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адгробният камък на княз Урусов се 
намира в двора на варненския 
Археологически музей. Той 

останал във Варна след една от най-
ожесточените обсади, които градът е 
преживявал в своята история. Самата 
обсада е част от войната, която султан 
Махмуд ІІ обявил на Русия през април 
1828 г. и която тръгнала към Варна на 
23 юни 1828 г. В този ден от настъпваща-
та в Добруджа руска армия се отделили 
3-и и 7-и корпус с генерал Головин и 
поели към града със самия император 
начело. Към Варна тръгнала и руската 
флота. На 25 юли в тихия варненски 
залив се подредили 8 линейни кораба, 
между които наистина величествените 
“Мария”, “Франц Йосиф”, “Норд Адлер”, 
“Пармен”, “Пантелеймон” и “Скорий”. Сред тях, 
опнали белите си платна се виждали и три фрегати, 
бригове, бригантини и гребни катери, с една дума, 

невероятна картина, съставена от почти 
целия руски черноморски флот, командван 

от адмирал Алексей Грейг. Обсадата на 
Варна започнала по море и по суша, тя 
продължила три месеца и на 
29 сеп тем ври 1828 г. в 2 часа след обяд 
руските войски влезли в полуразруше-
ния град, където  в плен останали 9 000 
души и 191 оръдия. Руските войски 
престояли във Варна две години. 
Нито тогава обаче, нито по-късно, 
нито българи, нито руснаци изградили 
паметник или някакъв знак във връзка 
с отминалата обсада или в памет на 
шестте хиляди загинали руски офице-
ри и войници от сухопътните войски. 
Без паметник останали и 20-те офице-
ри и 238-те матроси от  състава на 

флота, убити и ранени по време на различните 
битки. Останал единствено  надгробният камък на 
княз Александър Александрович Урусов. 
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На 29 февруари 1860 г. Александър Рачински отправил малко напосоки 
питане към княз Сергей Николаевич Урусов – помощник-прокурор в импера-
торската канцелария в Москва, комуто написал следното: “Във Варна, в 
митрополитската църква почиват тленните останки на руски офицер, гробът 
му е близо до входната врата, край стълбата, водеща в женско отделение. 
Надгробната плоча е пренесена в олтара и сложена между царската врата с 
надпис, обърнат на север.” Княз Сергей Урусов препратил писмото в Петер-
бург на родния брат на загиналия – генерал-адютант княз Павел Александро-
вич Урусов, който по това време живеел на ул. “Николаевская” №11.

Като тънък лъч светлина, протегнал се в сумрака на годините, тяхната 
кореспонденция раздвижва пред погледа на смаяния читател сенките на 
тъмни и могъщи прадеди с имена подобни на далечен тропот на коне из степите на Златната орда. Фамилия-
та на Александър Александрович, пък и изобщо на князете Урусови пристига от там, където през ХІV век 
изживял своя динамичен живот основателят на рода Урусови Едигей Мангит. Неговата биография напомня 
боздуган, хвърлен с рязка и огромна сила, за да издълбае дълбока и грапава следа в историята на света. 

Император Николай I, 

главнокомандващ

руската армия по време

на Руско-турската война 

1828-1829 г.

Надгробието на княз Урусов представлява скромна, поизтрита мраморна 
плоча с надпис: “Здесь погребан Александр Александрович Урусов, 
Лейб-Гвардейского Измайловского Полка, Прапорщик, октября 1828 г.” 
Този надпис прочел в началото на 1860 г. руският консул във Варна 
Александър Рачински, когато плочата била вградена между царската 
врата и престола в митрополитската черква “Св. Атанасий”. Ал. Рачински 
твърде се развълнувал, поради връзката, която направил между камъка и 
московските князе Урусови, някои от които познавал. 

КОНСУЛЪТ РАЧИНСКИ



  

Роден през 1352 г., твърде младият Едигей Мангит станал емир на безкрайната 
Бяла орда, след това хан на Ногайската орда, а през 1394 г. постъпил на служба при 
Тамерлан. Безразсъдно смел и изключително организиран, той помогнал на 
Тамерлан да превземе Грузия и Месопотамия, след това се оженил за сестра му и 
станал главнокомандващ на Тамерлановите войски. През 1399 г. Едигей разбил 
литовците на брега на река Ворскла и не много след това напуснал Тамерлан. 
Заминал за Урал, където станал улубей на мангитите, т.е. хан на Бухарското 
емиратство,  управлявано от династията Мангит. От там  се сдобил с второто си 
име. Междувременно безпощадният Тамерлан се изправил срещу Тохтамиш, 
потомствения владетел на необхватната Златна орда. Едигей му се притекъл на 
помощ и през 1407 г. убил Тохтамиш, в резултат на което Тамерлан го сподобил с 
неограничена власт. Още следващата година Едигей Мангит я употребил за нови 
походи за мощ и слава на татаро-монголската Орда и нахлул с армиите си в 
Московското велико княжество, опустошил Серпухов, Верея, Клин и Нижний 
Новгород, поради смутове тръгнал да се връща, пътьом опустошил Рязан и се 
прибрал в Ордата. 

