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Обществените чешми в Балчик
Забравените малки архитектурни паметници
Преди 45 години, в непу-
бликуваното изследване 
„Чешмите в Балчик“ от 
юли 1976 година, софи-
йският архитект Емил 
Даскалов за първи път 
акцентира върху пробле-
ма за неглижирането на 
градските чешми. Като 
архитект, естет и човек с 
усет към значимото,
той е отправил апел 
към обществеността 
на Балчик да се обърне 
по-голямо внимание на 
градските възрожденски 
чешми или както ги на-
рича „творби на малката 
архитектура“, с цел да се 
положат по-големи гри-
жи за тяхната реставра-
ция и поддържането им. 
Той е документирал със 
снимков материал и илю-
страции чешмите в Белия 
град, което е безкрайно 
ценно, защото голяма 
част от документирани-
те чешми са разрушени 
и вече съществуват само 
като архивни снимки и в 
спомените на по-старите 
балчиклии.
Идеята на архитект 
Даскалов градските 
чешми да бъдат включени 
в архитектурни ансамбли 
и намерят съответно 
подходящо място в гра-
доустройственото реше-
ние на даден площад, 
улица и прочие бива само 
от части реализирана. И 
както казва той: „Би било 
добре, ако от техните чу-
чури наново потече би-
стра вода. Пред тях няма 
вече да има моми и жени 
с менци, но затова пък 
чешмата ще се възроди и 
ще ни напомни по-добре 
за моменти тъжни или 
весели от нашата исто-
рия“. Може би този негов 
апел е послужил и като 
повод някои от чешмите 
да бъдат реставрирани в 
началото на 80-те години 
на миналия век. Те сега 
са отново в окаяно състо-
яние, а чучурите на някои 
от чешмите и капаците, 
закриващи водохранили-
щето, както и два надпи-
са, са откраднати.
Трябва да се изтъкне и 
ролята на тогавашния 
директор на Градския му-
зей в Балчик д-р Марин 
Димитров, един широ-
ко скроен човек,обичащ 
безкрайно Балчик, макар 
и не балчиклия, който с 
много настояване, молби 
и по негови думи „с мно-
го кандарми“ е успял да 
убеди градската управа 
и преди всичко бившето 
партийно ръководство да 
се отпуснат средства за 
реставрация на чешмите. 
Примерът е последван 
от балчиклията архитект 
Велин Нейчев, който със 
статиите, публикувани 
в общински седмичник 
„Балчик“ в брой 2, 3 и 4 
от 2012 година, също по-
ставя проблема за рестав-
рацията и поддържането 
на чешмите. Балчик дъл-
жи и благодарност към 
г-жа Петрушка Костова 
и г-жа Донка Гроздева, 
които са запазили въпро-
сното изследване, а г-жа 
Гроздева любезно го е 
предоставила на архи-
тект Нейчев. За съжале-

Снимка Розалия Петкова: „Аслан чешма“ или „Лъвовата чешма“

ние апелът на архитект 
Нейчевза реставрация и 
поддръжка на малкото 
останали градски чешми 
остава все така нечут, 
като глас в пустиня.
Неподдържането на об-
ществените чешми в 
Балчик едва ли се дъл-
жи само на липса на 
финансови средства, 
защото Балчик е една 
от богатите общини в 
България. 
Проблемът е по-скоро в 
разпознаването или въз-
приемането на чешмите 
като ценни архитектурни 
паметници за града, кои-
то трябва да се запазят и 
за идните поколения. В 
този смисъл е добре да 
се посочи теоретичният 
подход на германския 
специалист по опазване 
и грижа за паметниците 
на архитектурата и кул-
турата Екарт Рюш, пу-
бликуван в първи брой на 
списание „Денкмалпфле-
ге“ (Опазване на памет-
ниците) от 21.03.2001 
година, относно иден-
тифицирането на даден 
обект като архитектурен 
или културен паметник. 
Според Рюш фокусът 
трябва да се постави пър-
во върху изясняване на 
въпроса, за това как се 
създава паметник и какъв 
смисъл има той. Тезата е, 
че механизмът на разпо-
знаване на даден обект 
като паметник протича в 
мисловен процес от три 
стъпки: 
Първо е необходимо да-
ден обект да влезе в по-
лезрението на наблюда-
ващия, при което обектът 
се възприема и разглежда 
или се изследва в неговия 
(например исторически) 
контекст. Второ, това да 
е последвано от отдаване 
на определена значимост 
на обекта (например 
възпоменание, посла-
ние). По-точно казано, 
значението на обекта е 
определена емоционал-
на структура, свързана с 
предварително оформени 
идеи и представи, които 
наблюдателят изпитва 
и преживява при съзер-
цаването на обекта. И 
трето, възприемането на 
паметника от страна на 
гледащия да се случи. 
Под това се разбира го-
товността да се допусне 
едно мисловно повтаря-
що се убеждение за зна-
чимостта на паметника, 
която предизвиква у гле-
дащия разпознаването на 
паметника като такъв.
Ако липсва само една от 
трите стъпки възприе-
мане, значимост, разпо-
знаване обектът остава 
безсмислен и – от позна-
вателна гледна точка – не 
се превръща в памет-
ник. От трите споменати 
стъпки най-интересна е 
същността на разпозна-
ването на даден обект 
като паметник. Разпо-
знаването е сечението 
между възприемането и 
значимостта. В проце-
са на разпознаване един 
обект се превръща във 
важен паметник, което 
е не по-малко от акта на 
създаване на една нова 

