
ВАРНА ПРЕДИ ФОТОГРАФИЯТА 

ПОЖАРЪТ ВЪВ ВАРНА В НОЩТА НА 10 СРЕЩУ 11 АВГУСТ 1854 ГОДИНА 
ВЪРХУ РИСУНКИ НА ЖУЛ ВОРМС И КОНСТАНТИН ГАЙС 

 
▲ Incendie á Varna. // L'Illustration, Journal Universel, № 601, Vol. XXIV, 2 Septembre 1854. 

▼ Incendie du camp de Varna, 1854 – Constantin Guys. Le Musée des Arts Décoratifs, Paris. 
Matières et techniques: plume, lavis, aquarelle, 41 x 58 cm. Публикува за първи път. 
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◄ Jules Worms. 

◄ Constantin Guys. 

В нощта на 10 срещу 11 август 1854 г., (по време на 
Кримската война, 1853-1856 г.), към 7 часа вечерта, 
във Варна избухва голям пожар [1]. Пламъците 
тръгват от запалено буре със спирт във френски 
интендантски склад [2]. Пожарът бушува цяла нощ, 
а отломките догарят пет дни [3]. Огнената стихия 
поглъща района на чаршията – от пристанището до 
Балък пазар.  

След пожара една седма част от Варна е в 
развалини [4]. Изгарят 500 къщи и дюкяни, три 
джамии [5]. Най-големи загуби търпят местните 
жители и търговци. Те губят своите къщи, дюкяни и 
стоки. По улиците се въргалят „кутии със свещи, 
бъчонки с масло и бренди, бъчвички със захар, 
чували с кафе, чай и ориз“ [6]. 

Никълъс Уудс, кореспондент на лондонския 
„Морнинг Хералд“ (Morning Herald) пише: „Щетите 
на французите бяха най-сериозни. В един огромен 
склад те загубиха почти 10 000 униформи, 19 000 
чифта обувки и 3 000 одеяла заедно с големи 
количества обозни седла и шанцови инструменти. В 
един друг (склад) бяха напълно унищожени 
безчетни запаси от лично снаряжение като мускети, 
саби, драгунски седла, кивери, раници, пехотински 
саби и колани. Англичаните също пострадаха 
сериозно. Всички техни складове за сухари, ечемик, 
захар, кафе, чай, сапун и други изгоряха“ [7].  

Уилям Хауърд Ръсел, военен кореспондент на 
„Таймс“ (The Times) отбелязва: „Французите 
загубиха огромни количества провизии, а 
многохилядни дажби от нашите сухари изгоряха 
напълно. Изгоряха 19 000 чифта войнишки обувки и 
огромно количество кавалерийски саби, които бяха 

открити сред останките, стопени в най-причудливи форми“ [8].  

Пожарът във Варна и трудната борба с него е представена на две рисунки. Първата – “Incendie 
á Varna” (Пожарът във Варна) е работа на френския гравьор и художник Жул Вормс (Jules 
Worms, 1832-1914). Тя е публикувана във френското илюстровано списание „Илюстрасион“ 
(L'Illustration, Journal Universel). Втората – “Incendie du camp de Varna” (Пожарът във Варненския 
лагер) е работа на френския художник Константин Гайс (1802-1892). По време на Кримската 
война Константин Гайс е художник-кореспондент на Илюстрейтед Лондон Нюз (Illustrated 
London News). Рисунката се съхранява в Музея на декоративните изкуства в Париж (Le Musée 
des Arts Décoratifs, Paris).  

Бележки: 

1. „Там имаше военни складове с дърва, въглища, ечемик и слама, смола, катран и спиртни 
напитки. Освен това, основните улици и магазините по пазарите бяха в ръцете на снабдителите 
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с храни от Стамбул и Галата, които търгуват с бренди и ром, бекон, масло, олио, памук и други 
неща – полезни и запалими. Войниците и моряците работеха с помпите, поливаха с вода 
складовете и събаряха къщите, за да изолират пожара, но дървенията по земята също се 
запали, пламъците прескачаха през просеките и пожарът бързо напредваше. Той достигна до 
складовете на френското интендантство и ги погълна. Обхвана лавките и запалимите напитки в 
тях и взривовете на бъчонките с алкохол и течащите по улиците горящи напитки също дадоха 
своя дял към ужаса на сцената“(New-York Daily Tribune, Vol. XIV, No. 4 182, Wednesday, 
September 13, 1854).  
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