната му компетентност 
и добросъвестност, правят опит да го 
задържат, като пишат до министерство-
то петиция, придружена с много под-
писи, с която настояват той на не бъде 
преместван. От министерството му я 
препращат - като един вид награда за 
труда, който е вложил за лечението на 
хората от Северозападна България.

и във Варна д-р Басанавичюс про-
дължава своята научна дейност в об-
ластта на етнографията, археологията и 
антропологията, като пише и публикува 
редица трудове в тези области. Оценя-
вайки научния му принос, Българското 
книжовно дружество (сега Българска 
академия на науките) през 1898 г. го из-
бира за дописен член, а през 1902 г. и 

за редовен член, което той приема като 
висока чест. Включва се и в обществе-
ния живот на града, като е избиран и за 
общински съветник от демократиче-
ската партия, на която става член. Като 
такъв през 1902 г. той внася за разглеж-
дане в Общинския съвет програма за 
развитието на Варна. Основното в нея, 
наред с редица хигиенни мерки, е пред-
ложението градът да се развива като 
курортен център, за което се правят и 
конкретни предложения - Морската гра-
дина да се разшири, в нея да се построят 
казино и беседки, да се поставят пейки, 
градът да се озелени, да се организи-
ра квартирна служба за настаняване на 
курортистите. По негово предложение 
общината основава музей, „в който да 
се събират археологически предмети и 
материали за антропологията и етногра-
фията на населението“ – това е и днес 
съществуващия Варненски археологи-
чески музей.

През 1905 година, след 25 години ра-
бота в Княжеството, д-р Басанавичюс 
получава право на българска пенсия и 
решава по здравословни причини (пре-
каран инсулт) да прекрати лекарската си 
практика. По това време в русия настъп-
ват политически промени, при които е 
отменена и забраната за публикации на 
литовски език, което става повод той да 
се завърне в своята родина. но очевид-
но спокойният пенсионерски живот не 
е за него и още с пристигането си той 
се присъединява към месните литовски 
активисти и става член на инициативен 
комитет, който свиква първото народно 
събрание на Литва – Великият Вилню-
ски Сейм. избран е за негов председа-
тел и като такъв внася, а Сеймът гласува 
резолюция, която настоява за автономия 
на Литва. 

 В 1907 г. д-р Басанавичюс и него-
вите сподвижници основават Литовско 

снимка от гр. Варна
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научно общество, което да изучава 
историята и езика на Литва и към което 
се създава библиотека, музей и научен 
архив. Междувременно продължава и 
неговата научна дейност, която общо 
включва над 40 публикувани книги, 
между които и 9 тома литовски народни 
песни и приказки. За десетина години 
след завръщането си в родината той се 
превръща в истински народен будител и 
успява да извърши в Литва това, което 
правят в България през XIX век няколко 
поколения възрожденци. тази дейност 
му спечелва огромна популярност и 
признателност и литовците започват да 
го наричат Tautos patriarchas - народен 
патриарх. 

По време на Първата световна война 
западните руски територии, включител-
но и Литва, са окупирани от немците. 

това създава благоприятни условия 
за решаване на литовския национален 
въпрос и кръгът около д-р Басанавичюс 
се възползва от ситуацията. независи-
мостта на малката държава е провъзгла-
сена със специален акт на 16 февруари 
1918 година и Басанавичюс е първият, 
който го подписва, с което си спечелва и 
титлата Баща на нацията.

доктор Йонас Басанавичюс умира 
на 16 февруари 1927 година - в деня на 
деветата годишнина от литовската неза-
висимост и в деня когато много години 
преди това в Лом е изгубил единствената 
жена, която е обичал през живота си. до 
края на дните си той остава приятел на 
България и пише в спомените си: „Ко-
гато дойдох за пръв път в България, в 
първите години след робството, тя беше 
много изостанала. За 25 години тази 

д-р Басанавичюс, сниман в родината си литва
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страна и народът много се промениха. 
България се издигна в културно отно-
шение… За развитието на Лом и други 
райони аз също положих известни уси-
лия. доволен съм, че не бях паразит в 
България. Българите също ценяха моя 
труд. Сред тях имах много добри при-
ятели.“

а ето какво е написал за него лом-
чанинът димитър Маринов, историк и 
фолклорист: „Басанович не е човек, а 
демон. такива хора не е имало и няма 
да има. Басанович беше наш човек, 

монета и банкнота с образа на д-р Басанавичюс 
и негов паметник в родината му литва

истински любящ българин - човек от 
нашето село, със сърце и душа предан 
на нашето село. той обичаше България 
повече от нас, българите. и работеше за 
нея. а колко много направи!”

Споменът за този забележителен чо-
век, учен, лекар и общественик е жив и 
до днес в България. В знак на уважение 
и заради неговите големи заслуги вар-
ненци са нарекли една от централните 
улици на града „д-р иван Басанович“, а 
върху къщата, където е живял, е поста-
вена паметна плоча.



ВИдИнскИте 
градскИ часоВнИцИ

В Западна Европа първите механич-
ни градски часовници се появили през 
XIV век, а през следващото столетие те 
вече украсявали повечето големи гра-
дове. В обширната Османска империя 
обаче времето сякаш нямало значение, 
никой не бързал за никъде, животът в 
градовете и селата започвал след изгрев 
слънце и всичко отново замирало при 
залеза. но с развитието на търговията 
и занаятите лека полека се променило и 
отношението към времето, то започнало 
да се цени и се появила нужда от измер-
ването му. така европейската практика, 
макар и по-бавно и по-късно, започнала 
да навлиза и по нашите земи. Първият 
български град (а вероятно и първия в 
империята), който се сдобил с часовник, 
бил Скопие и това станало около 1570 
г. Пътешественици, посетили Пловдив 
през 1623 година, също съобщават за 
часовник, издигнат на един от градски-
те хълмове, който поради това бил наре-
чен Сахат тепе. 

Масовото навлизане на часовниците 
в българските градове обаче настъпило 
чак в края на XVIII и началото на XIX 
век. За разлика от европейската прак-
тика, където те се монтирали на цър-
ковните камбанарии или в сградите на 
кметствата, у нас, поради липсата на 
такива обществени постройки, се на-
лагало строителството на специални 
кули (Сахат куле), в които да се поставя 
часовниковият механизъм. тези часов-
никови кули обикновено се издигали 
на градската чаршия и се изгражда-
ли с основи от дялан камък, над които 
имало дървена надстройка, в която се 
помещавал часовниковият механизъм. 

Циферблат нямало, а часовете се отмер-
вали със звън на камбана, окачена на 
върха. Обикновено кулите били висо-
ки от 10 до 30 метра, но задължително 
трябвало да са по-ниски от минаретата 
на джамиите. те имали и друго прак-
тическо приложение – служили за на-
блюдателница срещу пожар или враже-
ско нападение, което не било рядкост, 
особено в размирните кърджалийски 
времена.

не е известно с каква точност са ра-
ботили тези градски часовници и как са 
сверявани, но те успешно изпълнявали 
основното си предназначение - да опо-
вестяват началото и края на работния 
ден. и по техния сигнал кепенците на 
дюкяните и работилниците се вдигали 
и спускали по едно и също време – ри-
туал, който строго се спазвал от всички 
еснафи. 

Видин, един от най-големите гра-
дове в европейската част на Османска-
та империя, не правил изключение от 
общата тенденция и също имал свой 
градски часовник. димитър Цухлев в 
своята „история на града Видин и не-
говата околност“ цитира османски спи-
сък за имуществото, в който фигурира и 
часовникът:

„Градът имал 3 395 къщи, 1 593 дю-
кяна, 13 ханища, 5 бани, 40 фурни, 47 
кръчми, 1 телеграфна станция, 2 болни-
ци, 2 фабрики, 3 казарми, 28 хамбара за 
храни, 1 съдилище, 1 митница, 1 град-
ски часовник…“. 

За съжаление, до момента няма от-
крити данни кога и от кого е построен 
този първи видински часовник. Знае се 
обаче къде е бил издигнат – в Калето, на 
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тогавашната градската чаршия, нами-
рала се на най-високата точка в града. 
(днес на това място са сградата и дво-
рът на Математическата гимназия). Пак 
Цухлев дава кратко описание на часов-
никовата кула и местоположението й:

„това е била дървена висока башня 
(кула) близо до барутния погреб и около 
нея построени дървени дюкяни, в които 
се помещавали ювелирните произведе-
ния и работилници на куюмджийския 
еснаф. По-после този часовник бил съ-
борен и изграден нов от камък близо до 
военната мелница…“

Мелницата, за която споменава 
Цухлев, се е намирала непосредстве-
но до цитаделата „Баба Вида“, следо-
вателно и новата часовникова кула би 
трябвало да е в този район. Ученият 
изследовател Феликс Каниц, посещавал 
многократно Видин в този период, оба-
че дава други сведения, които изглеж-
дат доста по-достоверни. Ще се спра на 
този въпрос малко по-подробно.

В излязлото през 1882 г. второ пре-
работено издание на книгата „дунавска 
България и Балканът“ Каниц добавя 
нова глава – „В стария и новия Видин“, 
в която описва събитията, разиграли 
се в града преди и по време на Осво-
бождението. там помества и рисунка, 
изобразяваща отвеждането през 1876 
г. на български бунтовник към място-
то на екзекуция, като за сцена избира 
точно площада с часовниковата кула, 
част от която се вижда като фон. тази 
илюстрация е добре позната у нас, тя е 
публикувана многократно, както в бъл-
гарските издания на книгата, така и в 
периодичния ни печат. търсейки мате-
риали за град Видин в немски издания, 
попаднах на същата рисунка, но помес-
тена в илюстрован седмичник 6 години 
преди издаването на книгата. Оказа се, 
че Феликс Каниц я е публикувал още на 

9 септември 1876 г., в брой 1732 на из-
лизащия в Лайпциг вестник „Illustrirte 
Zeitung“, като илюстрация на станали-
те през тази година събития в България. 
При това този първоначален вариант на 
рисунката е по-добър, на него часовни-
ковата кула се вижда изцяло, а за нея в 
придружаващия текст има няколко реда, 
които в книгата липсват, но се оказват 
важни за нас:

„нашата илюстрация води зрителя 
към центъра на видинската крепост, до 
Сахат мегдан (площада с часовника), 
чиято красива камбанария замести без-
формената си дървена предшественица 
през 1864 година...“ 

От този кратък текст става ясно, че 
„новият“ видински градски часовник, 
за който пише Цухлев, всъщност е ста-
рият, на старото място, но дървената му 

страница от вестник „Ilustrirte Zeitung”
от 9 септември 1876 г.
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надстройка, в която е бил часовникови-
ят механизъм, през 1864 г. е била под-
менена с каменна, над която е издигната 
красива камбанария. рисунката пък дава 
възможност да видим как е изглеждала 
видинската часовникова кула, на която 
добре се различават 4 части. Основата, 
в която е входът, е четиристенна, а над 
нея има втори етаж, който има 8 стени, 
заради витата стълба във вътрешността 
му. над тях е помещението за часов-
ника, над което пък се извисява камба-
нарията, която е открита, за да се чува 
надалеч камбанния звън. на нивото на 
камбанарията има площадка, обградена 
с парапет, вероятно използвана като на-
блюдателница. Сравнена със запазените 
до днес подобни съоръжения в много 
български градове, видинската часов-
никова кула изглежда доста по-красива 

и по-внушителна.
рисунката на Феликс Каниц обаче 

не е единствената, на която може да се 
види някогашната видинската часовни-
кова кула. Пак през 1876 г. във Видин 
пристигат кореспондентите на френ-
ския седмичник „L’Illustration” Лудвиг 
ригондо и Пол Кофман, които пишат ре-
дица материали за събитията в България 
и за започналата Сръбско – турска вой-
на. това издание помества на първата 
си страница в броя от 21 октомври 1876 
г. голяма рисунка, показваща пристига-
щите заради войната от Египет във Ви-
дин турски военни части. Мястото, през 
което преминават войниците, е същото, 
както и на рисунката на Каниц – пло-
щада с часовниковата кула, която и тук 
е използвана за фон. По-внимателното 
разглеждане на двете рисунки обаче по-
казва, че те се различават значително в 
детайлите, особено в горната част на ку-
лата. Сега е невъзможно да се прецени 
коя от двете рисунки е по-точна, но все 
пак трябва да се има предвид факта, че 
Каниц не е очевидец на случвалото се 
във Видин и вероятно е рисувал кулата 
по спомени и направени скици по време 
на предишните си посещения в града. 
а френските кореспонденти са били на 
мястото на събитията през 1876 г., при 
това единият от тях – Кофман, бил ху-
дожник, който поискал и получил спе-
циално разрешение от видинския паша 
да рисува видяното. разликата в детай-
лите може да се дължи и на сложната 
технология, която тогавашните илюс-
тровани издания използвали. техните 
кореспонденти изпращали по пощата в 
редакцията направените скици от мес-
тата, където пребивавали. По тези ски-
ци редакционният художник рисувал 
картина, като според опита и майстор-
ството си често добавял нови детайли 
за по-голяма достоверност. накрая от 

заглавна страница на вестник „L‘Illustration”
от 21 октомври 1876 г.
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тази картина пък гравьор изготвял ма-
трицата за отпечатване. При този дълъг 
процес неминуемо имало неточности, 
което може да се види и на много от 
старите гравюри, изобразяващи Видин 
– зад града, като фон на тях почти вина-
ги има добавени високи планини.

Само няколко месеца след отпечат-
ването на тези две рисунки русия обя-
вява война на турция, в която се включ-
ва и румъния. Между Калафат и Видин 
започва артилерийска престрелка, която 
продължава почти една година и нана-
ся големи поражения и на двата града. 
Една от жертвите става и видинска-
та часовникова кула, чиято горна част 
е съборена от румънски снаряд. След 
Освобождението тя не е възстанове-
на, а камъните от нея и от намиращия 
се наблизо барутен погреб, който също 
се вижда на рисунките, са използвани в 

строителството на обществени сгради.
От запазените протоколи на Видин-

ския общински съвет, съхранявани в 
държавен архив, е видно, че въпросът 
за нов градски часовник е занимавал ба-
щите на града, поели управлението му 
след напускане на турската администра-
ция. След продължително обсъждане на 
няколко заседания съветниците вземат 
решение да бъде закупен нов часовник, 
който да се монтира на строящата се по 
това време величествена катедрала „Св. 
димитър“. разгледани били различ-
ни варианти, но накрая изборът падна 
на мюнхенската фабрика за часовници 
„Манхард”, която предложила срещу 10 
000 златни лева да достави часовника и 
две камбани с тегло 850 кг., като в тази 
цена се включвали също така транс-
портните разходи, монтажа и петгодиш-
на гаранция. В започналите преговори с 

сравнение между рисунките в „Illustrirte Zeitung“ и в „L’Illustration”
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фирмата, след продължителни пазарлъ-
ци цената е свалена до 8500 златни лева.

