
ФРЕНСКИТЕ ЗУАВИ ВЪВ ВАРНА ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА 

По време на Кримската война (1853-1856 г.) във френската армия се сражават 3 зуавски полка 
[1]. Те са създанени на 13 февруари 1852 г., с декрет на президента на републиката Луи 
Наполеон, по предложение на военният министър генерал Сент Арно (Annuaire militaire 1854: 
331–335; Godchot 1898, I: 5–6). Зуавските полкове са рекрутирани в Алжир – в провинциите 
Алжир, Оран и Константин (Cler 1869: 8–9; Laurencin 1888: 52, 55; Spitz 1901: 3-4; Historique 
succinct du 3e régiment de Zouaves 1931: 12–13).  

◄ Zouaves – Francois-Hippolyte Lalaisse. 

Зуавските войници се отличават със своята 
колоритна (ориенталска) униформа. Къси куртки от 
тъмносиньо сукно, обшити с вълнен ширит (с 
ширина 12 мм) и фалшиви джобове (tombos) – 
червен за 1-ви полк, бял – за 2-ри и жълт – за 3-ти), 
къси жилетки без ръкави от тъмносиньо сукно с 
памучен гръб (sédria), широки шалвари от 
тухленочервено сукно пристегнати под колената 
(seroual), светлосин вълнен пояс (с ширина 0,40 м и 
дължина 4,80 м), черен кожен колан с бронзова 
катарама*, кожени гамаши с естествен цвят 
(jambiéres), бели кожени гети, черни обувки, червен 
фес  с тъмносин пискюл (chéchia), тюрбан (chéche) 
от зелен памучен плат с дължина като на пояса, 
сиво синьо, дълго до кръста наметало с качулка (le 
caban á capuchon).  

Офицерската униформа е дълга туника от 
тъмносиньо сукно, пристегната в кръста с черен 
кожен колан, с позлатена бронзова катарама, 
тъмносиня  жилетка, тухленочервени панталони с 
тъмносини лампаси (с ширина 50 мм), къси ботуши 
и керемиденочервено кепе, с тъмносиня околожка и 
черна кожена козирка (модел 1852) [3].  

Зуавските полкове са въоръжени с нарезни 
капсулни пушки с предно пълнене (Mle 1846 T) 
(Manufacture D'armes de Chatellerault), калибър 17,8 
мм (стрелящи с черен барут и куршуми Thouvenin, 
Minié, Tamisier), и иглен шик с тристранно острие в 
черна кожена кания с месингов накрайник [4]. 
Подофицерите и тръбачите – с артилерийски 
мускет (Mousqueton d'artillerie Mle 1829 T bis), 
преработен в капсулен през 1846 г., калибър 17,6 
мм, и щик (sabre-baïonnete Mle 1842) [5].  

◄ Zouaves, 1858. 

Отличителен знак на зуавската униформа е 
закачената на дясната страна на куртките значка с 
формата на полумесец със звезда, към която с 
медна верижка е прикрепена желязна игла за 

почистване на горивната камера на пушката. 
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Офицерите са въоръжени със саби (sabre dʼofficier de Zouaves, modéle 1847) и два пистолета 
модел 1833, калибър 17,1 мм [6]. 

През април и май 1854 г. зуавските полкове са прехвърлени по море от Алжир в Галиполи 
(Турция) и са включени в състава на 3 от френските пехотни дивизии. 1-ви и 3-ти зуавски полк 
пристигат във Варна от Константинопол (Истанбул) по море, а 2-ри по суша – от Галиполи през 
Адрианопол (Одрин) и Айтос.   

► Général Charles Denis Bourbaki. 

