
ВАРНА В ЗАПИСКИТЕ НА Д-Р МАКСИМИЛИАН ХАЙНЕ ОТ ВРЕМЕТО НА РУСКО-ТУРСКАТА 
ВОЙНА ОТ 1828-1829 ГОДИНА 

На 19 септември 1830 г. руските войски се оттеглят от Варна и предават крепостта на турците 
(съгласно клаузите на Адрианополския (Одринския) мирен договор (2/14 септември 1829 г.) между 
Руската и Османска империя), след получаването на част от военната контрибуция – 400 хиляди 
златни холандски дуката (48 торби със злато, натоварени на 24 коня).   

Максимилиан Хайне (Maximilian Heine, 1807-1879), е 
немски евреин, най-малкият брат на немския поет 
Хайнрих Хайне (Heinrich Heine, 1797-1856). Роден е в 
Хамбург на 6 ноември 1807 г. През 1829 г. завършва 
медицина (учи в университетите на Берлин и Мюнхен). 
По време на Руско-турската война от 1828-1829 г. участва 
като военен лекар в руската армия. Умира в Берлин на 25 
октомври 1879 г.  

През 1829 г. д-р Максимилиан Хайне тръгва от Санкт 
Петербург към щаба на Втора армия (армията на 
Балканите) в Европейска Турция (България).   

След превземането на Адрианопол (Одрин) от руската 
армия на 8 август 1829 г. д-р Хайне е лекар в голямата  
военна болница (турска казарма) в Адрианопол. След 
четиримесечен престой, през декември 1829 г., тръгва от 
Адрианопол за Бургас и Анхиало [1]. От 3 юни (до 19 
септември 1830 г.) е във Варна – щабен лекар при 6-и 
пехотен корпус, под командването на генерала от 
инфантерията Логин Осипович Рот [2].   

► Д-р Максимилиан Майер Хайне. 

► Генерал от инфантерията Логин Осипович Рот.  

Записките си от войната д-р Хайне публикува в книгата 
“Bilder aus der Türkei” / Снимки от Турция (1833) [3]. В нея 
той пише и за Варна [4] и за изтеглянето на руските 
войски от Варна и прехода им през Добруджа за Бабадаг 
и река Дунав. 

„Варна е голям град с доста прилични улици, чиито къщи 
са изградени от масивен камък. Всяка къща, която има 
стабилна порта и е обиколена с висока пръстеновидна 
ограда, прилича на малка крепост. Но укреплението на 
града, което вече е напълно разрушено, е било красиво и 
здраво. Пазарът в града е като всички базари в турските 
градове, които са еднакви навсякъде. В близост до него 
има няколко гръцки църкви, които заслужават специално 
внимание. В повечето случаи тези църкви са били 
строени под земята и тяхната специфична конструкция 
напомня за потисничеството на ранната християнска църква. Свещениците са много невежи, и за 
антикварни проучвания е напълно невъзможно да се разчита на тяхната помощ и подкрепа. В свещено-
класическата земя, в лоното на която те са родени и отгледани и в която угояват пожизнено мазните си 
шкембета, чужденецът трябва да им обяснява и тълкува. Суеверие и нетолерантност е тяхната проповед; 
нямат представа за истински божественото и благородното, в което ги е посветила първата църква. 

Още преди новопристигналият паша да се настани в града, цялото духовенство се премести на няколко 
версти извън него, за да предложи своите смирени комплименти на новия господар. Когато пашата 
пристигна със свитата си, представителят на цялото духовенство на България, ведно с целия му антураж, 
се хвърли в най-дълбокия пясък и целуна стремената и краката на пашата. По онова време в България 
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имаше все още една армия от руски байонети; къде ли първо е целунал духовният учител, след като в 
цялата страна не се мяркаше дори един казак? 

Самият паша, един много красив, приветлив и просветен човек, носеше широка небесносиня роба, 
бродирана със сребърни цветя, ни поздрави много любезно. Но когато се изкачи на руините на красивите 
стари крепостни стени в развалините на града, хубавите черти на усмихнатото му лице станаха сериозни 
и меланхолични. Докато минаваше на кон през нашата главна стража, военните се представиха. 
Началникът на неговия щаб, един добродушен веселяк, се беше влюбил до такава степен в нашето 
шампанско, което по онова време се лееше изобилно във Варна, че понякога беше трудно да върнем този 
пияч към живот. 

 

▲ Крепостта Варна гледана от юг към портата Стамбул капусу и каменния мост (Таш кюпрю) – Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков“, Варна. 

◄ Варна, 
цитаделата 

„Барут хане“, 
барутен склад в 
западната част на 
Кале ичи - 

средновековна 
крепост, съборена 
през 1830 г. – 

Регионална 
библиотека „Пенчо 
Славейков“, Варна. 