на 21 август 1900 година специално 
определена общинска комисия оглежда 
и приема от фирмата изпълнител мон-
тирания часовник. така заедно с нача-
лото на богослуженията в новия храм 
заработва и часовникът, който на всеки 

четвърт час оглася с камбанния си звън 
града и отмерва времето с немска пре-
цизност. не всички обаче харесват но-
вата придобивка. Свещениците се оп-
лакват, че новият часовник вдига голям 
шум по време на богослуженията и ги 
смущава, затова Църковното настоятел-
ство и Общинския съвет решават да се 

запазени часовникови кули в България, сравнени с видинската
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часовникът на видинската гара

часовниковият механизъм в катедралния храм „свети димитър“
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построи нова камбанария извън храма, 
в която той да бъде преместен. Вероят-
но по финансови причини това решение 
така и не е изпълнено. 

тридесетина години по-късно Видин 
се сдобива с още един часовник, който е 
монтиран в новопостроената сграда на 
гара Видин, за да обслужва пътниците и 
гражданите. той също идва от Германия, 
произведен от фирмата „Бреге“ и може 
да се види и днес, като продължава да 
работи с все същата немска точност.

С развитието на електрониката към 
края на ХХ век в измерването на вре-
мето идва нова мода – на цифровите ча-
совници, които се поставят по фасадите 
на сградите. Първият такъв във Видин 
е монтиран на Младежкия дом, а по-
късно те се появяват и по други сгра-
ди. и въпреки голямата си точност и 
допълнителните функции, които пред-
лагат - измерване на температурата и 

атмосферното налягане, тези часовни-
ци не успяват да се наложат, те нямат 
въздействието на своите механични 
предшественици. това е и причината 
градовете в които има запазени стари 
часовникови кули да се грижат внима-
телно за тях и да ги превръщат в турис-
тически атракции. Показателен е при-
мерът на Хасково, където през 2013 
година е построена отново съборена-
та сто години преди това часовнико-
ва кула, висока 30 метра, която днес е 
един от символите на този град. Във 
Видин това едва ли ще се случи и ще 
виждаме стария градски часовник 
само на запазените две рисунки. Все 
пак има и една добра новина - при из-
вършеното мащабно преустройство на 
централната градска пешеходна зона, 
в непосредствена близост до театъра 
беше монтиран нов уличен часовник в 
ретро стил.

монтиране на новия уличен часовник до театъра



В първите години на българския пре-
ход към демокрация известен видински 
журналист и издател публикува емоци-
онална статия с показателното заглавие 
„Управници тъпаци заровиха рова. и 
Видин не стана Венеция!“. От тогава, 
та до днес, щом се заговори за видин-
ската крепост, винаги се споменават 
„глупавите каскетлии“, които унищо-
жили крепостния ров и така опропас-
тили светлото туристическо бъдеще на 
Видин. Писането и изказването в този 
дух е, както сега е прието да се казва, 
политически коректно действие. В едни 
отминали времена това се наричаше 
„Голямата правда“. Общото между ра-
детелите на политическата коректност и 
голямата правда е, че те подбират само 
тези факти, които обслужат тезите им, а 
това, което не се побира в политически-
те канони, се премълчава и скрива. тази 
статия е опит за изясняване на „малката 
правда“ за съдбата на видинската кре-
пост – без политически пристрастия и 
квалификации.

Каква е историята на видинската 
крепост? Всъщност по-правилно е да се 
говори за крепостна система, защото тя 
включвала много и различни отбрани-
телни съоръжения. изграждането й за-
почнало през 1690 г., след като турците 
си върнали Видин, превзет една годи-
на преди това от австрийските войски. 
Строежът продължил над 30 години, 
като видинското Кале придобило форма 
на полукръг, чийто диаметър с дължина 
1 600 метра е река дунав. Откъм реката 
била построена двойна силно начупена 
стена, която освен отбранителни функ-
ции защитавала града и от наводнения. 

Откъм сушата била издигната висока 6 
метра и дебела 2,5-3 м. стена, облицова-
на с камъни. на всеки 250 метра от нея 
се изграждал бастион – издадена напред 
многоъгълна площадка, на която се раз-
полагали оръдията. Между общо осем-
те бастиона имало 4 капии – входните 
врати на крепостта. Пред крепостната 
стена, бастионите и капиите бил изко-
пан ров с дълбочина около 5 метра и 
ширина 18 м., който бил свързан с ре-
ката. 

По времето на Осман Пазвантоглу 
укрепването на града продължило, като 
на разстояние около един километър от 
стената на Калето бил изграден - кон-
центрично на нея - землен вал, започ-
ващ и завършващ при река дунав. той 
имал 6 капии, 12 редута и ров, който 
можел да се пълни от водите на река то-
половец.

Отделно допълнително били по-
строени и няколко силно укрепени са-
мостоятелни малки крепости, наречени 
табии. Йени табия била разположена 
срещу Калафат и контролирала подстъ-
пите към Видин по реката, като на нея 
били монтирани модерни далекобойни 
немски оръдия. От южния край, където 
сега е видинския колодрум, със същото 
предназначение през 1838 г. била издиг-
ната Емир табия, наричана още таушан 
(заешката) табия. 

така устроена, видинската крепост 
защитавала напълно града и се смятало, 
че е невъзможно да бъде превзета. Зато-
ва в Европа я наричали Virgin Fortress 
- „девствената крепост“. Съдбата й оба-
че била решена през лятото на 1878 го-
дина в Берлин от представителите на 

разрушаВането 
на ВИдИнската крепост
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карта на видинската крепост от 1740 г.
добре се различават цитаделата, двойната стена откъм реката и стената откъм сушата 

с нейните 8 бастиона и 4 капии. от външната страна на рова срещу всяка капия 
и между бастионите има триъгални каменни укрепления за охрана подстъпите 

към мостовете и стената - равелини и люнети.
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европейските страни, изработили до-
говора за подялбата на османското на-
следство след края на руско-турската 
война от 1877-1878 г. 

Берлинският конгрес преминал в 
съзвучие с казаното от Бисмарк: „Съ-
брали сме се да решим въпроса за евро-
пейския мир, а не за щастието на бъл-
гарите“. и в името на този „европейски 
мир“ (всъщност интересите на учас-
тниците) България била разпокъсана и 
били взети мерки тя или стоящата зад 
нея русия да няма военен контрол над 
долното течение на дунав. Член 11 от 
Берлинския договор постановявал, че 
старите турски крепости на територи-
ята на България трябва да бъдат сри-
нати в срок до една година, а местното 
управление се задължавало да не строи 
нови. турското правителство запазвало 
собствеността си върху военните мате-
риали в тези крепости и можело да ги 
прибере по свое желание.

За разрушаване на видинските 

крепостни съоръжения в града в нача-
лото на месец август 1878 г. пристиг-
нали от румъния две роти от руския 
1-ви сапьорен батальон в състав от 513 
човека, от които 67 били офицери. Об-
щото ръководство било възложено на 
военния инженер генерал-майор Миха-
ил Боресков – най-добрият руски спе-
циалист по минно дело, който по време 
на войната отговарял за поставянето на 
минните заграждения, с които бил бло-
киран турския флот в река дунав. разру-
шаването започнало от разположената 
срещу Калафат Йени табия (Кум кале). 
там се трудили 248 войника, които под 
ръководството на офицерите изкопали 
редица галерии и кладенци в основите 
на тази крепост, в които бил поставен 
взрив. Самото взривяване станало на  17 
август. 

По това време обаче при сапьорите 
възникнал голям проблем – те масово се 
разболявали от видинската блатна трес-
ка и от върлуващия в града коремен тиф, 

скица на видинската крепост от 1878 година,
 на която са нанесени 3 табии - йени, гази баир и емир
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донесен от пристиг-
налите тук части на 
руския 138 пехотен 
Болховски полк. 
В отделни дни на 
обектите се труди-
ли само по 50 – 60 
човека, което било 
крайно недостатъч-
но за събарянето на 
разположените на 
няколко километра 
крепостни съоръ-
жения. това, както 
и липсата на дос-
татъчно взривни 
материали, нало-
жило и промяна в 
плановете крепост-
та да бъде срината 
изцяло. Било реше-
но да се разруши 
ограждащия землен 
вал (като по този начин градът остане 
незащитен откъм полето), да се взриви 
на няколко места  крепостната стена 
на Калето и да се направят негодни за 
използване нейните осем бастиона. По 
молба на гражданите не била съборена 
и разположената на брега на реката та-
ушан табия, която пазела южната част 
на града от наводнение. тези дейности 
приключили за около два месеца и в на-
чалото на октомври сапьорите се при-
брали в своя лагер в румъния.

така видинската крепост, за разлика 
от тези в никопол, русчук, Силистра, 
Шумен и Варна, частично оцеляла. това 
обаче не останало скрито от архитекти-
те на договора в Берлин и в следващите 
години дипломатите на австро-Унгария 
и англия на няколко пъти настоявали 
пред правителството на Княжеството 
крепостта да бъде изцяло разрушена. 
този въпрос бил изоставен чак след 

Сръбско-българска-
та война от 1885 г., 
когато тази крепост 
изиграла важна 
роля в отбраната 
срещу сръбската аг-
ресия.

За разрушава-
нето на видинската 
крепост интересно 
описание е оставил 
унгарският учен 
и изследовател на 
Балканите Феликс 
Каниц. той пише 
за възторга, с който 
видинчани посре-
щали всеки взрив, 
събарящ пред очи-
те им крепостната 
стена – символа на 
робството: „Висо-
ко колкото хълм се 

вдигали във въздуха пръст, камъни и 
гъст дъжд от прах, който потапял Видин 
за няколко минути в страшен сив облак. 
Едва започнал да се разнася и всички 
се втурвали един през друг към взри-
веното място, всеки се впускал с бясно 
ура към крепостния ров, за да прескочи 
пръв пробива“. 

Каниц съобщава и за бъдещите на-
мерения: „Със струпалата се взривена 
пръст ще се пресуши блатистият кре-
постен ров, а материалът, добит от по-
стоянното сриване на стените, е пред-
назначен за строеж на обществени 
сгради. Екзарх антим бил първият, из-
молил от руския губернатор камъни за 
изграждането на нова катедрала и конак 
за себе си. Сега ще се осъществи веро-
ятно замисленото от 1855 г. изграждане 
на църква във Видин“. 

това което не успели да свършат 
руските сапьори, направили самите 

разрушителят на видинската крепост 
генерал михаил Боресков (1829-1898)
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две снимки на стамбол капия, правени в първите години след освобождението.
крепостната стена и капията все още са в добро състояние, но ровът вече не се поддържа.
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видинчани. Върху основите на послед-
ния – осми бастион, военните от видин-
ския гарнизон построили своя Офицер-
ски клуб (сега градска галерия), с което 
започнало и окончателното заличаване 
на крепостната стена. Материали от нея 
били влагани при всички строежи в гра-
да от онова време.  Според една от ста-
рите градски легенди, когато ломчани 
започнали да строят сграда на тамош-
ната гимназия, решили да спестят пари 
и вместо да купят камъните за основи-
те, изпратили баржа и хора във Видин, 
за да си вземат нужното от видинската 
крепост. Спрели пред „Баба Вида“, за-
щото била най-близо до реката и запо-
чнали да свалят каменните блокове от 
вековната твърдина. разбрал за случва-
щото се, командирът на видинския полк 
изпратил няколко войника, които прого-
нили с изстрели неканените гости. Все 
пак те не си тръгнали с празни ръце, 
наложило се само да пренасят камъните 
от по-далече. 

Материали от крепостната стена 
се използвали не само за обществени-
те строежи. Основите на всички къщи 
във Видин, строени от Освобождението 
до средата на ХХ  век, са зидани все с 
камъни, свалени от крепостната стена 
и рова, което лесно може да се види и 
днес, стига човек да погледне коя да е 
от тия къщи.  това ставало с разрешение 
на общината, срещу известна сума, с ко-
ято видинските кметове се опитвали да 
попълнят вечно празната хазна. 

От запазени снимки на Стамбол ка-
пия, правени през различни години, 
може да се проследи протичащият про-
цес на разрушаване. Към 1935 година  
тази основна врата, от която някога за-
почвал дългият път към столицата на 
империята, вече окончателно загубила 
гордия си вид. Стената от двете й страни 
била срината, изчезнали и бойниците, 

на които някога били разположени кре-
постните оръдия и тя се превърнала в 
досадна пречка, ограничаваща свобод-
ния достъп до Калето. 

Във Видин по това време нямало 
нито една институция, която да се гри-
жи за опазване и съхранение на исто-
рическите паметници. Единственият, 
който надигал глас срещу безогледно-
то разрушаване на всичко от миналото, 
бил учителят Васил атанасов, който 
създал малка музейна сбирка, разполо-
жена в сградата на някогашната турска 
поща до телеграф капия. а най-активни 
в стремежа да се заличат всички следи 
от робското минало били военните, до-
шли на власт след преврата от 1934 го-
дина и назначеният от тях кмет Бърни 
Бончев. Ето какво е записала Цветана 
Бояджиева, дъщеря на Васил атанасов, 
в спомените си за своя баща, издадени 
през 1944 година:

„днес вече не е останало много от 
Калето. намери се преди години един 
кмет, комуто се стори, че е свършил 
всичката си друга работа, та се зае да 
„разчисти“ Калето. и наистина, разчис-
ти го по един такъв начин, та от него 
почти нищо не остана — изкъртиха зи-
довете, за да продават камъните за стро-
ителен материал! Каква борба води на 
времето баща ми, за да спре това вар-
варство, това посегателство върху кул-
турни паметници, които няма право да 
разрушава този, който не е в състояние 
да ги създаде. Всичките негови усилия, 
обаче, останаха напразни, даже и разни-
те министерства по онова време не се 
заинтересуваха от този въпрос. 

днес останките на Калето правят 
впечатление на някакво бойно поле, 
след страхотни, опустошителни боеве. 
независимо от голямата културна загу-
ба, но и градът се загрози. 

и прав е баща ми, като казва, че в 
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еничар капия със зарития крепостен ров пред нея -  началото на ХХ век

крепостният ров в участъка между флорентин и еничар капия, 
в който се вижда и един от бастионите
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продължение на 60-годишен свободен 
живот едва можахме да разпилеем и до-
опустошим старинните паметници на 
народа ни и неговата култура!“

Цветана Бояджиева привежда и по-
казателен пример – гарнизонният на-
чалник полковник р. Бораджиев спрял 
на площада градския архитект и сочей-
ки му Стамбол капия, попитал с възму-
щение: — докога ще търпим това нещо 
в града ни?!!

