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ИЗ ПИСМАТА НА ЛЕЙТЕНАНТ ГОДМАН И КОРНЕТ НЕВИЛ ОТ 

ЛАГЕРА НА ПЕТИ ДРАГУНСКИ ПОЛК ПРИ КУТЛУ БЕЙ ОТ 

ВРЕМЕТО НА КРИМСКАТА ВОЙНА   

Ричард Темпъл Годман (Richard Temple Godman) е роден през 1832 г в 

имението Park Hatch, Hascombe, Surrey (втори син на Джоузеф и Каролина 

Годман).  

Военната си кариера в започва като корнет на 17 май 1850 г.
1
 в 5-ти (на 

Шарлот, принцеса на Уелс) драгунски гвардейски полк (5th (The Princess 

Charlotte of Wales’s) Regiment of Dragoon Guards). Повишен е в чин 

лейтенант на 3 март 1854 г.
2  

От 7 април 1854 г. лейтенант Годман е 

адютант на 5-ти драгунски полк
3
. Повишен е в чин капитан на 21 юли 1855 

г.
4
 Майор от 22 юни 1870 г.

5
 На 29 юли 1871 г. Ричард Годман се жени за 

Елиза Мари де Креспигни (Eliza Mary de Crespigny), от която има шест 

деца. Подполковник от 28 октомври 1871 г.
6
 Почетен полковник (Brevet 

Colonel) от 30 януари 1877 г.
7
 Достига до звание генерал-майор от запаса 

на 31 януари 1882 г.
 8
 На 17 ноември 1912 г. получава почетното звание 

полковник на 5-ти драгунски полк
9
. Умира на 11 декември 1912 г. 

 

 Лейтенант Ричард Темпъл 

Годман, 5-ти драгунски полк. Снимка Роджър Фентън, 1855 г. 

 

Ричард Темпъл Годман участва с полка си в Кримската война в състава на 

тежката бригада (Heavy Brigade) под командването на бригаден генерал 

Джеймс Йорк Скарлет (James Yorke Scarlett). 5-ти драгунски полк (20 

офицери и 295 войници) (295 коня), с командир подполковник Томас Ле 

Марчант (Lieutenant-Colonel Thomas Le Marchant), дебаркира при Варна, от 
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Куинстаун (Коб), Ирландия, на борда на парахода „Хималаи“ (Himalaya) 

на 15 юни 1854 г. (Army Medical Department, I, 1858: 12). От 21 юни до 27 

юли 1854 г. полкът лагерува край левия бряг на река Девня (Army Medical 

Department, II, 1858: 8–9).  

В Галиполи и Варна съюзническите (английски и френски) войски са 

сполетени от холера, тиф и дизентерия. За да намали загубите от холерата, 

командването на кавалерийската дивизия избира ново място за лагеруване. 

От 28 юли до 17 август 1854 г. 5-ти драгунски полк лагерува при с. Кутлу 

бей (дн. с. Неофит Рилски, Област Варна, Община Ветрино).  

На 26 септември (вторник) 1854 г. тежката бригада (Heavy Brigade) (в 

състава на която е и 5-ти драгунски полк) отплава от Варна за Крим. 

Лейтенант Годман участва с полка си в битката при Балаклава (25 

октомври 1854 г.) и при обсадата на Севастопол. 

 

 Генерал-майор Ричард Темпъл Годман. 

 

От лагерите на 5-ти драгунски полк в Скутари, Варна, Девня, Кутлу бей, 

край нос Галата и Крим, лейтенант Годман пише писма до своите близки. 

Те са публикувани от Филип Уорнър през 1977 г.
10 

  

„Лагер Кутлу бей, 7 август 1854 

Скъпа майко, 

Ние напуснахме нашия лагер и дойдохме тук на 28 юли
11

; на около пет 

мили по пътя за Шумла [Шумен], тук е висока и открита местност и е по-

здравословно, отколкото в долината на Девня. ... Ще ти разкажа някои 

новини от това място. Ние изградихме лагер на огромна поляна, близо до 

едно бедно селце, бедно, както всичко наоколо. Първи драгунски [полк] са 

на пет мили от нас, а останалите от нашата бригада са все още във Варна. 

Леката кавалерия под командването на Кардиган, е на около 20 мили преди 
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нас в Ени пазар [Нови пазар]; дивизията под командването на сър Джордж 

Браун е също на около пет мили разстояние от нас. 

Маршрутът на армията не е очертан предварително, а просто се сменя 

територията. Днес потегляме отново на около миля, за да намерим ново 

място, което е необходимо да се прави на всеки десетина дни. Не си 

представям, че можем да останем дълго тук, тъй като водата намалява и 

ние сме принудени да изгребваме всяка капка от кладенците и от една 

чешма на половин миля от нашия лагер. 

Това е най-горещият месец в Турция, термометърът рядко е под 90 градуса 

[°F] на сянка, а често показва и повече; аз не чувствам топлината така, 

както преди. Изглежда, че съм свикнал и се чувствам наистина добре. 

Слънцето над нас е вредно за здравето. Аз винаги съм облечен, дори и 

когато не съм дежурен, с бяла широка дреха с тюрбан и наметка върху 

раменете. Нямам идея как слънчевите лъчи преминават през всичко това.  

... Сега сме по-добре с прехраната, няма друг полк наблизо. Лавкаджията 

направи лавката днес, така ще сме добре през следващите дни; ще си 

получаваме порцията телешко и ще го приготвяме по-добре от всякога.  

