
КРЕПОСТТА КАЛИАКРА ВЪРХУ РИСУНКА НА ЖУЛ ЛОРАН ОТ 1846 ГОДИНА 

 

▲ Jules Laurens – Kalagriah, chateau génois. 7 

août 1846*.  

◄ Jules-Joseph-Augustin Laurens 

Ксавие Омер дьо Ел (Xavier Hommaire de Hell) 

[1], 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) [2], който 

прави над хиляда рисунки (една от тях и на 

крепостта Калиакра) [3]. 

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 четвъртата част на тези записки, 

публикувани на 3 септември 1853 г., със заглавие „Екскурзия до северните брегове на Черно 

море“, Дьо Ел пише и за крепостта Калиакра [4]. 
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▲ Chateau génois de Kalagriah (Cote de Bulgarie). Voyage en Turquie et en Perse, Pl. XIV (1859). 

Рисунката е прехвърлена върху 

литографски камък от Жул Лоран и е 

публикувана в: Xavier Hommaire de Hell. 

Voyage en Turquie et en Perse exécuté par 

ordre du gouvernement français pendant les 

années 1846, 1847 et 1848: Atlas historique et 

scientifique, dessiné par J . Laurens, Paris, P. 

Bertrand, 1859, Pl. XIV. 

► Xavier Hommaire de Hell. 

„Тъй като времето стана наистина много 

лошо, за да продължим пътуването си по 

море, аз уредих сметката с нашите гръцки 

гребци и ние потеглихме от Варна на 6 

октомври с два коня и една старинна араба 

(нещо като двуколка) под водачеството на 

един правителствен гаваш и един стар 

арабаджия – и двамата истински еничари“ [5].  

По-нататък в бележките си Дьо Ел пише: 

„В едно малко село наехме коне, за да 

отидем да посетим генуезката крепост в 

Калагрия. Тя се издига забележително на края на един нос, чиито варовити стръмни склонове 

са мъчнодостъпни. Цитаделата особено, кацнала на върха на носа, е като че ли отделена от 

брега, с който все пак се свързва от линия стени, защитени с две кули. Срещу портата има 

втора стена с бойници. Вътре сред всякакви безформени отломъци се виждат куполът на 
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турска баня и много кладенци, издълбани в скалата. Забелязах четири, сред които един, 

иззидан, достига до голяма дълбочина. На хвърлен в него камък са необходими пет секунди, за 

да стигне дъното. От двете страни на една порта са поставени два барелефа: единият е на 

воюващ конник, а другият на мъж, държащ за повод животно, чийто вид е трудно да се 

определи [6]. Императорският орел на Късната империя също е изобразен на фасадата.  

Тази кратка разходка за малко не излезе скъпо на господин Лоран, чийто твърде капризен кон, 

отклонявайки се опасно от пътеката над пропастта, го принуди да го остави сам да се върне в 

конюшнята“ [7].  

 

▲ Seconde porte de la cité de Kali-Acra, livrant accès dans la citadelle du promontoire. (O. Tafrali. La 

cité pontique de Dionysopolis: Kali-Acra, Cavarna, Téké et Ecréné: exploration archéologique de la 

côte de la mer Noire entre les caps Kali-Acra et Ecréné, faite en 1920. Recherches d'histoire. Paris, 

Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1927, Pl. XVI). 

Разликата между рисунката на Жул Лоран от 1846 г. и снимките от 20-те години на 20-и 

век е подтискаща – крепостната стена (и порта) е разрушена и ограбена. В своя пътепис 

„Разходка до Искър“ // „Денница“, 10-11, 1890 г.) Иван Вазов пише: „Българинът е 

филоксерата на горите: дето му достигне топорът, трева вече не никне“. Същото може 

да се каже и за античните и средновековни крепости – неизчерпаем източник на камъни за 

строежи и камъни за „горене“ на вар. Същата е и съдбата на Калиакра. От нея е останалa 

само бледа сянка. 

