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Варна през Руско-турската война от 1828-1829 г. в спомените на руски 

офицери 

 

 
1. Щурм на Варненската крепост, 1828 г. (Erstürmung der Türkischen 

Festung Varna durch die Russen den 7ten October 1828). 

 

На 29 септември (11 октомври) 1828 г., след 3 месечна обсада по време на 

Руско-турската война от 1828–1829 г., Варна е превзета от руските войски 

[1]. Най-голямата турска крепост и пристанище по западния бряг на Черно 

море, прикриваща един от пътищата, водещи към столицата на Османската 

империя – Константинопол (Истанбул), е в руски ръце. Крепостта 

капитулира и командирът на гарнизона – капудан паша Иззет Мехмед 

(Topal İzzet Mehmed Paşa), предава ключовете на крепостните порти.  

Крепостта се отбранява до изчерпване на продоволствените запаси. 

Руснаците откриват в складовете само изгнило просо (Лукьянович 1844, 2: 

120). Те пленяват 6 087 души и вземат като военни трофеи 178 оръдия и 

мортири с различни калибри (13 чугунени, останалите медни) [2], запаси 

от гюлета и барут и до 40 хиляди пушки, пистолети, ятагани и кинжали 

(Лукьянович 1844, 2: 120; МС 1850: 297; МС 1854, 11, 3: 281) [3]. 
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Осемстотин души (420 души лична охрана и 380 души редовна пехота), 

начело с коменданта на крепостта, запазват оръжията си и са освободени 

под клетва да не се бият във войната, 4 хиляди са разоръжени и освободени 

(Лукьянович 1844, 2: 120–122). Руските загуби при обсадата на Варна са 

290 убити офицери и около 3 хиляди войници (История русской армии 

2003, 2: 406) [4]. Турските загуби са 7 хиляди души убити и ранени (Атлас 

сражений XIX века 1896: 5). За загубите сред местните жители – 

мюсюлмани и християни няма данни. Пощаденото от полевата и корабна 

артилерия население е поразено през 1829 г. от пренесената от руските 

войски морава язва (чума). От април до края на август 1830 г. част от 

останалото християнско население (българи и гагаузи), заедно с руските 

войски, завинаги напуска родните си места и се преселва в Бесарабия и 

Южна Русия [5]. 

 

 
2. Излизането на Иззет капудан паша с останалите му верни 300 войни 

(Abzug des Capudan Pascha mit den ihm treugbliebenen 300 Türken aus Varna 

– Anton Tessaro). 

 

С превземането на Варна руската армия си осигурява източния фланг и 

сигурен път за доставки по море на военни материали, храни и фуражи от 
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Измаил, Одеса, Николаев, Херсон, Евпатория, Севастопол, Феодосия и 

Таганрог (Затлер 1860: 116; Епанчин 1905, 1: 380–381) [6]. Това е и най-

голямата победа на руската армия в първата година на войната (крепостите 

Силистра и Шумен остават в турски ръце). В града се настанява руски 

гарнизон (Лукьянович 1847, 4: 256; ОЗ, 43, 1830: 102–104), който остава 

тук до 2 (14) септември 1830 г. 

  
3. Übergabe der Festung Varna am 11 October 1828 – Anton Paterno. 

 

С настъпването на студовете голямата част от руската армия се оттегля на 

зимни квартири в Дунавските княжества. Главният щаб на Втора армия 

(армията на Балканите) се установява в Яш. През зимата на 1828–1829 г. 

главните сили на 6-ти и 7-ми пехотни корпуси са разположени в Хърсово 

(Хършова), Кюстенджа, Мангалия, Каварна, Балчик, Варна, Хаджиоглу 

Пазарджик (Добрич), Козлуджа (Суворово), Гебедже (Белослав), Девня и 

Провадия (Chesney 1854: 139). Щабът на генерала от инфантерията Логин 

Осипович Рот, командир на 6-ти пехотен корпус по това време, 

„начальствующий войсками по правую сторону Дуная“ е във Варна. Във 

Варненската крепост зимуват части на 7-ма и 10-та пехотни дивизии (с 

командири генерал-лейтенант Павел Николаевич Ушаков и генерал-

лейтенант Никанор Михайлович Свечин) (Лукьянович 1844, 2, 338). 

Военен комендант на Варна и генерал-губернатор на Пазарджишка и 

Бабадагска област е генерал-лейтенант Евгени Александрович Головин [7].  
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Варненската крепост 

Руските офицери и дипломатически чиновници, участници във войната, 

оставят в своите спомени и записки реалистична картина на трудно 

превзетата от руската армия Варненска крепост [8]. 

 
4. План крепости Варны с окрестностями. 

 

Порфирий Николаевич Глебов (1810–1866), прапоршчик (първи, младши 

офицерски чин) от 7-ма артилерийска бригада (по-късно генерал-

лейтенант) пише в своите спомени:  

„Варна лежи в залива на Черно море, в основата на северния склон на 

древния Хемус. Високи минарета, цитадела и руини на християнски 

църкви, в които няма как да не се забележат следи от византийски 

постройки, турски лагер, разположен в сърцевината на града, и множество 

полуразрушени здания откъм морето – всичко това е придавало на Варна 

някакъв особен характер. А що се отнася до укрепителната ѝ система, то 

през 1828 година не се е отличавала с нищо особено от други турски 

крепости, с които вече имах възможност да се запозная при похода от 

Дунав към Каварна. 

Преди всичко обърнах внимание на крепостния вал. Не много висок и не 

много нисък, той обхващаше доста обширно пространство така, че и най-

смелият пешеходец едва ли ще може да го обходи за два часа, ако следва 

всички извивки. От северната страна, където валът се съединява с 

приморската стена (тя беше каменна и с бойници), аз забелязах висока 

кула, която вероятно е била построена за обстрелване на равнинната част 

на морския бряг. 
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След като огледах вала, се захванах с голямо внимание да броя бастионите, 

като започнах с приморския, който лежи в северната част, при самото 

съединение на главния вал с каменната стена, и ги преброих – 

четиринадесет. Всички бяха земни и много тесни, но облечени с камък. 