1-ви зуавски полк, рекрутиран в Блида (Blida) – 2 
079 войници и 55 офицери (2 батальона по 8 роти в 
батальон), е под командването на полковник Шарл 
Дени Бурбаки (Charles Denis Bourbaki) (Faucon 
1889: 103–106). Полкът е в състава на 1-ва бригада 
на Първа пехотна дивизия, с командир дивизионен 
генерал Франсоа Канробер (François Marcellin 
Certain de Canrobert). От Алжир (Alger) той е 
прехвърлен по море до Галиполи. На 31 май полкът 
отплава от Галиполи за Варна на борда на парните 
фрегати „Магелан“ (Magellan) и „Вобан“ (Vauban) и 
дебаркира на 2 юни 1854 г. [7]. От 4 юни полкът е на 
легер на венеца на Франгенското плато при село 
Буюк Франга (Каменар) (Descoubés 1882: 104–106; 
Godchot, I 1898: 37–49). На 1 септември полкът е 
натоварен във Варна на борда на ветрохода “Henri 
IV” (Анри IV) и параходите ”Terpsichore” 
(Трепсихора), “Euménides” (Евмениди), “Mégère” (Мегера), “Dauphin” (Дофин) и “Mouette” (Мует) 
(Godchot 1898, I: 51) (в състав от 1 270 войници и офицери) (Grandin 1898: 89) и отплава за 
Балчик и оттам на 6 септември 1854 г. за Крим.  

► Général Jean Joseph Gustave Cler, 1859. 

2-ри зуавски полк, рекрутиран в Оран (Oran) – 2 206 
войници и 56 офицери), е под командването на 
полковник Жан Жозеф Густав Клер (Jean Joseph 
Gustave Cler) (Cler 1869: 89; Spitz 1901: 76). Полкът 
е в състава на 1-ва бригада на Трета пехотна 
дивизия, с командир дивизионен генерал принц 
Наполеон (Prince Napoléon-Jérôme Bonaparte). От 
Оран (Oran) полкът е прехвърлен по море до 
Галиполи, и оттам по суша до Константинопол, и 
дебаркира във Варна между 20 и 23 юни 1854 г. на 
борда на “Vauban” (Вобан), “Berthollet” (Бертоле) и 
“Rolland” (Ролан). Той изгражда своя лагер при село 
Ени кьой (Куманово) (Spitz 1901: 82) [8]. На 2 
септември полкът е качен на борда на военните 
ветроходи “Alger” (Алжир) и “Bayard” (Байард) в 
залива на Балчик и отплава на 6 септември 1854 г. 
за Крим [9]. Два дни след отплаването на 
френският флот от Балчик 2-ри зуавски полк губи 
капитан Жан Луис Лавироте (Jean Louis Lavirotte), 
умрял от дизентерия на борда на “Alger” и погребан 
в морето (Cler 1869: 129). 
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3-ти зуавски полк, рекрутиран в Константин 
(Constantine), е под командването на полковник 
Пиер Назер Тарбурих (Pierre Nazaire Tarbouriech) 
(умрял от холера на 24 септември 1854 г.) (Faucon 
1889: 531–532). Полкът е в състава на 1-ва бригада 
на Втора пехотна дивизия, под командването на 
дивизионен генерал Пиер Боске (Pierre Bosquet). От 
Стора (Stora) полкът е прехвърлен по море до 
Галиполи, а оттам по суша през Адрианопол 
(Одрин) и Айтос до Варна (12 прехода – 264 км) 
(Fay 1867: 28). От 5 юли на лагер при село Ени кьой 
(Куманово) (Fay 1867: 30; Thoumas 1892: 80). На 3 
септември полкът е качен в Балчик на борда на 
военните ветроходи “Friedland” (Фридланд) и 
“Marengo” (Маренго) и отплава на 6 септември 1854 
г. за Крим [10].  

◄ Маршал Арман Жак Льороа дьо Сент-Арно. 

◄ Бригаден генерал Юсуф (Général Youssouf) – 
командир на 3-хилядна кавалерия башибозуци (Spahis 
d’Orient). 

Със заповед от 19 юли 1854 г. на 
главнокомандвашият френската армия маршал 
Сент-Арно, на 21 юли Първа пехотна дивизия, 
тогава под командването на бригаден генерал 
Шарл Мари Еспри Еспинас, подкрепена от 
башибозуците (Spahis d’Orient),  под командването 
на бригаден генерал Юсуф (Général Youssouf) 
(Joseph Vantini), предприемат настъпление към 
Северна Добруджа за да изтласкат отвъд Дунава 
останалите край Бабадаг, Исакча и Тулча руски 
части – Седма пехотна дивизия (10-хиляди души с 
35 оръдия, два полка редовна кавалерия и 10 
казашки сотни), под командването на генерал-
лейтенант Александър Клеонакович Ушаков 
(Collection complète des lois, décrets réglaments 1854: 

403; Bazancourt 1856: 121-123; Vicomte de Noé 1861: 46; Chenu 1865: 24–25, 35; Grandin 1898: 
79; Godchot 1898: 43-48; Зайончковский 2002, II, 2: 253, 365, 372-373; Рассел 2014: 168–170).  

