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Обществените чешми в Балчик
Забравените малки архитектурни паметници
Историческия музей. Тя 
е единствената чешма, 
върху която са поставе-
ни два надписа.От вгра-
дената мраморна плоча 
с надпис на източната 

стена на чешмата се 
чете в превод следното:

[1] И сторихме от вода-
та всяко живо същество.
[2] Благодетел и до-
бротворец е знатният 
(сейид) арабин.
[3] Знаменосецът 
(Алемдар) Исмаил. 
Пий, господине, водата 
от Акбунар, да е наздра-
ве!
[4] Отправям молба към 
Бога Създател послед-
ното ти жилище да ста-
не раят. 
[5] На 3 ш[абан] 1202 
година.
Месец шабан започва 
на 7 V 1788* г., сряда, 
и трае 29 дни. Трети се 
пада на 9 май 1788 г.
*(звездичката показва 
високосна година)

Източник:Превод от 
доцент д-р Кате-
рина Венедикова на 
22.04.2021 година

Надписът започва със 
сура от корана (И сто-
рихме от водата всяко 
живо същество.), което 
е типично за надписи на 
чешми в други градове 
в България и в мюсюл-
мански държави, стана-
ли част от най-успеш-
ната държава, в която 
Ислямът е официална 
религия – Османската 
империя. От надписа 
се чете не само кога е 
направена чешмата, но 
се черпи и много ценна 
информация за дарите-
ля. Според д-р Венеди-
кова знатният (сейид) 
арабин Исмаил е или 
етнически арабин, при-
знат за потомък на про-
рока Мохамед по линия 
на по-малкия му внук 
Хюсеин, по-малкия син 
на любимата дъщеря 
на Мохамед, Фатма и 
съпруга й Али – братов-
чед, чичов син на Моха-
мед, или става дума за 
алемдар (знаменосец), 
т.е. еничар, служил като 
офицер в ортите на Ени-

Снимка Розалия Петкова: „Ибрям чешма“ или „Ибрахимовата 
чешма“

черския корпус, като ду-
мата арабин е прозвище 
на Исмаил. С постро-
яването или възстано-
вяването на чешмата 
добротворецът Исмаил 

си обещава място в рая.

От мраморната плоча с 
надпис върху южната 

страна на чешмата се 
чете в превод следното: 
[1] Като взе вода от Ак-
бунар, Араб Алемдар 
Кямран построи тази 
чешма, от която пиеха 
жадните.
[2]От много години 
чешмата нямаше капка 
вода и никой не мисле-
ше да я направи.
[3] Като откри друга 
вода Саид, син на молла 
Ибиш я построи отно-
во и тя стана отново с 
душа.
[4] Да му се отплати 
Господ с Кевсерска вода 
и на благодетеля да даде 
подслон в рая.
[5] Напиши Февзи да-
тата с маргарит и се 
поклони на Господа. Да 
бъде опреснен живота 
(новия) на жадните, 
които пият. 
1283 = 1867 година
Кямран е персийско име 
и означава успял в жи-
вота, щастливец.
Кевсер е река, която 
тече в рая.

Източник :Архитект 
Емил Даскалов „Чешми-
те в Балчик“, София 
1976г., стр. 11-12

Очевидно е, че двата 
надписа от източна-

та и южната страна на 
чешмата са тясно вза-
имосвързани, затова 
трябва да се разглеждат 
заедно. 
Много вероятно е Саид, 

синът на молла Ибиш, 
да е пряк наследник на 
еничаря Исмаил и по-
ради това по примера 

