
175 години от рождението на 

баронеса Юлия Петровна Вревская (25 

януари 1841 – 24 януари 1878) 

 

“Руска роза, загинала на българска земя” 

Виктор Юго 

 

         Избрала тревожно горящите очи на ранените пред щастливо горящите погледи на 

танцуващите в царските салони. Избрала младите й ръце да квасят с вода напуканите устни на 

умиращите бойци пред изяществото на придворните маниери. Светът посреща Юлия Петровна 

Вревская на 25 януари 1841 г. в гр. Лубни, Полтавска губерния, Руска империя (днешна Украйна). 

Израснала в семейство, където духът на героизъм, военни подвизи и страдания на ранени оставят 

свята следа в нейното сърце, тя, принадлежащата към елитния слой на руското общество, по-късно 

ще направи своя свещен и хуманен избор. И как иначе?! Баща й е потомствен руски дворянин, 

генерал- лейтенант Пьотър Варпаховски. Красотата и интелектът й не остават незабелязани от 

барон Иполит Александрович Вревски, един от най-образованите хора на своето време. Омъжена 

твърде млада за него, само на шестнадесет години, също така твърде млада остава вдовица, след 

като съпругът й е смъртоносно ранен в Кавказката война през 1858 г. В знак на почит към 

прославения генерал, баронеса Юлия Вревская е поканена в царския двор в Петербург и става 

придворна дама на бъдещата императрица Мария Александровна. Сред нейните приятели са Иван 

Тургенев, Яков Полонски, Василий Верешчагин и Иван Айвазовски. Придворният живот я среща и с 

други изключителни личности като Виктор Юго, Ференц Лист, Полина Виардо... Но на световната 

сцена е все по-тревожно. Започва Руско-турската освободителна война (1877-1878). Неравнодушна 

към събитията, баронеса Юлия Вревская продава Орловското си имение, за да събере пари за 

отряд от 22 лекари и медицински сестри. От 19 юни 1877 г. тя вече е в редиците на доброволците 

като медицинска сестра в румънския град Яш. Идва Коледа и всички руснаци се отправят към 

Русия, но Юлия Петровна тръгва към България. Ранените имат нужда от нея! В самия театър на 

бойните действия тя дава първа помощ на ранени в сраженията при селата Тръстеник и Мечка в 

Русенска околия и дори сама изнася ранени от бойното поле. Във временната военнополева 

болница близо до българския град Бяла тя върши най-тежката и мръсна работа, грижейки се за 

хилядите ранени при нечовешки условия. Там, сред тифусно болните, младото й 37-годишно тяло, 

повече от две седмици, заразено, тлее. В страх от зараза, за този период не я посещават лекари, а 

само болни, на които е оказвала безрезервната си помощ. В мразовития 24 януари баронеса Юлия 

Петровна Вревская остава завинаги в България. Остава завинаги и в паметта, и в сърцето на 



признателния български народ! Неслучайно Тургенев й посвещава едно от най-силните си 

стихотворения в проза "В памет на Юлия Вревская". Неслучайно на живота й е посветена руско-

българската драма „Юлия Вревска”. Неслучайно името й носи болницата в българския град Бяла. 

Това не е ”Opus magnum” (велико дело), сътворен от букви, нотни знаци, мрамор или бронз... Това 

е ”Opus magnum” на един житейски път, кратък, но до самия си край изпълнен с най-хуманния 

смисъл – дългa към човека!  

 

Лора Кекевска 


