ФРЕНСКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ В ДОБРУДЖА ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА
„Експедицията, която отне толкова много животи за толкова малко дни“ (Барон Сезар дьо Базанкур).

На 20 май (2 юни) 1854 г., по време на Кримската война (1853-1856 г.), Австрия съсредоточава два
армейски корпуса в Галиция и Буковина, под командването на генерал Хайнрих Хес (Heinrich Freiherr von
Hess) и предявява ултиматум към Русия да изведе своите войски от Влашко и Молдова. На 2 (14) юни тя
сключва конвенция със султана за окупация на Дунавските княжества по време на войната (Gibler 2008:
146–147).
След шест неуспешни щурма на 11 (23) юни генерал-фелдмаршал Иван Фьодорович Паскевич снема
обсадата на Силистра. В края на юли руската армия напуска Дунавските княжества, където влизат турски
и австрийски войски (Зайончковский 2002, II, 2: 375–376).
Известието за оттеглянето на руската армия от Силистра,
доставено от адютант на главнокомандващия турската
Дунавска армия Омер Лютфи паша, е получено в
Главната квартира на съюзническите войски във Варна
късно вечерта на 24 юни 1854 г. (Calthorpe 1856, I: 51).
След оттеглянето руската армия от Силистра в Северна
Добруджа (Исакча, Тулча и Бабадаг) остават 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 (Зайончковский 2002, II, 2: 253) [1].
Френското командване е информирано от доклад на
подполковник Жул Десент де Мартил (J. Desaint,
Lieutenant-Colonel d'état-major, chargé du Service
topographique), че в Северна Добруджа са останали 10хиляди руснаци с 35 оръдия (Du Casse 1856: 87).
► Генерал-лейтенант Александър Клеонакович Ушаков –
командир на руската Седма пехотна дивизия в Северна
Добруджа (3-ти пехотен корпус под командването на генераладютант барон Остен-Сакен).
► Maréchal Armand-Jacques Leroy de Saint-Arnaud.
Маршал Арман Жак Леруа дьо Сент-Арно – командир на
френската експедиционна армия.

С експедицията в Добруджа френският главнокомандващ
маршал Арман Жак Леруа дьо Сент-Арно си поставя две
цели: да изведе заразена от холера френската армия от
нейните лагери в околностите на Варна и да изтласка
отвъд Дунава останалите в Северна Добруджа руски
части [2].
Според
плана
на
френският
главнокомандващ
експедицията трябвало да се завърне в своите лагери на
4 август, и на следващия ден (5 август) да започне
товаренето на войските на корабите за отплаването им
към Крим (Богданович 1876, II: 137).
Със заповед от 19 юли 1854 г. на маршал дьо Сент-Арно,
на 21 юли Първа пехотна дивизия, тогава под
командването на бригаден генерал Шарл Мари Еспри
Еспинас,
подкрепена
от
3-хилядна
кавалерия
башибозуци, наричани за благозвучно източни спахии (Spahis d’Orient), под командването на бригаден

генерал Юсуф, предприемат експедиция (разузнаване с бой) към Добруджа за да изтласкат отвъд Дунава
останалите край Бабадаг, Исакча и Тулча руски части, под командването на генерал-лейтенант Ушаков
(Bazancourt 1856: 121–123; Quesnoy 1858: 29–60; Vicomte de Noé 1861: 46; Chenu 1865: 24–25, 35; Grandin
1898: 79; Godchot 1898: 43–48; Зайончковский 2002, II, 2: 372–373; Рассел 2014: 168–170) [3].
Първа пехотна дивизия – състав и командване
◄ Général de brigade Charles-Marie-Esprit Espinasse.
Бригаден генерал Шарл Мари Еспри Еспинас – командир на 1-ва
бригада на Първа пехотна дивизия.
В похода си към Добруджа Първа пехотна
командвана от бригаден генерал Еспинас.

дивизия

е

◄ Général Charles Denis Bourbaki.
Полковник Шарл-Денис Бурбаки – командир на 1-ви зуавски
полк.