на своя прародител да 
е възстановил по-къс-
но същата чешма. За 
това допускане говори 
фактът, че първият ред 
на надписаот южната 
страна е посветенне на 
Саид, а само на Исмаил. 
Тукпише, че Араб Алем-
дар Кямран (Исмаил) е 
построил чешмата, но 
трябва да се отбележи, 
че това е написано едва 
след възстановяването 
на чешмата от Саидпрез 
1867 година, т.е. око-
ло 79 години след по-
ставянето на надписа от 
източната страна през 
1788 година. С описа-
нието, че Исмаил е по-
строил чешмата, Саид 
подсилва делото на своя 
прародител. Ако не са 
били роднини, едва ли 
Саид би почел Исмаил 
по този начин, и то още 
в първия ред на текста.
В надписа от 1867 го-
дина името на Исмаил 
не е директно споме-
нато. Тук са изписани 
прозвищата на Исмаил 
Араб, Алемдар, като ду-
мата сейид е пропусна-
та, което говори за това, 
че Исмаил не е потомък 
на пророка, а по-скоро 
е бил офицер от Ени-
черския корпус. Пак на 
същото място Исмаил е 

назован Кямран, което 
може би означава, че 
давайки му това про-
звище Саид го смята 
за щастливец, защо-
то чрез построяването 
на чешмата Исмаил е 
влязъл в рая. С възста-
новяването на съща-
та чешма Саид желае 
Господ да му даде под-
слон в рая. Арабското 
име Саид, както и пер-
сийското име Кямран, 
означава на български 
щастливец, успешен и 
произхожда от думата 
сейид. 
Възможно е еничерски-
ят произход на Исмаил 
да е и причината да не 
се споменава името, 
прозвището или про-
фесията на баща му в 
надписа от 1788 година, 
както е при повечето 
дарители-мюсюлмани. 
Като еничар той е по-
томък на християни, но 
възпитан в правата вяра. 

Исмаил е до такава сте-
пен индоктриниран по 
време на своето обуче-
ние, че се смята дори за 
наследник на пророка 
Мохамед. Поради това е 
наречен във втория ред 
на надписа от 1788 го-
дина и сейид.
Тъй като надписът вър-
ху източната стена на 
„Чешмата до Съвета“ с 
дата 9 май 1788 година 
е най-старият от всич-
ки запазени надписи, 
архитект Велин Нейчев 
смята тази чешма за 
най-старата в Балчик 
и я нарича „Старата 
чешма“. Тя може и да е 
най-старата, но може и 
да не е. В надписа от из-
точната страна от 1788 
година обаче не пише, 
дали Исмаил е напра-
вил нова чешма или е 
възстановил вече съще-
ствуваща. В преведения 
надпис пише само, че 
Исмаил е взел вода от 
Акбунар (Белия кладе-
нец или Бели извор). 
При изършване на 
пътен ремонт, на около 
8 метра пред „Лъво-
вата чешма“ в посока 
„Старата чешма“, към 
края на 80-те години 
на миналия век бяха 
открити останки от ста-
ра канализация, която 

ясно показа, че водата 
от „Лъвовата чешма“ е 
била използвана по-на-
долу също от „Старата 

чешма“. Това води до 
предположението, че на 
мястото на „Лъвовата 
чешма“ се е намирала 
друга много по-стара 
чешма, която през 1788 
година е била наричана 
„Акбунар“ (Бели извор). 
Според архитект Даска-
лов „Лъвовата чешма“ 
е построена през 60-те 
години на 19 век. Той 
споменава на страница 
10 в своето изследва-
не, че при проучвания, 
правени през 1909 го-
дина „Аслан чешма“ не 
фигурира в списъка на 
чешмите в Балчик. На 
„Аслан чешма“ тога-
ва са ѝ казвали „Кавак 
чешма“.

Наричайки себе си 
сейид (наследник на 
пророка) Исмаил показ-
ва, че е обичал да пре-
увеличава. Може би в 
надписа от 1788 година 
умишлено не е спомена-
то, че става дума само 
за ремонт на канала, 
водещ до „Акбунар“. 
Принципът на иконо-
мичност чрез каскадно-
то използване на водата 
в Балчик е застъпен и 
при други чешми, на-
пример водата от „Го-
лямата чешма“ е из-
ползвана по-надолу от 
вече несъществуващата 
чешма на ул. „Васил 
Априлов“. Това означа-
ва, че вероятно „Старата 
чешма“ не е най-старата 
в Балчик, а е построена 
по-късно,за да поеме 
водата от някогашната 
чешма „Акбунар“. Въз-
можно е при „Акбунар“ 
да става дума за друга 
чешма, която се е нами-
рала в центъра на Бал-
чик, но не на мястото, 
където сега се намира 
„Лъвовата чешма“. Ло-
кализирането на „Акбу-
нар“ би дало отговор на 
въпроса, дали „Чешмата 
до съвета“ е най- стара-
та или не. 
Както отбелязва архи-
тект Даскалов в изслед-
ването си, надписът от 
южната страна говори 