Признавам си, че дълго време не можех да определя количеството оръдия 

за всеки бастион, но след известно усилие ми се отдаде да преодолея и 

това затруднение: започнах да броя амбразурите в двата бастиона, които 

стърчаха направо срещу избрания от мен пункт за наблюдение. На 

лицевата част имаше по шест амбразури, а на всеки фланг и по изходните 

ъгли – по една. Впоследствие разбрах, че и всички останали бастиони са 

въоръжени с такова число оръдия. Що се отнася до насипите, то с тях се 

запознах много по-бързо от бастионите. Първо – веднага забелязах, че 

всички те бяха прекалено дълги; второ – всички бяха предназначени за 

оръжейна отбрана, защото нито на един от тях нямаше оръдия; и накрая, 

трето – по заострените краища на палисадите, които стърчаха над 

гребените на брустверите и ловко прикриваха високите чалми на 

стрелците, аз без особен труд се досетих, че вътрешната част на тези 

бруствери непременно трябва да бъде облечена с дървени палисади. После 

разбрах, че и вътрешната част на бастионите и бруствера е била също така 

плътно облечена с дебели дъбови талпи.  

Няма какво и да се говори, че веригата на тези укрепления е обшита с ров, 

който между другото не беше един от най-дълбоките и широки, в други 

места дори беше прекъснат“ (П. Н. Глебов. Осада Варны в 1828-м году. Из 

воспоминаний армейскаго офицера. // ОЗ, XXIX, 1843, № 8, Отд. 2, с. 59–

60).   

Подробно описание на Варненската крепост ни е оставил неизвестен 

офицер от щаба на принц Евгений Вюртенбергски – генерал от 

инфантерията, командир на 7-ми пехотен корпус:  

„Крепостта представлява прекрасна картина: къщите са построени 

амфитеатрално, както в почти всички турски градове; кули, цитадели, 

каменни укрепления, високи минарета, големи паркове, кораби, стоящи на 

котва в залива – всичко това доставяше на погледа приятно разнообразие. 

Във вътрешността на Варна няма нищо привлекателно: улиците са тесни, 

нечисти, постлани доста лошо с големи камъни; всяка къща е оградена с 

каменна стена и включва овощна градина или големи дървета, доставящи 

прохлада по време на знойните летни дни. Градът е доста обширен, има 

голям пазар или базар, арсенал, цитадела и големи магазини за съхранение 
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на припаси. Постройките са в обикновен турски вкус и всички, почти без 

изключение, са повредени малко или много от разрушителното действие 

на артилерията по време на обсадата; много от къщите са пълни развалини.  

Пристанището не се използва и корабите стоят почти в открито море.  

Във Варна се наброяват до 16 000 жители, но по време на обсадата, 

вероятно, значително число от тях е загинало както от оръжия, така и от 

болестите, свирепстващи в града. Като пример, гарнизонът в тази крепост, 

по показания на турците, се е състоял от 22 000 души преди началото на 

обсадата, включвайки в това число и въоръжените жители, а после са 

останали едва 7 000 човека – останалите са жертви на болести и оръжия.  

Като се изключи малка площ, намираща се до гробището, всички улици са 

стеснени и често се срещат такива улички, през които и пешеходец едва 

може да премине. В самия град има две чешми, но водата в лимана, 

умиваща стените на крепостта от югозапад, е солена и не може да служи за 

тяхна употреба. 

Пазарът е доста обширен, но прекалено стеснен като в повечето турски 

градове и част от него е превърната в развалини. Това място е пълно с 

различни нечистотии; стесняването на улиците, нечистотията по улиците, 

вечната мръсотия, съседството с морето, разпространяващо по бреговете 

влага и вредни изпарения – всичко това помага за разпространяването на 

различни болести. Към всичко може да се добави и близостта на 

обширното гробище, което заема значително пространство в самите стени 

на крепостта“ (Отрывок из записок во время турецкой кампании 1828 года. 

// ЖМНП, Часть XLII, Отделение литературное, 1844, с. 11–14). 

Неизвестен офицер от Лейб-гвардейския Егерски полк (Лейб-гвардии 

Егерский Его Величества полк) пише в своите спомени:  

„На другия ден, 27 август, след изнурителен преход от планина на 

планина, с неголяма почивка, към вечерта подходихме към Варна. От края 

на планината, където беше полевият караул, картината беше великолепна: 

на около 4 версти напред, в средата на огромна долина, оградена от север и 

юг с високи гористи планини и изцяло покрита с лозя, лежеше Варна, 

заключена между крепостните стени с кули. В ляво от нас е морето, 

покрито с наши съдове, в дясно – широкият лиман, врязващ се в сушата с 

около 10 версти. Можеше от височината да се види главната квартира на 

граф Воронцов, пристанището; по цялото пространство в храсталаците – 

разположението на различни войски, а от дясно, между крепостта и лимана 

– турският лагер с войски, неуспели да се разположат в крепостта“ 
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(Двадцать пять лет Лейб-гвардии в Егерском полку. (Из записок старого 

егеря). // ВС, 1877, № 2, с. 370). 

 

Влизането на руските войски във Варна – 1 (13) октомври 1828 г. 

На 30 септември във флота и в обсадния лагер е отслужен молебен за 

превземането на Варна. В 11 часа на адмиралтейския кораб „Париж“ 

пристига гръцкият митрополит Филотей с хляб и сол и поздравява 

императора за превземането на Варна. На 1 октомври императорът със 

своя щаб, придружен от адмирал Грейг и чуждите посланници се отправя 

на брега, където се присъединяват великият княз Михаил Павлович и граф 

Воронцов, посетил Варна. 

Иван Василев Ботянов (Иван Васильев Ботьянов), чиновник от 

Министерството на външните работи, ориенталист, преводач от източни 

езици при щаба на адмирал А. С. Грейг (командир на руския Черноморски 

флот) пише в своите записки за влизането на руските войски (и император 

Николай I) на 1 (13) октомври 1828 г. във Варненската крепост: 

  
5. Портрет императора Николая I – Вильгельм Август Голике, 1843. 

