ТАЙНАТА МИСИЯ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДЖОН БЪРГОЙН
В ШУМЕН В НАЧАЛОТО НА КРИМСКАТА ВОЙНА
Първите контакти на английското и
френското командване в началото на
Кримската война (1853–1856 г.) с Омер
Лютфи паша [1], главнокомандващ
турската Дунавска армия, са осъществени
през март 1854 г. от английският генераллейтенант Джон Фокс Бъргойн (John Fox
Burgoyne) (Wrottesley 1873: 15–27) и през
април – от френският дивизионен генерал
Пиер Боске (général de division Pierre
Bousquet) [2].
Със същата цел от Константинопол
(Истанбул) за Варна и оттам за Шумен са
изпратени и майор Пиер Анри (chef
d’escadron Pierre Henry) – адютант на
◄ Генерал-лейтенант сър Джон Фокс
Бъргойн – Роджър Фентън, 1855.
френският главнокомандващ маршал
Сент-Арно (Saint Arnaud) (10–18 май 1854
г.) и бригаден генерал лорд де Рос (Lord
de Ros, Deputy Quartermaster General) (11–
17 май 1854 г.), изпратен от генераллейтенант лорд Раглан (Lord Raglan) [3].
Съюзническото командване изпраща в
щаба на Омер Лютфи паша в Шумен и
офицерите за свръзка – френския
подполковник
Чарлз-Проспер
Дийо
(Charles-Prosper Dieu) [4], английския
инженер капитан Джон Саймънс (John
Lintorn Arabin Simons) и пиемонтския
щабен офицер капитан Джузепе Говоне
(Giuseppe Govone) [5]. От 22 септември
1853 г. в Шумен е и испанският генерал
◄ Омер Лютфи паша – Роджър
Фентън, 1855.
Хуан Прим (General Don Juan Prim y Prats, Conde de Reus), изпратен от кралицата на
Испания Изабела ІІ (Isabella II) със задачата да инспектира османската армия в

Европейска Турция в навечерието на Кримската война [6].
Кой е генерал-лейтенант Джон Бъргойн?
Джон Фокс Бъргойн (John Fox Burgoyne) е роден на 24 юли 1782 г. Син е на генерал
Джон Бъргойн.
Завършва колежа Итън (Eton College) и Кралската военната академия в Уулуич (Royal
Military Academy, Woolwich). Oт 29 август 1798 г. е младши лейтенант от кралските
инженерни войски. От 28 юни 1838 г. – генерал-майор. От 1845 г. е генерален
инспектор на укрепленията (Inspector-General of Fortifications). Генерал-лейтенант от 11
ноември 1851 г. През януари 1854 г. генерал-лейтенант Джон Бъргойн е изпратен от
английското правителство, през Париж и Малта, в Константинопол (Истанбул) с тайна
мисия да подпомогне укрепването на Османската столица и протока Дарданели. В
мисията си той е подпомагнат от полковник Пол Жозеф Ардан (Colonel Ardant) от
френските инженерни войски. Съветник на генерал-лейтенант лорд Раглан
(главнокомандващ английската експедиционна армия в Кримската война). От 1 януари
1868 г. е повишен в чин маршал и е пенсиониран. Умира на 7 октомври 1871 г. в
Кенсингтън, Лондон и е погребан в гробището Бромптън.
На 10 март 1854 г. генерал-лейтенант Джон Бъргойн тръгва от Константинопол на
борда на военния параход „Карадок“ (H.M.S. Caradoc) [7] за Варна и оттам за Шумен за
среща с главнокомандващия турската Дунавска армия Омер Лютфи паша. Той е
придружаван от дъщеря си Маргарет Ан Бъргойн (Ротсли) (Margaret Anne Burgoyne) и
от своя ординарец – редник Джеймс Крей (James Cray) [8].

▲ Le Caradoc attendant dans le port de Marseille. National Maritime Museum, Greenwich,
London.
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В своя дневник генерал-лейтенант Джон Бъргойн пише:
„Константинопол, 5-ти март 1854.
Сега съм на път да поема тайна мисия, да посетя Омер паша в Шумла [Шумен] и ще
се стремя да чуя намеренията му и да се консултирам с него, ако той го позволи; но
тъй като в характера му е да възразява при такава намеса на служители от други
нации, се страхувам, че това ще завърши с посещение на церемония, и то без някаква
полза; Въпреки това, трябва да се опитам и в най-лошия случай, нещата ще останат
просто така, както са били преди.
