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Кирил Йорданов,
кмет на Варна
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Варна,Варна,Варна,Варна,Варна,Варна,Варна,
ОГЪН: Селцето Варна, Ню Йорк, има своя по-

жарна от доброволци, осно
вана през 1954 г.

XIX ВЕК: Така е изглеж
дала централна-

та улица на Варна, Н
юЙорк, през 1897 г.

(Продължeниe от 19 стр.)
Цените на къщите във Вар-
на,Илинойс,неотстъпватна
тези в слънчева Флорида.
Средната цена на еднофа-
милно жилище е около $89
600. Освен че носи името на
морската ни столица, Варна,
Илинойс, имаисравнително
ниска

надморска височина
от 222 метра

Селото е част от община
Пеория,първото европейско
поселениевИлинойс,иможе
да сепредположи, че сред за-
селниците е имало и бълга-
ри. Въпреки този факт в ин-
формационното бюро на
Пеория не бяха чували за
селцето с българско име, ни-
то можеха да намерят исто-
рическа информация за
произхода му. "Българската
връзка"вероятноезаличена,
след като наследниците на
първите заселници са еми-
грирали към съседните голе-
ми градове. Чикаго, който
има най-голямата българска
общност, е едва на 180 км от
Варна, Илинойс.

Друга "американска" Вар-
на се намира в област Томп-
кинс, щата Ню Йорк.

На 5-6 км от известния
университет "Корнуел", кой-

то е част от т. нар. "Бръшля-
нена верига" на най-пре-
стижните ВУЗ-ове в Амери-
ка, се намира Варна, Ню
Йорк.

"Това е много малко селце
безиндустрия.Иманяколко-
стотин жители, млади и ста-
ри, които работят главно в
университета.Многоестуде-
но, от октомври до май по-
стоянно има сняг", разказа
Кейти, администраторка в
хотел "Кларион" в гр. Итака,
разположен на 5 км северно
от Варна. Итака, който носи
името на

острова на Одисей
е доста по-популярен и раз-
вит от Варна. И тук както с
Варна, Илинойс, историче-
ската връзка с България е
безвъзвратно изгубена в ми-
налото.

"Имаме много историче-
скиименавобластта-Ромул,
Овидий,Елисей,Итака-хва-
ли се ДонОливър отИнфор-
мационния център на общи-
на Томпкинс. - В Итака жи-
вееголямагръцкадиаспорас
много хубави ресторанти. За
българскаобщностнесъмчу-
вал, но със сигурностможете
данамеритепотомцинабъл-
гари в района.

Голяма част от данните за

развивало земеделие, но ос-
новните работодатели днес
са университетът "Корнуел"
и колежът "Итака". Варна е
разположена сред т. нар.
"Фингърлейкс ъвНюЙорк" -
група езера и реки, разполо-
жениживописно въвформа-
танапръститенаръка.Село-
то има пожарна команда, ос-
нованапрез1954г.,следкато
опустошителен пожар изпе-
пелява една от най-големите
постройки.Впожарнатаима
25 доброволци, които работ-
ят без заплащане.

"Във Варна е хубаво - има
един ресторант, природата е
красива.Няма туристически
атракции, но на 45 минути с
кола са разположени при-
роднипарковеирезервати" -
обобщава разказа си адми-
нистраторката Кейти, която
е посещавала селцето.

"Бихме могли да се побра-
тимим, но това зависи от
много условия", заяви кме-
тът на Варна Кирил Йорда-
нов. Черноморската ни сто-
лица поддържа приятелски
отношения с едни от най-го-
лемитеградовевсвета-Мая-
ми, Одеса, Марсилия. Кме-
тът Йорданов не изключва
възможността в бъдеще

да се сближим
с някоя от американските
"морски столици".

Още една американска
Варна се намира вщата Ва-
шингтон, на северозапад-
ната граница с Канада. То-
ва малко селце е закътано в
окръг Кълъмбия, на 424 м
надморска височина. Ме-
стоположението му е отбе-
лязано само на най-подроб-
ните карти. От фирмата
"Водещи хотели в Америка"
не можаха да намерят нито
едно място за нощувка око-
ло Варна, Вашингтон. Сел-
цето е миниатюрно и това е
характерно за повечето на-
селени места в северните
щатинаАмерика.Втяхоби-
кновено има 4-5 по-развити
градове и всичко останало
са малки, рядко населени
селца и градчета без особен
поминък. Една-две кръчми
и някой и друг "Макдо-
налдс"или "БъргърКинг" са
единственото забавление
навън. Жителите на тези
диви поселения пътуват с
километри до работното си
място,новчастниясиживот
предпочитат уединението
сред суровата природа.
Страниците подготвиха

ЙОРДАН ТОДОРОВ
МАЙЯ ХРИСТОВА-

КРАНК,
Вирджиния, САЩ

Варна,щатаНюЙорк,сабез-
възвратно изгубени, така че
неможеда се каже със сигур-
ностдалииметоимавръзкас
черноморската ни столица.

"Единственият град с име-
то Варна, за който имаме ня-
каквисведения,сенамирана
брега на Черно море", пише
ДжорджБ. Гудричпрез 1898
г. в своята

История на Варна, Етна
и съседните градове в общи-
на Томпкинс". През години-
те името на селото е обект на
непрестанни спекулации.

Историкът У. Глен Морис
хвърлямалкоповече светли-
на върху корените му с из-
следването си "Произход на
имената в община Томп-
кинс", публикувано през
1951 г.