Първа пехотна дивизия, 10 262 войници и 328 офицери, 1-ви ескадрон на 1-ви хусарски полк 
(1er Hussards Régiment) (120 души), две батареи конна артилерия и 20 сапьори, тръгват на 21 
юли (в една колона) към Мангалия и Кюстенджа [11]. На 24 юли 1-ви зуавски полк (55 офицери 
и 2 024 войника), под командването на полковник Шарл Дени Бурбаки, е качен във Варна на 
парните фрегати “Berthollet” (Бертоле), “Lavoisier” (Лавоазие), “Pluton” (Плутон) и “Mégére” 
(Мегера) и отплава за Кюстенджа (25 юли) (Baudens 1858: 180; Godchot 1898, I: 44).   

3-хилядната кавалерия башибозуци на генерал Юсуф тръгва от Варна за Северна Добруджа на 
22 юли. Те лагеруват при Чатал чешме(а) – 22 юли, Каварна – 23 юли, Мангалия – 25-26 юли. 
Първа пехотна дивизия и башибозуците на генерал Юсуф са подкрепени от Втора и Трета 
пехотни дивизии. Четвърта пехотна дивизия, под командването на дивизионен генерал Форе и 
кавалерийската дивизия, под командването на дивизионен генерал Морис, остават в своите 
лагери за да охраняват Варна [12]. 
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▲ Карта с пътя на Първа пехотна дивизия – Буюк Франга – Капакли – Чатал чешме(а) – Каварна – 
Мангалия – Кюстенджа – Гаргалък (Corbu) – Буюк Франга (21 юли – 9 август 1854 г.). 

От Палас (Palas) (Кюстенджа) башибозуците на генерал Юсуф, под командването на капитан 
дьо Превил (capitaine de cavalerie Marguerite Jacques Vincent Octave Du Preuil) се насочват към 
Малък Гаргалък (Corbu) и оттам към Бабадаг, където имат престрелка с ескадрон казаци. На 29 
юли башибозуците и 1-ви зуавски полк са сполетени от холера. Тя поваля бързо и е особено 
смъртоносна (Bazancourt 1856: 131–133) [13]. Първа пехотна дивизия губи 41 офицери и 1 995 
войници (1-ви зуавски полк губи 2-ма офицери – капитан дьо Шеризе (Capitaine Henry de 
Chérisey) и младши лейтенант дьо Кергарадек (Sous-Lieutenant Le Jumeau de Kergaradec) 
(Annuaire militaire 1854: 331–332; Godchot 1898, I: 47) и 288 войници), башибозуците на генерал 
Юсуф – 200 (Chenu 1865: 28, 35) [14]. От Кюстенджа и Мангалия през Шабла (8 август) и 
Каварна (9 август) Първа пехотна дивизия се връща в лагера си при село Буюк Франга 
(Каменар). 1-ви зуавски полк и болните войници и офицери са прехвърлени с парните фрегати 
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“Cacique” (Касик), “Descartes” (Декарт), “Lavoisier” (Лавоазие) и “Pluton” (Плутон) от Кюстенджа 
до Варна (6 август) (в палаткова болница изградена на венеца на Франгенското плато) [15]. От 
55 офицери и 2 079 войника, при пристигането им от Алжир в Галиполи, 1-ви зуавски полк брои 
в Кюстенджа 1 371 души (останалите с покосени от холера и дизентерия без да са водили 
сражения) (Godchot 1898, I: 48). 

 

▲ Camp de zouaves a Kustendje – Dʼaprés les dessins du docteur F. Quesnoy. L`illustration - Journal Universel, 
No. 605, Vol. XXIV, 30 septembre 1854. 

Башибозуците на генерал Юсуф с ускорен марш се връщат в лагера си при Варна (оставяйки 
своите болни в Кюстенджа на грижите на 1-ви зуавски полк). Заради загубите от холера и 
дезертьорството (от 3 000 башибозуци във Варна се връщат 1 627) корпусът башибозуци е 
разформирован на 14 август 1854 г. със заповед на маршал Сент-Арно (Noë 1861: 96, 105).  