Имах разговори с трима от големите мъже на власт тук – пашите Решид, Риза и
Фети Ахмед*; всички те много откровени и учтиви.
Военен кораб „Карадок“, Черно море, 10-ти март 1854.
Имахме много хубав ден вчера за нашето плаване през Босфора, който, не е новина, че
е от най-красивите пейзажи, и в действителност значително подсилен с големите
флоти, които сега са закотвени в няколко от неговите заливи; спряхме се в
адмиралтейството в Тарабя и обядвахме там.
Сър Едмънд Лайънс и няколко капитани спряха по същото време, повечето от тях
очевидно, за да се срещнат с мен, тъй като „Карадок“, при идването си, вдигна флаг,
че съм бил на борда. Изкарахме много приятна нощ, макар и с малко друсащо
движение, а сега (в 8 часа сутринта) сме на път да навлезем във Варненския залив.

▲ Варна, 1855.

3

Имам пълномощия от великия везир (което е, вярвам, необичайно), и от лорд
Стратфорд и други до Омер и други паши; и единственото нещо, което изглежда да
бъде неприятно е пътуване от петдесет мили от Варна до Шумла по това, което
наричат пътища, но които никога не са били направени като такива. Ще ни отнеме
два дни и половина; а ако има жп линия, два часа!
Майор Диксън** (който говори турски), Ротсли***, Бърк**** и Уелсли***** са с мен
като мой ескорт; Диксън, Бърк и Уелсли ще се върнат по суша, за да проучат и
докладват за страната по отношение на военните движения. На „Карадок“ не е
позволено да остане във Варна, защото залива не предоставя подслон нито срещу
определени ветрове, нито срещу определени руснаци, ако последните са склонни към
зло, но трябва да се върне за мен в деня, в който определя, което ще бъде найвероятно 20-ти или 21-ви.
Дневник
9-ти март. Напускаме Константинопол с военния кораб „Карадок“ в 13,00 ч.
Посетихме адмирал Дъндас в Тарабя; там срещнахме френския адмирал Хамлен,
контраадмирал Вильомез, адмирал сър Едмънд Лайънс и няколко капитана******.
Напуснахме към 16,00 ч през Босфора преди да се стъмни.
Пуснахме котва във Варненския залив в 7 часа сутринта, стъпихме на суша в 12 ч.
Полковник Нийл, консул*******. Посетихме двамата паши – Хюсеин (цивилен),
въпросния Омер (военен) и яздихме около строителните работи.
11-ти. Напуснахме Варна в 10 часа сутринта с груб, но хубав отворен файтон,
собственост на г-н Колхун, покойния консул в Букурещ********; беше теглен от
четири коня, като останалата част беше с багаж и двама слуги, яздещи с пощенски
коне. Пристигнахме в Девня (да кажем 5 часа) към 14,30 часа следобед, останахме
там един час и пристигнахме в Ясъ тепе [Ветрино] (още 3 часа) в 18,30 часа следобед,
общо около 26 мили.
12-ти. Потеглихме в 8 сутринта. Обядвахме в Ени пазар [Нови пазар] в 11,15 (4 часа),
хубав ден, но много студен. Пристигнахме в Шумла (4 часа) в около 4,30 часа следобед.
Около 30 мили от Ясъ тепе. Два тежки дни за четири малки коня, дори за лек, открит
файтон с двама души; по-голямата част от пътя беше тежка, с изкачвания и
спускания, някои много стръмни; лицето на страната – една голяма равнина и никакви
потоци за пресичане, с изключение на Девня, където има няколко мелници.
Пристигнахме в Шумла в 4,30 часа следобед, около 56 мили от Варна. Майор Диксън
чакаше Омер паша да докладва пристигането ни и да каже, че аз ще чакам Негово
височество, в който и да е час от следващия ден, който той ще определи. Пашата ни
изпрати една хубава вечеря. Бяхме настанени в една къща с голи стени.
13-ти. Чакахме Омер паша в 10 часа сутринта. Съпругата му е влахкиня, млада,
красива, с висока култура и изисканост, но с желание отстъпва да бъде затворена по
турския обичай. Омер паша дойде вечерта в 20,00 и остана най-малко час в разговори.
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Той е енергичен и интелигентен; разбира и говори немски, италиански и френски език;
познава страната старателно и е очевидно с превъзходен характер; но презира
твърде много руснаците, които му се противопоставяха, и казва, че два от турските
му полкове ще победят три руски. Подарих му добра карта на Европейска Турция и
полеви телескоп.