В герба на князете 

Урусови е вписана 

цялата история на рода. 

Той представлява  щит, 

разделен на 6 части, 

в средата на който се 

намира малък червен 

щит със златна луна 

върху него, оградена 

от четири златни 

звезди. В първата 

от шестте части е 

изобразен ездач на бял 

кон и стрела в лявата 

ръка. На втората на 

сребърен фон е изобразен 

татарин, държащ в 

дясната си ръка орел, 

на третата – лък и 

летяща стрела, на 

четвъртата – златен 

лъв, пронизан в 

челюстта от две 

стрели, а върху 

петата на гълъбов 

фон е изобразен летящ 

дракон.  Шестата 

част представя бял 

агнец на златен фон. 

Щитът е покрит 

с мантия и корона, 

символи на княжеското 

достойнство.   

Едигей Мангит загинал през 1440 г. по време на една от междуособните 
битки в Ордата, оставяйки я простряна от Делхи до Анкара, могъща като 
никое друго царство по земята. Оставил и многолюдна челяд, от която 
произлизат интересни клонки като князете Кутумови, князете Шейдякови 
и князете Урусови,  последните от които произлизат от третото коляно на 
Едигей Мангит. Княжеското начало на рода поставил Урус-хан или ногай-
ският княз Урус-мурза, който през 1580 г. дал клетва за вярност на цар 
Иван ІV, наречен Грозни, после приел православието, преселил се оконча-
телно в Русия и през 1600 г. получил в дар от цар Борис известен и като 
Годунов, град Касимов на 156 км от гр. Рязан. От Урус-мурза, или както е 
вписан в разрядните книги – Урус Магомет Айдарович (Уруслан) тръгват 
ногайските князе Урусови, които в следващия век ще се приобщят към 
Руския двор и ще станат част от московското дворянство. Един от тях – 
мурза Касим, ще стане дворянин под името Андрей Сатыевич Урусов, и ще 
остане единствен продължител на княжеската фамилия в Русия. Когато 
починал през 1647 г. много от неговите наследници вече заемали висши 
постове в Московската държава. Понастоящем родови клони на князете 
Урусови могат да бъдат открити в V и VІ част на родословните книги на 
Московска, Смоленска и Санкт-Петербургска губернии. 

ОСНОВАТЕЛЯТ НА РОДА

На 12 ноември 1767 г. в Москва се родил  княз Александър Михайлович Урусов, 
когото съдбата белязала със знака на щастлив семеен живот и непрекъснат възход 
в иерархията на държавната власт. Съвсем млад той вече е президент на Москов-
ската дворцова палата, а през 1824 г. е оберкамерхер и член на Държавния съвет. 
Оженил се щастливо за Екатерина Павловна, сестра на големия дипломат 
Д.П. Татищев, която му родила 8 сина и 4 дъщери и успяла да превърне многолюд-
ния им дом в гостоприемно средище на московския интелектуален елит. Чест гост 
на семейството бил А.С. Пушкин. По спомени на негови съвременници, през 
пролетта на 1827 г. той прекарвал почти всяка вечер в дома на князете Урусови и се 
чувствал “изключително весел, остроумен и словоохотлив, увличайки всички 
присъстващи със своите преразкази на руски народни приказки”, както самият 
той го описва в своя дневник. 

Първи от младите князе Урусови на белия свят на 1 юли 1805 г. се появил 
Александър. След него, един подир друг, през две-три години се появили братята 
му Андрей, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петър и Павел. И четирите сестри 
Александра, Мария, Наталия и София. 
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Трудна и оскъдна е информацията за живота на първородният син Александър Александрович. 
Най-вероятно е бил силно надарено дете, щом четем името му в Почетната книга на Руската академия на 
науките, вписано на 15 май 1825 г., т.е. когато е само на 20 години. В книгата, срещу думата “звание” е записано 
“доктор на икономическите науки”, а срещу “специализация” е вписано “държавен деятел”, т.е. такъв, каквито 
са били повечето от князете Урусови. Останалите седем братя на княз Урусов също се отдали на военно-
политическа кариера и всички до един стигнали до върховете на държавната иерархия.