При похода си към Добруджа дивизията е в състав 10 262
войници и 328 офицери [4].
Командир – дивизионен генерал Канробер (Général de
division Canrobert).
Началник щаб – подполковник Денис дьо Сеневил (Chef
dʼétat-major Denis de Senneville, lieutenant-colonel).
Първа бригада – командир бригаден генерал Еспинас
(Espinasse, général de brigade, commandant).
1-ви пехотен ловен батальон – командир на батальон
(подполковник) Тристан-Легрос (1er bataillon de chasseurs
à pied – Tristant-Legros, chef de bataillon, commandant); 1ви зуавски полк – командир полковник Бурбаки (1er
régiment de Zouaves – colonel Bourbaki); 7-и пехотен полк
– командир полковник дьо Пикне дьо Лаваранд (7e
régiment de ligne – colonel de Pecqueult de La Varande).
Втора бригада – командир бригаден генерал Виной
(Vinoy, général de brigade, commandant).
9-и пехотен ловен батальон – командир на батальон
(подполковник) Николас (9e bataillon de chasseurs à pied –
Nicolas, chef de bataillon, commandant); 20-и пехотен полк
– командир полковник дьо Файли (20e régiment de ligne –
De Failly, colonel); 27-и пехотен полк – командир
полковник Верже (27e régiment de ligne – Vergé, colonel)
(Bazancourt 1856: 339–340).
Дивизията е подкрепена от 1-ви ескадрон на 1-ви хусарски полк (1er régiment de Hussards) – командир
полковник Дюдоне Лион (Colonel comte Dieudonné-Joseph-Léopold Lion) (105 души и 110 коня) (авангард)
(Staub 1867: 213) [5], две батареи конна артилерия (2 batteries montés dʼartillerie, 1re du 9e régiment et 3e du
8e régiment) и 20 сапьори (7e du 2e bataillon gu 2e regiment) (Du Casse 1856: 90; Guérin 1858: 140).
Походът на Първа пехотна дивизия към Добруджа
Дивизията тръгва от лагера си при Буюк Франга (Каменар) в 4 ½ ча́ са сутринта на 21 юли (в една колона)
към Мангалия и Кюстенджа. На 24 юли вечерта 1-ви зуавски полк (2 024 войника и 55 офицери), 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, където
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пристига на 25 юли; корабите носят храните и фуража за експедицията (Baudens 1858: 180; Godchot 1898,
I: 44; Grandin 1898: 80) [6].
В похода си към Добруджа дивизията лагерува при Капакли (Климентово) – 21 юли, Теке (Оброчище) и
Чатал чешме(а) (Балчик) – 22 юли, Каварна – 23 юли, Сатълмъш (Езерец) (през Шабла) – 24 юли,
Мангалия – 25-26 юли, Урлукьой – 27 юли, Палас (Palazu Mare) (през Кюстенджа) – 28 юли, Гаргалък /
Малък Гаргалък (Corbu) – 29 юли (Bazancourt 1856: 126).

▲ Les Bachi-Bouzouks (Bashi-Bazouks). Illustration from Le Figaro Illustre, July 1897.

