
ВАРНА ПРЕДИ ФОТОГРАФИЯТА 

ВАРНА ВЪРХУ РИСУНКИ НА ЖУЛ ЛОРАН ОТ 1846 ГОДИНА 

 

▲ Varna, 2 octobre 1846 – Jules Laurens. 

Matière et technique: Crayon rehaussé. 

◄ Portrait de Jules Laurens par Jean-Jacques Henner. 

Ксавие Омер дьо Ел (Xavier Hommaire de Hell), 
френски инженер, геолог и географ, натоварен с 
научна мисия от френското правителство, 
преминал през октомври 1846 г. на път от 
Константинопол (Истанбул) през Варна за Галац. В 
експедицията си той е придружаван от художника 
Жул Лоран (Jules-Joseph-Augustin Laurens)*, които 
прави във Варна няколко рисунки**. 

Част от пътните записки на Ксавие Омер дьо Ел*** 
от 1846 г. са публикувани през 1853 г. от френското 
илюстровано списание „Илюстрасион“ (L'Illustration, 
Journal Universel), придружени с гравюри на 
художника Жул Лоран. В третата част на тези 
записки, публикувани на 9 юли 1853 г., със заглавие 
„Екскурзия до северните брегове на Черно море“, 
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дьо Ел пише: 

 

▲ Varna, 3 octobre 1846 - Jules Laurens. 

Matière et technique: Crayon rehaussé. 

► Varna, 3 octobre 1846 - Jules Laurens. 

Matière et technique: Crayon lavé d'aquarelle. 

„Но видът на Варна не оправдава с нищо 
титлата му на столица на провинция, 
защото той е само едно голямо мръсно 
село, което не притежава нито паметници, 
нито джамии, нито чешми, които да са що 
годе забележителни. Резиденция на паша, 
градът минава за огнище на стария 
еничарски дух. По време на унищожаването 
на този страхотен корпус много бегълци са 
се подслонили тук и са пръснали сред 
населението семето на съпротивата и 
опозицията.  

… Старите укрепления, които опасват 
града, се разгръщат на повече от 4 000 
метра. Те се състоят от един укрепен 
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бастион и един облицован със зид ров, чиято дълбочина е около 3,50 метра и ширина 14 
стъпки. Няколко малки форта се съобщават с крепостната стена. Системата на тези 
укрепления, чието управление съвсем отскоро е поверено на един руски инженер, е от най-
несъвършените. Арсеналът и погребът се намират в самия център на града и предлагат на 
неприятелските гюлета своите грижливо белосани маси”****. 

Жул Лоран представя две от варненските чешми и „Римската кула“ – част от останките на 
Римските терми във Варна*****. 

Бележки: 

◄ Xavier Hommaire de Hell. 

* Жул Лоран (Jules-Joseph-Augustin Laurens) е 
роден в Карпентра (Carpentras) (Vaucluse) на 27 
юли 1825 г. Завършва училището по изкуства (École 
des beaux-arts) в Париж (1842-1846). От 1846 (до 
1849 г.) придружава Ксавие Омер дьо Ел в неговата 
научна мисия в Турция и Персия. 

Умира на 5 май 1901 г. в Сент-Дидие (Saint-Didier) 
(Vaucluse). 

** Част от рисунките на Жул Лоран, правени във 
Варна, са публикувани във френското илюстровано 
списание „Илюстрасион“ (L'Illustration, Journal 
Universel), но тези публикувани тук са останали на 
практика неизвестни.  

*** Ксавие Омер дьо Ел умира в Исфахан (Персия) 
на 29 август 1848 г. Записките са публикувани с 
помощта на вдовицата му – Адел (Adéle Hommaire 

de Hell) и художника Жул Лоран.  

**** Xavier Hommaire de Hell. Excursion sur les côtes septentrionales de la mer Noire (3e article). // 
L'Illustration, Journal Universel, № 541, Vol. XXII, 9 Juillet 1853, p. 25–26; Voyage en Turquie et en 
Perse exécuté par ordre du government français pendant les années 1846, 1847 et 1848 par Xavier 
Hommaire de Hell. Tome premier. Paris, P. Bertrand, Libraire-Éditeur, 1854, p. 162–163; България. 
Френска хроника (1841-1878). Кореспонденции и гравюри от „Илюстрасион“. Съставител Васил 
Василев. София, Книгоиздателска къща Труд, 1998, с. 50–54. 

***** Рисунките се съхраняват в колекциите на Висшето национално училище по изящни 
изкуства в Париж (L'École nationale supérieure des beaux-arts, Paris). Това е първата им 
публикация. 
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