 

 

 

 

 

 

Разположената на брега на морето древна цитадела с девет кули, бившият акропол на града, дължи 
своето възникване на властните в миналото генуезци. Една полуразрушена арабеска, която можахме да 
извадим от една от стените, представя умиращия Сократ. Красива, много красива находка. Този стар 
великолепен генуезки замък бе също разрушен преди да напуснем града окончателно [5]. 

Околностите на Варна са прекрасни, а многото лозя им придават един див, но красив облик. На скалистия 
морски бряг има гръцки манастири, красиви романтични места за усамотение и покаяние. Но двамата 
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монаси, които открих, се наслаждаваха на самотата си без покаяние, защото бяха винаги пияни и се 
пазаряха докато продаваха останалото вино. 

От Варна до Траяновата стена пътят се вие плътно по крайбрежието на Черно море. На един красив склон 
в близост до морето се намира малкото градче Балчик. Недалеч от него започват руините на Каварна. 
Една огромна, разпръсната маса от камъни, в която са намерили подслон най-бедните турци, указва 
мястото, където някога е бил този велик град; тук посетих едно турско училище. Жалка картина и истинска 
мизерия за образователна институция. През руините на някогашното процъфтяващо село Сюрткьой се 
стига до Мангалия, където морето заобикаля градчето с живописни заливи като полуостров. Мощна буря 
удряше като с камшик разгневените вълни и никога повече не видях морето толкова красиво, както на път 
за Кюстенджа, наричана от римляните Томи, където Овидий оплаквал заточението си. Красива земя с 
тъжни песни и прекалено самотна за чувствата и желанията, заради които е бил прокуден великият поет 
на любовта от Рим! 

► Генерал-майор Антон Карлович Бурмайстер. 

В изпълнение на клаузите на Адрианополския (Одринския) 
мирен договор (2/14 септември 1829 г.), по заповед на 
главнокомандващия генерал-адютант граф И. И. Дибич 
крепостните съоръжения на Варна (Ески кале) са разрушени 
от 4-ти пионерен батальон с командир полковник Антон 
Карлович Бурмайстер. Разрушена е и средновековната 
крепост на Варна (цитаделата „Барут хане“ е разрушена през 
1908 г.). 

Укрепленията на града, които бяха взривени по време на 
вечерните ни развлечения в продължение на 
четиринадесет дни, бяха напълно унищожени. Пристигна 
предварителният данък за султана в 48 торби със злато, 
които 24 коня влачеха мъчително [6], и новият паша на 
Варна заедно с управниците и безсмислиците. Така на 19 
септември 1830 г. напуснахме Варна, сред чиито 
развалини прекарахме приятни дни [7]. 

Първата ни нощувка беше в Дедекьой при гробницата на 
полския крал Владислав IV. Мавзолеят, построен тук за 
този крал, е пострадал от войната, но все още е запазен 
неговият почитан и отличителен вид. 

След Дедекьой изчезват последните хълмове на Балкана и равните полета на България се простират до 
Бабадаг. Тези полета понякога се прекъсват от редица хълмове с древни гробници и имат тъжен, запустял 
вид. Липсата на дървесина и вода прави тази област изключително трудна за придвижването на войската. 
Особено силно страда кавалерията и често ми се е случвало да изпращам моите коне на разстояние пет 
до шест версти на водопой. Разбира се, тук и там могат да се открият извори, но те винаги бяха напълно 
унищожени от отстъпващите турци. Останалите все още запазени имаха надписи на арабски, изсечени на 
предната им страна, в които винаги се споменава строителят на чешмата и които съдържат красиви 
поетични послания за морал от Корана, които биха ни дошли добре, само ако бихме могли да открием 
вода там. Желанието, което съчетава поезията с нещо течно, със сигурност е едно от най-редките сред 
нас! 

В тези български пустини се крият руините на Каварна, където прекарахме втората нощ. 

Късно през нощта на третия ден преход пристигнахме в Мангалия, където останахме на бивак. 

На четвъртия ден стигнахме до Тузла, а на петия – до Кюстенджа, където имахме почивен ден“. (Bilder aus 
der Türkei, op. cit., S. 125-130, 226, 229-231). 

Бележки: 

1. Феликс Петрович Фонтон, чиновник от Министерството на Външните работи при Главната квартира на руската 
армия, пише в своите спомени: „Главната квартира е разположена в Бургас, откъдето ти пиша. Крайбрежието от 
Балкана до Созопол, дето зимува част от нашата флота, заема шестия корпус. А корпусната квартира на генерал Рот е 
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в Анхиало, малко гръцко градче на двадесет версти от Бургас. Вътрешността на този край се заема от седмия корпус, 
чиято главна квартира е в Сливен“ (Воспоминания Ф. П. Фонтона. Юмористическия, политическия и военныя письма. 
Том 2. Лайпциг, Франц Вагнер, 1862, с. 181).  