Източни спахии (Spahis d’Orient)
Създаване
Френският главнокомандващ маршал дьо Сент-Арно приема присърце идеята за лека нередовна
кавалерия под френско командване. Източните спахии (Spahis d’Orient) са създадени с указ от 24 юни
1854 г. на император Наполеон III (Duvergier 1854: 403) [7]. Набирането на башибозуците се извършва в
лагера на главнокомандващия турската Дунавска армия Омер Лютфи паша в Шумен.
Състав
За състава на 3-хилядната кавалерия башибозуци (Spahis d’Orient) майор Абделал пише:
„Нищо не може да даде представа за техния състав. Това е сбирщина от приключенци, които идват от
всички страни, в които царува исляма: Алжир, Тунис, Триполитания, Египет, Турция, Сирия и дори Индия.
Има също християни от Гърция, Грузия, Черкезия и приключенски сърца дошли от всички краища на
Европа“ (Trumelet 1890, II: 133).
Организация и въоръжение
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Организацията на башибозуците е по френски образец – 3 бригади, по 2 полка в бригада (в бригада по
около 1200–1300 души), в полк по 4 ескадрона (Collection complète des lois, décrets réglaments 1854: 403;
Noë 1861: 28–29; Chenu 1865: 24–25, 35).
За организацията на башибозуците подполковник Ньой пише:
„В този момент от организацията имаше вече три формирани бригади, всяка от два полка, с наличен
състав от 1 200 до 1 300 коне на бригада. Полковете бяха разделени на взводове, ескадрони, според
френската организационна система. С желание да се придаде известна еднаквост на въоръжението, бяха
поръчани копия от Франция, и всеки башибозук беше въоръжен с тях. Всички обаче бяха запазили
арсенала, който бяха донесли от съответните страни. Към тези копия бяха адаптирани знамена, за да се
различават номерата на бригадата по серията на цветовете; също така дадоха пушки на онези, които
нямаха такива“ (Vicomte de Noë 1861: 28–29).
Командване
◄ Général de brigade Yusuf (Joseph Vantini).
Бригаден генерал Юсуф (Жозеф Вантини) – командир на 3хилядна кавалерия башибозуци (Spahis d’Orient).
◄ Général de division Jules César Faure.
Капитан Жул Сезар Форе – адютант (aide-de-camp) на
бригаден генерал Юсуф.

Командир – бригаден генерал Юсуф (Général de brigade
Yusuf / Joseph Vantini).
Башибозуците са под командването на 80 френски
офицери, сержанти и ефрейтори, повечето от тях
служили заедно с генерал Юсуф в Алжир. 44 от тях
умират от холера в Добруджа (Trumelet 1890, II: 142).
Втори (помощник командир) – подполковник Луи Робърт
Жан дьо Ньой (Lieutenant-colonel Louis-Robert-Jean,
vicomte de Noë) [8].
Капитан Жул Сезар Форе (capitaine Jules César Faure) –
адютант (aide-de-camp) на бригаден генерал Юсуф
(Annuaire Militaire 1853: 47, 84).
Първа бригада – под командването на майор Зефирин
Манян (chef d’escadrons d'état-major Zéphirin Magnan).
(Убит на 8 септември 1855 г. при Севастопол) (Annuaire
Militaire 1853: 42, 858; Vicomte de Noë 1861: 29).
Втора бригада – под командването на капитан
Жак Винсент Октав дьо Превил (capitaine
cuirassiers Marguerite-Jacques-Vincent-Octave
(Annuaire Militaire 1853: 441, 532; Vicomte de
29).

Маргьорит
au 2e de
du Preuil)
Noë 1861:

Трета бригада – под командването на капитан Жан Мари
Луи Сир Адолф дьо Серион (capitaine d'état-major JeanMarie-Louis-Cyr-Adolphe de Sérionne) (Annuaire Militaire
1853: 45, 66; Vicomte de Noë 1861: 29; Trumelet 1890, II:
128).
За командващите френски офицери генерал Форе, при
експедицията в Добруджа адютант (aide-de-camp) на бригаден генерал Юсуф, пише в своите спомени:
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„Ние сформирахме шест полка от 500 души, които имат за началници френски офицери. Шестте полка
съставляваха три бригади, командвани от майорите Манян, Абделал и капитан дьо Превил“ (Trumelet
1890, II: 128).
„От 80 французи, които бяхме, офицери и началници, 44 умряха, а при повторното влизане във Варна,
нашите полкове от башибозуци, които наброяваха всеки по 500 мъже в началото, имаха само 40 мъже под
знамето. Не всички липсващи бяха умрели, но те се разпръснаха поради заразата и не се върнаха“
(Trumelet 1890, II: 142).
Полкови командири и офицери
► Général Marguerite-Jacques-Vincent-Octave du Preuil.
Kапитан Маргьорит-Жак-Винсент-Октав дьо Превил –
командир на Втора бригада източни спахии (Spahis d’Orient).
► Général de brigade Louis Alexandre Désiré Abdelal.
Майор (commandant) Луи Александър Дезире Абделал
командир на полк източни спахии (Spahis d’Orient).

