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Керанка Далакманска-поетеса, писателка и журналистка с варненска 
награда. 

„Избавителят” на Каварна 

                                                 Еранос Еронасян

Арменците в България спо-
делят съдбата на българ-
ския народ през вековете 
и подпомагат българите 
по време на турското вла-
дичество, освободителна-
та Руско-турска война и 
Балканската война. Сред 
множеството впечатлява-
щи примери е подвигът 
на Еранос Гарабед Ерано-
сян - с основен принос за 
спасението на цивилното 
население на Каварна през 
1877 г. Вероятно поради 
високата си образованост 
за онова време (учил във 
Виена, знаел немски, френ-
ски, български, турски и 
арменски езици) Ераносян 
е бил назначен за началник 
на военния телеграф в Бал-
чик в рамките на турската 
империя. В разгара на Ка-
варненското въстание той 
се е жертвал за спасението 
на цивилното население на 
град Каварна, когато е бил 
само на 33 години.  
За съжаление не унаследих 
никакви семейни докумен-
ти за онова време - загубе-
ни или унищожени поради 
честите местения на моите 
праотци. Информацията 
ми се гради на спомени на 
дядо ми и преразказвани от 
моя баща, от архива в Ок-

ръжна библиотека „Дора 
Габе” Добрич, Историче-
ския музей в Каварна, от 
публикации в медии, отра-
зявали събитията, свързани 
с Еранос Ераносян.  
В книгата на Киряк 
Цонев „Жаравата раж-
да огън” изд.2007 г. и в 
книгата на Драган Тенев  
„Слънцето изгря най-
късно на изток” изд. 1987 
г. се описва Каварнен-
ското въстание, ролята и 
убийството на моя пра-
пра дядо.  
Предлагам по-долу цитати 
от медии и директора на 

историческия музей в Ка-
варна за Еранос Гарабед 
Ераносян: 
▪ „Герой от Руско-турската 
Освободителна война от 
1877-1878 година е Еранос 
Ераносян, родом от Добрич 
(09.04.1844 – 19.07.1877). 
Исторически документи 
сочат, че по време на Руско-
турската война арменецът 
Еранос Ераносян е начал-
ник на военния телеграф в 
Балчик. По време на Кавар-
ненското въстание, когато 
населението на града се 
вдига на въоръжена защи-
та срещу башибозушките 

и черкезки орди, негова 
телеграма спасява Каварна 
от пълно унищожение, а 
жителите ѝ от гибел.  Те-
леграфистът Ераносян, ос-
ъзнавайки огромния риск 
за живота си и живота на 
семейството си, без разре-
шението на властта, изпра-
ща телеграма до чуждите 
консули във Варна и посла-
ници в Цариград, в която 
съобщава за положението 
в Каварна.  Той пише: “В 
този момент избиват хрис-
тияните в Каварна, която е 
на половин час път от Бал-
чик. Ако никаква помощ не 
дойде до утре, всичко ще 
бъде свършено. Направете 
тази телеграма достояние 
на всички посланици”. 
Дипломатите реагират вед-
нага пред Високата порта 
и принуждават турските 

управници да изпратят во-
енни кораби, макар преди 
това многократно да откло-
няват молбите на каварнен-
ци. Еранос Ераносян успя-
ва да предупреди и спаси 
жителите на град Каварна 
от вилнеещите в Добру-
джа башибозушки орди, 
но загива при отбраната на 
града. 

 ▪ „Каварна се вдигна в 
защита мъжествена. В 
кърви потъна. Из пепели-
ща израсна.” Този надпис, 
изсечен върху паметника 
на Каварненското въста-
ние посреща всички, които 
влизат в морския град.  
Решаваща роля по време на 
Каварненското въстание от 
юли 1877 година са изигра-
ли двама души -  Андрей 
Василев – Амира, който 
застава начело на защитата 
на Каварна и телеграфис-
тът Еранос Ераносян. 
Дарина Мирчева, дирек-
тор на историческия му-
зей в Каварна:
„През юли 1877 година 
Каварна се превръща в 
арена на страшни кръво-
пролития. Добруджа, която 
остава далеч от арената на 
бойните действия, вижда 
всички ужаси на издева-
телствата. Така тя осъмва 

оградена от башибозуци 
и черкези и Каварна, об-
садена от 3 хиляди души, 
решава сама да се защита-
ва. Единствено тя от цяла 
Добруджа решава да брани 
своя град. Така, начело на 
самозащитата, застава Ан-
дрей Василев Димитров–
Амира. Умен, интелиген-
тен, за кратко време Амира 
успява да накара всички да 
воюват за града си, но след 
17 дни Каварна е опожаре-
на и почти напълно разру-
шена. Тези, които успяват 
да се спасят от черкезките 
кланета се укриват в учи-
лището. Високата порта не 
се отзовава на молбите на 
местните за защита на на-
селението. 
Спасение все пак идва, 
след намесата на телегра-
фиста от Балчик Еранос 

Ераносян. Той остава в 
историята на Каварна 
под името Избавителя. 

Ераносян се решава на 
почти невъзможната за 
един султански военен 
телеграфист стъпка - да 
изпрати телеграма до 
всички дипломатиче-
ски представителства 
в Цариград. Текстът на 
телеграмата е запазен, 
тя гласи „В този момент 
избиват християнското 
население в Каварна, 
който е на половин час 
път от Балчик. Ако никоя 
човешка помощ не дойде 
до утре всичко ще бъде 
свършено. Направете 
тази телеграма достояние 
на всички посланици.”
 Чуждите дипломати реаги-
рат веднага и принуждават 
турското правителство да 
изпрати два военни кораба 
в Каварна за защита на на-
селението. С тях пристига 
и Ераносян, който по-къс-
но загива от черкезки кур-
шум.”

