
БАЛЧИК ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА НА СТРАНИЦИТЕ НА ФРЕНСКОТО СПИСАНИЕ 
„ИЛЮСТРАСИОН“  

 

▲ Baltchick. Mouillage actuel des Escadres combines. Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore et les Dardanelles par H. 
Durand Brager. Vingt-quatre vues dessinées d'après nature et lithographiées par Sabatier, Eug. Cicéri et Ph. Benoist. Paris, 
Goupil & Cie, [vers 1855].  

 

▲ Les escadres française et anglaise, vues des hauteurs de Baldjick. // L'Illustration, Journal Universel, No. 596, Vol. XXIV, 29 
Juillet 1854, p. 76. 

По време на Кримската война (1853-1856 г.) френското списание „Илюстрасион“ (L'Illustration, Journal 
Universel) публикува интересни описания на Балчик. Градът е една от главните бази на съюзническите 
английска, френска и турска флоти по време на войната. Защитен от североизточните ветрове заливът на 
Балчик (и Каварна) е избран за база на съюзническите флоти. В Балчик са квартирите на командващи 
военните флоти на Англия и Франция в Средиземно (и Черно) море – aдмиралите Джеймс Уитли Динс 
Дъндъс, Едмънд Лайънс, Фердинанд Алфонс Амлен и Арман Жозеф Брюа.  
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◄  Amiral Ferdinand Alphonse Hamelin (1796-1864).   

◄ Vice-amiral Armand Joseph Bruat (1796-1855). 

От 21 юли до 9 август 1854 г. френската Първа пехотна 
дивизия – 10 262 войници и сержанти, 328 офицери 
(тогава под командването на бригаден генерал Шарл 
Мари Еспри Еспинас), следвана на 22 юли от 3-хилядна 
кавалерия башибозуци (Spahis d’Orient) под 
командването на френския генерал Юсуф паша (Joseph 
Vantini), предприемат настъпление в Добруджа за да 
изтласкат отвъд Дунава останалите край Бабадаг, Исакча 
и Тулча руски части, под командването на генерал-
лейтенант Александър Клеонакович Ушаков 

В тази експедиция Първа пехотна дивизия губи 2 036 
души, башибозуците на генерал Юсуф – 200 [1]. По пътя 
за Северна Добруджа (Кюстенджа и Бабадаг) френската 
армия преминава край Балчик (Чатал чешме). В края на 
август 1854 г. френската военна ескадра [2], под 
командването на адмиралите Франсоа Алфонс Амлен и 
Арман Жозеф Брюа, и транспортни кораби, е в залива на 
Балчик, където започва товаренето на френските войски 
– пехота и артилерия, муниции и военни материали за 
дебаркирането в Крим [3].  

В кореспонденцията “Côtes et ports de la mer Noire” 
(Брегове и пристанища на Черно море) (L'Illustration, 
Journal Universel, No 589, Vol. XXIII, 10 Juin 1854, p. 364) 
Жан-Баптист Александър Паулин (Jean-Baptiste Alexandre 
Paulin) [4] прави описание на Балчик:   

„Брегове и пристанища на Черно море 

Черноморското крайбрежие, от Варна, обхваща голям 
брой точки и места за пускане на котва, които, в различни 
моменти от историята, са имали значение, но на които 
настоящите обстоятелства дават едва в наши дни 
привилегията да привлекат световното внимание, 
въпреки морските качества на някои от тях, сред които се 
намира Балчик. 

Този малък град се намира на около 24 километра 
северно от Варна и на 5 км от една обширна долина 
наречена Batva et Ghetrandev-Baltchik, в която, в някои 
периоди през годината има бурен северозападен вятър, 

който се блъска в огромната скална стена, която все още е непокътната въпреки вековната сила; играейки 
си през тези назъбени скали, понякога той произвежда злокобни звуци, които плашат обитателите и чието 
далечно ехо, понякога, достига чак до морето. 

