
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТНА СТЕНА НА  

КАЛИАКРА 

 

▲ Jules Laurens – Kalagriah, chateau génois. 7 août 1846.  

Рисунката се съхранява в колекциите на Висшето национално училище по изящни изкуства 

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



 

▲ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▲ Крепостта Калиакра. Снимка от архива на Карел Шкорпил. 

 

▲ Калиакра – преди земетресението от 18/31 март 1901 г. (Снимка от колекцията на 

Любомир Юруков). 



 

▲ Regina Mariа, alaturi de principesa Ileana in plimbare la Capul Caliacra, cca. 1925. 

 

▲ Средновековната крепостна стена на Калиакра, реконструкция на НИПК от 1986 г. 

 

 



◄ Jules-Joseph-Augustin Laurens. 

Реконструкцията на третата крепостна стена 

(и порта), извършена през 1986 г. от 

Националния институт за паметниците на 

културата (София), под методичното 

ръководство на арх. Ема Москова, е неточна 

и некачествена. Тя не следва точно рисунката 

на френския художник Жул Лоран [1] 

(направена на 7 октомври 1846 г.), и снимката 

на крепостната стена, направена от Карел 

Шкорпил преди земетресението на 18/31 март 

1901 г., известни на проектанта на 

реконструкцията Христо Ямантиев [2].  

Сводът на прохода (два строителни периода, 

различаващи се по височина и ширина, добре 

видими на рисунката (литографията) и 

запазените снимки, височината на 

надвратната кула, зъберите на кулата (по-

точно тяхната липса), височината на 

крепостната стена, според Константин Иречек 

– около девет метра [3]. Липсата на зъбери по 

източната куртина на стената, броят на 

зъберите по западната куртина (при Жул 

Лоран – девет, при реконструкцията – осем), 

липсата на врати – външна и вътрешна, 

липсата на съоръжение за вдигане и спускане на подвижен мост над рова (според проучвателя 

на средновековната крепост Георги Джингов в надвратната кула е имало такова съоръжение), 

променят изгледа на крепостна стена, която през 14-и век е изглеждала доста по-внушителна 

от модерната реконструкция [4].  

Сравнявайки снимката на реконструираната крепостна стена на средновековната Калиакра с 

рисунката (и литографията) на Жул Лоран и снимките от колекцията на Любомир Юруков и 

архива на Карел Шкорпил, се сещам за крилатата фраза на  журналиста Петко Бочаров „Да, 

ама не!“. Визитната картичка на Приморска Добруджа – реконструираната крепостна стена на 

Калиакра от 14-и век, е загубила част от своя блясък (вероятно безвъзвратно). 

Бележки: 

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 (Xavier Hommaire de Hell) в неговата научна 

мисия в Турция и Персия. 

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

2. „Извършените тук археологически проучвания и наличието на два ценни документа – 

рисунката на френския пътешественик и изследовател Лоран (края на XVIII в.) и снимката на 

част от стената с входа, направена преди земетресението от 1901 година, доведоха до идеята 

за реконструкция на стената. При сравнение на запазения до наши дни образ на крепостната 

стена с тези от двата документа се налага изводът, че рисунката на Лоран е доста точна“. 

(Христо Ямантиев. Третата крепостна стена в Калиакра.  Проект за експониране. // Музеи и 

паметници на културата. Том 20, 1980, с. 21-24). 

3. В книгата си „Княжество България“ Константин Иречек пише: 

„Около 250 метра зад втората ограда дохожда същинският пристъп към скалистия мис. Той е 

къс провлак, долу при морската повърхност около 50 крачки широк, с път едва 3 метра на шир 



между шеметно стръмни спускове. Зад него се издигат живописни съсипни от средновековна 

крепост. Каменните стени, около 9 метра високи, пълни с дупки от старо скеле, са поставени на 

голата скала, на места и надвиснала. Входът води през четвероъгълна кула, от вятъра разбира 

се вече много съборена, със сводова врата, чийто под е природна скала. На дясно от нея 

високо на външната стена на непристъпно място се вижда малък грубо направен барелеф: бял 

камък с конник, вапцан червено. От двете страни на входа били, казват, зазидани каменни 

лъвове, които отнесли французите през Кримската война“. (Константин Иречек. Княжество 

България. Негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша 

история. В 2 части: Част I. Българска Държава. Превела от немски Ек. Каравелова. Пловдив, 

Издание и печат на Хр. Г. Данов, 1899, с. 842). 

4. Георги Джингов, Ана Балканска, Мария Йосифова. Калиакра. Том 1. Крепостно строителство. 

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