14-ти. Омер паша отиде на фронта. Посетихме другите паши. Садък
(поляк)*********, който организира корпус от казаци; Джафар, албанец, див и груб,
който командва 2 000 албанци, за които се чува, че извършват всякакви нередности, и
който вероятно ще бъде разпуснат.

▲ Le Camp de Schumla, Maison d’Etat Major Turc – Albert Adam.
В Шумла открихме господин Пейтън**********, много интелигентен човек,
кореспондент на „Таймс“.
15-ти. Садък паша настояваше M. да задържи кобилата; арабска е, от добра порода,
казва се Еффа или Змия, а сега си има конче от красив Арабски кон, даден на Садък
паша от покойния командващ везир. Подаръкът беше в комплект с револвер Дийн. M.
посети съпругата на Омер паша отново и й даде кожена кесия (несесер с нож,
ножица, и т.н.), а на двете малки момиченца кутии с бонбони. Дамата даде на M.
копия на два марша, които бе композирала, малка кафена чаша с чинийка, две парчета
фин муселин и два огромни портокала. Посетихме Хасан паша, който е в
командването след като Омер паша напусна.
16-ти. Майор Диксън, лейтенант Бърк и Уелсли отидоха до Русчук на река Дунав, за
да се присъединят към армията там за няколко дни със санкцията и одобрението на
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Омер паша. M., Ротсли и аз тръгнахме за Варна с файтона на г-н Колхун и четири
коня и взета под наем лека каруца с три коня за слуга и багаж. Омер паша настоя да
изпрати за наш ескорт един офицер и трима драгуни; един гавазин (телохранител) бе
също друг необходим придружител. Спахме в Ени пазар, едно по-скоро голямо село, на
4 часа (около 15 мили) от Шумла. Времето е много студено, със сняг, но местността
е доста твърда и добре изсъхнала.

▲ Вангеловият хан в Река Девня – 1969 г. На 17 март 1854 г. в него отсяда генераллейтенант Джон Бъргойн.
17-ти. Потеглихме в 9,30 часа сутринта. Приятно и не толкова студено;
пристигнахме в Девня към 17,00 и спахме там.
18-ти. Напуснахме Девня в 10 часа сутринта и пристигнахме във Варна в 16,00. Много
студен ден. Посещения от двамата паши.
19-ти. Посетихме новата морска батарея, придружени от двамата паши – Хюсеин и
Омер. Капитан Томсън от 10-ти хусарски полк дойде от Калафат.
20-ти. Много лошо време. Силен вятър от североизток, с постоянен дъжд, суграшица
и град. Кралският кораб „Карадок“ пристигна с капитан Саймънс*********** и
лейтенант Крийк (кралски инженер)************, който имаше големи затруднения
със стъпването на суша. Капитан Саймънс в рамките на няколко часа слезе с пощата,
за да се присъедини към Омер паша. Не успяхме да се качим на кораба.
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21-ви. Качихме се на борда на „Карадок“ с M., капитан Томсън, лейтенанти Ротсли и
Крийк в 17,00. Кобилата се изплъзна от въжетата в опит да я качим на борда заплува
към брега и беше оставена на отговорност на полковник Нийл – британския консул.
22-ри. Пристигнахме в залива Бейкоз в 9 часа сутринта и посетихме
адмиралтейството при Тарабя. В 12 пристъпихме към Константинопол и отново
взехме подслон в Missirie's Hotel. Извикахме лорд Стратфорд“.
След края на мисията генерал Джон Бъргойн пише изложение до английския посланик
в Константинопол виконт Стратфорд де Редклиф (Viscount Stratford de Redcliffe). В
него той описва срещата и разговорите си с Омер Лютфи паша. Турският
главнокомандващ излага своята оценка за двете воюващи армии, за числеността на
руската армия в Дунавските княжества (150 000), за неефективната руска артилерия и
превъзходството на руската кавалерия. Като офицер с богат военен опит генерал
Бъргойн отбелязва разпръснатоста на турските войски (от Калафат до Силистра),
липсата на понтонен мост на река Дунав, липсата на пристанище във Варна и
незащитения от североизточните ветрове Варненски залив.

▲ Turkish Infantry. The Illustrated London News, Vol. XXIII, No. 655, November 26, 1853.