Пристанището на Балчик е отлично. То служи за убежище не само през зимата срещу северните ветрове, 
но също така и при всякакво лошо време, въпреки, че е отворено от югоизток до юг-югозапад. Жителите 
уверяват, че ветровете от открито море не се приближават до него и те оставят там корабите си за през 
зимата с най-голямо спокойствие. Тези различни обстоятелства, заедно с търговската дейност в тази 
точка, един от основните пътища за износ на продукти от България, са водели понякога до хвърлянето на 
котва на до триста кораба от всякакъв вид. Може да се хвърля котва пред самия град Балчик, на мястото, 
където брега влиза на 3/4 миля от крайбрежието, на 9,6 м дълбочина от тинестото дъно и на 400 или 600 
м дължина по 6,4 и 8 м дълбочина.  
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На 7 мили и 1/2 източно от Балчик и на 6 мили в посока 
запад-северозапад от Калиакра, се намира Каварна, в 
тясна долинка. 

Паулин“. 

► Vice-admiral Sir James Whitley Deans Dundas (1785-1862). 

► Rear-Admiral Sir Edmund Lyons, Bart. (1790-1858). 

В репортаж за експедицията на френската Първа пехотна 
дивизия в Добруджа, със заглавие “La Dobrudja. De Varna 
a Custendjé” (Добруджа. От Варна до Кюстенджа) (Varna, 
le 25 aoút 1854), публикуван в „Илюстрасион“ (L'Illustration, 
Journal Universel, No 604, Vol. XXIV, 23 Sept. 1854, p. 215–
216; No 605, Vol. XXIV, 30 Sept. 1854, p. 235–238) 
военният лекар Фердинанд Десире Кесноа (Ferdinand 
Désiré Quesnoy) [5] прави описание на пътя на Първа 
пехотна дивизия от Буюк Франга (Каменар) през Ени кьой 
(Куманово), Капаклии (Климентово), Теке (Оброчище), 
Балчик (Чатал чешме), Каварна, Шабла, Сатълмъш 
(Езерец), Мангалия, Кюстенджа, Палас (Palas) до Малък 
Гаргалък (Corbu) и обратно. В този репортаж д-р Кесноа 
прави описание и на Балчик: 

„Добруджа. От Варна до Кюстенджа 

Походът на експедиционната армия в Добруджа имаше 
такъв отзвук, че сме щастливи от това, че можем да 
разкажем неговата пълната история, което дължим на 
един от нашите най-отдадени кореспонденти, д-р Кесноа, 
също така един от тези, които най-добре знаят как да 
бъде резервиран по дадена тема, която се нуждае от 
повече разяснения отколкото може да предостави 
първото впечатление. 

„Варна, 25 август 1854 г. 

На 21 юли, напусна своя бивак във Франга. Напускането 
на бивака винаги представлява дълга операция, в която 
минава повече от един месец. Всеки се е настанил, 
направил си е нещо като дом, като че ли никога няма да 
напусне позицията. Всеки офицер, всеки войник имаше 
във Франка своята малка хралупка; палатките чезнеха 
под импровизирана гора на която топлите дни са придали 
жълтите окраски на есенните листа. Но, въпреки тези 
малки красоти на продължителните биваци, всеки искаше 
да тръгне. Може би ще направим нещо и тази надежда ни 
е достатъчна. В полето бездействието убива. 

Криво-ляво първият ден мулетата са натоварени, биволите вървят с бавна крачка, каруците се движат 
като се чува тяхната писклива музика, предизвиквана от триенето на всеки един от ремъците на тези 
примитивни превозни средства. Артилерията вдига облаци от прах под краката на тези превъзходни 
впрягове; нашите батальони вървят най-отпред; всички са на път, а зад нас е платото на Франга, което 
само преди малко беше оживено, имаше движение и раздвижване, а сега е станало тихо като опожарен 
град. 

Един фонтан бележи вторият ни ден в Чатал чешме, от където се вижда пристанището и Балчик, в 
ниската част на дълбока урва богата на овощни градини и изобилни извори. 
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▲ Une rue de Baldjick. Dʼaprés les dessins de M. Durand-Brager. // L'Illustration, Journal Universel, No. 596, Vol. XXIV, 29 
Juillet 1854, p. 76. 