Обявената през 1827 г. война между Русия и Турция сварила княз Александър Александрович 
Урусов на 22-годишна възраст и с военен чин прапорщик от Лейб-гвардията на Измайлов-
ския полк. В Лейб-гвардията, но с чинове подпоручици и в състава на Преображен-
ския полк, били включени и братята на княз Ал. Александрович младите князе 
Петър и Павел. Когато войната започнала, тримата братя били мобилизирани 
всеки в различен полк и на 28 август 1828 г., придружавайки своя император, 
стъпили на варненска земя. Обсадата и битката за Варна били жестоки, с про-
менлив и за двете страни успех. На 22 септември 1828 г. пионерите от Гвардей-
ския сапьорски полк взривили южния бастион на крепостта, при което всички-
те негови 600 защитници били убити и цялостната отбранителна линия на 

крепостта била нарушена. За тази победа император Николай изпратил своя флигел-
адютант княз Суворов да връчи на генерал Шилдер орден “Св. Георги” ІV степен, 

но веднага щом тържествените барабани на церемонията заглъхнали, турците 
засилили своя отбранителен огън. Това принудило командването да организира 
щурмови отряд от 110 войника от 13-и и 14-и Егерски полкове, подсилени от 
150 гвардейски сапьора и матроси под командването на подполковник Бурмис-

тер и с тях да проникне в крепостта. За прикриване на щурмовия отряд командва-
нето изпратило 2-а Гренадирска рота от Лейб-гвардията на Измайловския полк. 

Щурмът започнал на разсъмване на 25 септември 
1828 г. през отвора в крепостта, направен от 
сапьорите по-предния ден. Отрядът превзел 
южния бастион на крепостта и се барикадирал в 
него. Атаката на турците обаче била толкова 
яростна, че командването изпратило в подкрепа 
на своите още една рота от 13-и Егерски полк и 
три пехотни роти от Измайловския полк. 
Давайки си сметка, че тази именно схватка ще 
реши съдбата на крепостта, турското командва-
не съсредоточило около бастиона най-многолюд-

ните си части и след два часа 
руските войници били принудени 
да го напуснат. Стрелбата, ръко-
пашните схватки и битките 
продължили по кривите улици на 
турската махала в града, докато 
оцелелите руски части се измъкна-
ли от крепостта. Няма точна 
информация за броя на убитите и 
ранените офицери и войници по 
време атаката, но някои източници 
споменават 400 души. 
Най-вероятно в тъмнотата на тази 
фатална нощ прапорщикът от 
Лейб-гвадрдията княз Урусов също 
бил ранен неспасяемо и отнесен от 
другарите си обратно в частта. 

Вероятността раняването да е станало именно 
през тази нощ се увеличава от факта, че през 
следващите два дни не е имало никакви сраже-
ния, само гвардейските сапьори подготвяли за 
взривяване североизточната стена, след това 
градът бил подложен на ракетен обстрел и в 9 ч. 
сутринта на 29 септември 1828 г. Юсуф паша 
предал Варна на Николай І. В 15 ч. същия ден 
Лейб-гвардията на Сапьорния батальон влязла с 
развети знамена през Западната порта на 
крепостта. Втори влязъл Измайловският полк.

ПОСЛЕДНИЯТ ЩУРМ

Турска мортира
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Княз Александър Александрович Урусов починал през октомври 1828 г., т.е. броени дни след превземането 
на града. И най-вероятно на 2 октомври, ден преди да отпътуват от Варна с “Императрица Мария”, императо-
рът и неговата свита са посетили лазарета, за да сведат чела и да пожелаят скорошно оздравяване на смъртно 
ранения княз. Още същия месец, както отбелязали по-късно каменоделците върху камъка, княз Урусов 
починал. Десетина години по-късно, неизвестна ръка добавила в Почетната книга на Петербургската акаде-

мия на науките към графата “Урусов Александр Алек-
сандрович, князь”: “Умер не позднее 30 октября 1828 г.” 

