
ЗА ЕГИПЕТСКИЯ КОРПУС ВЪВ ВАРНА ПО ВРЕМЕ НА РУСКО-ТУРСКАТА 
(ОСВОБОДИТЕЛНА) ВОЙНА ОТ 1877-1878 ГОДИНА 

По време на Руско-турската (Освободителна) война от 
1877-1878 г. на страната на Османската империя срещу 
Русия се бие и Египетския корпус, под командването на 
принц Хасан Исмаил паша [1]. Той се включва във 
войната по искане на султан Абдул Хамид II до хедива на 
Египет, васал на Османската империя* Исмаил паша. 
Корпусът отплава от Александрия в 6 часа вечерта на 11 
юни 1877 г., натоварен на 7 египетски транспортни 
парахода (“Behara”, “Favoum”, “Charkieh”, “Rahmanieh”, 
“Dahalieh”, “Garbieh”, “Tanta”) [2], охранявани до протока 
Дарданели от 4 турски броненосеца, под командването 
на адмирал Хасан паша. Принц Хасан Исмаил паша и 
неговият щаб са на борда на парахода „Масър“ (Masr). 
Корпусът дебаркира във Варна на 19 юни**, ескортиран 
от турския броненосец „Азизие“ (Azizieh) [3]. Останалата 
част от корпуса – 3 000 пехотинци, отплава от 
Александрия за Константинопол (Истанбул), и оттам за 
Варна, на 17 юли 1877 г. [4]. 

► Prince Hassan Ismail Pasha (30.12.1854-23.03.1888).  

 

▲ The Turko-Egyptian squadron leaving Alexandria for Constantinople with Egyptian Troops. // The Graphic: an 
illustrated weekly newspaper, Vol. XVI, No. 397, July 7, 1877. 

Френското илюстровано списание „Илюстрасион“ (L'Illustration, Journal Universel) пише:  

„Пристигане на египетския контингент в Константинопол. 

На 16 юни девет египетски кораба с войските, изпратени от хедива и командвани от сина му принц Хасан, 
навлязоха в Босфора. От Александрия до Дарданелите те бяха ескортирани от също толкова турски 
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бойни кораба, от които само един, броненосецът „Азизие“, ги придружи до Константинопол. Тълпи 
любопитни, между които много туркини, се струпаха още сутринта по бреговете на канала, за да ги видят. 
Начело беше яхтата на Махмуд Дамад паша, шурей на султана и командващ артилерията, които заедно с 
военния министър Редиф паша отиде до Сан Стефано (на Мраморно море), за да посрещне и поздрави 
принц Хасан. Скоро на хоризонта се появи „Масър“, египетския кораб, който носеше знамето на 
главнокомандващия. След него идваха „Гарбие“, „Файм“ и още шест кораба на хедива, с който пътуваха 9 
пехотни и един артилерийски батальон (около 6 500 души). Пред двореца моряците изведнъж се 
нареждат по мачтите, войниците се строяват на пристанището, облечени в своите сини униформи, и 
музикантите, застанали до стълбичката, изпълняват националния химн. Приветствия на моряци и 
войници, възгласи на публиката от ентусиазъм.  

◄ Egyptian 
contingent 

arriving in 
Istanbul, under 
the orders of 
Prince Hassan 
Pasha, son of 
Kedive. // 

LIllustration, 
Journal 

Universel, No 
1793, Volume 
LXX, July 7, 
1877. 

 

 

 

 

 

Хасан паша отиде до Емирган, където е лятната резиденция на хедива. Там един авер или помощник на 
султана го покани в Звездния павилион, където Абдул Хамид го посрещна най-сърдечно.  

Останалата част от ескадрона се настанява между Орта кьой и Арнаут кьой. Войниците не слизат, тъй 
като бързо трябва да заминат за Варна, ескортирани пак от броненосеца „Азизие“. Египетската ескадра 
пренася четири комплекта оръдия „Круп“, две оръдия „Роге“ и 5 000 пушки „Ремингтон“, един милион 
патрона за отоманската армия и три парни плоскодънни лодки за Дунав***. 

Хасан паша, втори син на хедива Исмаил паша, е 24-годишен. Учил е военно дело в Англия (Уулвич) и в 
Германия. В Египет е министър на войната и е накарал да се говори за него по време на абисинската 
кампания“ [5]. 

За състава на Египетския корпус и отплаването му от Александрия пише и английското илюстровано 
списание „Илюстрейтед Лондон нюз“ (The Illustrated London News) [6].  