–

Майор Луи Александър Дезире Абделал (Louis Alexandre
Désiré Abdelal, chef d'escadron au 4е régiment chasseurs
dʼAfrique) (Annuaire Militaire 1853: 504).
Лейтенант Шарл Бенер (Charles Benner, sous-lieutenant au
7e régiment de ligne) (Annuaire Militaire 1853: 159).
Лейтенант Бенер е убит на 8 септември 1855 г. при
атаката на Малахов курган при Севастопол.
Капитан Александър-Луи-Шарл Полиняк (Capitaine
Alexandre-Louis-Charles vicomte de Polignac) (1er régiment
de chasseurs d'Afrique) (втора бригада) (Annuaire Militaire
1853: 475; Annuaire de la noblesse de France et des
maisons souveraines de l'Europe, publié par M. Borel
DʼHauterive, Paris, Typographie de Plon Fréres, 1855, p.
145).
Лейтенант Жан-Огюст Фуше (Jean-Auguste Fauche, souslieutenant au 6e regiment de dragons) (Annuaire Militaire
1853: 456). Лейтенант Фуше умира от холера в Добруджа
на 24 години (някъде по пътя между Гаргалък и
Кюстенджа).
Към щаба на генерал Юсуф е придаден турски офицер за
свръзка (името му не е запазено) (Vicomte de Noë 1861:
55).
Лагерът при Варна
Уилям Хауърд Ръсел, специален кореспондент
вестник „Таймс“, пише (21 юли 1854 г.):

на

„Заслужаваше си да се види техният лагер, разположен в
близост до града. Палатките, обикновено разхвърляни
тук и там, стояха в правилни линии, конете (почти всички
жребци, които по цели дни се хапеха, биеха, ритаха и
цвилеха) до тях стояха на коневръзите, както в редовната
кавалерия. Тези диви кавалеристи наброяваха до три хиляди, и трудно можеха да се намерят истински
представители на бялата раса с по-живописни крака, мускулести ръце с прекрасни пропорции, с горди,
красиво изправени глави. До тях се бяха разположили уродливи нубийски негри и мършави зли араби с
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жесток и алчен поглед. Имаше и мръсни марабути – фанатици от Мека, поели по пътя на Хаджа. Всички те
се разделяха на пет полка и всеки „боец“ получаваше от французите по един франк на ден. По тази
причина много наши башибозуци „духнаха“ от полковник Бийтсън и преминаха към французите“ (Рассел
2014: 162–163).
◄ French zouaves during the Crimean war; Aleksander Raczyński,
1858.
◄ Wladyslaw Koscielski (Sefer Paşa).
Полковник Владислав Косцелски – поляк, командир на 2-ри
(улански) полк от османската гвардия.

Медицински персонал
Към Първа пехотна дивизия са придадени 7 лекари:
Казалас, Андрие, Кеной, Уогтъл, Раулт, Перин, Бейли,
Бийлън. (L'ambulance de la lre division se composait des
médecinsdont les noms suivent: MM. Cazalas, Andrieu,
Quesnoy, Waghette, Raoult, Perrin, Bailly, Billon). На 28 юли
д-р Жерар умира от холера в лагера при Урлукьой в
Добруджа (M. Gérard, médecin aide-major, meurt du
cholera) (Chenu 1865: 25–26).
Лекар на източните спахии е д-р Перин от Първа пехотна
дивизия (Perrin – médecin aide-major de 2e classe)
(Quesnoy 1858: 41). Д-р Перин умира от тиф в
Севастопол на 22 декември 1855 г. (Scrive 1857: 25, 340).
Походът на източните спахии към Добруджа (22 юли
– 7 август 1854 г.)
Башибозуците на генерал Юсуф тръгват от Варна на 22
юли в 4 ½ ча́ са сутринта в една колона. Лагеруват при
Чатал чешме(а) (Балчик); 23 юли – от Чатал чешме(а) до
Каварна – лагер при Каварна; 24 юли – от Каварна до
село Саталмъш (Езерец) – лагер при Саталмъш; 25 юли
– от Саталмъш до Мангалия – лагер при Мангалия; към
башибозуците се присъединява 2-ри (улански) полк от
османската гвардия, под командването на полковник
Владислав Косцелски (поляк на османска служба); 26 юли
– от Мангалия през Кюстенджа до село Палас (Palazu
Mare) – лагер при Палас; 27 юли – от Палас до село
Гаргалък (Малък Гаргалък) (Corbu) – лагер при Гаргалък;
към башибозуците се присъединява 1-ви зуавски полк [9].
В инструкциите за експедицията в Добруджа, дадени на
генерал Юсуф, маршал дьо Сент-Арно пише:
„Направете го бързо и енергично; нямаме време за
губене в Добруджа, а и по-големи неща ни очакват
другаде. Ще прегледате всичко и, ако има нещо, което
трябва да се направи, сигурен съм, че ще го направите“
(Général Fay 1867: 32) [10].
Престрелки с казашки сотни
На 28 юли 2-ра бригада башибозуци, под командването на капитан дьо Превил, има престрелка с казаци
при село Гаргалък (Corbu), при която капитан дьо Превил е ранен с копие на 8 места; казаците оставят
около 20 убити [11]. На 29 юли 1-ва бригада башибозуци имат престрелка при село Пелетли (Peletli /
Săcele) с казаци от 17-а сотня (Guérin 1858: 146; Vicomte de Noë 1861: 69) [12].
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Холерата в Добруджа и обратният път към Варна
► Dr. Louis Cazalas.
Д-р Луи Казалас – главен лекар на Първа пехотна дивизия.
► Dr Gaspard-Leonard Scrive.
Д-р Гаспар Леонард Скриве – главен лекар на френската
експедиционна армия.