Меморандум до Негово Превъзходителство виконт Стратфорд де Редклиф – за
резултата от посещението при Омер паша в Шумла
„Константинопол, 22 март 1854.
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Пристигнах в Шумла вечерта на 12-ти март и чаках Омер паша с уговорена среща на
следващата сутрин. Нищо не можеше да се сравни по учтивост с поведението му, а
той самият е пълен с внимание към мен и хората с мен още от пристигането ми.
Един от неговите адютанти е почти постоянно присъстващ с цел да се отговори на
всякакви нужди, които бихме могли да имаме, коне за цялата свита, яздещи
асистенти и вечери, изпратени ни в помещението с голи стени, в което според обичая
на страната, бяхме настанени. Бяхме не по-малко от час с него без никакъв натиск
от наша страна по време на престоя ни; и той върна визитата същата вечер в 20,00
и остана толкова дълго. Разговорът му беше весел, откровен, и вярвам, че съвсем
честен, доколкото той избра да общува, но не много пълен относно неговите
намерения. Той се отправи към река Дунав на 14-ти и затова бях точно навреме, за да
го срещна.
Майор Диксън, лейтенант Бърк и г-н Уелсли заминаха за фронта, за да си водят
бележки за състоянието на войската и позициите там, и ако трябваше да се
провеждат каквито и да било операции рано, те щяха да бъдат техни свидетели. Те
отиват с одобрението на пашата, който им обещава пълно съдействие. На връщане
ще действат по указания на херцога на Нюкасъл при проучване на един от проходите
през Балкана и един от маршрутите оттам до Константинопол.
[Омер паша] Беше казал на майор Диксън преди да съм го видял, че мислел, че може да
управлява пряко нападение, без нашето действително присъединяване към него, и
когато той влезе в темата с мен повече от веднъж препоръча, че трябва да
дебаркираме във Варна. Описа я като здрава местност; че там ще бъде лесно да се
получи всякакво количество провизии; че там вече има укрепления срещу голяма
войска; че това би застрашило по фланговете или по фронта всяко руско настъпление
към България; и в същото време, по наша заповед в Черно море, ще застраши и една
атака по целия руски северен и североизточен бряг, Одеса или Крим. Една атака на
последната е благоприятен проект за него. Той каза, че жителите на Крим (татари и
мохамедани) били особено недоброжелателни към руснаците; че поради тесния
провлак, свързващ го с основните, бихме могли да го задържим и че ще действа мощно
при застрашаване на владенията на руснаците в Грузия и Черкасия; но той не се
позова на това, което ние трябваше да счетем за най-ценното, падането на
Севастопол и флота там. Всичко това е много разумно, но има няколко трудности,
които да се вземат предвид.
Казах му, че Варна, макар и с хубав залив, е доста отворена към някои ветрове и няма
пристанище; на което той заяви, че е добре защитен от преобладаващите ветрове, а
през лятото винаги е смятан за отличен рейд. Тогава аз споменах, че завладяването
на Крим ще бъде най-изгодно, но ще бъде изключително трудно с настъпване от
морето срещу такава сила, каквато руснаците без съмнение са имали под ръка; Той
изчисли тази сила на може би 20 000 човека. Казах му, че нашето правителство
смята, че тяхната сила там е доста повече, между 30 000 и 40 000 човека. Той
разясни всяка трудност и по своя уверен начин каза, че трябва само да стъпите на
суша и да се окопаете близо до брега, така че да поддържате скорост, докато имате
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необходимото количество армия. Много естествена идея за един турчин, тъй като е
много в техния стил на водене на война; но твърде опасна, за да я опитаме ние,
особено без да се прецени характера на местността и самата позиция
предварително; и ще се счита за един безумен проект.
Силата на аргумента по отношение на Варненския залив като рейд за тази цел ще се
реши от флота след повече познаване на Черно море; но би имало друго значително
възражение, което няма да се помисли за правилно вероятно, да се изпрати армия
предсрочно в Черно море, с незащитените задни райони на Босфора и Дарданелите.
Присъствието на една уважавана сила от британски или френски войски във Варна
през лятото е добро, достойно за внимание. Това несъмнено значително ще обърка
врага в централната му позиция, от което може да бъде насочен към река Дунав или
коя да е част от България, или от Айтос в Румелия, от една страна, а от друга би бил
по-подготвен да извърши атака срещу Крим и цялото северно и източно крайбрежие
на Черно море, отколкото от Босфора, и ще се задължи да поддържа големи армии в
тези части или рискува тежко поражение там. Но това вероятно ще се счита за
твърде прибързан за определяне ход, докато събитията по-пълно ще го оправдават.