докато разрушаването на стената 
било пагубно само за  историческото ни 
наследство, то занемаряването на кре-
постния ров пряко се отразявало на здра-
вето и живота на видинчани.  За да се по-
добри връзката на Калето с останалата 
част на града, дървените мостове пред 
капиите били премахнати и там ровът 
бил зарит с пръст (само в центъра, пред 
Стамбол капия, имало каменен мост). 
Засипване имало и извън капиите, при 
някои от бастионите, което се вижда на 
въздушни снимки, правени около 1936 
година.  така занемарен и неподдържан, 
преграден на няколко места и използван 
за изхвърляне на боклук, ровът  бързо се 
превърнал в поредното видинско блато. 
През 1923 година здравният инспектор 
д-р П. Симов публикувал във „Видин-
ски общински вестник“ статия за лоши-
те санитарно-хигиенните условия в гра-
да, в която пише: „най-голямото блато е 
в Бара махала, което заема една площ от 
250 декара. След него по големина иде 
крепостният ров, който през по-голяма-
та част от лятото не представлява нищо 
друго освен едно голямо блато.“

Многобройните видински блата 
били основния развъдник на комари-
те, пренасящи опасната за здравето на 
хората малария. но те имали и  друго 
пагубно въздействие – застоялата в тях 
вода се просмуквала в кладенците и 
правила водата им негодна за пиене.  до 

1936 г. Видин не бил водоснабден и това 
принуждавало гражданите да пият вода 
от река дунав. Липсата пък на канали-
зация влошавала още повече положени-
ето – при всяко пролетно прииждане на 
реката външните тоалетни се пълнили с 
вода и фекалиите потичали по дворове-
те и улиците.  Затова не е случайно, че 
в официалните статистически данни от 
началото на ХХ век Видин неизменно 
попадал между петте града в страната 
с най-висока смъртност във всички въз-
растови групи.  така за 1901 година се 
посочва, че смъртността при децата на 
възраст до 1 година е 23,8 % - ужасява-
що число, показващо че по това време 
всяко четвърто дете, родено във Видин, 
е починало преди да навърши една годи-
на! Като сравнение – смъртността при 
същата възрастова група в Белоградчик 
е 9,7%, а в Кула – 9,3%. а маларията е 
посочена като втората – след туберкуло-
зата – причина за общата висока смърт-
ност в града. тези данни обясняват защо 
Видин, посрещнал Освобождението 
като четвърти по население български 
град, в следващите 70 години практи-
чески не нараства – според преброява-
нето от 1946 г. в него живеят само 18 
481 човека.

Всички видински кметове и общин-
ски съветници след Освобождението се 
сблъсквали с тези проблеми, но почти 
нищо не било направено за решаването 
им – общината нямала нужните сред-
ства, а правителствата не оказвали ни-
каква помощ. нещата бавно започнали 
да се променят чак след 1923 година, 
когато най-после до Видин достигнала 
железопътна линия. С пръст, докарана 
от района на Слана бара, най-напред 
било засипано блатото от Бара махала, 
като в крайната му точка,  почти до цен-
търа на града, била построена и новата 
видинска гара. В началото на тридесетте 
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стамбол капия около 1935 година. 
Бойниците вече ги няма, стената от двете страни е разрушена.

полуразрушената крепостна стена откъм реката край „Баба Вида“
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години било засипано и блатистото мяс-
то между телеграф капия и Офицерския 
клуб и там била изградена градската 
градина, с която Видин се гордее и до 
днес. Следващата цел била засипването 
на крепостния ров – второто по големи-
на видинско блато. В карта на град Ви-
дин от 1927 г. на мястото на рова е по-
сочен „Булевард Бдин“, т.е. още по това 
време вече е било взето решение за съд-
бата на рова. Започналата нова световна 
война обаче отложила изпълнението на 
тези планове.

След края на войната и политически-
те промени у нас нещата продължили в 
същата посока, без да има някаква ре-
волюционна промяна. и „каскетлиите“ 
просто довършили започнатото от тех-
ните предшественици. По това време 
крепостната стена в централната част 
на града вече била изцяло разрушена, 
останали само капиите, но и те били в 
окаяно състояние. на общинска сесия 

през 1946 година било гласувано ро-
вът, останал без крепостната си стена в 
тая част, да се засипе.  този обект бил 
включен в петгодишния държавен план 
за възстановяване на страната и за него 
били отпуснати необходимите средства. 
През 1948 година била направена про-
мяна -  решило се вместо булевард върху 
засипания ров да се изгради нова гради-
на. (Кой от двата варианта е по-добър, 
всеки може днес сам да прецени.) рабо-
тата по засипването продължила някол-
ко години. и тук, както и при разшире-
нието на старата градска градина през 
тридесетте години, много видинчани се 
включили с доброволен труд. Масово 
участие взели и учениците, организира-
ни в разгърнатото по това време брига-
дирско движение.  Към 1955 година ра-
ботите по засипване на рова в основни 
линии приключили. новата градина на 
Видин, простираща се от Еничар капия 
до Офицерския клуб, била оформена и 

новата градина, изградена над засипания крепостен ров в участъка зад гимназията. 
снимка на видинския фотограф яшар яшароя
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засадена с паркови дървета. а бронзо-
вото момченце с рибката в изградения 
шадраван пред Стамбол капия бързо 
се превърнало в една от емблемите на 
града.

Какво остана днес от някогашната 
видинска крепост? Всъщност – немалко. 
Близо половината от крепостната стена – 
от Еничар капия до Гребна база и от нея 
до цитаделата „Баба Вида“ – е запазена, 
вероятно заради казармите на това място. 
Състоянието на тази стена и на незасипа-
ния ров край нея обаче е такова, че тия, 
които гръмогласно обвиняват някогаш-
ните видински управници, предпочитат 
да не го забелязват. ако не беше засипан 
ровът в централната градска част, веро-
ятно и той щеше да изглежда по същия 
начин – обрасло с храсталаци място за 
изхвърляне на боклук. 

Като обобщение: разрушаването на 
видинската крепост е процес, продъл-
жил над 70 години. то не е „заслуга“ 

новата градина между стамбол капия и офицерския клуб. 
по-късно една част от нея е превърната в паркинг на хотел Балкантурист

шадраванът пред стамбол капия
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на едни управляващи или на един кмет, 
независимо дали е носил калпак, бомбе 
или каскет. Един безпристрастен поглед 
назад пък показва, че точно тия, кои-
то днес обвиняваме за засипването на 
рова, всъщност са направили най-много 
за съхраняване на видинските старини – 
по тяхно време всички капии са рестав-
рирани и укрепени, изцяло са ремонти-
рани и превърнати в музеи Кръстатата 
казарма и Конака, „Баба Вида“ е взета 
от военните и отворена за туристи.

а какво става днес с мечтата Видин 
да стане българската Венеция? Ще ви-
дим ли скоро видински кмет, качен на 
гондола, да пее вместо баркарола „Бдин-
ци – лъвове, титани“ ? Жива си е тази 
мечта, жива е. За това периодично ни 
уведомяват избраните от нас видински 
управници. През януари 2010 г. вестник 
„Видин“ информира читателите си в 
стил „а дано, ама надали“:

„до края на 2011 година Видин ще 

конкурира Венеция. Безгрижни турис-
ти ще се разхождат с лодки по Ендека и 
Шарампоя, разглеждайки забележител-
ностите на акджамия...

Кметът р. В. обяви, че е одобрен 
внесеният в МррБ проект „Видинска 
крепостна система“, на стойност 4 854 
600 лева, като 15% от тях са общинско 
съфинансиране. Предвижда се да бъдат 
възстановени крепостните стени и да се 
създадат туристически атракции за деца 
и възрастни. ровът ще бъде почистен 
и запълнен с вода от Еничар капия до 
крепостта „Баба Вида“. При Флорентин 
капия ще бъде изграден подвижен дър-
вен мост. Върху крепостната стена ще 
се построи амфитеатър за презентации. 
Ще има изградена аудиогид система, с 
възможности туристите да получават 
информация на 6 езика.“

Какво от всичко това е реализирано 
за изминалите от тогава 10 години? Ми-
нете покрай Шарампоя и вижте…

стамбол капия след ремонта и реконструкцията през шестесетте години



ВИдИнскИ учИтел - 
пътешестВенИк по сВета

Преди няколко години в сайт за 
продажба на антикварни предмети по-
паднах на интересна находка – стара 
картичка със снимка на трима бедно об-
лечени мъже и надпис H. J. M. Nikoloff. 
на немски език под снимката беше на-
писано, че учител от Видин за 3 годи-
ни и 9 месеца е изминал общо 62 000 
км., пътувайки по пътищата на Европа 
и африка. на гърба пък имаше текст на 
френски, английски, немски и италиан-
ски със следното съдържание:

„Пътешественик, обикалящ пеша 
около света

Единствената цел на моето пъ-
тешествие е да изучавам природата, 
както и порядките и обичаите на оби-
тателите на страните, през които 

преминавам.
Предприех това пътешествие без 

пари, разчитайки единствено на помо-
щта на почтени хора.

Тази картичка с моя портрет ще 
служи за спомен от моето посещение 
във вашата страна.

1903 г. Моето пътешествие ще при-
ключи през 1915 г.

H. J. M. Nikoloff
Учител във Видин (България)“
до този момент името на николов – 

вероятно първият българин, тръгнал на 
околосветско пътешествие – беше съв-
сем непознато и тази картичка породи 
много въпроси. Кой е този видински 
учител, осмелил се да тръгне пеша и 
без пари по света? Какъв е маршрутът 
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му и кои страни е посетил по време на 
това пътуване? Успял ли е да се върне в 
България и каква е съдбата му? За съжа-
ление, тези въпроси остават без отговор 
и до днес. След няколко годишно тър-
сене и преглеждане на множество стари 
вестници от десетки страни, успях да 
разбера само приблизително маршрута, 
по който се е движил пътешественикът 
и да добавя към намерената още две 
картички с различни негови снимки, но 
с аналогичен текст на обратната страна. 
тук споделям това, което успях да от-
крия до момента, подредено в хроноло-
гичен ред.

на 29.11.1905 г. испанските вестни-
ци „La Correspondencia de Espana“ и „El 
Imparcial“ съобщават за инцидент, ста-
нал предния ден във Валядолид: 

„Български гражданин на име ни-
колов, след като изпива чаша коняк в 
кафене „Калдерон“, се намушква три 
пъти в областта на сърцето, произнасяй-
ки „Сбогом, испания!“. той е откаран в 
болницата в много тежко състояние. В 
един момент на съзнание той заявява, 
че има съпруга, единадесет деца и девет 
внуци. Един от синовете му е лекар, а 
друг е капитан. той също така казва, че 
е богат, но обикаля света без пари, изу-
чавайки народите и обичаите им, а сред-
ства получава от продажба на пощенски 
картички с неговия портрет. Започнал е 
своето пътуване през 1903 г. и планира 
да го завърши през 1913 г. Пътувал е из 
цяла Франция и италия и част от испа-
ния. Във Валядолид е пристигнал на 21-
ви. Сега този акт, чийто мотив изглежда 
е липсата на средства, ще му попречи. 
той умира.“

и така, от това съобщение става 
ясно, че николов е тръгнал през 1903 г. 
от България на запад, преминал е през 
италия и Франция (вероятно е обико-
лил и други европейски страни) и през 

1905 година е достигнал до испания, 
където, поради липса на средства, е по-
сегнал на живота си. Успял е обаче да 
преодолее тази криза, защото следваща-
та му спирка е Мароко, след което е про-
дължил пътуването си през африка и 
азия. За това се разбира от публикации 
в американски вестници, съобщаващи 
за пристигането му през януари 1908 
г. в граничещия с Канада град Сиатъл, 
разположен на брега на тихия океан. 
От Сиатъл николов продължава на юг, 
в посока към Сан Франциско, премина-
вайки през щата Орегон. За това съоб-
щава вестник „Daily East Oregonian“ в 
броя си от 30 януари 1908 г. в статия със 
заглавие „Пеша по света“:

„Губернаторът Чемберлейн, кметът 
роджерс и други високопоставени лица 
ще имат удоволствието да стиснат ръка-
та на Х. дж. М. николов, българин, пъ-
туващ по участък от това, което може да 
се нарече най-дългата разходка в света. 
той пристигна вчера в Сейлъм (Salem 
– столицата на щата Орегон, б.а.), ид-
вайки от Портланд. неотдавна той се 
добра до Сиатъл на японския лайнер 
тонга Мару, след сблъсък с многоброй-
ни опасности в продължение на пове-
че от четири години, през които вижда 
убити от тълпата в Мароко двама свои 
другари, преминава на своите 61 години 
много страни в Европа, африка и азия, 
издържа на глад и студ през опасни пла-
нински проходи, преброжда пустини – 
винаги пътувайки пеша. той се надява 
да се завърне в родината си през 1915 г., 
където ще бъде човекът с най-обширни 
знания за навиците и обичайте на наро-
дите по света, защото ще останат много 
малко места – цивилизовани или не – 
през които няма да е преминал по време 
на своето грандиозно пътуване.

Много държавни глави, с корона 
или без, са оставили автографите си в 
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голямата книга, която г-н николов носи 
със себе си, като доказателство за това, 
че той действително е посетил местата, 
за които разказва. Българинът ще оста-
не в Сейлъм за няколко дни и след това 
през Сан Франциско ще се отправи на 
изток. Когато пристигне във Вашингтон, 

той ще потърси и подписа на президен-
та рузвелт за своята книга.

След Съединените щати николов 
възнамерява да отиде в Южна америка. 
той не само изучава човешката приро-
да, нравите и обичаи, но също е ентуси-
азиран търсач на нови и редки форми от 
растителния живот. Казват, че неговите 
научни постижение са забележителни. 
той е добре образован човек и владее 
няколко езика, сред които обаче не е ан-
глийският.“

Вестник „The Daily News“, издаван в 
съседния на Сиатъл канадски град ню 
Уестминстър (сега част от мегаполиса 
Ванкувър), помества на 4 март 1908 г. 
статия за николов, позовавайки се на 
съобщенията на американските вест-
ници. Към написаното от „Daily East 
Oregonian“ тук е добавен още един аб-
зац, съдържащ ново сведение за пъте-
шествието:

„Когато г-н николов започва своето 
дълго пътуване, негов спътник е бълга-
ринът д. Стефанов. По-късно алберт 
Берто, италианец, се присъединява към 
двойката. именно в Мароко, на 7 март 
1906 г., тези двама мъже са убити. Пъ-
туващите са били гости на султана на 
Мароко, както показват големия брой Втората открита картичка на николов
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автографи в книгата, и са вярвали, че 
могат да се появяват по улиците об-
лечени по европейски, в тази страна, 
където родната мохамеданска носия е 
универсално правило. но когато Берто 
и Стефанов се появяват така, тълпа се 
нахвърля върху тях и, по думите на ни-
колов, „буквално наряза двамата мъже 
на парчета с ножове“. След това на ни-
колов е даден личен паспорт, подписан 
от султана, позволяващ пътуването му 
навсякъде в Мароко.

николов пътува практически без 
средства, живее просто и печели пари, 
колкото може. той принадлежи към 
Българската революционна партия.“

Пътуването на николов от запад на 
изток през Съединените щати е отра-
зено частично в пресата на градовете, 
през които преминава. 