"Варна очевидно дължи
името си на някой добре за-
познат с класиката. Варна е
вариант на древногръцкото
имеОдисей (едноотимената
на българската Варна е Оде-
сос - б. а.). Тя е кръстена така
в чест на Омировия герой,
посетил по море много земи.
Освентовабългарският град
Варна е едно от двете най-
важнипристанищанаЧерно
море", пише Морис.

Д-р Керъл Кеймън, исто-
рик на община Томпкинс и
преподавател в Корнуел-
ския университет, разказва,
чевначалотонаXIXвекВар-
на влизала в рамките на

т. нар. Военен тракт
Той бил изграден от земи,
обещани от правителството
на воюващите за колонията
НюЙоркповременаАмери-
канската война от 1812 г.

"Чувала съм, че Варна е
кръстена на някой си Айзък
Варна, който се е заселил
през1800 г. в околноститена
сегашното село. Съмнявам

се, че тази история е досто-
верна, но още днесще я про-
веря", каза д-р Кеймън спе-
циално за "168 часа". Според
историчката най-вероятна е
версията за Варна като ва-
риант на името Одесос. В
близост до Варна, Ню Йорк,
се намира град Улисис (от
англ. "Ulysses" - Одисей). И
дветенаселениместасаосно-
ванипрез1817г.,обясниоще
д-р Кеймън.

"Никой не знае откъде се е
взелотоваиме.Варнаеосно-
вана в началото наXIX век и
доколкото ми е известно,
сред първите заселници на-
времето

не е имало българи
Също така няма докумен-

ти, че някой от тях е носил
името Варна, така че и това
обяснение отпада. Варна,
НюЙорк, въобщенеизглеж-
да като Варна, България.
Най-малкото не е пристани-
ще", разказва Саймън
Сейнтлоурън, който поддър-
жа електронен сайт на аме-
риканската Варна. Според
Саймъннякойотпървитеза-
селници просто е харесал
звучното име Варна и не из-
ключва "българската следа".

"Варна е много малко мя-
сто, вкоетоживеятоколо800
души.Тя е "безпризорно сел-
це", което означава, че има
име, но не и самоуправление
под формата на кметство",
казва още Саймън.

Допитване на "168 часа"
сред хотели и ресторанти в
общинаТомпкинспоказа,че
почти никой не се сеща
заВарнаотпървияпът.След
известно подсказване в съ-
знанието на хората изплува
"Варна, до университета
"Корнуел". Районът, където
се намиращатскатаВарна, е
хълмист.Вминалототамсее

Градове
двойници

Варна Бей, Австралия -
залив на о-в Тасмания
Варна Парк, Австралия -
област на Сидни
Варна, Италия - алпийски
град в региона Трентино-
АлтоАдидже,СевернаИта-
лия
Варна, Швеция - градче
в област Остерготланд
Варна,Иран - селовобласт
Остан-е Есфахан
Варна, Латвия - градче
Варна, Азербайджан -
планинско село в Кавказ,
близо до Баку
Варна, Сърбия - село
София, САЩ - градче
в Ню Мексико
София, Мексико - град
в област Гуанахуато
София, Мексико - град
в област Коахилда
де Зарагоза
София, Мозамбик -
град в провинция Мапуто
София, Молдова - град
София, Куба - град
в провинция Гранма
Русе, Хаити - град
в област Гранд Анс
Русе, САЩ - село
в щата Колорадо
Русе, САЩ - село
в щата Айдахо
Русе, САЩ - село
в щата Южна Каролина
Русе, САЩ - село
в щата Уискънсин
Русе, Бряг на
слоновата кост - село
Бургас,Испания-селовКа-
талуния
Бургас, Русия - град
в Иркутска област
Бургас, Иран - град
в областта Остан-е Систан
ва Балухестан
Бургас, Турция - град
в Измир
Бургас, Турция - град
в Бурса
Бургас, Турция - град
в Маниса
Плевен - село въвФранция

ХЕРАЛДИКА: Гербът
на

град Варна, Италия.

�КОРЕН:Д-рКерълКеймънотКорнуелския университетне
отхвърля версията за българския произход на името Варна.

Можем да се
побратимим
- Г-н Йорданов, знаете

ли, че в света има 16
града с името Варна?
- Да, чувал съм. Част от

тях се намират в САЩ.
Изготвяли са ми подробна
справка по въпроса.
Преди време Български
морски флот също ми из-
прати информация, че

много кора-
би плават

под
името
Варна.
Когато
следвах
фило-
логия,
изучавах
и топони-

мия - наука за географ-
ските имена.
- Какво знаете за на-

селените места по света
с името Варна?
- Почти нищо, не съм

запознат в подробности.
- Ако ви предложат,

ще се побратимите ли с
Варна, Ню Йорк?
- Защо не. Варна е до-

ста отворен град, но по-
братимяването е доста
сложен процес. Не знам
дали припокриването на
имената е повод за по-
добен акт.
- Какво е необходимо

за побратимяването на
два града?
- Основното, което се

търси, е сходството. Гра-
дът отсреща трябва да е
равностоен на Варна.
Тоест да е курортен цен-
тър, с интересна история,
университети и богата
култура. Не зная дали
Варна, Ню Йорк, отговаря
на тези критерии. В по-
братимяването между
градовете има и чисто чо-
вешки елемент. С него се
извършва обмяна в
областта на образование-
то, културата и спорта.


