ЗА ВОЕННАТА БОЛНИЦА ВЪВ ВАРНА ПО ВРЕМЕ НА
КРИМСКАТА ВОЙНА

▲ Старата турска казарма във Варна, по време на Кримската война военна болница.
Снимка – Карл Албрехт.
Идеята за предоставянето на турската казарма във Варна за военна болница на
съюзническите войски по време на Кримската война (1853–1856 г.) е на Омер Лютфи
паша, главнокомандващ турската дунавска армия. В писмо от 2 април 1854 г., до
английския пълномощен министър в Константинопол (Истанбул) лорд Стратфорд де
Редклиф, полковник Джон Саймънс, английски офицер за свръзка в щаба на Омер
Лютфи паша, от името на турския главнокомандващ, пише: „Ако слезете на брега във
Варна, продължавайки край Девненското езеро и настанявайки се на лагер на
височините южно на града, ще намерите здравословно местоположение, заобиколено
от изобилие от добра вода, с мек климат за възстановяване на хората и конете след
морското им пътуване, а казармата в града може да се използва като болница, ако е
необходимо“ [1].
Казармата се намирала между днешните булевардите „Владислав Варненчик“,
„Съборни“, „Княгиня Мария Луиза“и улица „Антим I“. Тя е изградена през 1834 г., по
време на управлението на султан Махмуд II [2]. От 1832 г. (в продължение на седем
години) Варненската крепост е разширена на север и запад (Ени кале), под
ръководството на Пепе Мехмед паша / Ага Мехмед Садък (Х. К. Шкорпил 1909: 38,
40). Строители на казармата са български майстори от Тревненско (Х. К. Шкорпил
1909: 51).
Планът на сградата е близък до плана на голямата турска казарма в Скутари (Истанбул)
– две правоъгълни постройки на два етажа (ориентирани североизток – югозапад),
долепени с късите си страни, с пасаж (коридор) помежду им, с тесни прозорци, с два
вътрешни двора и четири входа. За нея Херменгилд и Карел Шкорпил пишат:
„Казармите се намирали между съборната черква „Света Богородица“ и

▲Част от Варненската крепост – Кадир баба табия, 1894 г. Снимка – Карл Албрехт.
девическата гимназия. В тях се влизало през четири порти, от които главната се
намирала на южната страна, срещу Драгоманската улица“ (Х. К. Шкорпил 1909: 51).
Английските и френски инженерни части (дебаркирали във Варна в края на май и
началото на юни 1854 г.) превърнали турската казарма, намерена в окаяно състояние,
във военна болница (General Hospital) (History of the Corps of Royal Engineers. By
Whitworth Porter Major-General Royal Engineers. Volume I. London, Longmans, Green, and
Co. And New York: 15 East 16th Street, 1889, p. 416). Южната половина на сградата
заели французите, а северната – англичаните.
От средата на юни до края на септември 1854 г. военната болница, станала една от найизвестните сгради в града, а след избухването на холерата сред съюзническите войски –
17 юли 1854 г. (Army Medical Department, 1858, I: 192; Army Medical Department, 1858,
II: 46–47; M. Smallman-Raynor and A. D. Cliff, 2004: 42) тя си спечелила и печална слава.
Кристофър Хибърт пише: „Имаше слухове, че от болницата никой не е излизал жив,
затова войниците се стараеха колкото се може по-дълго да скриват своята болест.
С характерната за него лаконичност командирът на 1-ви полк [Lieutenant-Colonel
Andrew Brown] записва в своя дневник: Холерата настъпва, хората бързо умират.
Всички изпратени в болницата във Варна се оказаха в гроба. За двете последни нощи
умряха 15 души. За изпратените с коларите със санитарни каруци ветерани следва да
забравим. Мисля, че всичките ще ги погребат във Варна. Преди заминаването за там
всички се напиха и сега навярно ще умрат като кучета“ (Hibbert 1961: 31; Хибберт
2004: 41–42).