“The Butler Weekly Times” от 28 май 
1908 г. съобщава за преминаването му 
през Сейнт Луис, Мисури:

„Гъста черна брада, скриваща лицето 
и дълга коса, достигаща до талията има 
николов, учител от Видин, България. 
той започва своето пътуване с двама 
приятели, но те са убити… После с дру-
ги спътници прекосява пустинята Саха-
ра за 68 дена. николов е пътешествал по 
африка и азия, посещавайки главните 
градове. С параход той достига до Вик-
тория, откъдето пристига в Сиатъл и от 
там пеша продължава до Сейнт Луис. 
тук той ще почива няколко дена.“

издаваният на полски език „ Dziennik 
narodowy“ пък информира на 2 юли за 
преминаване на николов през Питсбърг:

„необикновен пътешественик пре-
мина през нашия град. той е 61-годиш-
ният българин николов, който пътува 
от запад на изток пеша из целия свят. 
той тръгнал на това пътешествие от 
Видин, България, през 1900 г., и възна-
мерява да прекара още седем години в 

това пътуване. тук в Питсбърг, както 
и във всички други градове, старикът 
дойде в кабинета на кмета, за да удос-
товери в книгата си, че е минал през 
град Питсбърг. той е скитал из турция 
и различни азиатски страни и в момента 
пътува от Сан Франциско до ню Йорк, 
откъдето ще замине до Европа и през 
Германия, Полша и австрия до родина-
та си България. В кметството той каза, 
че баща му е жив и е на 115 години, а 
дядо му е починал на 140 години. (тряб-
ва да му повярвате, защото е трудно да 
го проверите лично.)“

В столицата Вашингтон николов 
пристига през юни. той не успява да се 
срещне с президента рузвелт, но все пак 
е приет от представител на официал-
ните власти. За това съобщава вестник 
„The Washington Times” в броя от 26 
юни със заглавие „Пътешественик по 
света посещава Вашингтон“ и подзагла-
вие „Гимназиалният учител николов от 
България има по-голяма брада от всич-
ки в Канзас“:

„Х. дж. М. николов от Видин, Бъл-
гария, посети днес сградата на Облас-
тта, за да получи подписа на човек от 
градските власти в книга, удостоверява-
ща че е бил във Вашингтон. Учителят 
пътува по света. той не говори англий-
ски, но носи картички с текст за целта 
на пътуването си.

Учителят има набор от мустаци, ко-
ито биха му осигурили номинацията и 
награда от всеки конкурс. По красотата 
и лукс те нямат подобни и могат да на-
карат полк. дж. Хам Луис да позеленее 
от завист. д-р Уилям тиндъл, секретар 
на Съвета, засвидетелства с подпис фа-
кта на присъствието на учителя във Ва-
шингтон, добавяйки към това печат на 
Окръга и изявлението, че пътникът из-
глежда в много добро здраве.

Подписи на различни общински 
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служители в цялата страна и в Европа 
потвърждават изявленията на учителя 
за пътуването му по света. той несъм-
нено може да разкаже много интерес-
ни неща, но те могат да бъдат разбрани 
само чрез преводач.

Чарлз Си роджърс, офицер от Окръ-
га, след като разгледа лицевата украса 
на учителя, е готов да се обзаложи, че 
ако той някога посети Канзас, тамошни-
те ще го задържат и няма да му позво-
лят да напусне щата, освен ако не стане 
член на Камерата на представителите 
или Сената.“

В началото на месец юли николов 
пристига в крайната точка на своето пъ-
туване в Съединените щати – ню Йорк. 
От този град на 2 юли той изпраща по-
щенска картичка до България със след-
ното съдържание:

„От александр николов, видинлия
ню Йорк 2.07.1908 г.
Г-ну ив. Ев. Гешов
ул. Цар Освоб., София, Bulgaria, 

Europa“

картичката, изпратена от ню йорк до Иван евстатиев гешов
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Краткият текст съдържа важна ин-
формация - името на смелия пътешест-
веник е александър и вероятно съкра-
щението H.J.M. което е поставяно пред 
фамилията николов на пощенските кар-
тички е някаква титла или звание. Полу-
чателят иван Евстатиев Гешов е виден 
български финансист, учен и политик, 
лидер на народната партия, избиран за 
народен представител, председател на 
народното събрание, министър-пред-
седател на България. тъй като в текста 
няма никакво лично съобщение, може 
би в случая пътешественикът се обръща 
към Гешов като към учен и председател 
на Българската академия на науките, 
за да го информира за местоположе-
нието си. това поражда надеждата, че 
е възможно такива картички да са из-
пращани до България и от други места, 
посетени от николов, които може би се 
намират в архива на Гешов, съхраняван 
в Бан. ако се открият, те биха дали 

точна представа за изминатия 
път от видинския учител.

Съобщение за пристигането 
на николов в ню Йорк помест-
ва на 16 юли 1908 г. вестник 
„Jamestown weekly alert“:

„неотдавна Х. дж. М. нико-
лов пристигна в ню-Йорк след 
приятно едномесечно пътуване 
пеша от Чикаго. той е офици-
ален царски представител и 
пътешества по всички страни 
и изучава всички народи. той 
предизвика сензация, когато 
с преводача си пристигна до 
хотел Валдорф астория. Мус-
таците и брадата на николов, 
макар че тридесет и две години 
не са виждали бръснар, не при-
ютяват нито едно птиче гнездо. 
николов казва, че баща му е на 
118 години, майката на 114, а 

брат му е деветдесет годишен. дядо му, 
на 140 години, смята да поживее още 25 
години.

Пленен от бандити за откуп в Занзи-
бар, избегнал отравяне чрез питейната 
вода от своята охрана, хранил се със 
змии след това, арестуван и освободен 
от турски войници, приеман на аудиен-
ция от императрицата на Китай и импе-
ратора на япония – тези и много други 
интересни неща за записани в негова-
та книга. Вече осем години той пътува 
като царски представител.“

Последното (засега) по дата съоб-
щение за николов, което открих, е от 
10 април 1909 година. то е поместено 
в английския всекидневник „Yorkshire 
Telegraph and Star“ и гласи:

„Българският скитник по света
В телеграма от Санкт Петербург се 

съобщава, че българин на име николов 
току-що е пристигнал пеша в техеран 
от рещ (Rescht – град в иран, б.а.). той 
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започва пътуването си през 1900 г. и оч-
аква да го приключи през 1915 г. той 
твърди, че за петнадесет години ще из-
мине 200 000 километра (120 000 мили). 
Вече е изминал 117 000 километра в Ев-
ропа, африка, Централна и Южна азия 
и Северна америка.

От техеран той ще продължи към 
Северна азия, включително Сибир, Ки-
тай, Манджурия и Монголия. той ще 
посети светите места в азия и за да по-
лучи достъп до гроба на Мохамед е при-
ел мохамеданската вяра.

николов, който е на шейсет години, 
е мъж със слаба фигура, с много буйна 
коса. той се радва на постоянно добро 
здраве и обичайната му дневна разходка 
е около 22 мили.“

Обобщени, откритите досега све-
дения за видинския пътешественик, 
поместени в различните европейски и 
американски издания, изглеждат така:

александър николов е учител от Ви-
дин. роден е около 1847 година. твърди, 
че е от семейството на дълголетници 
– дядото, баща му и майка му са далеч 
над 100 години. Женен е и има единаде-
сет деца и девет внуци, като един от си-
новете му е лекар, а друг е капитан. има 
добро образование и знае няколко ези-
ка. През 1903 година започва пътуване 
по света, което предприема пеша и без 
пари. Препитава се чрез продажба на 
пощенски картички със своя снимка, на 

които на няколко езика е записал целта 
си – изучаване природата, порядките и 
обичаите на народите по света. Със себе 
си носи книга, в която събира подписи и 
печати от официалните власти в места-
та, които посещава. След като премина-
ва през редица страни от Европа, през 
1905 година се озовава в испания, къде-
то поради липса на средства прави опит 
са самоубийство. Продължава пътува-
нето си, като преминава в Мароко, къде-
то са убити двамата му спътници. Пре-
одолява пустинята Сахара за 68 дена и 
след редица трудни моменти се озовава 
в азия, където е приет на аудиенция от 
императрицата на Китай и императора 
на япония. В началото на 1908 г. прис-
тига с кораб в град Сиатъл, на западното 
крайбрежие на Съединените щати. Пре-
сича страната от запад на изток и на 26 
юни посещава столицата Вашингтон, а 
на 2 юли е вече в ню Йорк. През 1909 
година отново е в азия – в техеран, 
столицата на иран. Плановете му са да 
посети светите места за мюсюлманите 
и да продължи към Сибир, Монголия и 
Китай. тук следите му се губят…

За съжаление, не успях да открия ни-
какви сведения за александър николов 
във Видин. не е ясно и какво се крие зад 
инициалите H. J. M., изписвани пред 
името му. и разбира се, остава главна-
та въпросителна – как е завършило това 
пътуване на видинския учител по света.

Вестници, помествали информация за пътуването на николов:
1. La Correspondencia de España, 29.11.1905, Madrid, España
2.  El Imparcial, 29.11.1905, Madrid, España
3. Cornish & Devon Post, 09 December 1905, Cornwall, England
4. Whitby Gazette, 08 December 1905, Yorkshire, England
5. Daily capital journal. (Salem, Oregon), January 29, 1908, Page 7
6. East Oregonian : E.O. (Pendleton, OR), January 30, 1908
7. Los Angeles herald. (Los Angeles, Calif.), February 16, 1908, Page 4
8. The Daily News, New Westminster, B.C., April 18, 1906
9. The Richmond palladium and sun-telegram (Richmond, Ind.), May 22, 1908
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10.  Twice-a-week plain dealer. (Cresco, Howard County, Iowa), May 26, 1908
11.  The Butler weekly times. (Butler, Mo.) May 28, 1908
12.  The Washington times, (Washington, D.C.), June 26, 1908, Page 9
13.  Evening star. (Washington, D.C.), June 26, 1908, Page 10
14.  Dziennik narodowy, (Chicago, Ill.), July 02, 1908, Page 4
15.  Jamestown weekly alert. (Jamestown, Stutsman County, D.T. [N.D.]), 
 July 16, 1908
16.  Essex County herald (Guildhall, Vt.), July 17, 1908
17. Yorkshire Telegraph and Star, 10 april 1909, Yorkshire, England 



Легендарният 3-ти Пехотен Бдински 
полк участва във войните за национално 
обединение на Отечеството и остава в 
българската военна история с поредица 
от славни победи, с които видинчани се 
гордеят и до днес. В памет на геройски 
загиналите офицери и войници от полка 
във Видин са издигнати два паметника, 
които имат интересна история и про-
тиворечива съдба. Първият е посветен 
на загиналите при отбраната на Видин 
и Белоградчик и на героите, сражавали 
се при трън, Сливница и Пирот. на ли-
цевата му страна е издълбан надписът: 
„на героите отъ 3-ти пехотенъ Бдински 
полкъ, паднали за Отечеството въ вой-
ната съ сърбите презъ 1885 година“. той 
е доста необичаен, защото за разлика от 

всички военни паметници по света, на 
него победителят не е пресъздаден в ня-
каква героична поза, а е изобразен при-
веден, навел скръбно глава.

Странният паметник има дълга исто-
рия. негов автор е големият български 
скулптор андрей николов. В обявения 
конкурс неговият проект с мото „За оте-
чеството“ е класиран на първо място от 
авторитетното жури, председателствано 
от директора на рисувалното училище 
ив. Мъквичка. договорът за изработка 
на паметника е сключен със скулптора 
през 1907 г., а през 1909 г. проектът му 
е окончателно утвърден и е дадено съ-
гласие той да бъде отлят. Когато иници-
ативният комитет успява да събере не-
обходимите средства, гипсовата фигура 

В памет на загИналИте
БдИнцИ

паметникът на скърбящия воин на площада във Видин
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е изпратена с влак до русе, а от там през 
Букурещ достига до Париж, където е 
отлята от бронз във фирмата Jaboeuf et 
Rouard. Обратният път е пак през румъ-
ния, но този път крайният пункт е Ка-
лафат. тук статуята престоява, тъй като 
видинчани нямат средства за да платят 
превоза през реката. В крайна сметка 
родолюбиви рибари сковават платфор-
ма върху няколко лодки, на която ус-
пяват да качат бронзовата фигура и да 
я превозят до видинския бряг. Въпре-
ки че основният камък на паметника е 
поставен през 1908 г., за изграждане на 
постамента инициативния комитет съ-
бира дарения от гражданите още дълго 
време. така се стига до 15 ноември 1911 
г., 26 години след паметните битки на 
Бдинци, когато паметникът е открит.

Освен основната фигура, на па-
метника скулпторът е поставил и три 

барелефа. на централния са изобразени 
тримата офицери от полка, загинали във 
войната - командирът капитан Маринов, 
който на кон води атаката, подпоручик 
Стоянов и юнкерът Загорски. на единия 
от страничните барелефи войник, зами-
наващ за фронта, се прощава с младата 
си невеста, а на другия млада селянка 
поставя венец на завърнал се след побе-
дата боец.

Посланието на скулптора обаче не 
е прието еднозначно от гражданите и 
фигурата на скърбящия войн предиз-
виква много полемики. През 1935 г. уп-
равата на града взема решение паметни-
кът да бъде съборен и подменен с нов, 
по-патриотичен. Как се стига ди това 
решение?

След военния преврат на 19 май 
1934 г. България постепенно излиза от 
кризата, породена от двете национални 

скърбящият войн и неговият създател андрей николов
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паметникът преди преместването му от площада 

катастрофи, а патриотичните настрое-
ния и национализмът вземат връх. Във 
Видин назначеният кмет д-р Бърни 
Бончев действа енергично и под негово 
ръководство се извършва не само хиги-
енизиране и благоустрояване на града, 
но се провежда и своеобразен „възро-
дителен процес“. Сменени са небългар-
ските имена на някои селища и местно-
сти край Видин (Керим бег, Халваджи, 
татарджик, алибегово), дори Стамбол 
капия е наречена Столична врата и на 
нея е поставен специално изработен 
бронзов герб на града. Сред гражданите 
и учениците започва кампания за наби-
ране на средства, с които са издигнати 
паметници на раковски, Левски и ге-
нерал Маринов. С дарение от военния 
инвалид Панайот Халачев в градската 
градина е построен още един войнишки 
паметник – Чеган чешма. 

През 1935 г. видинските офицери 
от запаса и дружеството на бойците 
от фронта излизат с предложение до 

общината за построяване на нов памет-
ник в чест на загиналите офицери и вой-
ници от трети пехотен Бдински полк. на 
18.11.1935 г. на свое заседание Общин-
ският съвет разглежда предложението и 
взема решение намиращият се площада 
паметник на загиналите през Сръбско 
– българската война да бъде премахнат 
като непатриотичен, а на негово място 
да се издигне нов, посветен на загина-
лите през войните Бдинци. но се на-
мират и видинчани, които още тогава 
оценяват стойността на изпреварилата 
времето си творба на андрей николов. 
те създават комитет за защита на тъж-
ния войн и в крайна сметка управници-
те, след обявен търг, само го местят от 
централния на гаровия площад, където 
се намира и до днес.