за „спиране на вода от 
някои извори“, в резул-
тат на често размества-
не на пластовете в този 

район. Явно става дума 
за прекъсване на водо-
провода. Най-вероятно 
както Ибрахим, така 
и Саид са ремонтира-
ли пропадналия канал, 
водещ водата от сегаш-
ната „Лъвова чешма“ 
към чешмата до Исто-
рическия музей, като 
вероятно са санирали 
и фасадата и. Възмож-
но е водата от „Старата 
чешма“ да е използвана 
по-надолу по трасето 
или от „Голямата аяз-
ма“, или от чешмата 
близо до джамията, ко-
ято е била разположена, 
западно от сградата на 
Историческия музей.

Гемиджи чешма
От надписа върху „Ге-
миджи чешма“ или как-
то гемиджии и казват 
„Голямата чешма“, се 
чете в превод следното:

[1] На Ахмед ага и хад-
жи Мустафа ага браво! 
Те станаха причина да 
започне поправката на 
тази чешма. 
[2] Останалото насе-
ление последва имама 
Али ефенди Муезил, 
кайто раздаде безплатно 
сладката вода (себил).
[3] На следната дата по 
стар стил той предло-
жи (водата) за пиене на 
жадните души.
[4] Водата на живота (аб 
хаят) от Балчик стана за 
жадните общо достоя-
ние (селсебил).
[5]Съставих и друга 
дата стар стил за жадни-
те души. В чест на Ала-
ха водата на чешмата 
стана общо достояние. 
1275 = 1859 година

Източник: Архитект 
Емил Даскалов „Чешми-
те в Балчик“, София 
1976г., стр. 22-23

Преводът на надписа 
не е добър, но въпреки 
това се разбира, че тази 
чешма е само възстано-
вена, което е типично за 
повечето чешми в Бал-
чик. Може да се каже, 

че в Гемиджи махала и 
през 1859 година, малко 
след края на Кримската 
война, са живяли основ-

но мюсюлмани. Инте-
ресното е, че в надписа 
не се пожелава благоде-
телите да влязат в рая, 
което говори, че Ахмед 
ага и хаджи Мустафа 
ага са по-скоро само 
инициатори за започва-
не на възстановяването 
на чешмата и може би 
са успели да организи-
рат жителите на махала-
та, да се включат също 
при възстановяването и, 
но да не са поели лично 
разноските по извърше-
ния ремонт.

Ибрaхимовата чешма

„Ибрям чешма“ 
или „Ибрахимовата 
чешма“е разположе-
на на около 1,2 км от 
центъра по посока квар-
тал „Левски“, от дясна-
та страна на пътя малко 
преди дренажната гале-
рия.

Надписът и в превод 
гласи:
[1] Обладетелят на 
благодетел и велокоду-
шие,който е от благо-
родно балчишко семей-
ство
[2] Харачзааде Ибрахи-
мага изразходва (голе-
ми) блага.
[3] В памет на загина-
лите (за вярата) той на-
прави тоя недовършен 
извор.
[4] Нека жадните пият и 
помнят последователи-
те на доброто. С калем 
записах като по вода да-
тата.
[5] Нека бъде жив тоя 
човек, пий бистрата 
вода от чешмата.
1271= 1855 година

Източник: Архитект 
Емил Даскалов „Чешми-
те в Балчик“, София 
1976г., стр. 26-27 

От историческа гледна 
точка може би този над-
пис е най-интересен. За 
съжаление той е открад-
нат и се намира в частна 
колекция в Балчик.
От надписа се чете, че 

Снимка Розалия Петкова: „Голямата чешма“ или „Гемиджи чеш-
ма“

Снимка Розалия Петкова: „Горчивата чешма“ или „Чатал чешма“


