
ГРАФ КАБОГА ЗА РУСКАТА ОБСАДА НА ВАРНА ПРЕЗ 1828 ГОДИНА 

На 29 септември 1828 г., след 3 месечна обсада (22 юли – 29 септември) по време на 
Руско-турската война от 1828-1829 г., Варна е превзета от руските войски. Най-
голямата турска крепост и пристанище по западния бряг на Черно море, прикриваща 
един от пътищата, водещи към столицата на Османската империя – Константинопол 
(Цариград), е в руски ръце. 

Обсадата се ръководи от вицеадмирал княз 
Александър Сергеевич Меншиков и неговият 
началник-щаб генерал-майор Василий 
Алексеевич Перовски, а след раняването на 
княз Меншиков от граф Михаил Семьонович 
Воронцов (18 август – 29 септември) [1] – 
според вицеканцлера граф Карл Роберт 
Неселроде „най-добрият генерал който имаме“ 
[2]. 

◄ Вицеадмирал княз Александър Сергеевич 
Меншиков. 

◄ Граф Михаил Семьонович Воронцов. 

Писмото на граф Кабога е адресирана до Артър 
Уелсли, първи херцог на Уелингтън (Field 
Marshal Arthur Duke of Wellington, 1769-1852), 
по това време министър-председател на 
Обединеното кралство (22 януари 1828 – 16 
ноември 1830) [3].  

Кой е граф Кабога? Граф Бернхард Кабога-
Керва (Bernhard Caboga-Cerva) (1785-1855) е 
военен инженер, офицер от австрийската 
армия, по време на Руско-турската война от 
1828-1829 г. в свитата на посланика на Австрия 
в Санкт Петербург – принц Филип Август 
Фридрих фон Хесен-Хомбург (Philipp August 
Friedrich von Hessen-Homburg). 

Оценките в писмото на граф Бернхард Кабога-
Керва за руската обсада на Варна през 1828 г. 
са твърде различни от руските (и затова 

интересни). 
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► Bernhard Caboga, Lithographie von Gabriel 
Decker, 1852. 

Граф Кабога, майор от сухопътните войски, 
който бил прикрепен към принц Хесен-
Хомбург, изпрати до председателя на 
Върховния съвет на войната доклад за обсадата 
на Варна, който завършва със следния анализ: 

Детайлите, за които имам честта да докладвам, 
са както следва: 

1. Руснаците предпочетоха да направят редовна 
обсада на място, което биха могли да превземат 
с много по-малко загуби, като го атакуват с 
достатъчно сили; грешка, поради която 
загубиха дванадесет седмици за активни 
операции, около петнадесет хиляди души и 
всички разходи по обсадата, които всяко 
правителство прави. 

2. Точката на атаката беше лошо избрана, тъй като беше от страната, представляваща 
най-голяма трудност за атаката. 

3. След като правят пробив в корпуса на мястото, поради липса на смелост или 
вследствие погрешна преценка, бяха построени, с голяма загуба на хора и време, окопи 
и траншеи, когато нито огънят от фланга, нито укрепленията зад тях, изискваха толкова 
трудни обсадни дейности. 

4. И накрая, при извършване на внимателна оценка на тази обсада става ясно, че 
детайлите, както и разполагането на батареите, са били по същество непълни и 
технически неправилни. 

От друга страна, може да се твърди съвсем справедливо, че турският гарнизон много 
смело отбранява такова слабо място като Варна. В началото той непреклонно 
отбраняваше множество редути, издигнати на най-подходящите места в околността. 
Принуден обаче да ги напусне, той удържа без прекъсване и до момента на 
капитулацията от височината на насипа пред укреплението и от това укрепление дори 
извършва дръзки контраатаки, които забавиха много работата на обсаждащите. В 
главния окоп на атакуваните фронтове разположиха силни войскови отряди както 
срещу десанти и преходи, така и срещу дулата на оръжията, въпреки че нямаше нито 
бастиони, нито бойници, нито други укрепителни съоръжения, които да послужат за 
заслон на тези войски, които руснаците успяха да напуснат едва в последния момент. 
Гарнизонът често излизаше, навлизаше повече от веднъж в галериите на мините, 
предназначени за взривяване на стените или за разширяване на пробивите; и макар в 
края на краищата стените да са били отворени на различни места, вътрешността на 
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града да е била разрушена, той не предложи секции*, нямаше укрепление за подслон от 
бомбите и гарнизонът, наброяващ първоначално 20 до 22 000 души, е бил намален до 
най-много 6 000, тези смели хора и Капудан паша останаха непоколебими в своята 
решимост да удържат до последния момент. Руснаците щяха много скъпо да платят 
окончателното превземане на това място, ако не бяха успели най-накрая да склонят 
Юсуф паша, един от главните командири, да премине на страната на обсаждащите, и с 
голямото си влияние да осъществи предаването на мястото. 

* Не си струва да се спомене Цитаделата, която има само слаба и разрушена стена и 
която се намира на най-близкия до езерото Девня фронт“ [4]. 

 

▲ Осада Варны с 24 Iюля / 5 Авгус. До 29 Сент. / 11 Октяб. 1828 г. (Атлас сражений 
XIX века. Период времени с 1820 г. по настоящее время. Вып. 11. С.-Петербург, 1896). 
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