духовна реалност.
Субективно позициони-
раната значимост прави 
така, че обектът симво-
лично и параболично из-
глежда, че представлява 
нещо друго, а именно 
сама по себе си ценност. 
Човек одухотворява 
обекти като им прида-
ва значимост и обратно 
обективира значими цен-
ности. От това следва: 
Нито един обект не е зна-
чим сам по себе си. Няма 
нежелани паметници. 
Всички паметници се 
създават по преценка от 
някого и следователно са 
желани.

Балчишките чешми

По спомени на четирите 
сестри Киреки, Ангели-
на, Мария и Петричка 
(познати като Кованд-
жиеви, защото баща им е 
бил пчелар), живяли в Ге-
миджи махала и родени в 
началото на миналия век, 
в Балчик в началото на 
20 век е имало повече от 
30 градски чешми, като 
само на днешния площад 
„Хоризонт“ чешмите са 
били три на брой.
В изследването си ар-
хитект Емил Даскалов 
от 1976 година е описал 
общо 14 чешми, разделе-
ни условно в три групи: 
площадни, улични и во-
допойни.
Трябва да се отбележи, 
че от публикувания в ин-
тернет архивен снимков 
материал, достъп до кой-
то имаме благодарение 
на архитект Нейчев, се 
вижда, че всички чешми, 
независимо от горната 
класификация, са има-
ли освен чучури, също 
и корита. Следователно 
всички чешми, без из-
ключение, са били и во-
допойни, като броят на 
коритата и чучурите, как-
то и разположението на 
коритата са се променя-
ли с течение на времето. 
От снимковия материал 
на архитект Даскалов е 
видно, че чешмите око-
ло центъра на Балчик са 
били и са до днес по-кра-
сиви в сравнение с други-
те чешми. 
Най-скромни от есте-
тическа гледна точка са 
били чешмите в Циган-
ската /Татарската маха-
ла. Това не е случайно, 
а по-скоро отражение на 
социалния статус на жи-
телите на Балчик в среда-
та на 19 век и началото на 
20 век. Татарската махала 
в Белия град е възникна-
ла след Кримската война. 
В резултат на споразуме-
ние между Царска Русия 
и Османската империя 
много черкези и татари 
са изселени от Русия в 
Добруджа около среда-
та на 60-те години на 19 
век, като част от тях са 
се заселили в Балчик. 
Циганите са се заселили 
в Балчик около половин 
век по-късно, в началото 
на 20 век.

Площадни чешми

„Аслан чешма“ или 

„Лъвовата чешма“ е 
най-красивата балчиш-
ка чешма. Поставеният 
кран пред чучура стои в 

много силно противоре-
чие с архитектурата на 
чешмата и определено 
не ѝ придава тежест, а 
по-скоро я деградира.
 „Чешмата до съвета“ 
или „Старата чешма“ е 
чешмата с най-стария 
епиграфски надпис. Тя от 
много години няма капка 
вода и чака отново бла-
годетел, който да ѝ дари 
нова душа. 
От така наречените пло-
щадни чешми „Темелко-

вата чешма“ е съществу-
вала до 1956 година.

Улични чешми

От уличните чешми 
„Малката аязма“, „Голя-

мата аязма“, „Татарската 
чешма“, „Бюджек чеш-
ма“, „Тарханаджи чеш-
ма“, „Циганската чешма“ 

и „Чешмите на Христо 
Кеседжи“ (2 чешми), 
описани от архитект 
Даскалов, е останала 
само „Татарската чешма“ 
или „Чешмата на Кадир 
ходжа“.
Кадир ходжа се е грижил 
до края на живота си за 
„Татарската чешма“, по-
ради това тя е наречена 
и на неговото име. Сега 
тя се намира в състояние 
на разпад, потънала е в 
храсти, треви и боклук. 