◄ Jeunes filles de 
Baldjick puissant de 
lʼeau. // L'Illustration, 
Journal Universel, No. 
596, Vol. XXIV, 29 
Juillet 1854, p. 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук започва нова зона от терена със съвсем специфична природа. Районът не е вече хълмист и залесен 
като този, който току-що напуснахме; равен е, с лек релеф и окото достига до най-отдалечените зони без 
да срещне нито едно дърво да се извисява над земята. Културите се разреждат и скоро изчезват. Селата 
са малобройни и с малко къщи. Нито едно ручейче не набраздява този тъжен район; жителите черпят 
вода на много големи дълбочини за своите нужди и тези на техните стада. От Балчик до Каварна, от 
Каварна до Шабла, се срещат само няколко нищожни селца с дванадесет или петнадесет къщи и няма 
нищо друго между тях освен земя, обрасла с високи треви, които всяка година изгниват на това място. 
Нищо не е толкова тъжно и потискащо като похода през тези безкрайни равнини. Накъдето и да погледне 
окото, не открива нищо, което да обещава момент на наслада и почивка, а войникът се уморява още 
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повече от това празно пространство, от тази липса на цел, има само неудобство и трудности в похода 
сред тези пресичащи се треви. 

► Puits dans 
la Dobrudja. 
Dessins 
Docteur 
Quesnoy. // 
L'Illustration, 
Journal 
Universel, No. 
605, Vol. 
XXIV, 30 
Sept.1854, p. 
237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

► Jean-Baptiste Alexandre Paulin. 

Обитателите на селата са избрали ниските части, за да 
построят къщичките и в най-стръмните точки са изкопали 
кладенци някои от които са с дълбочина над 40 м. Тези 
кладенци са обект на цялата им грижа; перфектно 
поддържани са по отношение на зидарията, но много 
рядко са почистени; освен това, с времето водата в тях 
придобива тинест вкус; затварят се от врата с катинар и 
часовете са разпределени за напояването на стадата на 
всеки собственик. Системата за черпене на вода се 
състои от лостове за кладенците, които не са много 
дълбоки, а за останалите - уреди, състоящи се от 
дървени части сглобени на кръст от ос; около системата 
се навива въже направено от ремъци от биволска кожа. 
Големи кожени мехове изливат в най-прости корита, 
направени от издълбани дънери на дървета, двадесет до 
тридесет литра вода. Няколко села имат само два или 
три кладенеца; най-облагодетелстваните имат 
дванадесет или петнадесет, но навсякъде водата е в 
много малки количества. 
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▲ Baltschik, on the Coast of Bulgaria, From a Sketch by Lieut. Montagu Frederick O'Reilly, RN. // Illustrated London News, No. 
698, Vol. XXV, Saturday, August 19, 1854, p. 169. 

◄ Captain Montagu Frederick O'Reilly (1822-1888), 1862. 

Една от особеностите на горната част на Добруджа се 
състои в дълбоки пукнатини, с малка ширина, които 
започват на един или два километра от морето и отнасят 
в него водите от сладките извори, които извират на 
различни височини по склоновете на урвите. Два от тях 
са особено забележителни поради качеството на водите 
си: тези на Балчик и Каварна. Те са дълбоко набраздени 
от водата; намират се само във високите части на 
платото. В ниската част се среща само застоялата вода, 
за която говорих вече. Обитателите на района са 
разбрали значимостта на благоприятното положение на 
деретата с хубавата вода и са ги избрали, за да създадат 
там селища, които са по-значими от другите, като Балчик 
и Каварна, които заради ширината и превъзходството на 
тяхното пристанище биха могли да станат важни градове, 
ако заобикалящия ги район е бил обитаван и култивиран. 

Читателите познават вече Балчик от шармантните 
рисунки на г-н Дюран-Браже, но моливът, който най-често 
се подчинява на вдъхновението на артиста, понякога се 
отклонява от действителността. Напразно ще търсим в 
Балчик толкова грациозна група като тази на двете 
девойки при фонтана. Там най-често може да бъде 

видяна опърничава старица, чийто орлов нос се показва под кирлива забрадка и чийто прегърбен гръб се 
очертава под гънките на овехтяло фередже, на което мръсотията е придала невероятни тонове. 
Просяците дават по-пълна и точна идея за сцените, които се случват до порутените фонтани на Балчик. 