За изпълнение на взетото решение за 
нов паметник е избран Комитет по стро-
ителството и е създаден фонд „Памет-
ник на падналите Бдинци“ за набиране 
на средства от даренията на видинчани 
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(част от дългия списък на дарителите 
се вижда на приложената снимка). През 
1936 г. е обявен и национален конкурс 
за новия паметник. Специална комисия 
от Министерството на войната оценя-
ва представените 23 проекта и на 25 
декември 1936 г. обявява победители-
те – първа награда се дава на проекта, 
представен от Васил Паскалев, а с втора 
е отличен Стефан Пейчев. наградените 
проекти обаче се оказват „твърде мета-
лоемки“ и в крайна сметка за реализи-
ране е избран друг - предложеният от 
никола Кожухаров и арх. Георги Стой-
ков с мотото „Победен щурм“. 

роденият в Стара Загора проф. ни-
кола Кожухаров (1892 – 1971) всъщност 
е художник, а не скулптор. той е уче-
ник на иван Мърквичка и е известен с 
произведенията си на исторически, во-
енни и фолклорни теми, както и учас-
тието си в изографисването на някои от 
най-големите православни храмове в 

страната. Скулптурата „Победен щурм“ 
е една от малкото му пластични творби. 
тя представлява група войници в атака 
„на нож“, начело с полковото знаме и е 
монтирана върху постамент в основата 
на високо 14,5 метра тяло, изградено 
от сив гранит. Отпред на постамента с 
бронзови букви е изписано: „Величието 
на родината се гради върху костите на 
ония, които достойно живяха и умряха 
за нея!“. автор на този текст е запасни-
ят полковник Петър Кръстев, предсе-
дател на инициативния комитет за по-
строяване на паметника и председател 
на дружеството на бойците от фронта. 
на високото тяло отпред е поставен 
бронзов Кръст за храброст, а от задна-
та страна – бронзов венец с меч. там е 
записан и броят на жертвите от трети 
Бдински полк през войните 1912-1913 и 
1915-1918 г.: общо 39 офицери, 172 по-
дофицери и 2154 войници. От дясната 
страна са изписани местата на сражения 

комитетът по строителството
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част от списъка на дарителите за построяване на новия паметник

професор никола кожухаров
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на полка през Балканските войни – Ло-
зенград, Гечкенли, Люлебургас, изетин, 
Кум Бургас, Чаталджа, ялос, Струмица, 
дойран, Видин. От лявата пък са избро-
ени местата, където е действал полка 
по време на Първата световна война: 
Връшка чука, Зайчар, Болевец, алекси-
нец, Горно и долно Караджово, Чеган, 
Кота 1248, Червената стена, Снегово, 
томорос.

Постаментът и стъпалата към него, 
както и високото тяло са иззидани от 
местни каменоделци. на запазена сним-
ка, правена по време на голямото на-
воднение от 4 март 1942 г. се вижда, че 
тази част от паметника вече е готова и 
е издигната на централния площад, но 
бронзовата композиция все още я няма. 
Отливането й се забавя с цели две годи-
ни, вероятно по финансови причини. то 
е извършено в град София, в леярната 
на майсторите николай Ганев и нико-
ла радев (тяхно дело са и бронзовите 

фигури на братята Евлоги и Христо Ге-
оргиеви пред Софийски университет).

Строителството на паметника не ми-
нава без обичайните за България сканда-
ли. Пренебрегването на победителите в 
конкурса и възлагането на поръчката не 
на скулптор, а на художника проф. Ко-
жухаров, според мълвата станало по на-
реждане „отгоре“, заради нечии финан-
сови интереси. Уредникът на видинския 
музей Васил атанасов, член на Строи-
телния комитет и главен организатор на 
постройката от видинска страна, не ха-
ресвал проекта и често го критикувал. 
той пък бил обвиняван, че е злоупотре-
бил със събраните средства и си е купил 
с тях жилище в София. тези скандали са 
описани от дъщерята на атанасов инж. 
Цветана Бояджиева, която в спомените 
си „Моят баща“ пише:

„Как г. Кожухаров е взел, тъкмо 
той, конкурса със своя проект, това не 
ми е работа да го разнищвам тук, но 

паменикът без бронзовата композиция 
по време на наводнението през март 1942 г.
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както той, така и некои негови родни-
ни и приближени, все ще си го спомнят. 
Баща ми сам е малцинство и каква пол-
за, че проектът, във всяко отношение, не 
е бил по вкуса му?...

докато баща ми боледува и трябва-
ше да пази стаята през цялата пролет на 
1943 г., аз поех напълно и доброволно 
всичките негови задължения в София 
във връзка с паметника, от единстве-
ното желание да бъда в услуга на баща 
си, за да го зная спокоен. аз занемарих 
напълно своята работа и лични инте-
реси и тичах по цели дни из дъжда по 
работилници, учреждения и, най-после, 
за лекари. но през това време имах пъл-
на възможност да се запозная отблизо 
с делата на всички господа, свързани 
повече или по-малко с постройката на 
паметника на Бдинци. научих и раз-
брах крайно възмутителни неща... За 
нещастие на някои хора, аз трябваше 

да участвам понякога и в комисиите във 
връзка с постройката на паметника, но, 
разбира се, само като техничка. При по-
следната комисия при самия паметник 
в леярната работилница за окончател-
но приемане на работата тук в София, 
останах учудена от онова, което видях 
като „завършена“ работа... В стремител-
ната линия на групата има нещо неверо-
ятно, невъзможно за нормално човешко 
движение. ако това бяха живи хора, не 
биха могли да се задържат нито миг на 
краката си, но г. проф. Кожухаров ги е 
закрепил здраво на местото им. Заоби-
колих няколко пъти паметника и някой 
ме запита, какво търся. — ами кракът 
на единия краен войник липсваше. Ху-
дожникът, залисан в голямото си худо-
жество, го съвсем забравил. не можах да 
премълча откритието си и го казах. Пък 
и затова ли бях отишла, за да мълча като 
другите? аз милея за Видин, а от друга 

членовете на строителния комитет на посещение в леярната
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страна, съм независима от мнението на 
художници и скулптори, и настоях да се 
намери „изгубеният“ крак. Започнаха 
обмисляния, дали на празното място да 
се постави някакъв голям барабан или 
пък камък. но камъкът можеше да бъде 
съдбоносен за цялата силно устремена 
група: като се спънеше от него безкра-
кият, щяха всички да полетят и забият 
носовете си в земята. и така, реши се 
нищо да не се слага, ами видинци и без 
друго щяха да гледат войнствената гру-
па доста от ниско, респ. отдолу нагоре, 
и така нямаше да разберат никога колко 
крака са взели участие...

Хайде след това друга беля: войник 
един уловил пушката тъкмо с онази 
ръка, с която не се лови. добре, че за 
нея пък баща ми се захвана и най-после 
я поправиха, иначе щеше да бъде голям 
срам.

на разните ръце, ръкави и други 
подробности, особено на знамето, кое-
то остава в неподвижно състояние, до-
като знаменосецът тича с него, няма да 
се спирам, защото обещах на някого във 
Видин да „не изказвам“ всичко...

След този знаменит „консулт“ имах 
случай да видя паметника отново едва 
на самото му местоназначение в град 
Видин. Вече замазан, зализан, с обе-
лиск и пр., той беше станал паметник на 
Бдинци в старопрестолния град Бдин. 
ако видинци си го харесват, ще е много 
добре, защото и без това вече не могат 
да се отърват от него... Лично аз, когато 
минавам покрай паметника, винаги за-
връщам глава, за да не гледам това зло-
вещо чудовище, което отне живота на 
моя благороден баща...“

Окончателния монтаж на паметника 
е извършен в началото на 1944 година 

липсващото стъпало на предната дясна фигура
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проф. кожухаров с леярите и работниците по време на монтажа на паметника във Видин
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с личното участие на автора никола 
Кожухаров и майсторите леяри. тук на 
место са заварени с оксижен и някои 
детайли, отливани отделно – знамето, 
пушките, щиковете. Готовият паметник 
е осветен и открит на 3 март 1944 г., в 
деня на Освобождението. 

За церемонията по откриването в то-
гавашната преса е поместен репортаж, 
подписан с инициалите р. Б., в който че-
тем следното:

„на 3 март - денят на нашето Осво-
бождение, бе осветен и открит памет-
ник на падналите за родината Бдинци. 
След божествена служба в храма „Св. 
димитър“, панахида за падналите и мо-
лебен за живите ратници, извършени от 
негово Преосвещенство епископ Соф-
роний в съслужение със свещеници, па-
метникът бе осветен.

След това паметникът бе открит от 
командира на 6-а пехотна Бдинска ди-
визия с подходящо сърдечно слово. 

трибагрената лента бе прерязана с на-
рочна ножица, поднесена от „Бранник“. 
За миг платното, което покриваше 
бронзовата група, падна и пред зрите-
лите се откри група Бдинци от войните 
1912-1913 и 1915-1918 г. в стихиен ус-
трем напред, начело с бойното знаме. 
Грамадният обелиск и бронзовата група 
символизират исторически верната кар-
тина - българското „напред на нож“.

С отделна съдържателна реч коман-
дирът на дивизията предаде паметника 
на хранение кмету, а последния го прие 
с патетична реч и обеща, че ще го съхра-
ни за назидание на поколенията...

Започна поднасяне на венците. От 
войската поднесе венец командира на 
дивизията, от правителството - дирек-
торът на Врачанска област г. Павлов, от 
името на града - кметът г. Цоко Байчев 
и пр...

След полагане на венците войско-
вите части и организациите преминаха 

откриване на паметника на 3 март 1944 година



227В памет на загиналите Бдинци

стремително в церемониален марш край 
паметника на Бдинци; прие парада стар-
шия войскови началник - командирът на 
дивизията. Парадът завърши и след него 
се извиха кръшни български хора.

В тържеството взеха участие всич-
ки родолюбиви организации, служби, 
чиновничеството, професионалните 
сдружения, цялото гражданство и ня-
колко хиляди селяни, запасни войни-
ци от околията. не само бе изпълнено 
Сборището на победите, но и съседните 

улици бяха пре-
пълнени с народ... 
Все пак, чувстваше 
се една празнота - 
тържеството не бе 
зачетено от върхов-
ната управа: пра-
вителството не бе 
представено с нито 
един от министрите. 
Бдинци не очакваха 
такова пренебреже-
ние...“

Очевидно на 
българското прави-
телство тогава не му 
е било до видинския 
паметник. Замислен 
по време на нацио-
нален подем с идея-
та да буди силни па-
триотични чувства, 
той е открит кога-
то на всички вече е 
ясно, че войната е 
загубена и страната 

е изправена пред поредната национал-
на катастрофа. и само няколко месеца 
по-късно, през септември 1944 година, 
съдбата на България се променя драма-
тично.

независимо от всички превратности 
на историята, харесван или критикуван, 
паметникът все така стои в центъра на 
града ни и напомня на поколенията за 
подвига на бойците от трети Бдински 
полк, загинали в битките за национално 
обединение.

паметникът на Бдинци днес



Изграждане на 
железопътната лИнИя 

до ВИдИн

Проучвания за свързване чрез же-
лезопътна линия на градовете Видин 
и Лом със София са правени още през 
1895. През 1898 г. тогавашния видински 
кмет дори води делегация в столицата, 
която моли за построяване на железни-
ца Мездра – Видин. Обсъждани са раз-
лични варианти, като ломчани настоя-
вали трасето да бъде Мездра – Лом, и 
оттам покрай река дунав да се стигне 
до Видин. това на практика означава-
ло видинското пристанище да бъде за-
крито и да се ползва само ломското. По 
този повод в народното събрание дори 
се стигнало до бой между видинските и 

ломските депутати. 
Случката се разиграва в мандата на 

Осмото обикновено народно събрание. 
тогава за депутати от Видин са избра-
ни Георги добринович, найчо Цанов 
и николаки ангелов от с. Керимбег /
сега Покрайна/. Главно действащо лице 
е добринович – поборник, опълченец, 
доброволец в Сръбско-българската вой-
на, адвокат и околийски управител на 
Видин. Ето неговия неподправен разказ 
за случилото се в парламента

„Още в първата сесия министърът на 
железниците Михаил Маджаров, лом-
ски избраник, внесе законопроект да 

посрещане на първия влак във Видин. 
арката е изградена на мястото, където сега е речна гара.
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се отбие железопътната линия от Бру-
сарци за Лом. не клон, а централна - от 
Брусарци нататък да няма железопътна 
линия за Видин, а от Лом, покрай дуна-
ва, да се даде клон на Видин. така Ма-
джаров беше обещал на ломчани. такъв 
клон беше негоден във всяко отноше-
ние, но колкото и да убеждавах Маджа-
ров да оттегли проекта си, той остана на 
своето и дебнеше удобен случай да го 
прокара. аз пък пазех. Всеки път оста-
вах до края на заседанието. найчо мал-
ко се интересуваше, но н. ангелов беше 
с мен. Към края на сесията една нощ, 
пред самото й закриване, когато бяха 
останали малко представители в заседа-
телната зала (другите си бяха отишли), 
Маджаров поиска да се разгледа проек-
та му по спешност, което значеше - на 
първо, второ и трето четене. Говорихме 
мнозина по него, повечето бяха в пол-
за на проекта и когато вече щеше да се 
приеме видях, че друго спасение няма 

освен скандал с бой. турих н. ангелов 
да ме пази отзад, за да не ме ударят в 
главата, и се хвърлих в бой с противни-
ците. Скъсаха ми редингота, хвърлих се 
върху председателстващия Христо ива-
нов от русе, блъснах го и той падна от 
стола. там дойде една група, от която 
изядох няколко юмрука. Председателст-
ващият стана - аз пак го блъснах, той из-
бяга и заседанието се закри, защото ня-
маше кой да го председателства. Всички 
присъстващи народни представители 
бяха на крака в скандала и боя и така си 
тръгнахме. на сутринта сесията се за-
кри. така проектът пропадна, а в след-
ващата Маджаров повече не повдигна 
въпрос за него. така се спаси железо-
пътната линия от Брусарци за Видин 
като централна от Мездра и да минава 
през толкова населени места до Видин. 
иначе, по пропадналия проект, тия на-
селени места трябваше да останат без 
железопътна линия. Благодарение на 

цар Борис III на гарата в с. княз александрово
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скандала и боя сега има линия, особено 
важна за Видин.”

трябва да отбележим, че добрино-
вич всъщност е ломчанин - роден е в с. 
дългошевци, Ломска околия и е учил в 
гр. Лом. но при спора защитава Видин, 
защото в този град е избран и счита, че 
негов дълг е с всички средства да се бори 
за интересите на своите избиратели.

През 1905 г. е направено ново проуч-
ване, при което е приет вариант за ли-
ния Мездра – Брусарци – Видин, с от-
клонения от Бойчиновци за Берковица 
и от Брусарци за Лом. Строителството 
започва през 1908 г., като срокът за за-
вършване е определен за юли 1911 г.