◄ Силно увеличен план на турската
казарма във Варна (по Х. К. Шкорпил).
Френските лекари (Dr. Michael Levy, M.
Salleron) [3] бързо разбрали, че заразата
се е просмукала в пода и стените на
болницата (мръсна, с лоша вентилация, с
препълнени тоалетни, с хиляди плъхове и
бълхи) и през август 1854 г. постепенно я
напуснали [4]. Инженерните части
изградили три нови палаткови болници,
при
манастира
„Свети
Димитър“
(североизточно от Варна) – далеч от
заразения с холера, треска, тиф и
дизентерия град. Жертвите на французите
са значителни. От 2 314 войници и
офицери, заразени с холера и приети във
военната болница от 10 юли до 18
септември 1854 г., умират 1 389 души.
◄ British light ambulance, 1854.
Чувствителни загуби търпи и френският военен флот – на 10 август 1854 г. на военните
кораби “Ville de Paris” и “Montebello” умират от холера 62-ма моряци [5]. На 15 август
1854 г. “Ville de Paris” губи 109 души, “Valmy” – 89, “Montebello” – 152 [6]. В трите
палаткови болници, изградени през август и септември 1854 г. край манастира „Свети
Димитър“, от 2 635 приети пациенти умират 698 души (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. 461).
Отбелязвайки големите загуби на французите специалния кореспондент на лондонския
вестник „Таймс“ Уилям Хауърд Ръсел пише: „Загубите на французите бяха
чудовищни. Решили, че въздухът във варненската болница е заразен с нещо, те
напуснаха болничните стаи и се лекуваха в полето. Тази болница преди това беше
служила на турците като казарма. Това беше един квадрат с гигантски размери с
вътрешен двор, приличащ на казармите в Скутари. Дължината на стените му се
равняваше на около 150 фута [1 фут е равен на 30,48 cm]. Имаше три етажа, широки
коридори и много болнични стаи с доста високи тавани и добри пропорции. Около една
трета от тях бяха отделени за нашите нужди, останалите заеха французите.
Сградата, макар и не стара, се нуждаеше от цялостен ремонт. Прозорците бяха
счупени, стените на места бяха напукани и се клатеха, подовете бяха с петна от
мухъл и гнилоч. Както във всяка сграда, която макар и за малко беше служила като
убежище на турските войници, вонята беше чудовищна. Хората, попаднали тук с
треска и други болести, нерядко се разболяваха от холера в най-страшната й форма и
независимо от всички усилия на лекарите необичайно бързо умираха. Аз бях в

болницата и видях дългата редица каруци с болни войници, разтегнала се покрай
стената. Общо имаше тридесет и пет коли и във всяка – по трима-четирима човека.
Това бяха французи, изпратени в лагерите и очакващи, докато за тях се намери място
в някоя от стаите. Понякога войниците седяха направо на края на пътя. Тук там
лунните лъчи ярко блестяха върху щиковете на съставните винтовки. Хората
мълчаха – нито песни, нито закачки! Унинието, толкова несвойствено за френските
войници, беше обхванало групичките хора в сиви мундири, общото мълчание се
прекъсваше само от стоновете и болезнените викове на нещастниците, лежащи в
арабѝте (каруците). Забелязал петнадесет празни талиги, чакащи на площада,
попитах френския подофицер, защо са им нужни. Неговият отговор, мрачен и
немногословен, беше следният: „За мъртвите, за мъртвите французи, господине“
(Pour les morts – pour les Français décédés, Monsieurs) (Russell 1855: 134; Рассел 2014, I:
177–178).
По-малки (в сравнение с френските) са английските жертви. Джон Шепърд дава
следните данни за английските загуби във военната болница: Умрели от чревни
заболявания в общата болница във Варна (General Hospital – June – August 1854): June
– 1, July – 7, August – 7, общо – 15 (Shepherd 1991, I: 84, Table 2); умрели от треска в
общата болница във Варна (General Hospital – June – August 1854): June – 2, July – 10,
August – 18, общо 30 (Shepherd 1991, I: 86, Table 4).
◄ Dr. Andrew Smith, Director General of
the Army Medical Department.
В доклад на медицинския департамент на
военното министерство до двете камари
на
парламента,
изготвен
под
ръководството на д-р Андрю Смит (Dr.
Andrew Smith, Director General of the
Army Medical Department) и публикуван в
два тома през 1858 г. се отбелязва:
„Докато войската окупираше България,
болните бяха в голямата си част
лекувани в полкови болници, но през юни
бе открита многопрофилна болница в
голяма четириъгълна сграда в рамките
на крепоста на Варна. Тази конструкция
е служила за турска казарма, и се
състоеше
от
два
участъка,
четириъгълни сгради, с открит двор
между тях, както и общ свързващ ги
пасаж (коридор). При избухването на холера една част от тази сграда бе заета от
болните от френската армия, а другата част – от тези на английската армия; и
когато бе обявена появата на холера в първата, входът към двора на английската
част е затворен; въпреки това морът скоро се разрастна към британските войски, и

