
Една картина и обсадата на Варна, 1828 г. 

В края на 2018 г. дойде вестта, че на аукциона Кристи в 
Лондон е продадена за 25 000 лири картина на П. А. 
Суходолский. Какво е изобразено на нея? 

,,Превземането на турска крепост от руската армия“ - 
според каталога.  

 

 

Над турската крепост се вее руският морски Андреевски 
флаг. 

 

На рейда е ветроходният флот, който дава победен салют, 
защото несъмнено е взел решаващо значение в 
превземането на крепостта. Коя е тя? 

Подписът е на Петр Александрович Суходолский (1835-
1903), руски художник, ученик на академик Воробьов.  

Знаем за него, че той е бил командирован от император 

Александър ІІ в България, за да нарисува важни батални 
сцени от изминалите руско-турски войни. Когато е нямало 
фотография за отбелязване на важните исторически 
събития, тази роля са изпълнявали графиките и картините.  



 
Тук турските първенци са свели бойните си байраци и 
поднасят ключа от крепоста на победителя-руския 
император. Заедно с тях са и българите с бохчи с храна, 
напитки и цветя, за да се поклонят на своя нов господар и 
евентуален освободител - ,,дядо Иван“. 

 

Да разгледаме тези две съвременни графики: 

 
Предаването на крепоста Варна на 11 октомври 1828, 
Übergabe der Festung Varna am 11 October 1828 – Anton 
Paterno. 

 



 
Превземането на Варна на руснаците, 11 октомври 1828. 
Холандска гравюра. 

Кой е този наш голям приморски град, превзет от руската 
армия и флот, че този триумф трябва да се запази 
задължително като спомен за поколенията?  

Ако сравним сцените с участие на императора и драгуните 

от гравюрите с картината на  Суходолский можем да 
направим единствения извод: Варна! 

 



 Вензелът на Император Николай І, се забелязва на 
конските седла на драгуните. Това ни показва и времето на 
събитието - Руско-турската война 1828-29! 

А къде е мястото на това историческо събитие? 

По-нататък последвателно в тази война паднали Анхиало, 
Месембрия, Инада, Сан Стефано, Мидия, Созопол и Бургас. 

Тях спокойно можем да изключим от списъка на кандидатите 
за място на събитието, защото тяхното освобождение е 
станало без височайшето участие на императора и 100 
дневна обсада и защото нямат подобни мощни стени като 
Варненската крепост. 

Как е изглеждала Варненската крепост през 1828? 
За целта можем да се обърнем към най-големия авторитет 
Helmut graf von Moltke - съветник на султана и неговото 
описание в ,,Der russisch-turkische Feldzug in europischen 
Turkei 1828-1829", 1845, seite 139, oben: ,,Endlich zeigte 
eben auf diesen Seite der Hauptwall das bedeutendste Profil, da 

der Grauben in welchen der kleine Bach dem Meere zufliesst, 
gegen seine Mundung an40 Fuss Tiefe erlangt". Или 
английския му превод: ,,Lastly an this side the main wall 
showed the most considerable profile, as the ditch along which 
the small brook ran into the sea attained a depth of 40 feet 
near its mouth." 
(40 feet = 12,2 m), или казано на български: 
,,Най-накрая от тази страна главният вал показва своя най-
значителен профил, където е ровът, през който малкият 
поток се влива в морето, достигайки дълбочина 40 фута в 
устието." 

Разбира се, става дума не за дълбочина на потока, а за 
дълбочина на рова и не за височина на стена. Но терминът 
Tiefe (Depth) има и друго значение в корабостроенето: 
Височина на борда до газенето. След консултация с 
професионални преводачи, текстът е:  
,,Най-накрая от тази страна главният вал достига своя най-



значителен профил по цялото си продължение, издигайки се 

над 40 фута височина на стената или дълбочина на рова, 
където малкият поток се влива в морето." 
Главният крепостен вал е изграден от земна маса и 
облицован с камък така, че погледнат от плажа изглежда 
като каменна стена висока 12 м.  
Интересно за нас е описанието което дава разузнавача 
Порфирий Николаевич Глебов (1810-1866) прапоршчик (ген. 
лейт.): 
,,Преди всичко обърнах внимание на крепостния вал. От 
северната страна, където валът се съединява с приморската 
стена (тя беше каменна и с бойници), аз забелязах висока 

кула, която вероятно е била построена за да обстрелва 
равнинната част от морския бряг.“  
Можем да заключим, че художникът П. Суходолский е 
изобразил реалистично крепостта Варна през 1828 г. с 
приморската каменна стена, назъбена като средновековна 
крепост с бойници, през които са стреляли крепостните 
оръдия и с максимална височина 12 м. Голямата сводеста 
крепостна порта е била вероятно  до османската чешма под 
Морското казино. Смятаме, че е спазено правилото да има 
чешма до всяка порта. 

Допълнително трябва да отбележим, че по време на Руско-

турската война (1878-79) руският ветроходен Черноморски 
флот не участва в бойните действия, защото е потопен в 
Севастопол през Кримската война (1853-56). 

След руската окупация през 1829 г. Варненската крепост 
бързо се въстановява и разширява от султана и остава 
непревзета от руснаците до намесата на Бисмарк на 
Берлинския конгрес. След това ние я разрушаваме, според 
изискванията на договора, като камъкът от нея се използва 
при градежа на Варненската катедрала! 

За картината с голяма увереност можем да 

заявим, че   П. А. Суходолский е нарисувал 

параден триумфален сюжет : ,,Варна падна!“ 

или ,,Предаването на ключовете на турската 

крепост Варна на руския император Николай І 

на 29 септември 1828.“ 



Картината е трябвало да почете паметта на убитите 3 000 

руски войници и 290 офицера при обсадата на Варна.Oщe 
3500 войника са покосени от чума.Превземнето на Варна се 
оказва най-голямата руска победа в тази война от 1828 и 
затова е била височайшата поръчка за картината. 

Войната победоносно завършила през 1829 като донесла 
освобождението на Гърция  и автономия на Сърбия и 
придунайските княжества Влашко и Молдова от турско иго, 
а така също подарила половин вековна надежда за 
освобождението на българите. 

Бог с нами! 

 

Капитан инж. корабостроител Цветан Димитров ДИМИТРОВ 

Графиките са подбрани от хаджи Цветан ДИМИТРОВ 
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