След обичайната поредица от финан-
сови и политически скандали, срокът 
не е спазен, а започналите през 1912 г. 
войни довеждат до спиране на строежа. 
Все пак инженерните войски успяват да 

довършат участъка Мездра – Брусарци 
с отклонението за Лом и той е открит за 
редовна експлоатация на 18 септември 
1913 г. Продължението от Брусарци до 
Княз александрово /димово/ е строено 
пак по време на войните и е завърше-
но през 1918 г. За цели пет години Княз 
александрово остава крайна спирка, 
защото строителството на последните 
40 км. от линията до Видин е забавено 
поради стопанската разруха след неус-
пешните за страната ни войни.

В строежа на този последен учас-
тък се включва населението с доброво-
лен труд, трудоваци и дори около 2000 
белогвардейци от полка на генерал-
майор Михаил Пешня, лагеруващи в 
Белоградчик.

Първоначално било планирано от 
спирка Макреш до спирка Синаговци 
трасето да минава по долината на река 

строеж на моста до с. княз александрово
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Видбол. там през 1921 г. и 1922 г. е из-
вършвано и строителство, като в мест-
ността Божурица бил напълно изграден 
и облицован тунел номер 3. той е запа-
зен и до днес, макар че през него никога 
не е минавал влак. Поради нестабил-
ност на почвата проектът е променен, 
като трасето е преместено на височина-
та след Синаговци, а за преодоляване на 
големия наклон до Жеглица са използ-
вани серпентини.

Строителството е окончателно за-
вършено през пролетта на 1923 г., а ли-
нията е тържествено открита на 1 юли 
от цар Борис III, който лично карал вла-
ка от Княз александрово до Видин.

трасето навлизало в града при 
Видболската капия (Колодрума) и 

продължавало покрай реката почти до 
театъра, а обслужването на пътниците 
ставало в заведенията около крайната 
точка - „роял“, „нептун“ и „Европа“. За 
да бъде построена проектираната нова 
гара започнало засипването на най-го-
лямото видинско блато, което заемало 
площ от около 250 декара и се прости-
рало от крайната Бара махала почти до 
центъра на града. За целта от района на 
село Слана бара били извозени над 350 
000 куб. м. пръст, а за подсилване осно-
вите на сградата в земята били набити 
голям брой насмолени дървени пилоти. 
Строежът на видинската гара завър-
шил през 1929 година, когато било пус-
нато и новото трасе на железопътната 
линия.

работа по трасето княз александрово - Видин
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трудоваци и жени от околните села работят край княз александрово
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довършителни дейности край новата гара на Видин



Свързването на железопътните мре-
жи на България и румъния е осъщест-
вено през 1942 г., по време на Втората 
световна война, чрез фериботната ли-
ния Видин - Калафат. тя е изградена от 
немската армия за да осигури снабдя-
ването на немските окупационни части 
на Балканите с гориво и боеприпаси. За 

ферИБотната Връзка 
ВИдИн - калафат

целта е направено отклонение от желе-
зопътната линия от района на видинска-
та гара до товарното пристанище, като 
трасето минава по улица „Цибър“ (по-
край сегашното училище „Кирил и Ме-
тодий“, хотел „ровно“ и хотел „авра-
мов“) и завършва перпендикулярно на 
брега на реката. там е закотвен брегови 

старата фериботна платформа
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шлеп, който се свързва с жп линията 
на брега чрез железен мост, а с фери-
ботния кораб чрез специален преходен 
мост - клапа. Корабът, превозващ ваго-
ните до румънския бряг, всъщност пред-
ставлява три успоредно подредени 750 
- тонни шлепа, които са свързани с обща 
надпалубна платформа. на нея, напреч-
но на шлеповете, са монтирани 12 коло-
воза, като всеки може да побира по три 
четириосни вагона (или общо за един 
курс се превозват до отсрещния бряг до 
36 вагона). 

тази фериботна връзка е закрита 
като ненужна след края на войната, но 
след икономическото възстановяване на 
България и румъния, по инициатива на 
нашата страна, е пусната отново в екс-
плоатация през 1952 година и работи 
в този си вид повече от 20 години - до 
1975 г., когато е преместена на новоиз-
граденото пристанище северно от гра-
да. новото пристанище решава един 
голям транспортен проблем, създаван 

от фериботната линия - блокирането 
за движение на улиците „дунавска“ и 
„Цар александър II“ от влаковата ком-
позиция по време на товаро - разтовар-
ните дейности на фериботния кораб. 
а тези дейности отнемат много време, 
защото след качването (или свалянето) 
на трите вагона от един коловоз връзка-
та се прекъсва и платформата извършва 
маневра за да се премести, така че да се 
свърже с брега следващия коловоз. тъй 
като по това време надлезът над желе-
зопътната линия още не е построен, на 
практика връзката на Видин със стра-
ната се блокира при всеки курс на фе-
рибота, а изнервените шофьори трябва 
да чакат дълго време за да напуснат или 
влязат в града.

новото пристанище осигурява мо-
дерна двойна фериботна връзка с Ка-
лафат. Освен платформата за вагони 
„Бонония“, там работят и два ферибо-
та за превоз на автомобили и пътни-
ци - българският „Бдин“ и румънският 

фериботът „Бдин” за превоз на автомобили
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„Салкуца“. до 1989 г. те се използват ос-
новно от посещаващите нашата страна 
многобройни туристи от Гдр, Чехосло-
вакия и Унгария. След настъпилите по-
литически промени много българи също 
тръгват с автомобилите си за Европа и 
за обслужване на нарасналият трафик на 
пристанището започва работа и частни-
ят кораб „Припят - 1“. За превоз на един 

тир до другия бряг цената е 92 евро, ав-
тобусите плащат по 58, леките автомо-
били - 23, а пътниците само 3 евро.

През месец юни 2013 г., след пуска-
не в експлоатация на новия мост между 
Видин и Калафат, фериботната линия 
е закрита. В историята на българското 
корабоплаване тя остава като най-дълго 
работила наша фериботна връзка.



Свещеник андрей илиев андрейков 
е роден на 14 октомври 1876 г. в рако-
вица – село с особена атмосфера, в ко-
ето просветата, културата и духовното 
винаги са били на особена почит. Веро-
ятно за това заслуга има и намиращият 
се наблизо манастир 
„Света троица“, за-
пазил през вековете 
на робството българ-
ския дух и искрата 
на просвещението. 
В неговото килийно 
училище децата от 
раковица и околни-
те села се учили на 
четмо и писмо. там 
изпращали синове-
те си и видинските 
чорбаджии, за да се 
подготвят за даска-
ли и свещеници. ро-
лята на раковишкия 
манастир за духов-
ното въздигане на 
селото и на целия Кулски район е била 
толкова значима, че направила дълбоко 
впечатление на изследователя димитър 
Маринов, който пише през далечната 
1881 г. в сборника „Жива старина“:

„туй племе, сравнено с другите пле-
мена във Видинско, па и в Ломско, в 
просвещението стоят по-височко. Освен 
дето има във всякое село училище, но 
и измежду селяните се забелезва една 
особена воля за наука и с удоволствие 
констатирвате, че тукашният селянин 
не учи сина си само за поп и даскал, но 
за туй, защото учението е било „нужно 
и добро и за орача, и за овчаря“. За туй 

поп андрей от ракоВИца 
И негоВИте наследнИцИ

вие ще срещнете и по-събуденички се-
ляни, които мислят и разсъждават некак 
по-умно и самостоятелно“.

Вероятно от тези „по-събуденички 
селяни“ са били и родителите на мал-
кия андрей, защото въпреки немотията 

не се поколебали и 
го изпратили да про-
дължи образовани-
ето си в прогимна-
зията на град Кула, 
след като завършил 
като отличен ученик 
началното раковиш-
ко училище. а по-
сле да продължи и 
във Видин, в IV и V 
клас на гимназията, 
което в ония години 
се ценяло високо и 
било предпоставка 
за заемане на мечта-
ната от всички дър-
жавна служба. 

така през 1894 
г. андрей, ненавършил още 18 години, 
започва учителската си дейност и даска-
лува в родното си село близо 10 години. 
През 1903 г. обаче сменя учителската 
катедра с църковния амвон, след като 
е ръкоположен за енорийски свещеник 
от Видинския митрополит. От учител и 
възпитател на децата той прави следва-
щата крачка и става духовен пастир на 
цялото село. доколко успешна е била 
неговата дейност можем да съдим по 
факта, че с царски указ е награден с ме-
дал за заслуги.

но свещеник андрей има и друг при-
нос към духовното развитие на родното 
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село. той дава добро образование и на 
четирите си деца, които поемат по него-
вия път и започват работа като учители 
в раковица. За съжаление единият му 
син – илия, се разболява и умира само 
на 23 години. другият син – Георги 
Попандреев, работи като волнонаемен 
учител, а по-късно учи и право в Со-
фийския университет. След завършва-
нето си практикува във Видин, където 
се изявява като един от най-добрите ад-
вокати. избиран е два пъти за кмет на 
града – през 1948 г. и през 1959 г.

двете дъщери на поп андрей – Еле-
на и тодорка, завършват педагогическо 
училище и започват работа като начал-
ни учителки в раковица. те, както и 
брат им Георги, свързват живота си с 
колеги учители. най-напред Георги се 
жени за видинчанката анастасия. После 

Елена се омъжва за Петър Вълчев от 
град Кула, който става раковишки зет 
и над 30 години е директор на селското 
училище. най-малката дъщеря тодорка 
си избира мъж от селото – Лазар Пан-
тев, също син на стар учител. те имат 
две деца – дъщеря Корнелия и син, ко-
гото наричат андрей, на името на дядо 
му. днес попският внук андрей Пантев 
е може би най-известният раковчанин. 
Блестящ учен историк и сладкодумен 
оратор, професор Пантев не пропуска 
възможност да отбележи с гордост, че 
е трето поколения учител и то както по 
майчина, така и по бащина линия.

(интересен факт е, че още един из-
вестен раковчанин, писателят андрей 
Гуляшки, също е кръстен на поп андрей, 
с когото са в близко семейно родство.)

През първата половина на ХХ век 

поп андрей със семейството
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георги попандреев Илиев, два пъти кмет на 
Видин, син на поп андрей

учителското семейство елена и петър Вълчеви 
– дъщеря и зет на поп андрей

лазар пантев, зет на поп андрей и баща на 
проф. андрей пантев
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училището в раковица не е само място 
за обучение, то е истински духовен цен-
тър на селото. а учителите са също така 
основатели и основни дейци на читали-
щето, самодейния театър, музикалното, 
спортното и въздържателното друже-
ство. и в центъра на тази многолика 
и многостранна просветна и културна 
дейност са наследниците на поп андрей. 
Зетят Петър Вълчев свири прекрасно на 
цигулка и е ръководител и диригент на 
селския хор, дъщерите Елена и тодорка 
са неизменни участнички в театралните 
постановки и организаторки на много-
бройни вечеринки и общоселски тър-
жества. Корнелия Пантева, внучката на 
поп андрей, е записала спомените си за 
изявите на своите родители, така както 
ги е видяла през детските си години:

„най-трайно, постоянно у нас, вкъ-
щи присъстваше темата „Представле-
ние” - или театралната дейност, почти 

изцяло поета от учителския колектив. 
При това без методична помощ, без 
професионална режисура и постанов-
чик, без художник, без материална под-
крепа и хонорар, без обсъден и спуснат 
отгоре план и т.н. Единствено с много 
желание, с някакъв луд ентусиазъм, с 
вродена любов и хъс към това изкуство, 
само с това! артисти и публика - отзив-
чива, благодарна, готова да разбере, да 
попие всичко, което става на сцената - 
това велико тайнство тогава за мен и за 
всички.

Представленията бяха по повод на 
всеки празник от черковния календар, а 
такива като се започне от октомври до 
март дал Бог - Петковден, димитровден, 
Коледа и т.н. не мога да изброя пиеси-
те, които са играни на тая сцена, запом-
нила съм малко - „албена”, „Боряна”, 
„Вечери в антимовския хан”, „нераз-
делни”, „Вампир”, „Министершата”, 

църквата в село раковица
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„Пленникът от трикери”, „на дъното”, 
„изворът на Белоногата” и още и още! 
Оформянето на декора в този самодеен 
театър правеше вуйчо Петър Вълчев, 
учител по физика, математика, дирек-
тор на училището в раковица, заклет 
въздържател и еколог - един изключите-
лен човек, за когото и днес чувам много 
хубави думи.

В трупата всеки от артистите си има-
ше амплоа. Вуйчо, в ролята на възрастен 
човек, мама и леля обикновено вражески 
настроени на сцената етърви, или снаха 
и свекърва, за което след представлени-
ето следваше коментар: - „ама, много 
убаво се караа поповите дъщери!” .

Пиесата се играеше по три пъти и 

винаги при абсолютно препълнен салон. 
След представлението следваше весела 
част. Под звуците на местния оркес-
тър следваха хора и танци. там, освен 
кръшните хора, тогава по онова време 
и за пръв път в живота си съм слушала 
и видяла да се танцува валс, танго, фок-
строт, хорсей. това бе раковица!“

да, това беше раковица! Село без 
партизани, но гордеещо се, че е отгледа-
ло над 10 професори, множество лека-
ри, инженери, агрономи, учители, теа-
трални дейци. Село, което дори и сега, в 
немотията, обезлюдено, останало само 
с 400 човека, все още пази жив възрож-
денския дух на своите някогашни учи-
тели. Все още! 

Внуците на поп андрей – корнелия и андрей пантеви



спомен
за ВИдИнскИте еВреИ

Заселването на евреи в днешните 
български земи започва по време на 
римската империя. Големият приток 
обаче е след 1492 г., когато те са изго-
нени от испания и им е разрешено да се 
установяват в границите на Османската 
империя. Около 90 % от евреите в Бъл-
гария, включително и видинските, са 
потомци на тези преселници и говорят 
на ладино - строиспански диалект. 

При първото преброяване на насе-
лението след Освобождението във Ви-
дин са регистрирани 1301 евреи, което 
е около 10% от жителите. този процент 
се запазва до към 1950 г., когато повече-
то видински евреи се преселват в ново-
образуваната държава израел. Според 
преброяването от 2001 г. само 4 човека 

във Видин са декларирали, че са евреи. 
независимо от броя им, те винаги са 
имали силно присъствие в стопанския и 
културния живот на града ни. и в мир, и 
по време на войните евреите и българи-
те са споделяли обща съдба, те никога 
не са имали етнически или верски кон-
фликти, а са живеели в разбирателство. 
Затова и по време на Холокоста видин-
ската общественост застава на тяхна 
страна и дава своя принос за спасяване-
то им и недопускане те да бъдат изпра-
тени в лагерите на смъртта.

Поместените тук снимки връщат 
спомена за тези достойни наши съграж-
дани, неразделна част от историята на 
Видин, за развитието на който те допри-
насят със знания, труд и средства.
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Видинската синагога в началото на ХХ век и около 1970 г.
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футболистите от еврейския спортен клуб „жаботински” - 1930 г.

еврейско просветно дружество „наука“ - 1903 г. 
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госпожица анушка алшех, представител на 
гр. Видин в конкурса за красота през 1929 г. 