В своите спомени щабс-капитан Фьодор Константинович Хершелман, един от тримата руски офицери 
изпратени във Варна, за преговори по съгласуване на демаркационната линия между руския 14-ти 
армейски корпус и Египетския корпус на прин Хасан паша, пише: „Събрали студ и претърпели 
всевъзможни несгоди през последната зима, арабите бяха извънредно зарадвани от примирието, даващо 
надежда за скорошно връщане у дома, в страната, където никога не вали сняг. ... 

Сега остава да кажа няколко думи за египетските войски, които имахме възможност да видим, така да се 
каже в домашна обстановка. Първото, което правеше впечатление, това беше екипировката им. Няма да 
преувелича, ако кажа, че войниците бяха облечени контешки; това, разбира се, трябва да учудва, ако се 
сетим, че войската, която ние виждахме вече близо година водеше походен живот. Красивите мундири от 
много хубаво тъмносиньо сукно бяха учудващо нови. Освен това в екипировката на египетската войска се 
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забелязваше дори разкош, който се проявяваше в това, че например освен шинел от много 
доброкачествено тъмносиньо сукно, всеки низши чин имаше и по една непромокаема мушама с качулка от 
гутаперча. Цялата амуниция на войника беше нова и съвсем здрава. Египетската пехота бе въоръжена с 
пушки марка „Ремингтън“, кавалерията имаше карабини същата марка, револвери „Колт“ и саби в метални 
ножници. Между строевите кавалерийски коне имаше доста много прекрасни арабски жребци. Във 
войската се забелязваше голям ред и дисциплина. Що се отнася до състава на войската, трябва да се 
каже, че преобладаваха дребни на ръст хора. Арабските офицери в сравнение с турските, бяха на по-
високо равнище" [7].  

► S. A. 
Hassan-Pascià, 
comandante in 
capo delle 
truppe egiziane 
a Varna. // 
LʼIllustrazione 
Italiana, Anno 
IV, No 34, 26 
agosto 1877, p. 
125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Френското списание „Илюстрасион“ пише: „Гарнизонът е в по-голямата си част от египтяни, командвани от 
принц Хасан, син на хедива. Тези войници, половината от които нощуват в казармата и половината – 
извън нея, се отличават с униформата и строгата си дисциплина за разлика от черкезите и зейбеците, 
които допълват гарнизона“ [8]. 

Численост – пехота – 6 000 души (шест батальона); артилерия – 800 души (две батареи); кавалерия – 300 
кавалеристи****. Общата численост на контингента е към 12 000 души [9]. 

Въоръжение – пехотата – с еднозарядни пушки „Ремингтон“ (Remington Rolling Block .43 calibre Egyptian), 
образец 1866 г.; кавалерията – с карабини „Ремингтон“, пистолети „Колт“ и саби; артилерията – две 
батареи стоманени оръдия „Круп“ (Krupp), калибър 8 см [10]. 

Египетският корпус (в състава на Източнодунавската османска армия, с командир Мехмед Али паша (Карл 
Детроа), участва в битките при Карахасанкьой  (дн. Зараево, община Попово, област Търговище), Попкьой 
(дн. Попово), Кацелово (община Две могили, област Русе), Абланово (дн. Горско Абланово, община Опака, 
област Търговище) (август-септември 1877 г.), Чаиркьой (дн. Камен, община Стражица, област Велико 
Търново) и Хаджиоглу Пазарджик (дн. Добрич) (януари 1878 г.).  
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През октомври 1877 г. принц Хасан паша оттегля Египетския корпус във Варна [11]. Зимата на 1877-78 г. 
корпусът прекарва във Варна и на позиции между Варна и Хаджиоглу Пазарджик [12].  

В края на март 1878 г. Египетския корпус е прхвърлен от Варна***** в Константинопол – Ункяр Искелеси / 
Unkiar-Skelessi (оръжието му остава в турски арсенали), и в началото на април е върнат обратно в 
Александрия [13]. 

„2 апреля. Египетския войска, вывезенныя из Варны, вывозятся в Египет, по требованию вицекороля“ (М. 
Газенкампф. Мой дневник 1877-78 гг. Издание исправленное и дополненное. Издал В. Березовский, С.-
Петербург, 1908, с. 582). 