 

„Господарят, съпроводен от адмирал Грейг, целия свой щаб и 

чуждестранни посланици, с присъединилите се велик княз Михаил 

Павлович и граф Воронцов, направи тържествено влизане във Варна. 

Господарят първо се отправи към църквата, по чуден начин оцеляла от 

разрушения, в която беше отслужено, от същия митрополит, 

благодарствено молебствие за подарения от Бог успех и победа. При 

прославянето за дълголетие на Господаря и на целия августейши дом, бе 

направен салют от крепостта и целия наш флот с всички оръдия. Тогава 
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Господарят нареди да се дадат още 500 жълтици на митрополита за 

благополучието на жителите, които малко или много са пострадали при 

обсадата. После Господарят отпътува да разгледа нашите работи след 

обсадата, като окопи, батареи, проломи и заедно с това пожела да види 

също и неприятелските укрепления, служещи за отбрана на турците.  

При завършване на огледа на цялата крепост, Господарят се разпореди за 

привеждането ѝ в добро състояние, още повече след слуховете, че султанът 

е наредил каквото и да струва да се отвоюва от нас Варна – надеждната 

защита на Балканите“ (И. В. Ботьянов. Пребывание императора Николая 

Павловича на Черноморском флоте в 1828 году. // МС, 1869, Т. 103, № 8, с. 

30–31).  

Василий Михайлович Еропкин (1807–1890), прапоршчик от Лейб-

гвардейския Гренадирски полк (Лейб-гвардии Гренадерский полк) (по-

късно генерал-майор), си спомня за този ден:  

„И самият Господар ни поведе в покорената Варна. Както сега си спомням 

свиреха марш от Бялата дама (La dame blanche), който се носеше по 

улиците на крепостта, осеяна с трупове на хора и животни; християните се 

хвърляха на колене пред Господаря и ни викаха: „братя, братя“ (В. М. 

Еропкин. Мои воспоминания о Турецкой кампании 1828 года. // РА, 1877, 

кн. 3. № 12, с. 413). 

 

Градът, демографски данни 

Андрей Николаевич Муравев (Андрей Николаевич Муравьѐв, 1806–1874), 

чиновник от Министерството на външните работи при Главната квартира 

на руската армия пише в своите спомени: 

  
6. Андрей Николаевич Муравев. 
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„Но самият град е тесен и нечист, както и всички турски градове. Нямаше 

нито един дом, нито едни врати, които да са оцелели от гюлетата, самата 

митрополия, която беше голямо, но безобразно здание, ясно напомнящо, че 

някога тази страна е принадлежала на християните, не е могла да се укрие 

от бомбите“ (А. Н. Муравьев. Мои воспоминания. // РО, 1895, т. 33, № 5, с. 

71).  

Павел Петрович Должиков (1789–1884), поручик от 19-ти егерски полк [9], 

описва Варна в своя походен дневник в първите дни след превземането на 

крепостта:  

„Страшни разрушения! Струва ми се, че в крепостта няма дом, който да не 

е малко или много пострадал от опустошителните действия на нашата 

артилерия и конгревови ракети. Огромната къща на бившия началник на 

крепостта капудан-паша, покрай която минахме, до такава степен беше 

повредена от гранати и бомби, че някои от нейните части заплашваха да се 

срутят. 

Като минахме обширното гробище, заемащо пространството на едва ли не 

една пета от крепостта и покрито с камъни, поставени до гробовете, полкът 

ни излезе в северната част на Варна, където в очакване на разквартируване 

се разположихме на бивак. 

Съжалявах, че не ми се отдаде случай да бъда във Варна през първия или 

втория ден от превземането й. Очевидци разказват, че крепостта е била 

зрелище, колкото любопитно, толкова и печално: хиляди турци, лишени от 

пристанище, измъчвани от глад, рани и болести, се тълпели по улиците и 

площадите или са се укривали под навесите на джамиите, лавките и 

кафенетата, заедно с остатъците от имуществото си. 

Човешки трупове, лишени от погребения, се търкаляли по улиците, 

паднали коне и рогат добитък заразявали въздуха; страшен безпорядък и 

суета господствали в крепостта“ (П. Должиков. Отрывок из походного 

дневника егерского офицера. // ОЗ, Часть сорок первая, Февраль, 1830, № 

18, 1830, с. 232–235). 

В писмо от Варна от 30 октомври 1828 г. поручик Павел Должиков пише:  

„Варна е доста обширен и многолюден град и като всички турски градове е 

доста мръсен. 

Варна е доста пострадала от бомбардирането, особено морската част, 

населена от гърци, арменци и българи. Пуснатите над града конгревови 

ракети, въпреки че образуваха пожари, не можеха да имат това 

унищожително действие, за което са предназначени, тъй като почти всички 
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домове във Варна са каменни. За съжаление, от седем гръцки църкви, 

намиращи се тук, четири са напълно  разрушени: те са построени, както 

може да се забележи, по вкуса на гръцката висока архитектура, която, 

както ми се струва, повече прилича на нашите църкви, които днес са в 

употребление. 

По купчините от развалини, по пепелта на изгорелите домове, аз едва 

успях с водача, който ми даде тукашният гръцки епископ, да отида до 

разрушените църкви, лишени от красотата си. И какво видях – 

полуразрушени стени, които някога ги е покривала живопис, повредени до 

прах иконостаси и църковна утвар, разхвърляна по всички краища: 

плачевно зрелище. Кой ли няма да се съгласи, че войната е ужасно зло. 

Във Варна преброих до десет турски минарета, върховете на които бяха 

разрушени от руски гюлета; множество чешми, но нито една не кипи от 

живот: всички нарочно са затворени от турците“ (П. Должиков. Письмо из 

Варны от 30 октября 1828 года. // ОЗ, Часть тридцать седмая, № 106, 

Февраль, 1829, с. 301, 304, 307). 