2. Heinrich-Heine. Briefe an Heine 1823-1836. Band 24. Renate Francke (Herausgeber), Berlin, Akademie Verlag GmbH, 1974, 
S. 56-59.  

3. Bilder aus der Türkei. Nach eigener Anschauung skizziert von Maximilian Heine, Verlag von J. Brieff, St. Petersburg 1833. 

4. В писмо от Варна до брат си Хайнрих Хайне д-р Максимлиан Хайне пише: 

„Варна, 19 юли 1830 г. 

Тук съм от седмици, но едва днес ми дойде музата да завърша писмото си, започнато на Балканите. Щастлив и 
радостен пресякох както големия, така и малкия Балкан. Тази планина, мощна като Херкулес, вече е съвсем зад гърба 
ни и аз се сбогувам с нея завинаги. Никога няма да я видя отново. Сега вече намирам Варна за по-интересна, отколкото 
приблизително преди година, когато също бях тук. Щаб квартирата на генерал Рот ще остане тук известно време. 
Всички нации търговци са тук. Много италианци, французи, германци. Пристанището е много оживено. Но е много скъпо 
да задоволиш всичките си нужди. Укрепленията се възстановяват. Здравословното състояние на армията и на града 
засега е, благодарение на Бог, само както бихме могли да желаем. Аз съм на квартира у едни много симпатични турци. 
Никога не съм си мислил, че ще науча нещо на турски език“. (Heinrich-Heine. Briefe an Heine 1823-1836, op. cit., S. 58-59). 

5. В изпълнение на клаузите на Адрианополския (Одринския) мирен договор (2/14 септември 1829 г.), по заповед на 
главнокомандващия генерал-адютант граф И. И. Дибич крепостните съоръжения на Варна (Ески кале) са разрушени от 
4-ти пионерен батальон с командир полковник Антон Карлович Бурмайстер (Otto Johann Reinhold von Buhrmeister, 1794-
1858). Разрушена е и средновековната крепост на Варна (цитаделата „Барут хане“ е разрушена през 1908 г.) 
(Отечественныя записки, Часть сорок четвертая, 1830, № 126 (Листок для родины, Рукописная газета № 11, с. 205); Х. 
К. Шкорпил. Турските укрепления във Варна от 1828 и 1834 г. // ИВАД, II, 1909, с. 36–37; А. Кузев. Средновековната 
крепост на град Варна. // ИВАД, XIII, 1962, с. 122–125). 

6. Условието за оттеглянето на руските войски е изплащането на 400 хиляди златни холандски дуката. Съгласно 
специално приложение към Адрианополския мирен договор Османската империя трябва да плати на Русия военна 
контрибуция от 10 милиона златни холандски дуката („Изяснительным трактатом, приложенным к этому договору 
постановлено: 1. Турецкие города на левом берегу Дуная присоединяются к Влахии. Укрепления в них, как например 
Журжево, срываются. 2. За убытки понесенные русскими подданными и купцами Порта уплачивает полтора миллиона 
червонцев. 3. За военныя издержки наши мы получаем от Турции 10 миллионов червонцев вознаграждения. 4. 
Определяется время выхода войск наших из занятых ими турецких владений. Денежная контрибуция поставила Турцию 
в большое затруднение и потому присланный в Петербург Галиль-паша, с просьбою о снисхождении, выхлопотал 
конвенцию 14 апреля 1830 г., по которой уплата за военныя издержки была уменьшена на 2 миллиона червонцев. 
Затем Порте была предложена еще уступка миллиона червонцев из должной нам суммы, с тем, чтобы она тотчас же 
приступила к протоколу Лондонской конференции от 3 февраля 1830 г., которым Греция признавалась независимым 
государством; Турция согласилась“ (Договоры России с Востоком. Политические и торговые. Собрал и издал Т. 
Юзефович. С. Петербург, Типография О. И. Бакста, 1869, с. VIII-IX). 

Ф. П. Фонтон пише в своите спомени: „Крепость Джюрджево сдана нашим войскам; миллион восемьсот тысячь 
червонцев, вознаграждение нашим купцам, уплачены Портою, и нашей канцелярии пришлось эти червонцы считать. Но 
это единственное прикосновение, которое мы с ними имели“ (Воспоминания Ф. П. Фонтона, цит. съч., с. 171).  

7. Съгласно клаузите на Адрианополския мирен договор, руските войски се оттеглят от Варна и предават крепостта на 
турците (след получаването на част от военната контрибуция – 400 хиляди златни холандски дуката) (1 холандски дукат 
– 3,343 грама злато, чистота 0.9830). Точната дата на оттеглянето на руските войски от Варна, 19 септември 1830 г. и 
предаването на военната контрибуция – 48 торби златни холандски дуката, натоварени на 24 коня), се среща само тук. 

Анастас АНГЕЛОВ 

E-mail: an_angelov@abv.bg 

 

 

 

 