Видински еврейки - 1900 г.

еврейски момичета от Видин - 1919 г.
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ученици от втори клас на видинското еврейско училище - 1932 г.

Беше много строг учител и децата се от-
насяха с голямо уважение към него. до 
него седи госпожа Бука, тя ни препода-
ваше по останалите предмети. имахме 
още двама или трима учители. най-ярко 
си спомням госпожа Ернеста, която ни 
преподаваше български. тя беше мно-
го хубава, закръглена жена, винаги ус-
михната и любезна към децата. Много я 
харесвах и дълго след като напуснахме 
Видин, когато се връщахме от време на 
време, аз винаги я посещавах.“

Снимката е поместена в израелски 
сайт. Софи Пинкас, момичето което 
държи табелата, е записала в спомените 
си за тази снимка:

„Еврейското училище беше двуетаж-
на къща. на първия етаж имаше чети-
ри стаи и кабинет, използван като учи-
телска стая. имаше вътрешна дървена 
стълба към втория етаж, където имаше 
още 5 класни стаи. Човекът, който седи 
в средата, е господин Коен - директорът 
на училището. той ни учеше на иврит. 



247Спомен за видинските евреи

трети клас през учебната 1933 / 34 г.

деца от еврейската детска градина - 1930 г.
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семейството на търговеца аврам пинкас, снимано през 1926 г.
аврам и симха пинкас са с първородната внучка. около тях са четиримата им синове 

жак, самуел (сами), леон и йозеф и снахите роза, ленка и стерина
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тази снимка е направена пред видин-
ската синагога около 1935 г. при мани-
фестация на еврейски младежи на 6 юни 
- денят Йом ашекел, ден на ционизма. 
този празник е свързан с шекела - древ-
ната монета на израелското библейско 
царство. на този ден всеки евреин дава 
своята лепта – събират се пари, които да 
послужат на изселниците в Палестина 
за закупуване на земи. на снимката се 
виждат членовете на три ционистиче-
ски младежки организации:

- Отляво са Макаби – организация 
със спортен и културен характер, която 
си поставя за цел формиране на „еврей-
ство с мускули“ с оглед бъдещо участие 
в създаване на еврейска държава;

- По средата са ашомер ацаир 

(Младият страж) - еврейска младежка 
трудова организация със социалистиче-
ски характер. Членовете й поемат задъл-
жение да се преселят в Палестина след 
създаването на еврейска държава там и 
провеждат трудово обучение, включи-
телно и за селскостопанска работа, ко-
ето да им послужи след преселването 
в новите земи. Организацията има своя 
униформа - сини ризи и кърпа на врата 
в зелен, син или черен цвят според въз-
растта на участника.

- Вдясно са членовете на Бейтар – 
дясна милитаристична организация.

Благодарност за г-н илел (ללה יאתבש), 
роден във Видин, сега живеещ в израел, 
за поясненията, които направи за праз-
ника и участниците в него.
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Сестрите анна данон и Клара Леви 
със семейството си са изселени заради 
еврейския си произход от София във 
Видин през 1943 г. Върху дрехите им се 
виждат задължителните за носене ев-
рейски звезди.

анна е записала в спомените си:
„тази снимка е направена във Видин 

по време на интернирането ни през 1943 
г. Ето ме със сестра ми Клара Леви и 
нейното бебе. това е шадраван зад нас - 
във Видин имаше прекрасна градина.1“

а ето и част от разказа й за прежи-
вяното:

„Когато се чу, че евреите ги събират 
в лагери, у нас се създаде голям страх, 
направо психоза, че ни чака нещо лошо. 
Получавахме писма - заповеди за изсел-

1. тази снимка засега е единствената, на която 
може да се види как е изглеждал шадраванът по това 
време – с пингвините за украса. двадесетина годи-
ни по-късно те са премахнати и е поставена голата 
женска фигура, запазена и до днес.

сестрите анна данон и клара леви във Видин

ване – в които се посочваше в кой ден, 
къде да се явим и с колко килограма ба-
гаж. По улиците на нашия квартал беше 
цяла трагедия. Голямата ми сестра Кла-
ра беше младоженка и си беше пригот-
вила чеиз, но и той трябваше да се про-
даде заедно с останалата ни покъщнина. 
изкарахме всичко пред къщата и го ку-
пуваха съседите и други хора. Останах-
ме почти без нищо - няколко бохчи.

Първият град, за който получихме 
съобщение, беше Видин. там никого 
не познавахме. Помня печалната кар-
тина от гарата до еврейското училище 
(защото там ни заведоха) – една върво-
лица от нещастници… и деца… Беше 
наистина трагично, като на филм. Заве-
доха ни в еврейското училище. Стаите 
му бяха големи и в тях се настаняваха 
по няколко семейства. За да има все 
пак някакъв ред, очертаваха с тебешир 
границите, в които да се настани всяко 
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семейство, където, макар и на пода, да 
се нагласят легла и т.н. За храна отива-
хме в една обща кухня, която мисля, че 
беше организирана от синагогата. Гот-
веше се с маргарин (не като сегашния), 

който миришеше на сапун. аз поначало 
винаги съм била злояда и слаба, и прос-
то не можех да вкусвам от това ядене – 
но отивахме с канчетата – това ни беше 
храната.“

задължителни за поставяне знаци според приетия през 1941 г. закон за защита на нацията

софийски евреи, изселени във Видин - снимка от януари 1944 г.
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потомци на видинските евреи на среща с посланика на Израел

„ние никога не ще забравим!“ - паметник в центъра на Видин, 
поставен от живеещите в Израел видински евреи



краткИ ИсторИИ  
от старИя ВИдИн

Ето едно описания на банята:
„до 60~те година на XX век в града 

работи една турска баня в близост до Си-
нагогата. Посещавана е масово от видин-
чани. тя е солидна каменна постройка с 
осветление от покрива и с тесни прозор-
ци по стените. Влиза се в просторен хол 
с балкон, на който има нарове за отмора. 

старата турска баня в калето -  
около 1955 г.

турската Баня В калето

Клиентът може да си поръча чаша кафе 
или лимонада (шербет).

В общата къпалия има ниши с гурни и 
дебели медни тасове; могат да се наемат 
и теляци за изтриване и масаж. В средата 
е силно нагрят четвъртит каменен блок, 
използуван за лечебни цели. Водата за 
къпане се довежда от дунава.“
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Видинли Хюсеин тефик паша е ос-
мански математик, военен деец, поли-
тик и дипломат. 

той е роден през 1832 година в град 
Видин, където баща му Хасан тахсин 
Ефенди бил имам. началното си обра-
зование получава в основно училище 
(Rüştiye Mektebi) в 
родния град. Още 
от малък се изявя-
ва като способен 
ученик с изклю-
чителни качества. 
Когато навършва 
14 години баща 
му го изпраща да 
продължи образо-
ванието си в сто-
лицата на импери-
ята, където живее 
при роднини на 
семейството. там 
се обучава в под-
готвително военно 
училище и взема 
частни уроци при 
тахир паша - най-
известния осман-
ски математик по 
това време, полу-
чил образованието 
си в университета 
в Кеймбридж. Ко-
гато завършва това 
училище, Хюсеин тефик се записва в 
османската военна академия, където се 
дипломира с отличие през 1859 г. Ма-
кар и много млад, той е назначен за пре-
подавател по математика в академията 
след смъртта на учителя си тахир паша. 
Преподава алгебра, висша математика, 

ВИдИнлИ ХюсеИн 
тефИк паша

аналитичната геометрия, анализ и ди-
ференциално смятане, механика, ас-
трономия. Същевременно преподава и 
в османския университет математика и 
астрономия, както и счетоводство в сто-
панско училище. 

През 1868 г. Видинли Хюсеин тефик 
е изпратен в Париж, 
където в продълже-
ние на две години 
заема длъжност-
та военен аташе, а 
също и директор на 
турското училище 
в града. Основна-
та му задача обаче 
е да се запознае с 
технологията и ме-
тодите на оръжей-
ното производство, 
в което Франция е 
един от лидерите 
по това време. Съ-
щевременно не из-
оставя и любимата 
си математика, като 
посещава лекции в 
парижкия универ-
ситет и Колеж дьо 
Франс. там се за-
познава с работата 
на френските си 
колеги, участва в 
научни срещи и об-

съждания, публикува статии във френ-
ските академични издания.

В началото на седемдесетте години 
на 19 век Османската империя се ори-
ентира към внос на пушки и друго въ-
оръжение от СаЩ. тогава Видинли 
Хюсеин тефик паша е изпратен там да 
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контролира изпълнението на поръчани-
те доставки на модерните пушки Пий-
боди Мартини Хенри (известни у нас 
като мартинки). до 1878 г,. той остава 
в роуд айлънд, където продължава ма-
тематическите си разработки и напис-
ва на английски език най-значителното 
си изследване „Линейна алгебра“. През 
1883-1886 година е посланик на Осман-
ската империя в Съединените щати, 
след което се завръща в Константино-
пол и заема високи постове в държавно-
то управление – министър на търгови-
ята и благоустройството (1889-1894) и 
министър на финансите (1897-1898). до 
смъртта си на 16 юни 1901 година той е 
и съветник на султана.

След разпада на Османската импе-
рия Видинли Хюсеин тефик е забравен, 
забравени са и неговите научни изслед-
вания. Чак след 1970 г. западни изсле-
дователи отново преоткриват неговите 
трудове, а турските учени с изненада 

установяват, че не е запазена нито една 
негова публикация на турски език. Оце-
лели са само отпечатаните на англий-
ски и френски език. За щастие между 
тях е и основният му труд – „Линейна 
алгебра“. Книгата е издадена на англий-
ски в Константинопол през 1882 г (169 
страници), а второто разширено изда-
ние е публикувано през 1892 г. с обем 
от 188 страници. Екземпляр от нея е 
запазен в библиотеката на Харвардския 
университет. днес се приема, че роде-
ният във Видин математик е автор на 
използвания и досега термин „Линей-
на алгебра“, а въведените от него нови 
методи на изчисления са запазили сво-
ята актуалност. турските изследовате-
ли пък го определят като най-значимия 
математик на Османската империя през 
последните 400 години от нейното съ-
ществуване и единственият от този пе-
риод с оригинален научен принос във 
висшата математика.

книгата „линейна алгебра“ и гробът на Видинли Хюсеин тефик паша



Старият Видин256

учИтелИте от ВИдИнската 
гИмназИя „цар сИмеон“

тази снимка е направена от видин-
ския фотограф Петър Бръснарев на 11 
май 1905 година, на празника на светите 
братя Кирил и Методий, пред сградата 
на училището, известно като „Скобеле-
вата гимназия“.

След Освобождението видинското 
училище се премества в голямата сгра-
да на бившето турско училище в квар-
тал „Калето“ (тази сграда по-късно е 
известната II -ра прогимназия). тук на 
11 май 1882 г. четирикласното училище 
е провъзгласено за пълна реална гим-
назия – “Скобелева реална гимназия”. 
„Пълна реална гимназия“ означава, че 
в нея има всички гимназиални класове, 
до VII включително. По тогавашните 
правила началното образование обхва-
щало 1, 2, 3 и 4-то отделение, прогимна-

зиалното - I, II и III клас (равняващи се 
на днешните 5, 6 и 7 класове), а пълното 
гимназиално включвало IV, V, VI и VII 
клас, т.е. до днешния 11 клас. По оно-
ва време пълните гимназии в страната 
били малко и завършилите ги веднага 
постъпвали на работа като учители или 
чиновници.

В началото на учебната 1889/90 г 
Скобелевата гимназия е преименувана 
във Видинска мъжка гимназия „Цар Си-
меон“. Съществуващата сграда се оказ-
ва тясна, затова част от учениците учат в 
помещения на Винарското училище и в 
едно от крилата на Кръстатата казарма. 
новата сграда на гимназията, която се 
използва и до днес, започва да се строи 
чак през 1925 година и е завършена през 
1931 г.
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учители от гимназията пред паметника на генерал маринов, 
построен със събрани от учениците средства

ученици и учители пред входа на новата сграда на гимназията
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ХаджИ ИВан ХаджИВълчеВ

иван Хадживълчев е роден на 20 май 
1856 година в с. раковица. По примера 
на баща си посещава на млади години 
Божи гроб и добавя към името си много 
тачената тогава титла „Хаджи“. Заселва 
се във Видин, където се жени за дъще-
рята на местен търговец. Предприемчив 
и инициативен, Хаджи иван се заема с 
търговия, строи мелница и бързо става 
един от най-богатите видинчани. Отли-
чава се и с красивата си и внушаваща 
респект външност - висок близо 2 метра, 
с голяма, рано побеляла брада. Ползва 
се с голямо уважение в града, затова е 
избиран на два пъти за кмет - от 25 сеп-
тември до 12 ноември 1903 г. и от 6 юли 
1905 г. до май 1908 г. За него д-р Бърни 
Бончев пише: „Само с прогимназиално 
образование, без да има необходимите 
знания, благодарение на едно здраво 

народностно чувство, той схвана бързо 
отговорността на политик и съумя да се 
заобиколи с хора подготвени, начело на 
които застана не като началник, а като 
баща“.

Голямата заслуга на Хаджи иван 
Хадживълчев към град Видин обаче е в 
друго направление и е свързана с него-
вата любов към физическите игри и над-
превари. той е основател и ръководител 
(главатар) на първото спорно дружество 
в града - гимнастическото дружество 
„Юнак“. Под девиза „Здрави и силни – 
дружно за Отечеството“, членовете на 
дружеството се стремят чрез физиче-
ската подготовка и възпитание в родо-
любие да станат най-здравата опора на 
младата българска държава. на 14 юли 
1930 г., вече на 74 години, Хаджи иван 
е водач на видинската група на общо-
държавния събор на юнашките спортни 
дружества в София. достолепната фи-
гура на този най-възрастен в царството 
спортист впечатлява силно публиката, 
журито и цар Борис III, който по-късно 
го кани на сватбата си с италианската 
принцеса джована Савойска - единстве-
ният видинчанин, удостоен с тази чест.

Хаджи иван Хадживълчев умира 
на 17 декември 1936 г. Видинчани му 
устройват общоградско поклонение и 
тържествено погребение, а градската 
управа взема решение името му да носи 
една от видинските улици. не се знае 
дали това решение тогава е изпълнено, 
но е факт, че сега във Видин няма такава 
улица, а името на този достоен наш съ-
гражданин вече е забравено.

Приложената снимка, на която Ха-
джи иван Хадживълчев е в униформа-
та на дружеството „Юнак“, е правена в 
гр. София, по време на общодържавния 
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събор. Юнашките униформи на члено-
вете включвали бели ризи, извезани с 
красиви български шевици, специален 
широк колан и куртка, която не се обли-
чала, а се носела преметната на едното 
рамо. на главите си юнаците носели бял 
калпак по подобие на Ботевите четници.

