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За френските мисии в Добруджа по време на Кримската война 

За да осигури доставки на храни и сено от Дунавските княжества (Влашко 

и Молдова) за съюзническите армии в Крим, през лятото на 1855 г., по 

време на Кримската война (1853–1856), френското правителство изпраща 

(с одобрението на Високата порта) в Кюстенджа (Констанца) – Добруджа 

две мисии.   

Първата – военна, за доставка на сено за френската кавалерия от Добруджа 

през Кюстенджа до Крим, начело с помощник-интенданта (sous-intendant 

militaire) Адолф Жозеф Николас Блондо (Adolphe Joseph Nicolas Blondeau, 

1825–1894), бивш капитан от инженерните части [1]. В състава на мисията 

са включени офицерът от администрацията Фуше (Fouché) (officier 

d’administration) и военният лекар Гаудин (Gaudin) (médecin militaire) 

(Allard 1864: 41). Военната мисия пристига в Кюстенджа на 1 юни 1855 г. 

(Allard 1864: 84). От началото на юни до 20 юли (преди жегата да изсуши 

тревата) мисията наема косачи от Влахия и Добруджа – власи, руснаци 

(липовани), казаци, българи, татари, турци (Pop 1980: 85). В своите 

„Спомени от Изтока“ д-р Камий Алар, лекар на една от мисиите, пише: 

„Още от първия ден на настаняването ни в новото ни жилище в 

Кюстенджа, френското знаме се развя над главите ни и имахме 

щастието, на неговия фон, да видим как нещастният град се завръща 

лека-полека към живот. Френското интендантство му придаваше вече 

едно необичайно оживление всяка неделя, когато беше деня за заплащане 

на работниците, заети да косят в степите. Още от средата на юли 

започваха да пристигат първите работници копачи от Влахия и броят им 

бързо се увеличи. В рамките на едва един месец имахме възможността да 

видим как мъртвешката тишина отстъпи мястото си на най-шумното и 

странно движение, което е възможно човек да си представи. Сякаш 

цялото население на Ориента си беше дало среща тук. В почивните дни 

власите се отдаваха на националните си танци, докато руснаците, 

казаците и българите се наливаха с ракия; и накрая всички падаха заедно, 

едните от умора, а другите от пиянство. Гърците, евреите и арменците 

се вълнуваха насред тази тълпа като все търсеха удобен случай за 

печалба. Татаринът, зад дима на своя чибук понякога изглеждаше така 

сякаш съжалява за строгостта на Пророка, а турчинът, седнал по 

турски пред някое долнопробно кафене, запазваше безпристрастната 

сериозност, с която никога не се разделяше. Нищо не беше едновременно 

толкова любопитно и странно като смесицата от всички тези костюми, 

които, със своите контрасти, произвеждаха често най-очарователния 

ефект. Бялата рубашка, обкантена с розово на казака се открояваше по 
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прелестен начин на фона на тъмната абаджийска дреха на българина, 

блестящите цветове на турските дрехи се комбинираха добре с 

античните драперии на влаха с интересна физиономия. 

Цели популации от казаци, жени, старци, деца, бяха дошли за военните 

доставки; но тези семейства, чиито членове можеха да бъдат използвани 

за работите по косенето, преобръщането и транспортирането на 

сеното, изчезнаха веднага след като реколтата в степите приключи. 

Малките купи сено, подготвени в полето се нуждаеха само от активно 

наблюдение заради огромните пожари, които често поставяха под 

тревога цялото население на Кюстенджа. Цялата дейност на 

работниците от интендантството беше концентрирана по тази 

последна точка докато траеше строежа на големите мелнични колела и 

по пресоването и завързването на балите сено, които скоро щяха да 

бъдат транспортирани. Доставките, които можаха да бъдат направени 

бяха значителни и повече от сто хиляди центнера сено бяха събрани от 

квадрат със страна от само десет километра (Allard 1864: 48–50). 

Сеното е пренесено до Кюстенджа с биволски и волски коли на българи и 

татари. „При все това, татарите не са земеделци; те са доста по-малко 

такива от българите, които френското интендантство едва може да 

използва като копачи и косачи; но българските и татарските каруци ни 

свършиха много добра работа. Това са отворени коли, в чиято 

конструкция не влиза нито едно парче желязо; всичко е направено от 

дърво. Тези коли се теглят от биволи, понякога от волове“ (Allard 1864: 

84). В Кюстенджа сеното е балирано, натоварено на транспортни кораби и 

пренесено до лагера на френската армия в Крим – Камиш (Kamiesch). 

„Веднага щом реколтата от сено беше събрана, множество кораби 

започнаха да се поклащат в нашия залив, който до сега беше посрещал 

само седмичното посещение на малък влекач, натоварен с 

кореспонденцията от Варна; тези кораби идваха, за да натоварят 

сеното“ (Allard 1864: 54).  

