
БАЛЧИК ВЪРХУ ЛИТОГРАФИЯ НА ЖУЛ ЛОРАН ОТ 1846 ГОДИНА 

 
▲ Baltchick (Côte de Bulgarie)*.  

Надписи под литографията – вляво: Dessiné d'après nature et 
lith. par Julrs Laurens. В средата: Baltchick (Côte de Bulgarie). 
Publié par Pierre Bertrand, éditeur. Вдясно: Imp. par Lemercier, rue 
de Seine 51, Paris. 

Литографията (44 x 31 см) е публикувана в „Исторически и 
научен атлас“ издадена през 1859 г.: “Voyage en Turquie et en 
Perse, Atlas historique et scientifique : exécuté par ordre du 
gouvernement français pendant les années 1846, 1847 et 1848 / par 
Xavier Hommaire de Hell; cartes, album de 100 planches dessinées 
d'après nature par Jules laurens / Paris: P. Bertrand , 1859, pl. XII”. 

◄ 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 и Яш. В експедицията си той е придружаван от 
художника Жул Лоран (Jules-Joseph-Augustin Laurens) [1]. 

На 6 октомври 1846 г. те тръгват на коне от Варна през 
Теке (Оброчище), Балчик, Каварна, нос Калиакра, фар 
Шабла, Мангалия, Кюстенджа, Черна вода, Мачин, Галац 

за Яш. Те са придружени от кола (араба), с многоъгълни колела, карана от един старец и гаваза Ахмед, 
водач и телохранител, бивш еничарин [2]. На следващия ден (7 октомври) те пристигат в Балчик, градче 
(по-скоро село) с 250 къщи. Тук Жул Лоран прави и рисунката на Балчик.  



2 
 

 

▲ Baltchik. // L'Illustration, Journal Universel, No. 549, Vol.  XXII, 3 Septembre, 1853, p. 152. 

 

▲ Baltschik. Централен държавен архив, ф. 2115К, оп. 3, а. е. 73, л. 1. (Българските земи от древността до наши дни 
в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов. / Съставител Лиляна Ванова и др.; 
Отговорен редактор Галина Пиндикова. София, Главно управление на архивите при Министерския съвет, 2006, с. 
213). 

Част от пътните записки на Ксавие Омер дьо Ел [3] от 1846 г. са публикувани през 1853 г. от френското 
илюстровано списание „Илюстрасион“ (L'Illustration, Journal Universel), със заглавие „Екскурзия до 
северните брегове на Черно море“. Те са придружени с гравюри на художника Жул Лоран [3]. В четвъртата 
част на тези записки, публикувани на 3 септември 1853 г., дьо Ел пише за Балчик (тази част на записките е 
илюстрирана с гравюрата на Лоран “Baltchick”):  

„Балчик, третият по-голям етап на западния бряг, където пристигаме на следващия ден в най-жестоката 
жега, разполага много грациозно и стъпаловидно своите двеста и петдесет къщи по първите склонове на 
планините от креда, със стръмна и спускаща се повърхност. Мястото, където е спусната котва е напълно 
закътано от северните ветрове; тези от запад, които единствени могат да достигнат до него, никога не са 
силни. Не е необичайно да се преброят до триста кораба, които са се скрили там от бурното време. При 
тези географски условия, какво развитие би имало това място за пазар и износ, ако пътищата му бъдат 
реконструирани? 
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Коловозите, които в момента служат за пътища, позволяват по тях да се движи само една редица каруци, 
чиято опашка, в пазарни дни, се простира на дължина от около 1000 метра. Там можете да откриете 
разнообразие от хора, носии, животни и сцени, толкова живописни, че са достойни за Леополд Робер. 
Българската носия, улегнала със своята селска кройка, прилепналост и цвят, е особено забележителна с 
изобилието си от бродерии и рисунък, чийто стил винаги е точно толкова правилен, колкото и оригинален. 
Носията на жените и децата представя особено сложни орнаменти, с античен отпечатък, което, в 
изкуството, винаги изразява чувството за красота и живописност.  

Биволите, които тук са още по-чудовищно големи отколкото онези в Бургас, покрити със засъхнала кал, 
спят мързеливо на слънце, като ни дават идея за големите животни от преди потопа, които природата 
едвам е скицирала. 

От Балчик до Каварна, в продължение на шест часа, прекосяваме само обширни и стерилни равнини, 
които са прелюдия към степите на Бесарабия, поради липсата на каквато и да била неравност и 
живописност. Няколко могили, няколко туфи храсти и тук-таме няколко камъка без надписи от изоставено 
гробище, гледката на които, с морална емоция допълва физическото впечатление от тези места, това е 
всичко, което погледът може да открие в тези равнини, където слънцето е върховен господар“. (Xavier 
Hommaire de Hell. Excursion sur les côtes septentrionales de la mer Noire (4e article). // L'Illustration, Journal 
Universel, No. 549, Vol.  XXII, 3 Septembre, 1853, p. 151; 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. 168–169; Léon-Honoré Labande. Voyage dʼun artiste en Turquie et en 
Perse. Correspondance adressee par Jules Laurens a sa famille. // L'art: revue mensuelle illustrée, Tome LXV, 
Paris, Librairie de Lʼart, 1906, p. 31, note 2, 4); Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, 
гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов. / Съставител Лиляна Ванова и др.; Отговорен 
редактор Галина Пиндикова. София, Главно управление на архивите при Министерския съвет, 2006, с. 
213. 

◄ Xavier Hommaire de Hell. 

Бележки: 

* Благодаря на Борислав Петров за предоставеното ми 
дигитално копие. 

1. 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).  

2. В писмо до брат си Жан Жозеф Бонавентура Лоран от 17 
ноември 1846 г., писано в Константинопол, след завръщането му 
от Яш през Галац, Жул Лоран пише: „От Варна до Галац, ново 
превозно средство наследи, с посредствен успех, 
терапевтичната лодка: това беше турска арба с многоъгълни 
колела и кола с коне, единият, от които ме хвърли на земята още 
в началото. Вярно е, че коларят имаше от най-ориенталските 
бради и пушеше най-малко по тридесет чибука на ден, а водачът 
на конете носеше жълтеникав костюм и се казваше Ахмет, неща, 
които имат заслуга за компенсация в очите на пътника от 

Карпантра“. (Léon-Honoré Labande. Voyage dʼun artiste en Turquie et en Perse. Correspondance adressee par Jules Laurens 
a sa famille. // L'art: revue mensuelle illustrée, Tome LXV, Paris, Librairie de Lʼart, 1906, p. 31). 

3. Ксавие Омер дьо Ел умира в Исфахан (Персия) на 29 август 1848 г. Записките са публикувани с помощта на 
вдовицата му – Адел Омер дьо Ел (Adéle Hommaire de Hell) и художника Жул Лоран. 

* Louis Léopold Robert (Луи Леополд Робер, 1794 - 1835) – швейцарски художник. 
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