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Надпис на чешмата до Музея 

В три поредни публикации, ще имате възможност да прочетете за още 
едно от богатствата на балчишката земя, а именно чешмите в гр. Балчик. 

Техен изследовател е балчиклията арх. Велин Нейчев 

В продължение на по-
вече от две хилядоле-
тия различни народи, 
етноси и религии са 
оставяли своите дъл-
боки следи в материал-
ната култура на нашия 
град. Измежду всички 
съхранени артефакти 
от отминалите епохи 
най-висока документал-
но-историческа стой-
ност имат епиграфски-
те паметници. Това са 
писмени паметници, 
достигнали до нас не 
чрез преписи, а непо-
средствено в техния 
оригинал. Наименова-
нието им произлиза от 
гръцката дума за надпис 
– “епиграфе”. За Балчик 
такива паметници са, 
преди всичко, възпо-
менателните и строи-
телните надписи върху 
сгради, чешми, надгроб-
ни плочи и др. Най-ши-
роко разпространени, 
не само в Балчик, но и 
на територията на цяла 
североизточна Бълга-
рия са османо-турските 
епиграфски паметници.
Османо-турският език 
е официален език в Ос-
манската империя. Той 
се числи към групата на 
тюркските езици и въ-
преки, че в основата си е 
турски, неговата лекси-
ка се е състояла от около 
70% арабски и персий-
ски заемки. Освен това 
в османо-турския език 
са се използвали отдел-
ни арабски и персийски 
граматически конструк-
ции, поради което към 
средата на 19 в. той вече 
значително се отличава 
от разговорните турски 
диалекти.
      В началото на 20 в. 
Кемал Ататюрк провеж-
да радикална езикова 
реформа, като заменя 
арабската азбука из-
ползвана в османо-тур-
ския език с латиницата. 
Учредява Турското ези-
ково дружество, което 
кодифицира съвремен-
ния турски език на база-
та на народните говори 
в Анадола и подменя 
голяма част от арабски-
те и персийски заемки в 
османо-турския с техни 
аналози от местните 
диалекти. Така новосъз-
даденият съвременен 

турски език не се явява 
пряк наследник на ос-
мано-турския и въпре-
ки, че османо-турският 
език е бил официален в 
Османската империя в 
продължение на повече 
от 400 години днешните 
турци не го разбират.
Османо-турските епи-
графски паметници се 
отличават със своето 
изящество и красота, 
които до голяма степен 
се дължат на характер-
ните графични символи 
на буквите в арабската 
азбука. Текстовете са 
гравирани върху плочи 
от бял мрамор като над-
писите са с изпъкнал ре-
леф, а не вдълбани. Ка-

меноделците-калиграфи 
са отнемали от плочата 
пространството около 
буквите, което е сложен 
и трудоемък процес и 
превръща епиграфски-
те паметници в произ-
ведения на изкуството 
с висока художествена 
стойност. За по-голям 
контраст и по-лесно 
разчитане възпомена-
телните плочи често са 
били оцветявани, като в 
някои случаи е бил оц-
ветяван само фонът, в 
други само буквите, а в 
трети, и буквите, и фо-
нът, са били оцветявани 
в различни ярки и наси-
тени цветове.
       Днес в Балчик се съх-
раняват десетки осма-

но-турски епиграфски 
паметници. В голямата 
си част това са надгроб-
ни плочи, но най-силен 
интерес представляват 
надписите върху чеш-
мите. Водата има важно 
символично значение в 
Исляма и строителство-
то на обществени чеш-
ми се смята за голяма 
добродетел, която може 
да осигури на дарителя 
място в рая. Затова чеш-
мите са били изгражда-
ни покрай главни улици, 
площади и кръстовища 
и надписите от възпо-
менателните плочи са 
можели да бъдат видяни 
от всеки пътник.
  Една от най-

разпознаваемите чешми 
в нашия град е чешмата 
до музея. Това е един-
ствената чешма с два 
строителни надписа в 
Балчик. За разлика от 
повечето чешми, кои-
то си имат имена, като 
например: Лъвовата 
чешма, Голямата чеш-
ма, Горчивата чешма, 
Чатал чешма, Ибрямо-
вата чешма, Темелко-
вата чешма, Татарската 
чешма и др., в народна-
та памет не е запазено 
името на чешмата до 
музея. Тъй като според 
епиграфските надпи-
сите това е най-старата 
съществуваща досега 
чешма в Балчик, ние ще 
я наречем Старата чеш-

ма.
      Тялото на Старата 
чешма има кубична 
форма със страна на 
куба от порядъка на 
260-270 см. Изработе-
на е от местен шуплест 
варовик, като водохра-
нилището се е намирало 
в обема на чешмата. Въ-
трешното пространство 
е достъпно през малък 
метален капак на запад-
ната стена, разположен 
на голяма височина над 
нивото на прилежащия 
терен. Украсата се със-
тои от каменен корниз, 
който обикаля чешмата 
по целия и периметър. 
Два правоъгълни пила-
стъра окантват главната 
южна фасада, на коя-
то се намира чучура. 
В горния си край пи-
ластрите завършват с 
капители, които завиват 
и по страничните стени. 
Интересен декоративен 
елемент е двустепенна-
та розета, разположена 
под корниза в средата на 
главната фасада. В пър-
вия кръг около зърното 
са подредени 13 прави 
листа, след което следва 
втори кръг от 21 завити 
по посока на часовни-
ковата стрелка листа. 
Розетата е един от най-
разпространените ор-
наменти в украсата на 