 

▲ Expédition de la Dobrudja – Mangalia. L`illustration - Journal Universel, No. 605, Vol. XXIV, 30 septembre 
1854. 

На 22 юли Втора пехотна дивизия (около 11 хиляди души) (Fay 1867: 23), под командването на 
дивизионен генерал Пиер Боске се отправя към Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) през Саръ гьол 
(Любен Каравелово) и оттам, в 3 колони (25 юли), през Муса бей (Горен извор / Изворово), 
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Guerzalilar, Husseintchékeuy (Хюсейнч кьой / Вичово) до Мангалия (Mangalia) (28 юли). 
Войниците носят храна за 4 дни и ечемик за конете за 2 дни. Дивизията е следвана от обоз от 
370 коли с провизии за 6 дни и ечемик за 8 дни (Du Casse 1856: 91; Bazancourt 1856: 125; 
Baudens 1858: 186–188; Fay 1867: 31; Marjoulet 1887: 37; Montaudon 1898: 239–245). Дивизията 
се връща през Сатълмъш (Езерец), Каварна, Чатал чешме(а), Теке кьой (Оброчище) в лагера 
си при Ени кьой (Куманово) на 9 август (изгубила от холера 307 души) (Chenu 1865: 28, 35 Fay 
1867: 37). 

На 23 юли Трета пехотна дивизия, под командването на дивизионен генерал принц Наполеон (в 
състава на която е и 2-ри зуавски полк) тръгва от лагера при Ени кьой (Куманово), през Паша 
кьой (Варна / кв. Владиславово), Гевреклер (Калиманци) към Козлуджа (Суворово), следвана от 
обоз от 280 коли с провизии. Дивизията имала заповед да охранява пътищата от Хаджиоглу 
Пазарджик за Силистра, Расова и Мангалия. Тя лагерува между Гевреклер (Калиманци) и Сюн 
бей (Баново), на 24 и 25 юли при Козлуджа, на 26 юли при Юшенлии (Ботево) и оттам се 
отправя към Хаджиоглу Пазарджик (Добрич), където лагерува между 28 и 31 юли. На 31 юли и 1 
август дивизията е изнесена на един преход на север от Хаджиоглу Пазарджик и оттам се 
връща обратно на 3 август (изгубила от холера 31 души) (Du Casse 1856: 91; Chenu 1865: 28, 
35; Cler 1869: 126; Général Herbé 1892: Французы и русские в Крыму 1894: 31–37). Дивизията 
изгражда нов лагер край село Джаферлии (Кичево). 

 

▲ Карта с пътя на Трета пехотна дивизия – Ени кьой  – Козлуджа – Хаджиоглу Пазарджик – 
Джаферлии  (23 юли – 3 август 1854 г.). 

Животът в лагерите на френската армия при селата Буюк Франга (Каменар), Ени кьой 
(Куманово) и Джаферлии (Кичево), зуави разнообразяват с театрални представления. 
Публиката е само от офицери и войници. Завесата се вдига вечер в 7,30 часа; в кошница се 
поставят дарения – всеки колкото даде. Режисьор на аматьорската трупа е лейтенант Петибо 
(Anne Eugène Pierre Petibeau) от 2-ри зуавски полк (Annuaire militaire 1854: 316; Spitz 1901: 125–
126). 

За театралните представления в лагера на Трета пехотна дивизия при Ени кьой (Куманово), 
пише капитан Ербе (Jean François Jules Herbé) в писмо до своята майка от 15 юли 1854 г. [16]. 
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▲ Theatre des Zouaves in the French Camp, Before Sebastopol. The Illustrated London News, No. 757, Vol. 
XXVII, Saturday, August 18, 1855. 

► Moulin á café improvisé une partie dʼobus russe, par une 
compagnie du 2e régiment de Zouaves. 

По време на пожара във Варна на 10 август 1854 г. 
в суматохата зуави нанизват на своите шикове 
първите попаднали им гърци, набедени за 
подпалвачи (Рассел 2014: 523). В гасенето на 
пожара се включват инженерни части и зуави [16]. 
Спасените от огъня „кутии със свещи, бъчонки с 
масло и бренди, бъчвички със захар, чували с кафе, 
чай и ориз“ стават лесна плячка на френските зуави 
[17]. 