Всяко предишно начало, обаче, подето при Дарданелите или Константинопол, ще бъде
всичко по пътя за такова настъпление в Черно море, ако обстоятелствата го
направят уместно, и без съмнение ще бъде много оценено от врага.
По отношение на възможностите на Варненския залив, полковник Нийл, британският
консул там посочва, че през седемте години, в които е бил разположен там, той е
знаел единствено за загубата на шест или седем кораба в него и тези злонамерени
турци или гърци, въпреки че заливът е отворен и добре посещаван с търговски цели.
Широк е малко повече от 4 000 ярда; с корабите в него, следователно, ще бъде в
обсега на тежките оръжия на всеки бряг. В границите на мястото има казарма за 3
000 или 4 000 войници и хубава военна болница за 700 болни. Дали с изпълнението на
стъпване на брега на врага, или при оттеглянето от него, сътрудничеството на
турската армия ще бъде изключително ценно за покриване на настъплението или
отстъпление в бастиони, за което те са предназначени по естество. Те ще бъдат поособено желани при всяко начинание към Крим или други части, където жителите са
мохамедани и приятелски предразположени към съюзниците.
Джон Фокс Бъргойн, генерал-лейтенант“.
* Мустафа Решид паша (Mustafa Reşid Pasha); Сераскер Хасан Риза паша (Hasan Riza
Paşa); Ахмед Фети паша (Ahmet Feti Pasha).
** Майор Колингууд Диксън (Major Colingwood Dickson, Royal Artillery).
*** Лейтенант Джордж Ротсли (Lieutenant Hon. George Wrottesley, Royal Engineers).
**** Лейтенант Джеймс Томас Бърк (Lieutenant James Thomas Burke, Royal Engineers),
убит на 7 юли 1854 г. в битката при Гюргево. Лейтенант Бърк е първият британски
офицер убит в Кримската война. След битката тялото му е намерено с 33 рани от
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куршуми и щик. Погребан в двора на катедралния храм „Света Троица“ в Русе. (The
Military Obituary for 1853 by Henry Stooks Smith. London, Parker, Furnivall and Parker,
1854. p. 10; [Somerset John Gough Calthorpe]. Letters from head-quarters; or, The Realities
of the war in the Crimea. By an officer on the staff. In two Volumes. Vol. I. London: John
Murray, Albemarle Street, 1856, p. 90–91; James J. Reid. Crisis of the Ottoman Empire:
Prelude to Collapse 1839–1878. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2000, p. 262).
***** Лейтенант Уилям Хенри Уелсли (Lieutenant Hon. William Henry Wellesley,
Coldstream Regiment of Foot Guards).
****** Вицеадмирал Джеймс Уитли Динс Дъндъс, контраадмирал Едмънд Лайънс,
адмирал Франсоа Алфонс Хамлен и контраадмирал Луи Едуард Буа-Вильомез –
командващи военните флоти на Англия и Франция в Средиземно (и Черно) море.
******* Подполковник Едуард Сейнт Джон Нийл (Lieutenant-Colonel Edward Saint John
Neale, British Consul at Varna 1847–1858) (Bulletins of state intelligence &c. 1847. Printed
by F. Watts, Cannon-row, Westminster, p. 207; Bulletins and other state intelligence for the
year 1858. In four parts. Compiled and arranged from the official documents published in the
London Gazette. By T. L. Behan, superintendent. Part I. Printed by Harrison and Sons,
London Gazette Office, St. Martin’s Lane, 1860, p. 767).
******** Робърт Колхун (Robert Colquhoun, British Consul General at Bucurest).
********* Мехмед Садък паша (Садък паша-Чайковски) – Михаил Чайковски,
командир на Казак-алай (казашки полк в състава на турската армия).
********** Eндрю Арчибалд Пейтън (Andrew Archibald Paton, The Times) (Mitchel P.
Roth, James S. Olson, Advisory Editor. Historical Dictionary of War Journalism. Greenwood
Press Westport, Connecticut, London, 1997, p. 71–72).
*********** Капитан Джон Саймънс (John Lintorn Arabin Simmons) – кралски инженер,
английски представител в щаба на Омер Лютфи паша.
************ Лейтенант Александър Крийк (Lieutenant Alexander Stephen Creyke,
Royal Engineers).
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