чешмите у нас от 18-ти 
и 19-ти век. Каменната 
декорация, завършваща 
с каменна топка на по-
крива на Старата чешма 
е поставена през годи-
ните на социализма. В 
първоначалния си вид 
чешмата е имала редица 
от корита, преливащи 
се едно в друго, които 
са служили като поилки 
за домашните животни. 
Днес е съхранено само 
едно от тях. Безспорно 
най-изящните елементи 
от украсата на чешма-
та са възпоменателните 
мраморните плочи, с 
надписи на османо-тур-
ски език.
      На източната сте-
на, към главната улица,                                                  Чешмата в Гемеджито

Надпис на чешмата в Гемеджито 

                                                 Най-старата чешма в Балчик, до Музея 

е разположена плоча с 
пет редов надпис, пър-
вият от които съдържа 
често употребявания в 
подобни случаи израз 
на арабски език:
“Ве минюл-ма кюл шей-
и-хай” – Всичко живо 

(идва, произхожда) от 
водата. Съдържанието 
на целия надпис гласи: 
„Всичко живо (произ-
хожда) от водата.
Пий, господине от во-
дата на Ак бунар, (тво-
рение) на създателя на 
добри и хубави дела 
господин Араб Исмаил
Алемдар, нека ти бъде 
наздраве.
 Желая (ти) от бога тво-
рец (щото) крайната ти 
спирка да бъде рая.
на 3 шабан 1202 г. = 9 
май 1788 г.“       Цитира-
ният превод е направен 
от проф. Петър Миятев 
през 1954 г. По отноше-
ние на плочата от юж-
ната страна на чешмата, 
изтъкнатият учен само 
споменава, че тя е от по-
късно време 1283=1867 
г., надписът е бил на син 
фон с червено оцветени 
букви и отново напомня 
за Араб Исмаил, който е 
докарал вода за чешма-
та от местността Ак пъ-
нар. Професорът добавя 
още, че текстът съдър-
жа някои подробности 
около възобновяването 
на чешмата и нейното 
подобряване с цел да за-
доволи нуждите на жи-
телите на града.
      Цялостен превод и 
на двата надписа откри-
ваме в едно непублику-
вано досега изследване 

от арх. Емил Даскалов, 
наречено “Чешмите в 
Балчик”. Самото из-
следване се състои от 
38 страници напечатани 
на пишеща машина и 
съдържа предговор, кра-
тък разказ за историята 

на Балчик, същинска 
част, в която подробно 
са описани съществува-
щите към онзи момент 
чешми в града ни и за-
вършва със справочник 
за използваната лите-
ратура. Изследването е 
богато илюстрирано с 
фотографии и илюстра-
ции направени от авто-
ра, съдържа преводите 
на всички епиграфски 
надписи от градските 
чешми и е завършено 
през м. юли 1976 г. в гр. 
София. Този интересен 
документ се е съхранил, 
благодарение на усили-
ята на г-жа Петрушка 
Костова /покойница/ и 
г-жа Донка Гроздева.
В горе споменатото из-
следване е предложен 
следният превод на над-
писа от южната плоча: 
„Като взе вода от Ак 
бунар, Араб Алемдар 
Кямран построи тази 
чешма, от която пиеха 
жадните. От много го-
дини чешмата нямаше 
капка вода и никой не 
мислеше да я напра-
ви. Като откри друга 
вода Саид син на моола 
Ибиш я построи нано-
во и тя стана отново с 
душа.
Да му се отплати Гос-
под с Кевсерска вода и 
на благодетеля да даде 
подслон в рая.

Напиши Февзи датата с 
маргарит и се поклони 
на Господа.
Да бъде опреснен живо-
та (новия) на жадните, 
които ще пият.
1283=1867 г. Кямран – 
успяваш в живота (щас-

тливец).“
Кевсер – реката, която 
тече в Рая (В текста е 
записано името на ка-
меноделеца, изработил 
плочата, което е голяма 
рядкост и висока чест, 
оказвана само на най-
заслужилите майстори, 
б.а.)
     С търпението и ста-
ранието на калиграф, 
арх. Даскалов прерису-
ва надписа от източна-
та страна на чешмата, а 
превода, който публику-
ва гласи:“Всичко (живо) 
произхожда от водата. 
Пий господине Ак бу-
нарската вода, дело на 
благодетеля господин 
Араб Исмаил Алемдар. 
Да ти е сладко! Пожела-
вам от Бога мястото ти 
да бъде в рая.
месец шабан 3 1202 = 9 
май 1788 г.
Алемдар – знаменосец“ 
     За съжаление авто-
рът не посочва, кой е 
преводач на текстове-
те. И двата алтерна-
тивни превода са ед-
накви по съдържание, 
като предложеният от 
проф.П.Миятев е малко 
по-поетичен. Днес над-
писите са на син фон, а 
буквите не са оцветени.
(следва част втора)
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