На 29 юли генерал Юсуф решава да продължи похода си
с нощен марш към село Дуюнджии (Nuntaşi)
(Зайончковский 2002, II, 2: 372–373) [13]. Вечерта на 29
юли в лагера при село Малък Гаргалък (Corbu)
башибозуците на генерал Юсуф и 1-ви зуавски полк са
сполетени от холера.
Барон Сезар дьо Базанкур пише в книгата си „Кримската
експедиция“:
„Генералът беше решил да нападне неочаквано, с нощен
поход, основното тяло на войските събрани в
околностите на Бабадак; но в момента, в който, в шест
ча́ са вечерта, заповедта за тръгване беше дадена, 500
войници останаха проснати на земята и не успяха да се
надигнат. Холерата се беше стоварила като мълния
върху експедиционната колона. В осем ча́ са имаше вече
150 мъртви и 350 агонизиращи. Това беше ужасяващ
спектакъл, който можеше да разбие и най-закоравелите
сърца. Вече не ставаше въпрос за това да се бият, да
търсят един вечно изчезващ пред тях враг, а да избегнат
бича.
Колоната на генерал Еспинас, която беше тръгнала към
Каргалик, беше ударена също като тази на генерал
Юсуф: мъртви и умиращи бяха натрупани под тентите.
Врагът не се бе появил, а трупове осяваха земята на
всички страни; копаят се ями, от земята се разнасят
зловонни миризми; често ръцете, които разкопаваха
земята се спираха преди да са завършили делото си, а
тази, която държеше кирката се изпъваше тихо и повече
не се повдигаше, на ръба на полуразтворения ров. Тези,
които бяха все още живи, се натоварваха на конете или
се пренасяха на ръце от войниците; впряговете на
артилерията бяха претоварени от болни.
Тази фатална нощ беше 30 юли.
На следващия ден двете колони се срещнаха и Първа дивизия видя да преминава тъжния кортеж на
генерал Юсуф, който се връщаше в Кюстендже с войските си, носейки болните си на конете; ужасяващ и
тъжен спектакъл! Болестта беше склонила главите и на най-безстрашните.
Тъй като не можеха да се помогнат взаимно, трябваше да се избягват всякакви струпвания на хора.
Колоната премина без да спира и се запъти към Мангалия, оставяйки след себе си ровове, които
маркираха пътя ѝ“ (Bazancourt 1856: 131–133).
Капитан Годшот пише:
„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
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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: 4546).
Холерата поваля бързо и е особено смъртоносна [14]. Първа пехотна дивизия губи 41 офицери и 1 995
войници; 1-ви зуавски полк – 2-ма офицери, капитан дьо Шеризе (Capitaine Henry de Chérisey) и младши
лейтенант дьо Кергарадек (Sous-Lieutenant Le Jumeau de Kergaradec) и 288 войници (Annuaire militaire
1854: 331–332; Godchot 1898, I: 47); 7-и пехотен полк – 10 офицери и 406 войника (Bourdeau 1890: 248);
башибозуците на генерал Юсуф – 200 (няма точни данни) (Chenu 1865: 28, 35).
От 80 френски офицери, сержанти и ефрейтори, командващи башибозуците, 44 остават завинаги в
Добруджа – покосени от холера (Trumelet 1890, II: 142).
От Кюстенджа и Мангалия през Шабла (8 август), Каварна (9 август), Чатал чешме(а) (Балчик) (10 август),
Първа пехотна дивизия се връща в лагера си при Буюк Франга (Каменар) на 20 август 1854 г., след 8 дни
почивка при Чатал чешме(а) (Quesnoy 1858: 51-52). 1-ви зуавски полк и болните войници и офицери са
прехвърлени с парните фрегати “Pluton” (Плутон), “Lavoisier” (Лавоазие), “Descartes” (Декарт), “Magellan”
(Магелан), “Cacique” (Касик), “Berthollet” (Бертоле), “Fortuna” (Фортуна), “Primauguet” (Примоге) и “Calypso”
(Калипсо) от Кюстенджа и Мангалия до Варна (31 юли, 6 и 7 август) (в 3-те палаткови болници изградени
край манастира „Свети Димитър“, североизточно от Варна). 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 са
покосени от холера и дизентерия) (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.