първият случай настъпил в тази страна на сградата, най-отдалечена от френската
част“.
Д-р Дейвид Думбрек (Dr. David Dumbreck, Deputy Inspector-General of Hospitals) пише:
„Тя се състоеше от партер и горен етаж; горният етаж, обаче, не беше отделен от
долния, а беше като галерия на църква; във всички къщи на двора се влизаше откъм
вътрешната фасада; площадът беше на няколко инча под нивото на приземния етаж,
а тротоар водеше надолу към центъра на площада. Когато е било правено
водоподаването, не е имало средство за оттичане на водата, и тя оставаше докато
се разпръсне чрез изпаряване; като в ъгъл от площада имаше чешма, и водата по този
начин образуваше многогодишно миниатюрно блато. Едната страна на площада се
състоеше от нужници с огромен размер (един от тях в близост до чешмата), а
канализацията, свързана с тях, беше разрушена.
Вътрешните стени на болницата бяха запрашени и мръсни, в тях цареше един вид на
запустение, подът беше гнил, а въздухът в тези мизерни помещения беше нагнетен и
потискащ. Бяха направени опити да се подобри вентилацията чрез премахване на
дъски от покрива и на някои части от вътрешното оборудване на отделенията;
подовата настилка бе на места ремонтирана“ (Army Medical Department, 1858, II: 9).
За военната болница във Варна в “Glasgow Medical Journal” (1858) е отбелязано:
„Прозорците бяха прекалено малки, само като дупки за гълъби; вътрешните
инсталации бяха такива, че затрудняваха и пречеха на вентилацията, а настилката
беше в „отвратително гнило състояние“; нужниците бяха в лошо състояние;
мястото беше пренаселено с вредители, които не можеха да бъдат унищожени, и
мръсно в немислима степен.
В края на юни, 420–450 болни пролежаваха в тази болница. Офицери не са били
лекувани в болницата. Те всички обитавали собствените си квартири в града; поголямата част се разболявали в някои отдалечени лагери и едва идвали до Варна за
един ден или два преди отплаване за промяна или в Скутари или Англия“ (Glasgow
Medical Journal 1858: 18–19).
Английското командване изградило в околностите на Варна и няколко палаткови
болници: палаткова болница на тежката кавалерийска бригада (Heavy Brigade), под
ръководството на д-р Ричард Джеймс О'Флаерти (Staff Surgeon 1st Class Richard James
O'Flaherty); палаткова болница на санитарния корпус, под ръководството на асистент
хирург Питър Невил Джаксън (Staff Assistant Surgeon Peter Nevill Jackson); палаткова
болница, изградена при северния бряг на Варненския залив, под ръководството на
асистент хирург Томас Конър О’Лиъри (Assistant Surgeon Thomas Connor O'Leary – 59th
regiment of Foot), единствената болница, останала във Варна след отплаването на
съюзническите армии за Крим; палаткова болница, изградена на южния бряг на
Варненския залив, под ръководството на д-р Джордж Кар (Staff Surgeon George Carr)
(спряла своята работа на 15 ноември 1854 г.) (Glasgow Medical Journal 1858: 18-19;
Accounts and Papers of the House of Commons. Army Hospitals. Vol. XXXIII, 1855, p.
277).