Поручик Павел Должиков отбелязва в своите записки:  

„Едва от 6 декември 1828 година е започнала да звъни камбаната на 

църквата „Свети Атанасий“, за пръв път след почти четири века след 

завладяването на Варна от турците. Първата камбана била закупена още 

през ноември, за голямо задоволство на митрополита, но от някакви 

съображения той не се решил тя да звъни преди да се отвори Руската 

църква, преустроена от джамия, а преди това гръцка църква. След това, 

следвайки примера, и той заповядал да се бие камбаната на неговата 

църква и първият клисар на митрополита получил тази изключителна чест. 

И досега в празнични дни тълпи хора, събрали се за литургия, с 

удоволствие се спират при камбаната, към която неотдавна са добавени 

още няколко камбани, и слушат техния хармоничен звън“ (П. Должиков. 

Наблюдения русскаго офицера в Варне. // ОЗ, Сентябрь 1829, Часть 

XXXIX, Книга CXIII, с. 459–460). 

Николай Андреевич Лукянович (Николай Андреевич Лукьянович, 1806 – 

след 1855), подпоручик от Лейб-гвардейския Преображенски полк (Лейб-

гвардии Преображенский полк) пише:  

„Особено е пострадала от действието на нашата артилерия тази част на 

града, която е обърната към морето. Но чудесното е, че сред тези 

развалини гръцката църква, като че ли запазена по чудо, е останала 

невредима. Разказаха ми, че гърците по време на обсадата заедно със 
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семействата си са живели на чардака на тази църква“ (Лукьянович 1833: 

53). 

Феликс Петрович Фонтон (1801– ), чиновник от Министерството на 

Външните работи при Главната квартира на руската армия, пише за Варна 

в своите спомени:  

„Ама че желание са имали турците, толкова упорито да защитават това 

вместилище на мръсотия, нечистотии, мъртви кучета, котки, плъхове и 

коне. В тесните, с гнусни стени, улици няма проход от тези гадости. Още 

по-неутешително е да гледаш зад портите бледните, измъчени лица на 

турските храбреци. Единственото, което радва – това са проблясващите 

понякога зад вратите и белите фереджета, черни и срамежливи, но 

любопитни очи на туркините“ (Фонтон 1862, 1: 177). 

В своя походен дневник поручик Павел Должиков дава резултатите от 

първото преброяване на населението на Варна към 15 октомври 1828 г., 

извършено от руската комендатура:  

„Гърци от мъжки пол – 1 659 човека, женски – 2 032, всичко – 3 691. 

Арменци мъже – 382 човека, жени – 472, всичко – 854. Българи мъже – 152 

човека, жени – 351, всичко –503. Всичко християни – 5 048 човека, освен 

турците и новодошлите. Къщи жилищни във Варна – 1 316. 

През тези дни повече от 12 000 турци изоставиха Варна, към 15 октомври в 

нея още се намираха до 7 000 човека. Само малка част от турските 

семейства се възползва от предоставеното право да останат във Варна под 

защита на руските войски“ (П. Должиков. Отрывок из походного дневника 

егерского офицера. // ОЗ, Часть сорок первая, Февраль, 1830, № 18, с. 236). 

Поручик Должиков дава резултатите и от следващото преброяване на 

населението на Варна, извършено през февруари 1829 г.:  

„За числото жители, индустриалци, художници и разни майстори, също 

така лавки и прочие, свързани с промишлеността в крепостта Варна.  

В крепостта Варна има жители от различни съсловия.  

Мъжки пол – пълнолетни – 1 313, малолетни – 1 449. Женски пол – 

пълнолетни – 1 571, малолетни – 1 582. Всичко мъжки пол – 2 762, женски 

– 2 953. Всичко – 5 715. 

В това число 5 715 човека влизат: арменци – мъжки пол – 382, женски – 

472; българи – мъжки пол – 154, женски пол – 351. Останалите жители са 

гърци. 

Търговците и руските индустриалци през февруари във Варна наброяваха 

105 човека. 
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Варненски жители, които се занимават с търговия – 387, пристигнали 

чужденци – 32. 

Корабни майстори – 10, дърводелци – 19, часовникари – 2, майстори на 

сребърни изделия – 10, шивачи – 36, обущари – 8, стъклари – 2, бояджия – 

1, бояджии на кожи и тъкани – 4, калафати – 1, медникари – 4, ковачи – 7, 

месари – 6, лавки държавни – 24, лавки частни – 261, страноприемници с 

билярд – 3, кафенета – 16, гостилници – 10, пекарни за хляб – 41, места за 

продажба на хляб, водка, свещи, тютюн – 65. 

Заводи [работилници] – за обработка на кожи – 1, за сапун – 1. Ковачници 

– 6, мелници – държавна – 1, частна – 1, бани обществени – 2, чешми – 24. 

Коне на жители – 168, магарета – 136, бикове – 28, биволи – 8. 

От по-горе описаното число жители – 70 човека от мъжки пол и 133 от 

женски, които нямат средства да си доставят препитание и убежище, се 

намират под попечителството на нашето Правителство, което, като им 

подсигурява домове за живеене, им дава за месец на малолетните по 2, а на 

пълнолетните – по 4 четвъртинки пшеница на месец“ (ОЗ, Часть сорок 

четвертая, 1830, с. 197–199. Листок для Родины, Рукописная газета № 10, 

Сентебря 14, 1829). 

 

Руският гарнизон  

И след подписването на мирния договор руски войски остават във Варна. 

Те пребивават в града до 2 (14) септември 1830 г., когато, съгласно 

клаузите на Адрианополския (Одринския) мирен договор, окупационните 

части се оттеглят и предават крепостта на турците. 

 
7. Генерал-лейтенант Павел Николаевич Ушаков. 

„Числото на войската от 2-ра армия и тяхното разположение след 

сключването на Адрианополския мир – Варна: Низовски пехотен полк, 1-
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ва бригада и Витебски полк на 10-та пехотна дивизия, рота на 4-ти 

пионерен батальон, лека рота № 3 на 7-ма артилерийска бригада, 10-та 

артилерийска бригада (с изключение на две оръдия на лека рота № 2), 4 

оръдия на лека рота № 2 на 18-та артилерийска бригада и сотнята на 

казашкия Кутейников полк (Числото на хората в строя по рапорт за 

първата половина на юли – 1860, Казашки полкове – ⅓, Число на оръдията 

– 34) (Лукьянович, 1847, 4: 256). 