Това не е критика на красивите рисунки на г-н Дюран-Браже, които са като цяло са толкова истински; това 
е изражението на разочарованието на пътник, който не е намерил това, което е търсил. Истинско щастие 
за артиста е да може да поетизира това, което изглежда най-малко възможно да бъде поетизирано; той 
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намира красота в един камък, в пукнатина, в недоразвито дърво, в сух и изгорен терен; възползва се от 
всичко, което вижда и от всички запазва скъпоценен спомен; но пътникът, привлечен от красиви 
обещания, който смята, че ще намери приятни впечатления, може само да мърмори пред 
разочарованието, което му е подготвила реалността. За съжаление това се случва прекалено често на 
изток. Натъкваме се от едно разочарование на друго; всички класически спомени за тази страна на 
великите хора и великите неща, всички тези мечти от Хиляда и една нощ и тези преувеличени разкази на 
всички онези, които са видели Ориента през призмата на реномето, изчезват последователно пред 
реалността. 

 

▲ Карта с пътя на френската Първа пехотна дивизия – Буюк Франга (Каменар) – Капаклии (Климентово) – Теке 
(Оброчище) – Чатал чешме (Балчик) – Каварна – Мангалия – Кюстенджа – Малък Гаргалък (Corbu) – Буюк Франга (21 
юли – 9 август 1854 г.). 

Но да се върнем към Балчик. Този град е построен на брега на морето, в полите на огромна отвесна скала 
от креда, която разрушаването произведено от водата и времето е издигнало до множество етажирани 
конуси. Къщите са групирани и не са разделени, както при другите турски градове, от градини. На няколко 
търговски улици има магазинчета, пълни с необходимото за нуждите на обитателите. Погледнат от 
морето, този град има вид на амфитеатър; но той представя възвишения и спадове , които следват 
неравностите на терена, върху който е построен. Както всички източни градове, той е мръсен, зле 
поддържан; мръсотии от всякакъв вид са натрупани по ъглите на улиците, а един замърсен поток го 
прекосява. Лошата миризма, която се усеща е още повече подсилена от животинските останки, които 
гният на плажа. 
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▲ Baldjick. // L'Illustration, Journal Universel, No. 589, Vol. XXIII, 10 Juin 1854, p. 364. 

 

▲ Kavarna Bay and the Town of Baltchik. // Illustrated London News, No. 703, Vol. XXV, Saturday, September 23, 1854, p. 
284.   

Днес Балчик има случайна дейност поради присъствието на флота; но в обикновено време в него не би 
трябвало да има никакво движение. Теренът, който го заобикаля, с изключение на дъното на дерето, 
близо до изворите, където има няколко градини, не е типичен за никакъв вид растителна култура. Трябва 
да се изкачи наклон от около 900 до 1 000 метра, за да се достигне до първите обработваеми земи. 
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Балчик има население от 1 000 до 1 200 души и три джамии. Каварна има пристанище и група обитатели 
на крайбрежието, на изхода на дере, оградено от високи белезникави отвесни скали, но градът се 
разпростира върху платото на три километра от морето. Паулин“. 

 

▲ Kavarna. Premier mouillage des Escadres Anglais & Francaise. Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore et les Dardanelles 
par H. Durand Brager. Vingt-quatre vues dessinées d'après nature et lithographiées par Sabatier, Eug. Cicéri et Ph. Benoist. 
Paris, Goupil & Cie, [vers 1855]. 

 

▲ Arrivee, au mouillage de Kavarna, le 26 mars 1854, de lʼescadre combine franco-anglaise (Mogador, Marengo, Iéna, Valmy, 
Henry IV, Bayard, Jupiter, Ville-de-Paris, Caton, Escadre  anglaise, Fridlland, Cacique). // L'Illustration, Journal Universel, No. 
581, Vol. XXIII, 15 Avril 1854, p. 240. 
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Бележки: 

1. 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; 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, p. 28, 35. 

2. 1ère Escadre - Ville de Paris, Charlemagne, Primauguet, Jupiter, Suffren, Iéna, Caton, Marengo, Friedland, Néréide; 2ème 
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