... От главното интендантство ни дават кафе, но то трябва да бъде 

препечено на лопата или каквото и да го направим, то никога не е много 

хубаво и понякога е трудно за преглъщане. Също получихме ориз и ром, 

което мисля, че е много добре за здравето ни. Колкото до картофите, 

имахме само една касетка, откакто сме дошли в Турция, а имахме и черна 

бира за два дни. Тъй като фурните са в Девня, много дни ядохме сухари 

вместо хляб. 

  

Лагер Кутлу бей, 12 август 1854 

Скъпи татко, 

Толкова съжалявам да ти кажа, че холерата е много лоша тук, но не е била 

толкова смъртоносна из страната, колкото във Варна. Ние, като други 

заразени полкове, споделяме същата съдба, но аз съм с големи надежди, че 

това ще отмине, казват също, че към 15-ти времето ще стане по-хладно. 

Много е потискащо тук, нищо не ни оживява освен вестниците, които не 

идват по-често от веднъж на седем или осем дни. 

Има ята от красиви сини птици, мисля, че са скорци, както и много 

качулати папуняци. Имаме си такива вкъщи“ (Letters Home from the Crimea 

1999: 40–44). 

 

В писмо до своята майка от първи август 1854 г. от лагера при Кутлу бей 

корнет Грей Невил пише: 

„Досега са стигнали до теб, смея да твърдя, преувеличени разкази за 

холерата. Не може да се отрече, че се появиха доста случаи, докато бяхме в 

Девня. Загубихме няколко души, но тъй като тук е по-сухо място, надяваме 

се с помощта на Господ, болестта да не се разпространи, има добри 
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предпоставки това да се случи – влажно езеро, лошо време и т. н. На около 

пет мили сме от Девня, недалеч по картата от Ени пазар и на около 

тридесет от Шумла, в която посока замина Леката бригада“ (Letters written 

from Turkey and the Crimea 1870: 89). 

 

 Паметна плоча на капитан Хенри 

Алдуорт Невил и корнет Грей Невил в църквата Света Богородица (St 

Mary’s Church) в Сафрън Уолдън, Есекс (Saffron Walden, Essex). 

 

Грей Невил (Grey Neville) е роден на 15 октомври 1830 г. (пети син на 

Ричард Грифин лорд Брейброк и Джейн Корнуолис). Военната си кариера 

започва на 16 април 1852 г. като корнет в 5-ти (на Шарлот, принцеса на 

Уелс) драгунски гвардейски полк
12

. 

Участва с полка си в Кримската война (1854). Умира от раните си, 

получени в битката при Балаклава – 25 октомври 1854 г., във военната 

болница в Скутари на 11 ноември 1854 г. Погребан в английските военни 

гробища в Скутари. 

 

Анастас АНГЕЛОВ 
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 В доклад на Медицинския департамент на английската армия (1858 г.), предназначен за парламента, за 

лагера на 5-ти драгунски полк при Кутлу бей пише:  

„Военният лекар дава допълнителни сведения: бригадата беше разделена и полкът преместен в 

Кутлу бей, където лагеруваше в центъра на обширно и равно поле, близо до пътя от Варна за Шумла. В 

непосредствена близост до лагера се намираше бедняшкото малко гръцко село Кутлу бей, разположено в 

една падина, най-ниската точка на полето. Това село представляваше няколко къщурки и един хан и 

беше изключително мръсно и занемарено. Имаше две гробища в близост до него, но от вида на 

непокътнатата пръст, не изглеждаше да е имало някаква необичайна смъртност измежду населението. 

Плитките кладенци на това село снабдявяха голяма част от водата за полка, но водата беше доста 

кална. В близост имаше няколко хубави извора, от където беше доставяна голяма част от водата за 

офицерите и войниците.  
... На 5-ти август полкът се премести към ново място за лагеруване, на отсрещната страна на 

селото, далече от кладенците. Поляната беше покрита с растения, които издаваха много неприятна и 

натрапчива миризма. Селото граничеше с лагера, откъм наветрената страна се намираше главното 

интендантство и обора с добитъка. Лагерът обаче беше често почистван от зловонния плевел. 

... На 10-ти полкът се премести на отсрещната страна на селото, на място на около 500 ярда 

северозападно от първото място за лагеруване. По време на първия ден някои от мъжете умряха, през 

нощта командващият майор и хирургът се разболяха от диария, а капитанът от холера“ (Army Medical 

Department, I, 1858: 13). 
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https://www.thegazette.co.uk/London/issue/23789/page/4384
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/24411/page/437
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/25064/page/277/data.pdf
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28670/page/9397
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Доктор О’Флаерти (Staff Surgeon 1st Class Richard James O'Flaherty) отбелязва: „Лагерът се 

намираше на един тревист склон и беше единственото място на пътя за Шумла, който осигуряваше 

достатъчно вода. В същото време беше близо за осъществяване на връзка с Леката дивизия, която се 

беше настанила в Манастир, с Първи кралски драгунски полк, разположен в Кара Хюсеин и чрез него с 

Втора дивизия, която се намираше на върха на планинския хребет. От лагера в Котлубей нито камък или 

дърво можеха да се забележат от мили разстояние. Селото представляваше няколко къщи, почти 

опустели; нямаше никакъв подслон, земята беше от глина, покрита с ниска трева, започнала да изсъхва 

от горещината“ (Army Medical Department, II, 1858: 8–9). 
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