Според г-жа Алпер Емер-
вели „Татарската чешма“ 
е известна днес сред 
жителите на града, жи-
веещи близо до нея, под 
името «Хаджъ чешме», 
на български „Горчивата 

чешма“ (Не трябва да се 
бърка с „Горчивата чеш-
ма“ до спирка „Дарака“.).

„Бюджек чешма“ е разби-
та, а надписът ѝ е открад-

нат още в края на 70-те 
години на миналия век 
от иманяри. Трънаци и 
храсти правят достъпа до 
нея днес невъзможен.

Водопойни чешми

От трите водопойни 
чешми „Голямата чеш-
ма“ (чешмата в Гемиджи 
махала), „Ибрахимовата 
чешма“ („Ибрям чешма“) 
и „Горчивата чешма“ 
(„Чатал чешма“) „Иб-
рахимовата чешма“ е в 
най-критично състояние. 
Това е подробно описано 
още в статията на архи-
тект Нейчев, публикува-
на в брой 4 на общински 
вестник „Балчик“ от 2012 
година. Тази чешма е 
имала най-много корита. 
Построена е в перифе-
рията на града. Мястото 
ѝ не е избрано случайно. 
Покрай нея са минавали 
овчари, водели стадата 
до пасищата, където днес 
се намира летището на 
Балчик.
„Ибрям чешма“ или 
по-точно „Ибрахимо-
вата чешма“ е чешмата 
с най-много корита в 
Балчик. Построена е в 
чест на убитите балчи-
клии-мюсюлмани по вре-
мена Кримската война.
„Голямата чешма“ е сим-
вол и гордост на Гемид-
жи махала. Според леген-
дата, след навлизането 
на морето при потопа, 
морската вода се е спря-
ла точно до тази чешма, 
а жителите на Балчик са 
връзвали лодките си на 
кавака до чешмата. Ин-

тересен факт е, че дори 
години наред, след като 
отдавна във всеки дом е 
имало течаща вода, ста-
рите жители на Гемиджи 
махала са ходили да взе-
мат вода от тази чешма, 
когато са искали да ва-
рят боб. В края на 80-те 
години на 20 век е било 
взето решение чешмата 
да бъде разрушена. Бла-
годарение на силния про-
тест на гемиджии пред 
партийното ръководство 
в града, чешмата съще-
ствува до днес. Старият 
кавак отдавна е изсъхнал, 
а чешмата плаче отново 
за ремонт.
„Горчивата чешма“ мно-
го преди ремонта през 
80-те години на 20 век 
не е „Чатал чешма“, за-
щото на мястото на двата 
чучура (т.е. чатал), има 
само един чучур. Водата 

ѝ е много богата на кис-
лород. Чешмата е лошо 
проектирана и това е 
причината дебитът ѝ да е 
много променлив, въпре-
ки наличието на прелив-
ник. Поради това водата 
ѝ има лош вкус и чешма-
та е наречена „Горчивата 
чешма“ от жителите на 
бившата Бахча махала. 
От снимката се вижда, че 
новите корита са проте-
кли. Поставеният при ре-
монта нов бронзов капак 
е отдавна откраднат.

Надписите на чешми-
тев Балчик

Определено чешмите с 
изящно изработените 
надписи върху мраморни 
плочи предизвикват по-
вече интерес, защото ни 
дават възможност, прочи-
тайки преводите от осма-
нотурски на български 
език, да научим, какви са 
подбудите на дарители-
те за реставрирането на 
чешмите. Такива надпи-
си са едни от най-често 
срещаните османотурски 
епиграфски паметници 
по нашите земи. Повече-
то от запазените надписи 
на балчишките чешми са 
поставени около средата 
на 19 век, когато населе-
нието на Балчик е било 
предимно мюсюлманско. 
Известни са общо шест 
надписа, поставени вър-
ху пет чешми, като два от 
надписите са откраднати.

Чешмата до Съвета
Тази чешма се намира 
в центъра на Балчик, до 

Снимка Алпер Емервели: Останки от „Та-
тарската чешма“ или „Чешмата на Кадир 
ходжа“.

Снимка Розалия Петкова: „Чешмата до съ-
вета“ или „Старата чешма“

Снимка Розалия Петкова: Закритите от 
храсти останки от „Бюджек чешма“