Освен холерата в Добруджа 1-ви зуавски полк е 
сполетян и от друго нещастие. На 1 септември 1854 
г., отплавайки към “Euménides” (Евмениди), във 
Варненския залив, шлеп с 50 зуави на борда е 
блъснат и преобърнат от малък турски параход, 
теглещ шлеп с тунизийски войници. 14 зуави 
потъват, останалите са спасени (Godchot 1898, I: 
51) [18].  

Кримската война е първата, в която френските 
зуави се бият извън Алжир. Командването поставя 
зуавските полкове винаги на предна линия. Те участват в битките при река Алма (20 септември 
1854 г.), Инкерман (5 ноември 1854 г.), река Черна (Трактирный мост) (16 август 1855 г.) и при 
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Малахов курган (8 септември 1855 г.). В тези битки френските зуави се покриват с военна 
слава, която ги съпътства и в следващите войни на френската армия.  

Зуавските полкове са разпуснати през 1962 г. но и до днес е останала крилатата фраза „Храбър 
като зуав“ (Brave comme un Zouave). 

 

▲ Le général Mac-Mahon avec le 1er Zouaves avant l'attaque de Malakoff (Alphonse Aillaud, 1855, Musée de 
l'Armée, Paris).                                                                                                                   

Литература: 

Annuaire militaire 1854: Annuaire militaire de l'Empire francais pour lʼannée 1854. Paris, Dépòt general, chez C. 
Reinwald, 1er Mai 1854. 

Russell 1855: The War: From the landing at Gallipoli to the death of Lord Raglan. By W. H. Russell, 
correspondent of “The Times”. London, George Routlege & Co., 1855. 

Bazancourt 1856: L'Expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol. Chronique de la guerre d'Orient. Par le 
Baron de Bazancourt. Chargé de mission en Crimée par S. Exc. le Ministre de l'Instruction publique. Premiére 
partie, troisiéme édition. Amyot, Éditeur, 8, Rue de la Paix, Paris, MDCCCLVI (1856). 

Du Casse 1856: Précis historique des opérations militaires en Orient de mars 1854 à septembre 1855, par A. Du 
Casse. E. Dentu, Paris, MDCCCLVI (1856). 

Baudens 1858: La guerre de Crimée: les campements, les abris, les ambulances, les hôpitaux, etc., etc. Paris, 
Michel Lévy Fréres, 1858. 

Vicomte de Noé 1861: Noé, Louis Robert Jean, vicomte de. Souvenirs d'Afrique et d'Orient. Les Bachi-Bozouks et 
les Chasseurs d'Afrique: La Cavalerie réguliére en Campagne. Vol. 1. Paris: Michel Lévy Frères, Libraires-
Éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, 1861. 
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▲ Four Zouaves in turbans, 5 May 1855. Roger Fenton. 

Chenu 1865: Jean-Charles Chenu. Rapport au Conseil de Santé des Armées sur les résultats du service médico-
chirurgical aux ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires français en Turquie pendant la campagne 
d'Orient en 1854-1855-1856. Victor Masson et Fils, Paris, 1865. 

Fay 1867: Souvenirs de la Guerre de Crimée 1854-1856 par Ch. Fay Chef dʼescadron dʼétat-major, ancient aide 
de camp du maréchal Bosquet. Paris, J. Dumaine, 1867. 

Cler 1869: Souvenirs d'un officier du 2me de zouaves (Par le général  J. J. G. Cler.). Nouvelle edition, Paris, 
Michel Lévy fréres, Éditeurs, 1869. 

Descoubés 1882: Historique du 1er regiment de Zouaves par Le Commandant E. Descoubés. Paris, Berger-
Levrault et Cie, 1882. 

Marjoulet 1887: Historique du 3e régiment de zouaves, rédigé par le lieutenant A. Marjoulet, d'après les ordres du 
colonel Lucas. Paris, Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, 1887. 

Laurencin 1888: Paul Laurencin. Nos zouaves: historique, organisations, faits d'armes, les régiments, vie intime. 
Paris, J. Rothschild, 1888.  

Thoumas 1892: Mes souvenirs de Crimée 1854-1856 par le general Thoumas. Paris, A la Librairie Illustrée, 1892. 