Франсес Дъбърли, жена на ковчежника на 8-ми хусарски полк капитан Дъбърли, пише
за военната болница в своя дневник: „В почти непрогледната тъмнина намерихме
опипом конете си и тръгнахме налучквайки пътя си към дома, когато преминахме
край болницата, в която живееше д-р [Питър] Маккей, който пътуваше с нас на
„Шутинг стар“ и който бе разпределен към състава на 12-ти пехотен полк.
Изтичахме по стълбите и го намерихме, с един-двама самаряни, да пият ром и вода и
„да пушат трева“. Той ни посрещна най-сърдечно и, от неговите разкази за
пациентите му, става ясно, че работи много и най-себеотдайно, опитвайки се да
облекчи болката. Скоро го оставихме, за да продължим пътя си към дома“ (Journal
kept during the Russian war, from the departure of the army from England in April, 1854, to
the fall of Sebastopol. By Mrs. Henry Duberly. London, Longman, Brown, Green, and
Longmans, 1855, p. 69–70).
Д-р Камий Алар, санитарен лекар на пощенския параход „Филип Огюст“ посетил
Варна през юни 1855 г., пише в своите спомени: „Болницата, лишена от всякаква
величественост, е забележителна само със своята значимост. Преди войната това е
било турска казарма. Залите в тази просторна сграда са разположени в партера
около два четвъртити двора и са поемали до 600 ранени французи, идващи от Крим“
(Sоuvenir d’Orient. La Bulgarie orientale. Par le Dr C. Allard, inspecteur des eaux de royat,
chevalier de la légion d’honneur. Suivie d’une notice sur le Danube par M. J. Michel
ingénieur des ponts et chaussées. Et de l’explication des inscriptions par M. Léon Rénier
membre de l’institut. Ouvrage orné de 7 gravures et de 2 cartes. Paris, Adrien Le Clére et Cie
/ C. Dillet, 1864, p. 22).
Военната болница е закрита на 29 септември 1854 г. Недоизлекуваните войници (1 200
човека) са транспортирани с корабите болници „Бомбай“ (Bombay) и „Мерсия“ (Mercia)
до англиските военни болници в Скутари (Истанбул) (Glasgow Medical Journal 1858: 1819; Accounts and Papers of the House of Commons. Army Hospitals. Vol. XXXIII, 1855, p.
277).
Турската казарма (военна болница по време на Кримската война) е разрушена в края на
19-ти век. Днес за нея ни напомня само снимката на Карл Албрехт (и записите в
английските архиви).
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издаваемыя Павлом Свиньиным. Часть сорок четвертая, Санкт Петербург, 1830, № 126,
Листок для родины, Рукописная газета № 11, с. 205).
Новата крепост (Ени кале) и постройките в нея са строени в продължение на 7 години –
като началото на строежа е през 1832 г. (Х. К. Шкорпил 1909: 38, 40). Изградени са
нова казарма, шест военни склада (хамбари), военна болница, чешма.
3. Notes on the cholera at Varna in 1854: and more especially in Her Majesty's Ship
Agamemnon, in the Black Sea, between the 1st August 1854 and 8th September 1855. By

George Mackay, M.D. Edinburgh, Printed by Murray and Gibb, MDCCCLVII (1857), p. 10–
11.
4. На 14 юли 1854 г. французите загубили 720 души, умрели от холера (Russell 1855:
134).
5. Notes on the cholera at Varna in 1854: op. cit., p. 38.
6. Ibidem, p. 38.
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