 
8. Генерал-лейтенант Никанор Михайлович Свечин. 

В своят полеви вестник („Лист за родината”), издаван във Варна, Павел 

Должиков пише: 

„Разбира се, много от читателите на „Лист за родината“ ще пожелаят да 

знаят, по този случай, какви именно войски се намират сега в лагерите при 

крепостта Варна? Известяваме ги: 

На южната страна на Варна – полкове на 10-та пехотна дивизия. 

Дивизионен началник генерал-лейтенант Нагел. 

1-ва бригада – бригаден командир генерал-майор Семешин. Пехотен на 

фелдмаршал херцог Уелингтън полк – командващ поради болест на 

командира на полка – майор Держинский. Могилевски пехотен – 

командващ подполковник Осмоловский. Втори полк на тази бригада 

Полоцкия пехотен се намира в град Провадия. 

На северната страна на крепостта – 7-ма пехотна дивизия. Низовски 

пехотен полк – полковник Апостолов. 

4-ти пионерен батальон – генерал-майор Алденбург, командир – 

полковник Бурмайстер. 10-та артилерийска бригада – полковник Облеухов. 

Рота на 19-та артилерийска бригада – подполковник Яковлев. 
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Освен това, трябва да се спомене за ротите на гарнизонната артилерия, 

батальоните за вътрешна стража: Екатеринославски и Черниговски; за две 

или три сотни казаци и други команди от разни полкове, преди всичко, 

намиращи се във Варна“ (ОЗ, Часть сорок третия, 1830, с. 102–104. Листок 

для Родины, Рукописная газета № 1, Лагер на южной стороне крепости 

Варны Июля 16, 1829). 

 

Чумавият град 

Първите случаи на чума се появяват във Влахия през март 1829 г. а след 

средата на май са поразени и селищата на десния бряг на река Дунав – 

Галац, Бабадаг, Кюстенджа, Мангаля, Хаджиоглу Пазарджик и Каварна. С 

особена жестокост тя върлува в Хърсово и Варна. Варна е поразена на 18 

май 1829 г. Първа жертва на чумата е Витебския пехотен полк. Градът е 

евакуиран – жителите му са изведени извън града, в близките гори. 

Заразата достига връхната си точка през втората половина на юни [10]. На 

18 юни умират двама щабни лекари, четирима старши офицери, трима 

интенданти и войници [11]. В края на август чумата затихва [12]. 

Иван Гаврилович Поливанов (1799–1866), поручик от артилерията, пише в 

своите спомени:  

„Във Варна още в края на април, се появиха признаци за чума. Неизвестна 

е причината за тази зараза, но вероятно тя е донесена от върналите се 

команди от Влахия, дошли на коне, които са взели от там. Аз чух това от 

медиците, които считаха, че чумната зараза отначало се е появила в 

Букурещ, във военната болница, в края на миналата 1828 година; действала 

е отначало слабо, но от време на време е ставала по-силна и към пролетта 

на 1829 година се е усилила и разпространила и по двете страни на Дунав; 

но най-силно свирепстваше в нашите войски, които търпяха много 

лишения, и затова премина с нас през пролетта през Дунав в България. 

Забелязано е, че жители почти не се заразяваха от нея, тя поразяваше 

нашите военни. 

От началото на май 1829 година във Варна чумната зараза се усили 

постепенно, а при излизането на нашата дивизия от Базарджик се откри и 

там. Останалият там като началник, командир на Казанския пехотен полк – 

полковник Розлич, нареди да се раздадат на войниците нови шинели от 

склада, без фумигация и проветряване, при което, по забележките на 

присъстващите там, чумната зараза необичайно се е засилила и е 

достигнала и до нашите останалите наполовина роти, изтребвайки най-
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цветущите от здраве хора, върху които обикновено действаше най-силно. 

Щабс-капитан Жиленков останал жив, все пак, и бил принуден да погребва 

своята команда. Тази участ ми се падна на мен, но Провидението ме избави 

от нея. В Провадия също се появи чума около 1 юни; отначало действаше 

слабо, но след една седмица се усили. Генерал Куприянов – нашият 

началник, не донасяше за нейното появяване на главнокомандващия 

(генерал от пехотата – Дибич), като вярваше, че тя скоро ще утихне“ (И. Г. 

Поливанов. Мои воспоминания о Турецкой кампании 1828 года. // РА, 

1877, Кн. 3, № 12, с. 421–422, 428). 

 
9. Генерал-лейтенант А. И. Михайловски-Данилевски. 

 

В началото на август 1829 година генерал-майор Александър Иванович 

Михайловски-Данилевски (1789–1848) преминава през Варна на път за 

главната квартира на Втора армия в Адрианопол (Одрин).  

„Аз няколко часа се изкачвах по доста високи планини и след 30 версти се 

откри прелестен вид към морето, към Варна, към езерото Девня, около 

които се белееха палатки на разположените там войски. Лозята и селищата, 

намиращи се преди това тук, бяха изтребени по време на обсадата, и 

самата Варна представляваше плачевно зрелище, тъй като в нея нямаше 

нито един жител, градските врати бяха затворени и всички къщи бяха 

необитаеми поради свирепстващата чума. В крепостта не пускаха никого, 

да не би чрез докосване до някой предмет да се увеличи пагубната болест, 

която току що започна да намалява в момента, когато аз минавах покрай 

Варна. Познатите ми генерали, които ме посрещнаха тук, с оправдан ужас 

ми разказваха за заразата и че имало дни, в които по триста човека са 

ставали нейна жертва. 10-та пехотна дивизия, която беше разположена тук, 
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беше загинала почти цялата от чума, нито в един полк нямаше повече от 

сто и петдесет човека, а във Витебския пехотен са останали само 97 човека. 