Втората – техническа (6 май – 1 декември 1855 г.), възложена от 

Министъра на земеделието, търговията и благоустройството Йожен Руе 

(Eugène Rouher) и Министъра на войната маршал Жан Батист Филибер 

Вайан (Jean Baptiste Philibert Vaillant), за трасиране на стратегическото 

шосе в Добруджа – от Расова на Дунава до Кюстенджа на Черно море 

(Leonăchescu 1987: 87–92; Mateescu 1997: 679–684). Начело на мисията е 

главен инженер на мостове и шосета Леон Луис Кретиен Лалан (Léon Louis 

Chrétien Lalanne, 1811–1892) (ingénieur en chef des ponts-et-chaussées) [2]. В 

нея са включени инженерът Луис Жул Мишел (Louis Jules Michel) 
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(ingénieur ordinaire) [3], пътните техници Огюст Лювел (Auguste Louvel) [4] 

и Юбер Франсоа Адолф Биенфе (Hubert François Adolphe Bienfait) 

(conducteurs des ponts-et-chaussées) [5], и земемерът Константин 

Аниношану (Constantin Aninoschanu / Aninoșanu) (topographe valaque) [6]. 

Лекар на мисията (médecin sanitaire) е Гюстав Камий Алар (Gustave Camille 

Allard) (Allard 1864: 11–12) [7].  

Техническата мисия пътува от Марсилия до Константинопол (Истанбул) и 

Варна с пътническия параход „Le Philippe Auguste” (Филип Огюст) 

(Compagnie des Services Maritimes des Messageries Impériales). В „Спомени 

от Изтока“ д-р Камий Алар пише: „Първия път, когато слязох от кораба 

във Варна, на 10 юни 1855 г., брегът бе задръстен от кораби, натоварени 

с военни муниции и турски части за Крим. Голям параход загряваше в 

пристанището, където кръстосваха хиляди лодки, а брегът гъмжеше от 

тълпа от хора и животни, което придаваше на пейзажа странно 

оживление.  

Бяхме настанени при гърци или българи, които не бяха очаровани от 

нашето присъствие. Обитавахме тази къща едва една седмица, от края 

на юни до 6 юли, датата на нашето отпътуване за Кюстенджа. Нашите 

домакини не криеха радостта си от това, че се отърваваха от нас, като 

ние се опитвахме да направим престоя си възможно по-малко нежелан. 

Вярно е, че те не разчитаха на френската щедрост, която, изглежда, в 

момента на нашето заминаване, успокои малко гнева им“ (Allard 1864: 17, 

21). От Варна до Кюстенджа мисията пътува с английския транспортен 

параход „Army and Navy” (Армия и флот), нает от френското 

интендантство [8]. Мисията е придружена от осем души турска охрана, 

дадена им от коменданта на Варненската крепост. На 6 юли 1855 г. тя 

пристига в Кюстенджа (Allard 1864: 36. За водач в Добруджа мисията 

наема трансилванецът Тудор (Toudor) (Allard 1864: 57). 

Петстотин работници (копачи) – власи, българи, казаци и турци са заети от 

13 юли до 25 ноември 1855 г. по трасирането на първото шосе в Добруджа 

– от Расова на Дунава до Кюстенджа на Черно море (Allard 1864: 6, 48, 

127; Leonăchescu 1987: 90; Mateescu 1997: 680). Влашкото княжество, в 

лицето на Министерството на благоустройството, доставя геодезическите 

инструменти – теодолити, нивелири, лати, жалони. Доставени са и работни 

инструменти – 30 ръчни колички и 200 тарги за пренасяне на изкопаната 

пръст (Leonăchescu 1987: 89; Mateescu 1997: 681). Саид паша – мютесариф 

на Русенския санджак, оказва съдействие на мисията при намирането на 

работници. Те получават хляб, месо, вино и кафе и дневна надница от осем 
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пиастра. Работите по трасирането на шосето са за сметка на френското 

правителство [9].  

Пътят започва от кея на Кюстенджа, изкачва стръмния бряг и се насочва 

към степите на Добруджа, достига Дунава и от там до Расова. С това шосе 

доставчиците на френската армия от Дунавските княжества съкращават 

пътя от Расова до Кюстенджа и избягват оръдията на дунавските крепости 

Рени и Измаил и териториите завзети от руснаците в началото на 

Кримската война. В спомените си д-р Камий Алар пише: „Новият френски 

път от Кюстенджа до Дунав преминава през Хасанджа [Valu lui Traian] 

(14 км), Омурджа [Valea Seacă] (18 км), руините на стария Мурфатлар 

[Murfatlar] (21 км), Хендек-Каракьой [Valea Dacilor] (20 км); той достига 

Дунав на 61 км от Кюстенджа и се изкачва до Расова [Rasova] (63 км) 

[10]. 