Къщата на Хаджи иван на площад 
ташкюприя е една от най-красивите 
стари видински къщи. След неговата 
смърт, по време на Втората световна 
война, в нея е настанена руска воен-
на болница. По-късно е приютявала 
туберкулозен диспансер, а най-дълго 

време в нея се помещава детската му-
зикална школа на града. днес е частна 
собственост. За съжаление при послед-
ният ремонт, направен от новите соб-
ственици, от фасадата е премахната и 
унищожена малката метална табела, 
поставена от Хаджи иван Хадживъл-
чев в памет на двамата му сина, заги-
нали, сражавайки се за България във 
войните 1912-1918 г. това действие 
не прави чест нито на собствениците, 
нито на видинската общественост, ко-
ято остана безучастна. а сградата е и 
паметник на културата...

къщата на 
Хаджи Иван Хадживълчев 
и унищожената табела
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тома лозанов (1854-1952 г.)

В югозападния ъгъл на централния 
видински площад, там където започва 
някогашната главна улица „алексан-
дровска”, е разположена сграда, която 
видинчани смятат за една от най-кра-
сивите в града. Малцина днес обаче са 
тия, които знаят, че някога тази сграда, 
заедно с още една на 
същия площад, е да-
рена от собственика 
с благотворителна 
цел, „на ползу роду”, 
а зад това дарение се 
крие кървава драма, 
потресла града в на-
чалото на миналия 
двадесети век. 

Каква е истори-
ята? Красивата по-
стройка в стил късен 
барок е построена 
през 1898 г. от май-
стори – строители, 
доведени от собстве-
ника чак от дебърско 
в Македония. а соб-
ственик е не кой да е, 
а най-богатия тогава 
видинчанин тома Лозанов. Предприем-
чив и много енергичен, отлично ориен-
тиращ се в обстановката на следосвобо-
жденска България, той купува парцели 
и строи сгради, от които бързо натрупва 
голямо състояние. Част от спечелени-
те средства влага в съвместни проек-
ти с друг богаташ – индустриалецът 
Ванко джонов, когото съвременниците 
наричали „Видинския Форд”. двама-
та съдружници и приятели построяват 
спиртоварна, модерна дъскорезница, 
дори барутна фабрика в близкото село 
Градец. Горещи родолюбци, те даряват 

БлаготВорИтелят тома лозаноВ

средства за благоустройството на града, 
а част от произведения барут изпращат 
в поробена Македония за подготовка на 
илинденското въстание. 

но в далечната 1909 година между 
тези най-видни видински граждани из-
бухва свада, която завършва със стрел-

ба, довела до смър-
тта на джонов. дали 
това е била разпра-
вия за пари, или как-
то твърди градска-
та мълва е станало 
заради жена, вече 
няма значение. За 
поколенията остава 
фактът, че потресе-
ният от случилото се 
тома Лозанов реша-
ва да раздаде цялото 
си богатство за бла-
готворителни цели. 
„Спечелих ги от 
народа, връщам ги 
на народа” – заявя-
ва той и внася двете 
сгради на градския 
площад в учреде-

ния от видинския митрополит неофит 
„Фонд за епархийска просвета и до-
бротворство”. на състоялия се търг кра-
сивата барокова сграда е купена от Бъл-
гарска земеделска банка. През годините 
в нея се помещава и градската поща, а 
старите видинчани все още си спомнят 
за намиращата се в партера сладкарни-
ца във виенски стил „Савоя”, неизменно 
място за срещи на видинския хайлайф. 

Още по-интересна е съдбата на дру-
гата дарена сграда. недоволен, че се оп-
итват да я купят хора, чиито намерения 
не харесва, тома Лозанов се включва в 
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първата дарена от тома лозанов сграда, купена от Българска земеделска банка, 
в която се помещавала и видинската поща

дъскорезницата на тома лозанов и Ванко джонов
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Втората дарена сграда -
търговският дом
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търга и сам откупува това, което е по-
дарил. Средствата постъпват в епархий-
ския фонд, а Лозанов дарява зданието 
отново, този път на „Видинско търгов-
ско дружество” - уникален жест, който 
едва ли има аналог в тогавашна или пък 
в днешна България. За съжаление, тази 
много красива сграда, известна в града 
като „търговския дом”, е съборена през 
седемдесетте години на 20 век, за да по-
строят на нейно място огромното зда-
ние на БКП (сега Съдебна палата).

Събраните от даренията на тома Ло-
занов близо 4 милиона лева отиват за 
подпомагане строителството на град-
ско сиропиталище, читалище „Цвят”, 
църквата „Свети николай”, Видинската 
митрополия, Средно училище за девой-
ки („Епархийската гимназия”) и др. а 

няколко години по-късно благодетелят 
дарява на общината нови два милиона 
лева, този път за построяването на мо-
дерна градска баня.

През 1926 г. скулпторът проф. ал. 
дудолов, работещ във Видин по друг 
проект, прави от натура бюст на тома 
Лозанов и предлага на общината да го 
отлее в бронз срещу сумата от 54 000 
лева. тогавашния видински кмет Евге-
ний тоушек докладва на съветниците, 
че е посетил ателието, видял е изработ-
ката и е поразен от голямата прилика с 
оригинала. Съветниците гласуват еди-
нодушно сумата да бъде отпусната - ре-
шение, което вероятно не е изпълнено. 
и днес във Видин нищо не напомня за 
този изключителен човек, а направено-
то от него вече е забравено...

Бюстът на тома лозанов, 
днес с неизвестна съдба

гробът на тома лозанов  
във видинските гробища
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прИстанИщето В началото на ХХ Век

на тази снимка от 1902 г. може да се 
види как са изглеждали по онова време 
пристанището и районът около днешна-
та улица „рибарска“. Виждат се обаче 

и две постройки, променящи облика на 
града - храмът „Св. димитър“ и сграда-
та на тома Лозанов на градския площад.

източник: Magyar Földrajzi Múzeum
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Бъдещата градска градИна

тази снимка, която се съхранява в 
да - Видин, е правена преди 100 годи-
ни, при едно от поредните прииждания 
на река дунав. Фотографът е снимал от 
телеграф капия, а в далечината се виж-
да Офицерският клуб (сега Художестве-
на галерия). трудно е да се повярва, но 
е факт – залятото с вода празно място 
между тези две крайни точки е днешна-
та градска градина на Видин. Ето какво 
пише години по-късно бившият кмет и 
известен общественик д-р Бърни Бон-
чев: „нека всички млади знаят, че насто-
ящата градина на Видин израсна върху 
старите развалини и буренясалите бла-
та, които носеха само смрад, болести и 
нещастния на жителите. и онова, което 
никой не допускаше, стана. Успя да се 
реши запълването на блатата от Воен-
ния клуб до „телеграф капия“...

Как е станало това? През месец юни 
1923 г. е пуснат в експлоатация и по-
следният участък от железопътната ли-
ния София –Видин. Малцина днес зна-
ят, че в чертите на града линията е имала 

различно от днешното трасе – навлиза-
ла е при Видбол капия (Колодрума) и е 
минавала по брега на реката, успоредно 
на улица „дунавска”, а крайната точка е 
била почти при театъра. това обстоятел-
ство е използвано от градската управа, 
когато се взема решението за насипване 
на обширното празно пространство и 
изграждането на модерна градска гра-
дина. Земята за насипването е копана от 
района на спирка Слана бара, товарена 
на вагони и прекарвана до крайната точ-
ка на линията, където е претоварвана на 
вагонетки. и всичко това с ръчен труд, 
без използване на каквато и да е меха-
низация!

В спомените си за онова време Бог-
дан Минков пише, че първите липи са 
посадени през есента на 1933 г., а през 
1934 г. градината вече достига до теле-
граф капия. Подравняването на терена, 
оформянето на алеите и засаждането са 
ръководени от александър Спасов Хад-
жиангелов, известен на видинчани като 
бай Сашо Градинаря.
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пърВИте ВИдИнскИ фотографИ

Първите фотографи, появили се във 
Видин, са чужденци, идващи предим-
но от австро-Унгария. те посещавали 
града за няколко седмици и правели 
своите снимки на открито, пред някоя 
стена, на която поставяли платно с на-
рисувани архитектурни елементи. След 
Освобождението за по-дълго в града ра-
ботят доктор Марк, който по-късно се 
премества в Свищов и София, рудолф, 
ащер Фархи, Франц Падовай и Кеслер, 
който имал ателие и в съседния Калафат. 
Появяват се и първите българи фотогра-
фи, наричани тогава светлописци. това 
са анастас Белковски и имащите общо 
ателие Любен абаджиев и Христо даш-

ков. В края на XIX век трайно в града се 
установява Христо иванов, самоковец, 
учил занаята в Белград при известния 
фотограф анастас Карастоянов. 

В първите години на XX век започ-
нал работа и най-изявения видински 
фотограф Петър Бръснарев, който в 
ателието си до Стамбол капия приемал 
своите клиенти - офицерите от видин-
ския полк и състоятелните търговци и 
занаятчии. Още един фотограф от пър-
вата половина на века е запомнен от 
видинчани - Генади Грамадски, които 
снимал и на открито и е оставил едни от 
най-добрите изгледи от различни град-
ски забележителности. 
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Григор Пасков (1870-1954) е из-
вестен български фотограф, собстве-
ник на фотоиздателство и фирма за 
производство на фотохартия. Заед-
но със сина си Георги Пасков (1903-
1975) обикалят почти цялата страна 
и правят няколко хиляди снимки на 
българските градове и природните 
забележителности. издават ги като 
пощенски картички, всяка от които е 
номерирана и е със запазения знак на 
фирмата - ромб с инициалите ГП. По 
време на бомбардировките над София 
през Втората световна война архива 
на фотографите е унищожен, но мно-

го от издадените картички са оцелели 
и днес дават представа как е изглеж-
дала България в периода между двете 
световни войни.

Видинската серия на Григор Пасков 
е включвала около 80 снимки, но малко 
от тях са оцелели. Характерно за тях е 
много доброто качество и високото май-
сторство на фотографите. това всъщ-
ност са най-добрите снимки с изгледи 
от Видин, правени преди 1944 г. някои 
от тях са издавани и от видински кни-
жари, но с поставен запазения знак на 
авторите. тук са показани няколко от за-
пазените картички на Пасков.

пощенскИте картИчкИ 
на грИгор паскоВ
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разгледайте внимателно тази снимка, 
направена около 1935 г., защото от нея 
може да се види не само как е изглежда-
ла тази част на града ни тогава, но да се 
усети и нещо от оная атмосфера на ста-
рия Видин, която му придавала особена 
артистичност и го отличавала от други-
те градове на страната. Фотографът ве-
роятно е снимал от закотвен шлеп или 
кораб през пролетта, по време на „чере-
шовите води“, когато нивото на реката 
се покачвало значително и градът бил 
заплашван от поредното наводнение. на 
преден план вдясно във водата се виж-
да сакаджия, наливащ в бурето си вода, 
която след това продавал за домакински 
нужди на видинчанки. там е и голяма 
лодка с два чифта гребла, използвана за 
разходки по реката, от която слизат (или 
се качват) група хора. С малко фантазия 
може да си представим едно заможно 
видинско семейство, решило да напра-
ви неделната си разходка по реката. а 
зад лодката се вижда и файтон, с който 
те вероятно ще продължат пътуването 

си. В центъра, на самия бряг се разли-
чават фигурите на две момичета, обле-
чени еднакво с черни поли и чорапи, с 
бели блузи и шапки, вероятно ученички 
с униформата на девическата гимназия. 
Зад тях, на самия тротоар, трима мъже 
седят пред купчина предмети, от които 
се различава малка масичка. те ми на-
помнят за някогашните майстори, из-
работващи плетени предмети за дома-
кинството - масички, столчета, кошове 
и кошнички, които така разнасяха сто-
ката си и я продаваха направо на улица-
та. Отляво на брега има още една лодка, 
с окачено българско знаме, лодкаря на 
която разговаря с група мъже - може би 
също тръгнали на разходка или дошли 
да си купят прясна риба. Зад тях са два 
товарни вагона, по които можем да се 
ориентираме къде е била крайната точка 
на тогавашната железопътната линия. 
на заден фон пък се виждат сградата на 
театъра с остъкления покрив, началото 
на градската градина, тогава оградена, 
и входът за нея.

прИстанът пред театъра 
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началото на улица „георги димитров“ - около 1960 г.

От виждащите се на снимката сгради 
до днес е оцеляла само тази на БнБ. От-
дясно сега е шадраванът зад общината, 
а отляво е т. нар. дом на красотата.

тази улицата е планирана като ос-
новна градска артерия, която да свързва 
северния с южния изход на града. тя е 
образувана от сливането на четири съ-
ществуващи стари улици:

1. „Михайлова“ („Граф игнатиева“) - 
от „александровска“ до днешния МОЛ. 
този участък се вижда на снимката;

2. „Градска“ - от катедралата „Св. 
димитър“ до улица „Широка“;

3. Част от улица „Пазарска“ - от 
„Широка“ до ХЕи и старата градска 
болница;

4. „Песъчен брег“ - от ХЕи до края 
на града.

днес улицата се нарича „Цар Си-
меон Велики“. След като отделни ней-
ни участъци са затворени за движение 
на моторни средства, а движението е 
пренасочено по обходни маршрути, тя 
практически пак е разделена на части и 
вече не изпълнява някогашните транс-
портни функции.

улИца „георгИ дИмИтроВ“
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сградата в ловния парк край Видин - около 1975 г.

В издаденият през 1927 г. „Пътево-
дител на град Видин“ за Ловния парк е 
записано следното:

„намира се на 2 километра от гра-
да, с обща площ 400 декара, посадени 
с различни добре подредени дървета. 
това е едно от най-любимите места за 
разходка и почивка на видинчани. тук 
в празнични дни те се стичат масово, 
за да прекарат по-леко и весело недел-
ната си почивка. този парк е един от 
най-големите и добре подредени ловни 
паркове в България. За неговото създа-
ване са допринесли главно покойните 
ловци - Младен иванов, бивш кмет на 
града, инж. тома Милев, генерал Цон-
чев и иван Марек. За големите заслуги 
на последния по уреждане на парка, той 
е погребан тук.“

развитието на Ловния парк продъл-
жава и след политическите промени 
през 1944 г. тук са изградени спортни 

игрища и детски площадки, рибарници, 
развъждат се фазани, а бъдещите ловци 
тренират и полагат изпит на модерното 
стрелбище. За учениците от Видин ре-
довно се организират походи до ловния 
парк, където те спортуват и се забавля-
ват на воля цял ден. В малката зоологи-
ческа градина децата могат да видят и 
се радват на различни животни - сърни, 
елени, зайци, пауни и фазани. Ловния 
дом, който виждате на снимката, пък 
е любимото място на възрастните за 
провеждане на сбирки, банкети и дори 
сватби.

днес всичко това е само далечен спо-
мен. От някогашния парк, наричан „рай-
ски кът“, не е останало нищо, буквално 
нищо - всичко е разграбено, разрушено, 
постройките са съборени, дърветата са 
изсечени, дори гробът с паметника на 
иван Марек е унищожен. Виновни, на-
казани и осъдени няма.

лоВнИят парк край ВИдИн
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