Сред болните са и бригаден генерал Еспинас и началник щаба на дивизията подполковник Денис дьо
Сеневил (Chef dʼétat-major Marie-Alfred-Denis de Senneville). Те са евакуирани на 9 август от лагера при
Шабла на борда на парната фрегата „Вобан“ (Vauban) за Варна (Maldan 1861: 79).
От 2 314 френски войници и офицери, заразени с холера и приети във военната болница във Варна от 10
юли до 18 септември 1854 г., умират 1 389 души. В 3-те 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 1862: 461).
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► Général de division Francois-Certain de Canrobert.
Дивизионен генерал Франсуа Сертен Канробер – командир на
Първа пехотна дивизия.
► Général de brigade Joseph Vinoy.
Бригаден генерал Жозеф Виной – командир на 2-ра бригада на
Първа пехотна дивизия.

За болните войници и офицери, пренесени от Кюстенджа
и Мангалия с военните параходи на варненския плаж, д-р
Гаспар Леонард Скриве (Gaspar-Léonard Scrive), главен
лекар на френската експедиционна армия, пише:
„Никога не съм виждал нещо по-притеснително, поужасно от гледката, която се разкри пред очите ни на
варненския плаж, когато поставяха на земята тези бедни
войници, неузнаваеми от болестта, която ги беше
поразила. Най-вече една вечер, когато слабата светлина
на луната добавяше още по-злокобни окраски към
картината: болните бяха издигани извън лодките от
моряците и полагани върху пясъка на плажа; едните,
напълно рухнали под смазващата прегръдка на злото,
тежко се отпускаха; другите, запазили някакъв остатък от
сила, правеха няколко крачки като пияни хора, които се
влачат на ръце и скоро след това падаха изтощени.
Няколко от тях бяха голи или почти голи или покрити с
дрехи, които не бяха техни: офицери, младши офицери и
войници лежаха един върху друг на пясъка; степените се
бяха размесили пред неизбежната смърт на всеки един
от тях. Повечето от тях молеха да пият с онзи пречупен,
почти гробовен глас, типичен за болестта, други надаваха
викове и стенеха под болезнения отпечтък на спазмите.
Тези, които бяха починали по време на пътуването, бяха
подредени на брега, всеки беше запазил положението, в
което е бил по време на агонията. Това беше найтрогателната сцена на опустошение, която можете да си
представите“ (Scrive 1857: 79–80).
В писма от Варна до своите близки Анри-Шарл Вюйлемот
(Henri-Charles Vuillemot), лейтенант от 7-и пехотен полк
(7e régiment d'infanterie de ligne), убит при Севастопол на 8 септември 1855 г., пише:
„Неделя, 6 август. Вчера, от единадесет ча́ са сутринта до шест ча́ са вечерта, умряха 48 войника от моя
полк. Войската ми изкопа рововете и пристъпи към погребването. Гробът на тези тъжни жертви беше
положен между града и езерото. Вечерта, под звездите, аз се приближих до земното възвишение; езерото
беше спокойно; по бреговете му се виждаха няколко птици рибари. В гънките по повърхността му се
отразяваха сребристите лъчи на луната. Лагерът, градът бяха потънали в тишина. С очи приковани във
фаталното място, отправях гореща молба към небето. Всички тези мъже, които гробът поглъщаше, бяха
мили, добри, обичани.
Отишли на хиляда левги от страната си, те се надяваха на големи дела, на слава! Ужасно зло ги беше
застигнало насред мечтите им и ги беше покосило! Те умират на пуст плаж, без да видят отново родината
си, без да видят майка си. Незнайният им гроб никога няма да бъде посетен от обичащите ги сърца; нито