От църквата аз наминах при румелийския генерал-губернатор Головин, 

който беше убит духом; струваше му се, че отидохме твърде далеч и 

последствията от похода му се струваха в най-мрачния вид, вероятно 

заради това, че той неотдавна се беше върнал от Варна, където пред него 

свирепстваше чумата; каза ми, че от 20 май до 20 юли са загинали от нея 3 

500 войника и 127 офицера“ [13] (Н. К. Шильдер. Записки А. И. 

Михайловскаго-Данилевскаго, 1829 год. // РС, XXIV, 1893, Август, с. 365–

366, 370). 

 
10. Генерал-лейтенант Евгени Александрович Головин. 

 

Генерал-лейтенант Евгений Александрович Головин (1782–1858), 

комендант на Варна и генерал-губернатор на Пазарджишка и Бабадагска 

област, пише в своите спомени: 

„При тези неописуемо трудни обстоятелства като голяма помощ 

послужиха изпратените от Шумен българи. Те бяха ползвани не само за 

разтоварване на припаси, за почистване на същите в складовете и за 

необходимите ремонти на крепостта, но и за самото чистене и заравяне на 

мъртвите, въпреки, че за последното те не бяха веднага съгласни, и поради 

това, за да се удовлетвори тази ужасна необходимост, която не търпеше 

отлагане, трябваше да се използват войници“ [14] (Записка о чумной заразе 

в крепости Варне в 1829 году. // ВС, XII, 1860, № 3–4, с. 328). 

„Към същото това време се отнася и следното събитие от живота на 

Головин, за което той разказваше след много години в приятелска беседа 

със свои приближени.  
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Веднъж при него дотичват, за да му кажат, че в крепостта се е появила 

чума и че двама войника вече са починали в болницата и в палатката, 

където те са лежали, са се разбягали всички болни и страхът се е 

разпространил из целия град и никой не иска да изнесе болните тела. 

Головин веднага облича пълната парадна униформа и се отправя към 

лазарета, който бил обкръжен от войници. С бавна и важна крачка, 

мълчаливо отива към редиците, после стигайки до палатката се обръща 

към войниците: „Момчета, отивам да изнеса вашите покойни приятели! 

Нима няма да се намери някой между вас, руски войници, който да ми 

помогне в това свято дело?“. Желаещи веднага се намерили. Головин 

избрал трима от тях, а той бил четвъртият и изнесъл със собствени ръце 

първото тяло. Примерът му послужил за добро: веднага се организирала 

команда и телата на умиращите веднага били изнасяни за погребение.  

Десетина години след това, назначен за главнокомандващ на Кавказ, 

когато Головин минава през Харков, пред него се явява пенсиониран 

войник: „Не ме ли познахте, Ваше превъзходителство?“ „Не те познах, 

любезни!“ „Припомнете си, моля Ви, трите войничета, с които Ваше 

превъзходителство изнасяше болното от чума тяло във Варна! Ние с Вас 

сме единствените живи: другите двама още тогава се заразиха и 

починаха!“ (Ю. В. Толстой. Очерк жизни и службы Е. А. Головина. // 

Деветнадцатый век. Исторический сборник издаваемый Петром 

Бартневым. Книга первая. Москва, Типография Ф. Йогансон, 1872, с. 18–

20). 

 
11. Доктор Карл Карлович Зейдлиц. 
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През пролетта на 1829 година д-р Карл Карлович Зейдлиц (1798–1885) [15] 

посещава Варна на път за Главната квартира на руската армия при Шумен. 

В своите спомени той пише: „Крепостта Варна е разположена като 

полумесец в обширната морска бухта; на рейд имаше доста търговски и 

военни кораби; от дясно и от ляво на града по брега бяха разположени на 

лагер нашите войски. Белите палатки по средата на зеленеещите полета, 

червените плоски покриви и блестящото море бяха поразително съчетание 

от цветове. Западните врати бяха затворени и ми се наложи да обиколя 

града откъм източните, където ме припознаха с един от докторите в 

болницата и ме пуснаха без да ме бавят. Аз отидох в болницата, но 

намерих само д-р Салмонович, който единствен бе останал жив и беше 

принуден да изпълнява задълженията и на аптекаря. Градът беше съвсем 

пуст: и жителите, и войската бяха изведени от заразеното място; домовете 

и лавките – затворени“ (Воспоминания доктора Зейдлица о турецком 

походе 1829 года. // РА, XVI, 1878, № 4, с. 421).  

 

Военни болници, лекари, карантини 

„Сега домът (на капудан-пашата) е преустроен и в него има болница, в 

която могат да се поместят до 1 000 човека“ (П. Должиков. Отрывок из 

походного дневника егерского офицера. // ОЗ, Часть сорок первая, 

Февраль, 1830, № 18, с. 233). 

„На северната страна на Варна, покрай бреговете на морето, се простират 

военните болници, които са направени съвършено отделно от другите 

лагери“ (ОЗ, Часть сорок третия, 1830, с. 294. Листок для Родины, 

Рукописная газета № 3, Лагер на южной стороне крепости Варны, Вторник 

29 Июля 1829 года). 

От 16 юли чумата започва да отслабва. Поручик Должиков пише:  

„Числото на болните, постъпващи в образуваните карантини, очевидно от 

ден на ден става все по-малко, особено от южната страна на крепостта 

Варна. В тамошните карантини вече в продължение на два дни 

новопостъпили няма“ (ОЗ, Часть сорок третия, 1830, с. 102. Листок для 

Родины, Рукописная газета № 1, Лагер на южной стороне крепости Варны 

Июля 16, 1829). 

„Неотдавна починаха във Варна: Дивизионният доктор на 10-та пехотна 

дивизия – щатски съветник П. А. Андреевски, кавалер на ордена Св. Анна 

и Владимир ІV степен, притежаващ знак за отличие за безупречна служба 

за 25 години“ (ОЗ, Часть сорок третия, 1830, с. 111. Листок для Родины, 
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Рукописная газета № 1, Лагер на южной стороне крепости Варны, Июля 

16, 1829). 

Войната отнема живота на над 200 000 руски и турски войници и офицери. 