Когато се завърнахме окончателно в Кюстенджа, за да се качим от там 

на кораба, на 27 ноември като че ли видяхме отново пустинята от 7 юли. 

Кюстенджа ни се стори тъжна и самотна като степите, които току-

що бяхме прекосили и които вече бяха покрити от лек слой сняг, носен от 

вятъра. По-голямата част от работниците от интендантството бяха 

заминали: бяха останали само хамалите и лодкарите, които бяха 

необходими за натоварването на сеното; и, въпреки че френският 

гарнизон се беше увеличил в наше отсъствие, спокойствието и тишината 

се бяха настанили на мястото на шумното оживление. Въпреки това, 

всички магазинчета, които бяха се появили поради присъствието на 

работниците, бяха останали. Емигриралите турски семейства се 

връщаха; френското интендантство и доставчиците на армията 

издигнаха големи магазини (складове) върху руините; всичко обещаваше 

онзи бъдещ просперитет, който само се беше увеличил от нашето 

заминаване“ (Allard 1864: 99, 155–156). 

На 25 ноември, преди снегът да покрие степите на Добруджа, работата по 

трасирането на шосето Расова – Кюстенджа (с дължина 63 км) е 

приключена (Allard 1864: 99–100) [11]. Австро-унгарският вицеконсул в 

Русчук (Русе) Емануел Едлер фон Рьослер (Emanuel Edler von Rößler) пише 

в свой доклад от 24 декември 1855 г. до Министъра на външните работи 

граф фон Буол-Шауенщайн (Graf von Buol-Schauenstein) във Виена: 

„Благородни графе!  

Известия, които получавам от Кюстенджа, уверяват, че пътят от там 

за Черна вода бил вече изцяло готов и само се изчаквало по-доброто 

годишно време, за да бъде същият дооформен като шосе и павиран. 

Е. фон Рьослер“ [12]. 
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„Ваше превъзходителство, 

Предприетите от френското правителство работи по главния път от 

Расово за Кюстенджа са започнали вече под ръководството на господин 

Лалан и инженерите Мишел, Ловел и Биенфе. Господин Лалан, който 

мина тук преди няколко дни, изглежда все още да не е взел решение дали 

трябва да изведе шосето към Расово или Черна вода, но се надява, че с 

наличните предоставени му сили ще привърши работите бързо, тъй като 

в същност се поправя само вече съществуващото шосе“.  

На Ваше превъзходителство 

най-покорен 

М. Калиш“.  

Вж. Документи за българската история из германски архиви, 1829 – 1877. 

Съставили и редактирали Хр. Христов и В. Паскалева. Издателство на 

Българската академия на науките, София, 1963, с. 250–252. 

„Господин Лалан, френският главен инспектор за строежи на пътища 

между Кюстенджа и Расово, беше преди няколко дни пак тук и помоли 

Саид паша за подкрепа в набавянето на работници. 

Френското правителство е създало най-човешки условия за работниците, 

които получават заплата от него. Храна им се дава като на френските 

войници: хляб, месо, вино и кафе. Цялата линия има собствени лекари, 

аптеки и полеви лазарети. Лекуването е безплатно, а надницата осем 

пиастра“. Пак там, с. 254–255. 

10. И до днес пътят от Расова до Кюстенджа е известен с името 

„френският път“. При трасирането му френските инженери вземат под 

внимание и наличните кладенци, така необходими в безводната Добруджа. 

Д-р Камий Алар отбелязва: „Изолираните кладенци са на 6, 39, 49, 59 км 

от Кюстенджа; има няколко кладенеца във всяко село; на 2 км на юг от 

пътя и на 24 км от Кюстенджа се намира изворът на новия Мурфатлар“ 

(Allard 1864: 99–100).  

11. Инженерите Леон Лалан и Жул Мишел начертават и топографска карта 

на шосето Расова – Кюстенджа (1859) (Lalanne, ingénieur en chef, Michel, 

ingénieur ordinaire etc.: Carte topographique de l'isthme de Dobroudcha 

indiquant la route ouverte en 1855 entre Rassova sur le Danube et Kustendjé sur 

la Mer noire, par ordre de S. E. Mr. Rouher, Ministre de l’agriculture etc. et de 

S. E. Mr. Maréchal Vaillant, Ministre de la guerre, Maafsst. 1:100 000 in 1 

Blatt, Paris, 1859). 

12. Извори за историята на Добруджа 1853–1878. Чуждестранни 

документи. Том 4. Съставители: Велко Тонев, Мариана Лечева, Наташа 
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Михайлова, Сашка Жечева. Редактор В. Тонев. Издателство „Векове“, 

София, 2003, с. 38–39. 

 

Анастас АНГЕЛОВ 