◄ The war: 
Departure of the 
Egyptian troops 
from Alexandria. 
// The Illustrated 
London News, 
No. 1982, Vol. 
LXXI, Saturday, 
July 7, 1877, p. 
20. 

 

 

 

 

 

 

Бележки: 

* Заради Суецкия канал Египет е и под контрола и опеката на Британската империя.  

** След  дебаркирането и настаняването на Египетския корпус във Варна принц Хасан паша се представя на 
командващия Източнодунавската османска армия Мехмед Али паша (Карл Детроа) в Шумен (Général İzzet-Fuad-Pacha. 
Les Occasions perdues. Étude stratégique et critique sur la campagne turco-russe de 1877-1878. Librairie Militaire R. Chapelot 
et Cie, Paris, 1900, p. 46). 

1. Иллюстрированной хроники войны 1877–1878 гг., № 54 (Томъ второй, № 4). С.-Петербургъ, Издание Г. Д. Гоппе, 1878, 
с. 29-30.  

Истинският командир на корпуса е главният „съветник“ на принц Хасан – Youssuf Pasha Shuhdi (Юсуф Шудди паша). 
John P. Dunn. Khedive Ismail's Army. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, Psychology Press, 2005, p. 
79. 

2. The Annual Register: A Review of Public Events at Home and Abroad for the Year 1877. London, Rivingtons, 1878, p. 269. 

„Транспортный флот, в состав котораго входят: 1. Мехалет, 2. Файюм, 3. Бехера, 4. Шаркие, 5. Габрие, 6. Маср, 7. 
Рахмание и 8. Тантах, т. е. лучшия суда египетскаго флота, выстроенныя или на Кляйде, или в Тулоне, также снабжены 
углем и укомплектованы командами. На мысе Рас эль-тин войска стоят лагерем вот уже две недели, на разстоянии 
пяти минут от пристани. Военные слухи доходят сюда ежедневно и поражения турок превосходными силами в Малой 
Азии ясно показывают потребность в большем числе людей. Тем не менее, египтяне все-таки не отправляются. Десять 
дней тому назад на транспорты погружены патроны, орудия, палатки и другие военные припасы“ (Морской сборник, Том 
CLXI, № 7, Июль 1877, Санктпетербург, с. 69-73). 

„30 мая (11 июня), перед заходом солнца, египетская десантная экспедиция, наконец, вышла из Александрии. Согласно 
самым верным сведениям, говорит кореспондент английской газеты, таким образом отправившияся из Египта войска 
состояли из 6 000 пехоты, 1 100 кавалеристов и двух Крупповских батарей“ (Морской сборник, Том CLXI, № 8, Август 
1877, Санктпетербург, с. 85). 

 



5 
 

► The War in 
the East - 1877. 
Egyptian Troops 
leaving 
Alexandria for 
the War. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Departure of the Egyptian contingent. Alexandria, Monday, 6 p.m. Ten Egyptian steamers, having on board 6 000 Egyptian 
troops, under the command of Prince Hassan, sailed hence this evening, escorted by four Turkish men-of-war” (South Wales 
Daily News, Tuesday, June 12, 1877, p. 3); The Annual Register, op. cit., p. 268-270. 

4. „Полный контингент войск, которыя хедив, по требованию Порты обязан выставлят от Египта, определяется числом 
10 000 человек. Из предыдущаго видно, что первая десантная египетская экспедиция состояла всего из 7 000, но в 
настоящее время в Константинополе находится весь контингент войск, которым Египет обязан Турции.  

Из Александрии от 5 (17) июля телеграфировали: „В Константинополь отправлен новый транспорт египетских войск, в 
числе 3 000 человек“ (Морской сборник, Том CLXI, № 8, Август 1877, с. 87). 

*** „... хедив прислал сулатану в подарок 5 000 ружей системы Ремингтона с полным прибором, миллион патронов, 
полевую батарею и три паровыя шлюпки для службы на Дунае. ... Египетская кавалерия и артиллерия привезена в 
Константинополь без лошадей; их набрали уже на месте, с помощью реквизиции. ... “Standard” 18 июня сообщал, что 
артиллерия египтян состояла из 30 орудии с полны прибором“ (Морской сборник, Том CLXI, № 8, Август 1877, с. 86-87). 

► Пушка 
„Ремингтон“, 
образец 1866 
г. 

 

 

5. L'Illustration, Journal Universel, № 1793, Vol. LXX, 7 Juillet 1877; България. Френска хроника (1841-1878). 
Кореспонденции и гравюри от „Илюстрасион“. Съставител Васил Василев. София, Книгоиздателска къща Труд, 1998, с. 
148–149. 