Русия печели войната и придобива устието на река Дунав и територии в 

Кавказ. Автономия получават Сърбия и Дунавските княжества (Влашко и 

Молдова). С войната Русия достига основната си цел – през 1830 г. Турция 

признава независимостта на Гърция. Войната се води главно на 

територията на България, но българите не получават нищо – само 

разрушени и обезлюдени селища. Варна е едно от тях! 

Бележки: 

1. През 1828 г. Варненската крепост (Ески кале) обхваща площ, с дължина 

от изток на запад 700 сажена (1 сажен – 2,1336 м) и ширина от север на юг 

500 сажена. Крепостта има 6 главни порти. Дължината на крепостния вал, 

със сух ров (кале-хендек) пред него, облицован с каменни плочи с 

дълбочина от 2 до 6 сажена и ширина от 3 до 14 сажена, достига 4 ½ 

версти (1 верста – 1,0668 км). Крепостта има 14 землени бастиона и 1 

мостово укрепление (tête de pont) пред южната порта, прикриващо каменен 

мост (Таш-кьопрю) над река Девня (Варна-дере), съединяваща 

Девненското езеро с морето. Бастионите имат по 11 оръдия (приморският 

бастион, в североизточния ъгъл на крепостта, има 17 оръдия – 11, от които 

обърнати към морето). Куртините, съединяващи бастионите, са с дължина 

от 40 до 130 сажена. Пред крепостния вал са изградени 3 землени люнета 

(пред западния фронт) и 1 землен редут (пред северния фронт). В 

югоизточната част на укреплението е запазена средновековна крепост с 12 

четириъгълни кули (Кале ичи) и цитадела, използвана от турците като 

арсенал (Барут хане). На изток крепостта е защитена от висок (до 12 м) 

стръмен скат, от юг с река Девня (с ширина до 20 сажена) и мочурливи 

блата (Данилевский 1829: 1, 4; Волькенштейн 1852: 40–43; Chesney 1854: 

107; Шкорпил 1909: 34–38; Кузев 1962: 122–125; Кузев 1972: 76–78). 

До началото на войната крепостта има 7 хиляден гарнизон, начело с Юсуф 

Мухлис паша Серезли (Yusuf Muhlis Paşa). След навлизането на руснаците 

в Добруджа на 27 май (8 юни) 1828 г. и превземането на Браила на 6 (18) 

юни от Константинопол (Истанбул) във Варна е изпратен капудан паша 

Иззет Мехмед с подкрепление от 300 души лична охрана, 800 души морски 

пехотинци и около 3 хиляди албанци (Chesney 1854: 107). Със своя 12 

хиляден гарнизон (с командир капудан паша Иззет Мехмед), нараснал до 

15 хиляди по време на отбраната, 178 оръдия (13 – чугунени, останалите 
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медни), според адмирал Мелихов 207 медни и 31 чугунени оръдия (МС 

1850: 297) и флот от 14 малки кораба, два от които въоръжени с по един 12 

фунтов еднорог, крепостта се превръща в сериозна преграда пред руското 

настъпление към Константинопол. 

2. Оградата на Спасо-Преображенския събор (Спасо-Преображенский 

собор) в Санкт Петербург е изградена от 102 оръдия (поставени с дулата 

надолу) – руски военни трофеи снети от крепостите Варна, Силистра, 

Браила, Исакча и Тулча (Зиновьевский 1876: 103). 

3. „Остальной гарнизон, 6 087 человек, со всеми начальниками, отправлен 

военнопленным в Россию (Лукьянович 1844, 2: 121); „Мы взяли в плен 6 000 

человек и 178 орудия; остальныя войска были отпущены, из них 4 000 

человек без оружия, а 800 человек с оружием“ (Епанчин 1905, 1: 377–378); 

„При нашем эшелоне шли пленные турки, более 6 000 человек, со всеми 

офицерами и пашами. Конвоировал их лейб-гвардии Казачий полк, под 

командою генерал Ефремова“ (ВС 1877, 2: 400).  

4. Според майор Хелмут Молтке 5–6 хиляди убити и ранени (Moltke 1845: 

205). 

5. Титоров 1903: 25; Мещерюк 1965: 65 и сл., 197 и сл. 

На 20 август 1830 г. украинския славист Юрий Венелин пише до своя 

приятел Михаил Петрович Погодин: „Жителите на Варна са малко, и то 

всякаква сбирщина, голяма част от която буквално гладува“ (Руски 

пътеписи за българските земи XVII–XIX век. Съставителство, предговор, 

коментар и бележки Маргарита Николова Кожухарова. Издателство на 

Отечествения Фронт, София, 1986, с. 156). 

6. Чрез граф М. С. Воронцов – Новорусийски и Бесарабски генерал-

губернатор Руското правителство зафрахтова повече от 180 търговски 

кораба за снабдяване на армията с боеприпаси, военни материали, храни и 

фуражи (Леер 1895, 7: 2). 

7. От 7 август до 20 септември (ст. с.) 1829 година генерал-губернатор на 

Пазарджишка и Бабадагска област е генерал-лейтенант Павел 

Иларионович Нагел, командир на 10-та пехотна дивизия; от 29 септември 

1829 година генерал-губернатор е генерал-майор княз Урусов – командир 

на Първа бригада на 19-та пехотна дивизия (ОЗ 1830, 43, 203–204, 214). 

8. В изпълнение на договореностите от Адрианополския (Одринския) 

мирен договор (2/14 септември 1829 г.), по заповед на главнокомандващия 

генерал-адютант граф Дибич крепостните съоръжения на Варна са 

разрушени от 4-ти пионерен батальон с командир полковник Антон 
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Карлович Бурмайстер (Бурмейстер). Разрушена е и средновековната 

крепост на Варна (цитаделата Барут хане е разрушена през 1908 г.) (ОЗ, 

Часть сорок четвертая, 1830, № 126 (Листок для родины, Рукописная 

газета № 11, с. 205; Кузев 1962: 122–125). 