братя, нито сестри няма да дойдат да поплачат тук! O! Да умреш по този начин, да умреш излъган, без
сълзи на приятел, да умреш забравен, това е равносилно на това да умреш хиляди смърти!“.
„Варна, 14 август. Днес, транспортирането на болните, което започна в седем ча́ са сутринта, приключи
едва в полунощ. Гледката на линейката беше нещо ужасно. Натрупаните болни, извиващи се, молещи да
им дадат да пият, влачейки се до най-хладните места, повдигнати, носени, полегнали, умиращи! Буря,
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продължила половин час уби шест от тях. Тези нещастници, които са едва защитени от слънцето, не бяха
защитени от дъжда; те поеха върху себе си цялата мощ на бурята. Тъжна необходимост!“ (Grandin 1898:
87).
За холерата, поразила френските войски в Добруджа, Парижкото медицинско списание (Gazette médicale
de Paris) публикува следното съобщение от Варна:
„Варна, 17 август. Важното събитие през тези първи две седмици беше внезапната инвазия на холерата
върху войските водени в Добруджа от генералите Еспинас и Юсуф: полк зуави, качили се от Варна и
пристигнали в Кюстендже, заминава от този град на 28 юли сутринта и пристига в Каргалик на 29.
Холерата се проявява на 29-и. На 30-и сутринта имаше от 35 до 40 мъртви и от 70 до 80 умиращи болни
от холера. Напускаме местността, която беше отчетена като много нездравословна; бързаме да заминем
още същия ден, но преди да стигнем до здравословната зона, дивизията губи, от общия наличен състав
от 10 000 души, най-малко 2 000 болни от холера; освен това, 4 000 мъже са изтощени от холерна диария;
остават само 4 000 годни мъже“ (Gazette médicale de Paris, № 36, 9 septembre 1854, p. 564).
За холерата във френската армия маршал дьо Сент-Арно пише в писмо до майка си (Варна, 4 август 1854
г.):
„Разузнаването на Добруджа е осъществено. Източните спахии се срещнаха два пъти с казаците и ги
доведоха до бягство след като убиха четиридесет човека, без да се броят ранените. Зуавите не можаха да
настигнат руснаците, които бягаха пред тях. Всичко това е добре; но тъжната страна е холерата, която
избухна като мълния сред източните спахии, в първа дивизия, от там във втора и трета, и взе много
жертви. Бог знае дали, при това здравословно състояние ще ми бъде възможно да натоваря войските!
Дали ще заразя и флотата си? Освен това, холерата е вече също на борда, но по-слаба отколкото на
земята. Във Варна бичът отслабва: надявам се да сме в отслабващ период.
Приемам този толкова лош късмет. Поддържам всички, но душата ми е разбита“ (Lettres du maréchal de
Saint-Arnaud 1855: 453–454).
Башибозуците на генерал Юсуф с ускорен марш се връщат в лагера си при Варна на 7 август (оставяйки
своите болни в Кюстенджа на грижите на 1-ви зуавски полк).
Разформироване
Заради загубите от холерата и дезертьорството (от 3 000 башибозуци във Варна се връщат 1 627)
дивизията е разформирована на 14 август 1854 г. със заповед на маршал дьо Сент-Арно. Башибозуците
получават своите заплати (в новоотсечени златни монети от 5 франка) и напускат Варна с открити листи
вечерта на 14 август. Охраната по разформироването е възложено на два ескадрона турски улани, с шест
оръдия, командвани от полковник Владислав Косцелски (Noë 1861: 96, 105).
За френското командване военните резултати от експедицията в Добруджа са незначителни, но за