През февруари 1860 г. впечатлен от мислите, които 
му навяло надгробието на княз Урусов, 
Ал. Рачински повел кореспонденция с брата на княз 
Урусов княз Павел Александрович Урусов. По това 
време по-малкият брат Павел живеел в Петербург, през 
1833 г. бил произведен в чин щабс-капитан 
в Лейб-гвардията на Измайлския полк, бил женен 
щастливо със шест дъщери и в момента, в който 
получил писмото от консула Рачински,  тъкмо бил 
произведен в чин генерал от пехотата. За съжаление, 
кореспонденцията им останала твърде кратка, тъй като 
през 1862 г. консулът Рачински напуснал Варна и 
князът не могъл да отговори на последните му писма. 

Консулското място във Варна заел Александър 
Александрович Олхин, току-що завършил право в 
Александровския лицей и темпераментен поет, на 
когото петербургското общество предричало блестяща 
дипломатическа кариера. Любопитство буди онази част 
от биографията на консула Олхин, в която той, след като 
се прибрал в Русия, като мирови съдия не само започ-
нал да защитава главно подсъдими за революционна 
дейност, но и сам станал член на революционна органи-
зация. Освен това написал много песни на революцион-
на тема и, както е записано в един от полицейските 
протоколи от 1879 г. “започна да се появява в най-тъм-
ните кръгове, да се познава с дъното на обществото и с 
това дъно той пляска и пее революционни песни, 

понякога даже и ги съчинява. Освен това моли да му доставят песни, които се пеят между работниците, за да 
ги преработва в революционни.” Ал. Олхин е автор на песента “Дубинушка”, която му донесла много неприят-
ности приживе и много слава 20 години по-късно. Преди да бъде арестуван и изселен през 1880 г., той именно 
защитавал революционерите по “процеса на 50-те” и по “Делото на нечаевци”.

Още с пристигането си през 1862 г. във Варна вицеконсулът получил писмо от княз Павел А. Урусов, който 
прилагал и 200 рубли с молба да бъдат употребени за поправка на камъка и за вечно поменаване душата на 
покойния в храма. С писмо, изпратено на 21 септември 1863 г. Олхин успокоил княз Павел Александро-
вич, че парите му са получени и предложил няколко неща за увековечаване на паметта на 
неговия брат. В края на писмото си, Олхин съобщава, че през декември 1863 г. 
ще бъде в Петербург и предлага на княз Павел Урусов да се видят 
там и да обсъдят на спокойствие въпроса с камъка и 
паметта на покойния княз. Няма информация дали 
срещата се е състояла. 

Надгробната плоча престояла между престола и 
царската врата  до 1956 г., когато във връзка с решение на 
Министерството на културата за превръщането на черква-
та “Св. Атанасий” в Музей на българската иконопис, започ-
нал основен ремонт на сградата. 

В края на 1959 г., на 28 декември, от подовата част на олтара 
били извадени 10 мраморни надгробни плочи, 9 от които с гръцки 
надписи, на които  варненските археолози погледнали като на 

Погребали  княз Урусов в притвора на черквата 

“Св. Атанасий” във Варна. Отгоре, наравно с останалата 

настилка, поставили мраморна плоча, гравирана с текста,   

който споменахме в началото. Плочата престояла там до 

1838 г., когато храмът бил ремонтиран и разширен, а всички 

плочи от гробниците – употребени за подовата настилка 

в олтара. Самият гроб останал някъде към средата на 

храма,  а плочата от гроба на, общо взето, неизвестния 

руснак, била положена на най-святото място – между 

царската врата и престола, със съображения, издаващи 

силно уважение към неговата памет. 



музейни експонати, заслужаващи съответното музейно отношение и ги прибрали в 
Археологическия музей, където се намират понастоящем. През лятото на 2008 г. по 
инициатива на руския консул във Варна Анатолий Щелкунов, плочата беше изчис-
тена, монтирана на специална поставка и поставена отново в притвора на църквата 
„Свети Атанасий”, недалеч от мястото, на което се е намирала петдесет години 
преди това. Тя е от плътен дребнозърнест сиво-бял мрамор с размери 0,93м/0,55м. 
Текстът е изписан с очарователен, изящен ръкописен шрифт, който поставя много 
въпроси във връзка с неговия автор и изобщо с неговата история. За съжаление, в 
централната си част текстът е повретен и нечетлив, което намалява удоволствието 
от красотата на оцелелите букви и увеличава съжалението за липсващите. Но дори с 
всичките си несъвършенства или точно поради тях, надгробието на княз Урусов си 
остава не само красив знак, израсъл в края на един млад живот,  но и кротък упрек 
заради забравата, погълнала без остатък една почти Освободителна война.