9. Павел Петрович Должиков – капитан в оставка, поет, книгоиздател, 

антиквар, „владелец Кабинета для чтения новостей русской словесности 

и книжного магазина в Киеве“. Автор на „Аптека для души или 

систематическая алфавитная роспись книг, составляющих кабинет 

чтения новостей руской словесности, с описанием содержания нэкоторых 

сочинений и мнeния о них наших критиков; Павла Петровича Должикова. 

Киев. В тип. Теофила Гликсберга, 1849“. Вж.: Н. С. Лесков. Печерские 

антики (Отрывки из юношеских воспоминаний). Собрание сочинений в 

одинадцати томах. Под общей редакцией: В. Г. Базанова, Б. Я. Бухштаба, 

А. И. Груздева, С. А. Рейсера, Б. М. Эйхенбаума. Подготовка текста и 

примечания Б. Я. Бухштаба. Том седьмой, Государственное издательство 

Художественной литературы, Москва, 1958, с. 178, 529–530; Ю. Пищулин. 

„Аптека для души“. // Наука и жизнь, 1970, № 3, с. 51–53; М. П. Сотникова, 

И. Г. Спасский. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный каталог 

русских монет Х-XI веков. Ленинград, Изкусство, 1983, с. 22, 27–28; А. Н. 

Макаров. Киевская старина в лицах XIX век. Киев, Довiра, 2005, с. 535–

536. 

10. От 5 юни до 26 август 1829 година 5 170 души са приети в болница, от 

които умират 3 932. “От 41-лекари, които бяха в болниците на Варна от 

май до септември, 13 не са били заразени; от 28-те заразени, обаче, 20 са 

починали, и само 8 са се възстановили. От 7 аптекари са починали 4“ 

(Medicinische Geschichte 1854: 180–181). 

Д-р Петерсен (C. Petersenn) отбелязва в свой доклад, че на 23 юни 1829 

година за един ден във Варна умират 300 души. 

„Д-р Петерсен наблюдава с дълбока загриженост окаяното състояние на 

нещата, и пише в първия си доклад: „Ако гледката във вътрешността на 

чумния лагер, беше ужасна, където болните се мятаха задъхани в 

изгарящия пек на слънцето  между умиращи и трупове, то и извън него 

нямаше нищо по-добро – защото по пътищата от града до болниците, 

навсякъде, в полета и ливади, зад всеки храст, във всеки ров лежаха 

мъртви или умиращи. В лагера, заразен с чума, липсват не само 

медицински услуги, защото от 8 дни е все още жив единственият лекар 
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Крап, но също така и всяка друга помощ. На 23 юни, броят на мъртвите, 

възлиза на 300“.  

„Щабният лекар Гагарин не се уплашва от злочестия пример на своите 

предшественици да отваря с ръце подутините и след няколко дни се 

разболява. Първоначално той е лекуван от д-р Францини; но когато 

самият той се разболява, двамата биват лекувани от д-р Мертенс. 

Гагарин умира на 10 юни, Францини на 12, Мертенс на 21, а лекуващият 

го д-р Mилосороф на 24 юни и т. н“ (Medicinische Geschichte 1854: 10, 140). 

За руските загуби във Варна през 1829 година английският майор Джордж 

Кепел пише: „Във Варна, списъкът на хирурга със смъртните случаи 

между 1 януари и 17 ноември 1829 г. възлиза на 12 666; чума се е разразила 

там, различна от общото заболяване, както казвали на Изток, но все пак 

със сигурност чума“ (Keppel 1831, 1: 245). 

11. Записка о чумной заразе в крепости Варне в 1829 году. // ВС, XII, 1860, 

№ 3–4, с. 327. 

12. На 6 (18) август 1829 г. на южната страна на Варненската крепост е 

отслужен благодарствен молебен по случай прекратяването на чумната 

зараза (ОЗ, Часть сорок третия, Август 1830, № 124, с. 330 (Листок для 

Родины, Рукописная газета № 6, Воскресение, 11 Августа, 1829). 

13. В своята записка за чумата във Варненската крепост генерал-лейтенант 

Головин отбелязва: „У нас ест также сведение, что с 19 мая по 20 июля 

собственно больных заразою военных чинов было 5 123 человека, из 

которых умерло 3 436“ (Записка о чумной заразе в крепости Варне в 1829 

году. // ВС, XII, 1860, № 3–4, с. 331). 

14. Всички гробове са безименни и безкръстни, отдавна заличени и 

забравени. Всъщност няма и гробове – умрелите от чума, тиф, малария, 

диария, дезинтерия, треска и скорбут са погребвани в многото суходолия 

(дерета), пресичащи Варна (някой от тях запълнени и забравени). Други – 

предимно офицери, са погребани край християнските църкви във Варна 

(след превземането на крепостта на 29 септември 1828 г.), други край 

манастира „Свети Свети Константин и Елена“ – командирът на 10-та 

пехотна дивизия (и генерал-губернатор на Пазарджишка и Бабадагска 

област) генерал-лейтенант Павел Иларионович Нагел и прапоршчик княз 

Александър Александрович Урусов от Лейб-гвардейския Измайловски 

полк – в двора на гръцката митрополитска църква „Свети Атанасий“, 

Дмитрий Иванович Бер – лекар-ординатор, при манастира „Свети Свети 

Константин и Елена“ (10 април 1830 г.) (ОЗ, Августъ, 1830, Часть XLIV, 
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Книга CXXIV (Листокъ для Родины. Рукописная газета № 11. Муравей. 25 

Сентября 1829), с. 204; Попова 1981: 120–123; Иванов, Димитрова 2008: 

154–156; http://forum.vgd.ru/313/16676/ 

15. ВМЖ, Часть XIII, № 3, 1829 (Официальные известия с 1 мая по 1 июля 

1829 года), с. 468. 
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ВМЖ = Военно-медицинский журнал 
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ИВАД = Известия на Варненското археологическо дружество  

ИНМВ = Известия на Народен музей – Варна 

ЖМНП = Журнал Министерства народного просвещения – Санкт-

Петербург 

МС = Морской сборник издаваемы от Морскаго ученаго комитета – Санкт-

Петербург 
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