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щата Ню Йоркщата Ню Йоркщата Ню Йоркщата Ню Йоркщата Ню Йоркщата Ню Йоркщата Ню Йорк
Град на вода

Няма единно мне-
ние за произхода и
значението на име-
то "Варна".
Константин Иречек из-

казва предположението,
че то е славянско и тъж-
дествено на "врана",
"вран", "черен". За срав-
нение се посочват сродни
славянски думи, произли-
защи от старославянска-
та дума uarna, "гарван" -
vrana, wrona, ворона.
Братя Шкорпил търсят

тракийския корен на име-
то Варнас.
Варненският краевед

Петър Стоянов посочва
интересния факт, че в
различни части на света
селища с имена като Вар-

на, Варнавино, Варнек и
други се намират винаги
на брега на река, езеро
или море. Той приема, че
Варна означава "град на
вода".
В началото на XX век

архимандрит Инокентий
твърди, че името Варна
идва от аварската дума
"вар", означаваща град.
По времето на император
Тиберий (14 - 27 г. сл.
Хр.) Варна е носела име-
то Тибериополис. При ца-
руването пък на
императрица Ирина в
края на VIII век е носил
нейното име - Иринопо-
лис. В древността градът
се е наричал Одесополис
и Улисополис.

ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД: Във Варна, Ню

Йорк, живеят около 80
0 души.

Варна, Канада

Едно от 16-те насе-
лени места в света,
наречени "Варна" се
намира до Онтарио,
Канада.
Името на канадската

Варна е еднозначно свърза-
но с морската ни столица.
Селището на брега на езе-
рото Хърън е основано през
1854 г. от Джосия Браун Се-
кърд, който живее в него до
края на дните си. Джосия е
потомък на рода Секърд,
коитосанаследниципопра-
ва линия на хугенотите от
Франция. Основателят кръ-
щава новия си дом на името
на българското пристанище
Варна, от което по време на
Кримската война(1854-
1855) към Одеса отплуват
30 000 французи, съюзници
на Турция и Англия срещу
Русия.
Около 1800 г. районът на

днешната Варна, Онтарио,
бил част от земите на
област Хърън, собственост

на "Канадската компания"
на индустриалеца Джон
Голт.Ощепо-рано областта
била обитавана от индиан-
цитечипеуа, коитопо-късно
продали земите си на бели-
те.
Най-голямата забележи-

телност във Варна, Канада,
ет.нар. "ценотаф"-невисок
войнишки паметник, издиг-
нат през 1920 г., и посветен
на загиналите в Първата
световна война канадци.
Селцето Варна изобилства
отмагазинизасувенири,ме-
бели и антикварни вещи.
Друга Варна в Челябинс-

ка област, Русия, е основа-
на през 1842-1843 г. като
опорен пункт на оренбург-
ската казашка войска. Се-
лото е кръстено в памет на
завземането на турската
крепост Варна от руските
войски на 28 септември
1828г., повреметонаРуско-
турската война от 1828-
1829 г.

�МЕМОРИАЛ:Войнишкият паметник във Варна, Канада,
е издигнат в чест на загиналите вПървата световна война
канадци.