ПРИЗНАНИЕ НА КА-
ВАРНА ЗА СВОЯ ИЗБА-
ВИТЕЛ

▪ По повод 130 години от 
освобождението на Бълга-
рия от турско робство на 
14 декември 2007 г. при-
знателните каварненци от-
криха паметник на Ера-
нос Ераносян, известил 
Европа за изстъпленията 
на башибозуците по време 
на Каварненското въстание 
през  1877 година, поста-
вен на улицата, носеща не-
говото име.” 
▪ На 30 октомври 2012 г. 
по предложение на кмета 
на Каварна Цонко Цонев, 
Общинският съвет на Ка-
варна взе решение за по-
смъртно провъзгласяване 
на Еранос Ераносян за 
почетен гражданин на 
Каварна.

 Съставил: д-р Артюн 
ЕРИНОЗОВ

Праправнук на Еранос 
Ераносян

Редакционният екип иска да сподели с читателите на вестник „Балчишки телеграф” статията, пос-
ветена на патрона на вестника Еранос Ераносян, ръководил Военния балчишки телеграф по време на 
турското робство. Статията е написана от праправнука на Еранос Ераносян: д-р Артюн Еринозов, 
председател на Областния съвет на БЧК Добрич

Творби на Далакманска влязоха в 
юбилеен сборник на независимите 

писатели 

Седем творби представят 
поетесата на Каварна Ке-
ранка Далакманска в юби-
леен сборник, посветен на 
30-год и ш н и н а т а на 
Съюза на независимите 
български писатели. Из-
данието включва поезия 
и проза. От близо 700-те 
му страниците лъха да-
рование то на десетки, 
впечатляващи с усета си 
към думите и мисълта, 
съвременни таланти. Че-
тивото дава представа за 
идейно-естетическите 
стойности на нашите ав-
тори. То има богата пали-
тра от многолика тематич-
на насоченост, творби с 

многопосочни художест-
вени превъплъщения – се 
посочва в предговора. 
Едни пишат по-камерно 
и създават произведения 
с интимен характер, други 
разработват философски, 
нравствени и психологи-
чески проблеми, но всич-
ки имат жива социална 
чувствителност и остра 
мисловност и търсят пъл-
ноценна реализация на 
своя талант. Едни творци 
са с графичен и акварелен 
рисунък, други с метафо-
рично-асоциативен по-
черк, но всеки разширява 
своя тематичен кръг, уп-
лътнява художествената 

образност и създава ярки 
литературни творби – се 
отбелязва още във встъпи-
телната част на книгата. 
Чрез поместените творби, 
Съюзът на независимите 
български художници се 
стреми да утвърди зна-
чимата литература, която 
да възражда, променя и 
извисява човека и обще-
ството – признава акаде-
мик Марин Кадиев, пред-
седател на творческата 
формация, уверявайки и 
че в това всъщност, е сми-
сълът и на самия писател-
ски труд. На добър час на 
изданието!
 Анелия ИВАНОВА

 Еранос Гарабед Ераносян е роден на 09.04.1844 г. в гр. До-
брич и е прадядо на баща ми Еранос Саркис Ераносян. Той 
е почетен като „Избавител на Каварна”, заради герой-
ството по време на Каварненското въстание през 1877 г.

                                                 Андрей Василев - 
Амира

                                                 Паметник на Еранос Ераносян в Каварна 

                                                  Еранос Ераносян

 . . . Страхувам се за думите, 
които не съм казала, 
за хората, които не съм срещнала,
 за пътища, които не съм извървяла, 
за болестта, превзела този свят 
през граници, и брегове, и хора. 
Страхувам се, но продължавам да мечтая. 
Усмихната, пресичам граници, 
превземам брегове, 
очите ми се запознават с нови хора, 
и думите незнайно накъде 
ни пращат болка за любов и път, 
в тревожно, безпощадно и красиво време… 
Да се страхувам ли ? Избирам да мечтая! 

Керанка Далакманска
 /из подготвяната нова книга на поетесата/

КУЛИНАРЕН ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУР
21 ноември 2020 г.
12.00 до 18.00 ч. При запазване на всички здравни правила. 
Пътуване с личен транспорт.
В първата българска плантация за отглеждане на трюфели
 Незабравимо приключение на лов за трюфели с обучени 
професионално кучета търсачи и техния  водач в горския 
район на Балчик.
 Ще откриете тайнствения свят на трюфелите – царя на 
гъбите, ще ви запознаем с произхода им и как да откриете 
неговите уникални кулинарни свойства.
 Дегустация на натурални трюфели и продукти от тях с 
възможност за закупуване.
Ракия-магия във фабриката за веселие, казана в с. Куманово.
 Запознаване с процеса на производство на ракия от 
приготвяне на материала до дестилация и дегустация.
 Дегустацията е придружена със зеленчуци, сирене и 
кашкавал домашно производство.
Цена : 44.00 лв.
Цената включва: Застраховка, водачество, дегустация в 
посещаваните обекти.
Цената не включва транспорт.
С НАС ВИЖДАТЕ И НАУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ !
Записване до 20.11.20 г.
За Варна- тел. 0878 602 901,
e-mail : varnatourism@abv.bg,
Николай Панайотов