Французы и русские в Крыму 1894: Французы и русские в Крыму. Письма французскаго офицера к своей 
семье во время восточной войны 1853-1855 гг. генерала Эрбе бывшаго полковаго адъютанта 95-го 
пехотнаго полка. Français et Russes en Crimée. Lettres d'un officier français a sa famille. Paris, 1892. Перевел 
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с французскаго С. Л. Халютинъ. Минск, Типо-литографик Х. Я. Дворжеца и Б. И. Соломонова, 1894. 
(Français et Russes en Crimée, lettres d'un officier français à sa famille pendant la campagne d'Orient par le 
Général Herbé, ancient adjudant-major au 95e de ligne. Paris, Calmann Lévy, Éditeur, 1892). 

Grandin 1898: Le Général Bourbaki par Le Commandant Grandin. Paris, Nansy, Berger-Lavrault et Cie, 1898. 

Montaudon 1898: Général Montaudon. Souvenirs Militaires Afrique – Crimée – Italie. Paris, Librairie Ch. 
Delagrave, 1898. 

Godchot 1898, I: Le 1er Régiment de zouaves, 1852-1895, par le capitaine Godchot . Томе 1er,  Paris, Libraire 
centrale des beaux-arts, 1898. 

Faucon 1898: Narcisse Faucon. Le livre d'or de l'Algérie: histoire politique, militaire, administrative; événements 
et faits principaux; biographie des hommes ayant marqué dans l'armée, les sciences, les lettres, etc., de 1830 à 
1889, Tome Ier, Paris, Challamel et Cie, Éditeurs, 1889.  

Spitz 1901: Lieutenant Joseph Spitz. Histoire du 2e Régiment de Zouaves. Oran, Typographie et Litohographie 
Paul Peerrier, 1901. 

Historique succinct du 3e régiment de zouaves 1931: Historique succinct du 3e régiment de zouaves, depuis sa 
création jusqu'à nos jours. Constantine, Imprimerie A. Paulette et ses Fils, 1931. 

Орехов 2003: Владимир Орехов. Французская армия у стен Севастополя 1854 - 1856 гг. Дневники, письма, 
воспоминания. Симферополь, Таврия-Плюс, 2003. 

Рассел 2014: Уильям Ховард Рассел. Британская экспедиция в Крым. В 2-х томах. Перевод с английского 
О. Н. Исаевой. Том I, Москва, Издательство Принципиум, 2014.  

Бележки:  

1. Френски колониални части, съставени първоначално от бойци на кабилското племе „зуауа“. Първите 
зуавски части били създадени на 21 март 1831 г. в Алжир за да подсилят френските войски в още 
непокорената докрай колония. За обучението и командването на зуавските части били назначени френски 
офицери и сержанти. В тях били приемани и французи – католици, жители на Париж и други големи 
френски градове (Les zouaves et les chasseurs à pied par le duc DʼSumale, Bruxelles, Meline, Cans et 
Compagnie, 1855, p. 6–7, 82; Орехов 2003: 13). 

2. На колана е носена черна кожена чанта за съхранване на книжните патрони (паласка) и канията на 
щика. 

3. Russell 1855: 16–17; Louis Delpérier. Les zouaves du Seconde Empire. // Tradition Magazine, 1990, № 46, p. 
11–31; М. Чапала. Униформа, снаряжение и вооружение французских зуавов периода Крымской войны 
1853-1856 гг. // Military Крым, № 5, 2007, с. 24–27; Рассел 2014: 60. 

4. Catalogue des collections composant le musée d'artillerie par O. Penguilly L'Haridon. Paris, Charles de 
Mourgues, 1862, p. 659; Louis Delpérier. La carabine de Chasseurs 1846-1859. // Gazette des armes, № 138, 
1985, p. 11; Henri Vuillemin. La carabine Mle 1846 T. // Tradition Magazine, № 155, 2000, p. 41–45. 
http://www.tircollection.com/t15595-la-carabine-mle-1846-t-et-ses-accessoires 

5. Cours de tir. Études théoriques et pratiques sur les armes portatives, etc, par M. Cavelier de Cuverville. Paris, 
J. Dumaine, E. Lacroix, 1864, p. 138–141; Jean Boudriot. Les transformations du Mousqueton dʼartillerie modèle 
1829. // Gazette des armes, № 118, 1983, p. 21–24. 