При земетресението от 18/31 март 1901 г. крепостта Калиакра е силно разрушена. Разрушен е 

и фар Калиакра (изграден през 1866 г. с камъни от крепостта, впрочем и новият фар, изграден 

през 1901 г., също) [8].  

Бележки: 
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* Ксавие Омер дьо Ел и Жул Лоран (и техните двама спътници) са на нос Калиакра на 7 

октомври 1846 г., където пренощуват. Точната датировка на рисунката е 7 октомври 1846 г. 

1. 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. 

2. 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). 

3. Тя се съхранява в колекциите на Висшето национално училище по изящни изкуства в Париж 

(L'École nationale supérieure des beaux-arts, Paris).  

4. Xavier Hommaire de Hell. Excursion sur les côtes septentrionales de la mer Noire (4e article). // 

L'Illustration, Journal Universel, № 549, Vol. XXII, 3 Septembre 1853, p. 151–152. 

5. Xavier Hommaire de Hell. Excursion sur les côtes septentrionales de la mer Noire (4e article). // 

L'Illustration, Journal Universel, № 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. 166–167. 

6. Днес съхранявани в музея на нос Калиакра. 

7. 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. 171–172; България. Френска хроника (1841-1878). Кореспонденции и гравюри от 

„Илюстрасион“. Съставител: Васил Василев. София, Книгоиздателска къща Труд, 1998, с. 57–

58. 

8. Карел Шкорпил пише: „При землетресението се пропукал фарът, та е станала нужда да се 

построи нов. При постройката му са били извадени от крепостните стени много дялани камъни 

и употребени за постройката на фара. С това са били развалени няколко стени. Строението на 

фара е станало по домашен ред от инженерите на компанията на фаровете, чрез наетите от 

тях работници. Имало е тогава предприемач само за доставяне на дълани камъни, който е бил 

каварненският жител В. Д. Джерахов; той вадил камъни от кариера (находяща се вън от 

укреплението) и от зидовете. Калиакра (Геларето) влизала тогава в Каварненската селска 

община, на която кметът бил Г. Карамфилов“. (Втори годишен отчет на Варненското 

археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница Зора“, 1908, с. 12). 

През 1967 г. крепостта Калиакра е обявена за архитектурен паметник на културата с 

национално значение (Държавен вестник бр. 73 от 1967 г.). С това започват и първите 

консервационно-реставрационни работи. Реконструкцията на третата крепостна стена (и порта) 

е извършена през 1986 г. от Националния институт за паметниците на културата (София), под 

методичното ръководство на арх. Ема Москова. Тя (за съжаление) не следва точно рисунката 

на Жул Лоран от октомври 1846 г.: сводът на прохода (два строителни периода, различаващи 

се по височина и ширина), височината на надвратната кула, зъберите на кулата (по-точно 

тяхната липса), височината на крепостната стена, според Константин Иречек – около девет 

метра (Академик Константин Иречек. Пътувания по България. Превел от чешки Стоян Аргиров. 

Под редакцията на доц. Евлоги Бужашки и проф. Велизар Велков. Издателство „Наука и 

изкуство“, София, 1974, с. 906). Липсата на зъбери по източната куртина на стената, броят на 

зъберите по западната куртина (при Жул Лоран – девет, при реконструкцията – осем), 

запълването на крепостния ров (в надвратната кула е имало съоръжение за вдигане и спускане 

на подвижен мост над рова), липсата на врати – външна и вътрешна, променят изгледа на 
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крепостна стена, която през 14-и век е изглеждала доста по-внушителна от модерната 

реконструкция. (Георги Джингов, Ана Балканска, Мария Йосифова. Калиакра. Том 1. Крепостно 

строителство. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 1998, с. 21, 177-182). 

 

▲ Третата крепостна стена на Калиакра, реконструкция – 1986 г. 
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