6. „The embarkation and departure of the Egyptian troops at Alexandria, to join the Sultan's army in Bulgaria, is the subject of an 
Illustration. The troops consisted of 6 000 infantry, 300 cavalry, and 800 altillery, with two batteries of Krupp guns, under 
command of Prince Hassan, son of the Khedive. They were embarked in fifteen vessels of different classes, escorted by four 
Turkish ironclads” (The Illustrated London News, No. 1982, Vol. LXXI, Saturday, July 7, 1877, p. 6). 

7. Феодор Гершельман. Поездки в крепости Варну и Шумлу (Корреспонденция „Русскаго Инвалида“). // 
Иллюстрированной хроники войны 1877–1878 гг. № 99 (Томъ второй, № 49), С.-Петербургъ, Издание Г. Д. Гоппе, 1878, 
с. 387, 390; Ф. Гершельман. Воспоминания о турецкой войне. // Военный сборник, 1908, 51, № 11, с. 33; Сборникъ 
материiаловъ по русско-турецкой войнѣ 1877-1878 г.г. на Балканскомъ полуостровѣ. Выпускъ 78. Дѣйствiя войскъ, 
расположенныхъ въ Добруджѣ и на Нижнемъ Дунаѣ, съ 29 ноября 1877 г. по 19 февраля 1878 г. Изданiе Военно-
Исторической Коммиссiи Главнаго Управленiя Генеральнаго Штаба. С.-Петербургъ, „Русская Скоропечатня“, 1910, с. 
198–199, 210; Проф. д-р Велко Тонев. Освобождението на Варна и Варненския край. В: Стефан Ранов (съставител). 
Освобождението на Варна. Дипломатически преговори, спомени и биографични портрети на поборници и опълченци, 
свързани с Варна. Варна, Барс Агенция, 2016, с. 31, 36–37. 
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◄ I Zeibechi, 
truppe irregolari 
della provincial 
di Aidin, a 

Costantinopoli. 
//  LʼIllustrazione 
Italiana, Anno 
IV, No. 30, 29 
luglio 1877, p. 
68. 

През 1877-1878 
г. черкезите и 
зейбеците са 
част от 
гарнизона на 
Варна.  

 

 

 

 

 

8. L'Illustration, Journal Universel, Vol. LXX, No 1797, Samedi 4 Aout 1877, p. 68; България. Френска хроника (1841-1878), 
цит. съч., с. 164-165).  

**** 300 кавалеристи - личната охрана на принц Хасан паша. 

9. F. V. Greene. The campaign in Bulgaria, 1877-1878. London, Hugh Rees Limited, p. 3; H. M. E Brunker. Story of the Russo-
Turkish War, 1877-78: (in Europe). London, Forster Groom & Company, 1911, p. 43. 

10. Archibald Forbes, Januarius Aloysius MacGahan. The War Correspondence of the Daily News, 1877. Second Edition, 
London, Macmillan, 1878, p. 36. 

11. Brunker, op. cit., p. 117; Quintin Barry. War in the East: A Military History of the Russo-Turkish War 1877-78. London, 
Greenwood Publishing Group, 2006, p. 161. 

„Холода, недостаток теплой одежды и дров стали сильно действоват в особености на египетския войска. Дивизию 
принца Гассана пришлось отослать в Варну“ (Вестник Европы, Том 6, Санктпетербург, 1877, с. 455). 

12. Ф. Гершельман. Воспоминания о турецкой войне. // Военный сборник, 1908, 51, № 11, с. 26-27. 

***** Щабът на Египетския корпус във Варна (и квартира на принц Хасан паша) е в къщата на хаджи Янаки Флори (днес 
собственост на Дарик радио). 

13. John P. Dunn. Khedive Ismail's Army. Cass Military Studies. Routledge, London and New York, Psychology Press, 2005, p. 
80. 

“The Egyptian contingent from Varna has encamped at Unkiar-Skelessi, a village of Asia Minor, on the Bosphorus, eight miles 
northwest of Constantinople” (Daily Globe, Vol. I, No. 78, St. Paul, Tuesday Morning, April 2, 1878; Daily Alta California, Volume 
30, Number 10218, 2 April 1878). 

“The Egyptian contingent force has returned home” (Los Angeles Herald, Volume 9, Number 122, 19 April 1878). 
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