6. Louis Delpérier. Les sabres dʼofficiers de zouaves.// Tradition Magazine, 1987, № 7, p. 18–25. 
http://www.bertrand-malvaux.com/fr/p/23968/sabre-d-officier-de-zouaves-modele-1847-avec-fourreau-tole-
modele-1848-second-empire.html 

7. Първа пехотна дивизия, заедно със своята артилерия, е натоварена в Галиполи и отплава за Варна на 
борда на шест френски парни фрегати, две египетски фрегати и една корвета, теглейки на буксир 
четиридесет търговски кораба (Bazancourt 1856: 54). 
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Английският капитан Натаниъл Стивънс (Nathaniel Steevens) от 88-ми пехотен полк (Конахтски рейнджъри) 
пише в своите спомени: „Видях също и как пристигна един полк зуави (облечени в алжирски носии, но 
всичките французи), и разпъна спалните си палатки. Бяха хубави мъже с войнски изглед. Бях поразен от 
практичния начин, по който се устроиха след като установиха лагера си. Околността му бързо се изпълни 
с мъже, които събираха клечки, трева и всичко, с което можеше да се стъкне огън; скоро след това 
огньовете се разгоряха и започна приготовлението на кафе и храна“. (The Crimean Campaign with “The 
Connaught Rangers” 1854-55-56. By Lieut.-Colonel Nathaniel Steevens, late 20th Regiment and 88th 
(Connaught Rangers). Griffith and Farran, West Corner of St. Paul’s Churchyard, London, 1878, p. 36–37). 

8. Cler 1869: 88–132; Montaudon 1898: 221–257; Spitz 1901: 73–88; Historique succinct du 3e régiment de 
zouaves, depuis sa création jusqu'à nos jours. Constantine, Imprimerie A. Paulette et ses Fils, 1931, p. 12–15. 

9. За Крим отплават 1 250 войника, останалите 800 остават във Варна, за да изчакат завръщането на 
флота (Cler 1869: 127). 

10. Marjoulet 1887: 40; Historique succinct du 3e régiment de zouaves, depuis sa création jusqu'à nos jours. 
Constantine, Imprimerie A. Paulette et ses Fils, 1931, p. 13–14. 

11. Пета пехотна дивизия и чуждестранния легион, под командването на дивизионeн генерал Левайлант 
(Levaillant) е прехвърлена от Галиполи във Варна на 21 август 1854 г. 

12. Първа пехотна дивизия тръгва от лагера при Буюк Франга (Каменар) през Ени кьой (Куманово), 
Капакли (Климентово) – 21 юли, Теке кьой (Оброчище), Чатал чешме(а) – 22 юли, Михал бей (Божурец), 
Каварна – 23 юли, Сатълмъш (Езерец) – 24 юли, Мангалия – 25-26 юли, Палас (Кюстенджа) – 26 юли, 
Гаргалък (Corbu) – 29 юли (Bazancourt 1856: 126). 

13. „Мъртви и умиращи бяха натрупани под тентите. Врагът не се беше появил, а трупове осейваха земята 
навсякъде; копаеха се ями; често ръцете, които изкопаваха ямите спираха преди да са завършили делото 
си, а този, който държеше кирката се просваше безмълвен на ръба на полуотворената яма, за да не стане 
повече.  

Епидемията има притеснителен характер, пише генерал Юсуф. Мъжете падат покосени, а смъртта ги 
застига още преди някой да успее да се погрижи за тях. 

Транспортните средства са недостатъчно: всички коне са натоварени; яздещите офицери слизат на 
земята и са заменени от умиращи. Здравите войници са натоварени с тези, които могат да се влачат или 
носят върху пушки, поставени на кръст, върху одеяла, раници. Много често, агонизиращ мъж със сгърчени 
черти, посиняло лице и свити крайници, се мята в последната си конвулсия, оплакващ се за последно. 
Спират се. Той е мъртъв. Тогава, с върха на сабята или на щика си, живите изкопават край пътя 
недълбока яма; и когато покриват тялото с малко пръст и суха трева, те всички се разкриват: един от тях 
прошепва кратка молитва; след това безмълвно продължават пътя си, носейки грижовно раницата на своя 
другар, оръжията му и мунициите му, защото не бива врагът, ако се върне тук, да получи като трофей 
останките му и да триумфира над тази смърт, която е дело единствено на холерата."  (Godchot 1898, I: 45–
46). 

14. Relation médico-chirurgicale de la campagne d'Orient, du 31 mars 1854, occupation de Gallipoli, au 6 juillet 
1856, évacuation de la Crimée, par le dr G. Scrive. Paris, Librairie de Victor Masson, MDCCCLVII, p. 76; Histoire 
de la Dernière Guerre de Russie (1853-1856 ) par Léon Guerin. Tome premier, Paris Dufour, Mulat et Boulanger, 
1859, p. 151; The Medical Times and Gazette: A Journal of Medical Science, Literature, Criticism and News. 
Volume I for 1862. London: Published by John Churchill. MDCCCLXII, p. 407–409, 461–463; Chenu 1865: 28, 35.  

15. „Маршал приказал устроить громадный лазарет на высотах Франка, господствующих над Варной, чтоб 
сосредоточить там специально холерных больных и иметь возможность локализировать этот бич“. 
(Французы и русские в Крыму 1894: 37); http://morskivestnik.com/compass/news/2017/122017/122017_38.html 

16. „Почти в каждом полку организованы театральныя представленыя и между ними большим успехом 
пользуется театр зуавов, где играются водевили и даже комедии, и поют, начиная с чувствительных 
романсов до комических арий а зрителями состоят офицеры, сидящие в местах для оркестра на скоих 
складных стульях, солдаты же в партере, стоя или сидя на связках дров, и в таком количестве как 
позволяет место, оставляя ограниченное пространство для действия актеров. 
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Принц с другими генералами весьма часто присутствует на этих представлениях, и не скупится на 
аплодисменты, а также и на денежный взнос актеру-солдату для покупки костюмов или расходов на 
освещение; я сам видел, как он положил на блюдо 40 франков“ (Французы и русские в Крыму 1894: 29; 
Français et Russes en Crimée, lettres d'un officier français à sa famille pendant la campagne d'Orient par le 
Général Herbé, ancient adjudant-major au 95e de ligne. Paris, Calmann Lévy, Éditeur, 1892, p. 39). 

Интересен щрих към играните представления ни дават две програми (от 20 май и 3 юни 1855 г.) на 
театъра на 2-ри зуавски полк в Крим: 

“Théâtre Impérial d'Inkermann 

Dimanche 20 Mai 1855  

MM. les amateurs du 2e Zouaves donnent le spectacle suivant: 

1. Le Bal du Sauvage (folie-vaudeville en 3 actes). 

2. Intermède comique. 

3. Tragédie burlesque. 

4. Intermède comique, chanté par un sergent anglais. 

(Vu la longueur du spectacle, le rideau sera levé à 7 heures 1/2 précises). 

Dimanche 3 Juin 1855 

1. Une chansonnette comique. 

2. Qui se ressemble se gène (vaudeville en deux actes). 

3. Intermède comique. 

4. Pascal et Chambard (vaudeville en deux actes). 

5. Bicêtre et Charenton, représenté par les deux auteurs. 

6. Chansonnette comique“ (Spitz 1901: 125–126). 

17. „Те останаха на поста си върху покривите на складовете, мокреха одеяла и заливаха постройките с 
вода, докато огромната огнена маса, тласкана напред от вятъра, бушуваше на по-малко от двадесет ярда 
от тях“ (The Past Campaign: A Sketch of the War in the East, from the Departure of Lord Raglan to the Capture 
of Sevastopol. By N. A. Woods, late Special Correspondent of the “Morning Herald” at the Seat of War. In Two 
Volumes. Vol. I. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1855, p. 199; The Illustrated London News, 
Vol. XXV, No. 701, Saturday, September 9, 1854. 

18. „Было много мародерства, говорили, что, пользуясь случаем, зуавы чинили жестокий разбой. Вскоре 
после пожара на окраинах лагеря стали дешево продаваться вяленые языки и мясные консервы – судя по 
всему, их умыкнули из маркитантских лавок“ (Рассел 2014: 179). 

19. Woods 1855: 221; Russell 1855: 156; Французы и русские в Крыму 1894: 49. 

Пета пехотна дивизия, под командването на дивизионен генерал Левайлант и кавалерийската дивизия, 
под командването на дивизионен генерал Морис, болните (и полевите болници), остават във Варна (под 
общото командване на генерал Левайлант) до завръщането на френската флота от Крим  (Collection des 
Ordres Généraux de LʼArmée dʼOrient. Devant Sébastopol. Imprimerie Impériale, MDCCCLV (1855), № 102).  
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