войниците и офицерите трагедията е огромна. Обратният път от Добруджа до Варна – от село Пелетли
(Săcele) през Малък Гаргалък (Corbu), Палас (Palazu Mare), Кюстенджа, Мангалия, през Саталмъш
(Езерец), Шабла, Каварна до Балчик, Буюк Франга (Каменар) и Варна е осеян с единични гробове и
братски могили. Днес всички те са безкръстни, заличени и забравени. За това отдавна отминало време ни
напомнят само паметниците – във Варна (1888 г.) и Кюстенджа (Констанца) (1898 г.).
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Бележки:
1. В Северна Добруджа (Исакча, Тулча и Бабадаг) остават части на руската Седма пехотна дивизия, под командването
на генерал-лейтенант Александър Клеонакович Ушаков (Смоленский и Могилевский пехотные и Полоцкий егерский),
резервная бригада 15-й пехотной дивизии, 2-я бригада 3-й легкой кавалерийской дивизии (Мариупольский и
Белорусский полки) и девять донских казачьих сотен №№ 1 и 39 полков) (Богданович 1876, II: 106).
Към 9 (21) юли 1854 г. главните сили на руснаците в Северна Добруджа са разположени в Исакча (пехотна бригада с
две артилерийски батареи) и в Тулча (пехотен полк с артилерийска батарея), а авангардът в Бабадаг (кавалерийска
бригада с конна батарея) – в с. Саръюрт (Mihai Viteazu, Judeţul Constanţa) (един казашки полк) и в с. Даени (Dăeni,
Judeţul Tulcea) (две казашки сотни) (Зайончковский 2002, II, 2: 253, 365).
2. „Сент-Арно, больше всего с целью несколько разгрузить скученный лагерь, а также чтобы дать некоторую работу
изнывавшей в бездействии армии, организовал экспедицию, точнее глубокую разведку, в Добруджу. Военная
бесполезность ее была очевидна. Русские определенно стремились очистить ту часть территории княжеств, которую
они еще занимали“ (Тарле 1944, II: 24–25).
3. Първа пехотна дивизия и башибозуците на бригаден 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.
4. 16 офицери и 925 войници от състава на дивизията остават във военните болници във Варна (Baudens 1857: 72).
5. При завръщането си във Варна, от 105 души в началото на експедицията, ескадронът брои 59 – останалите са
покосени от холера (Staub 1867: 213).
6. “Le 1er regiment de Zouaves, les vivres destines á Mangalia et á Kustendje, partiront de Varna le 24 au soir et seront le 25 á
Kustendje” (Grandin 1898: 80).
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7. В началото на Кримската война (1853-1856 г.) турските войски, под командването на Омер Лютфи паша, постигат
успехи на Дунавския фронт в битките при Олтеница (Olteniţa) и Четате (Cetate) срещу части на 4-ти пехотен корпус, под
командването на генералa от инфантерията Пьотър Даненберг. Въодушевен от успехите на своята армия, султанът
призовава към „свещена война“. Той изпраща ферман до управителите на всички провинции с искане за военна и
материална помощ. На призива на султана се отзовават няколко хиляди доброволци (башибозуци) от всички краища на
империята. За голяма част от тях войната и грабежите са единственното им препитание.
8. “Eh bien! colonel, vous avez perdu votre brigade; mais vous me servirez de second, et s'il m'arrive malheur, vous prendrez le
commandement du tout” (Vicomte de Noé 1861: 44).
9. Башибозуците, минавайки по фланга на Първа пехотна дивизия и движейки се по-бързо, пристигат в Кюстенджа два
дни преди нея, където намират 1-ви зуавски полк, пристигнал с параходи от Варна (Du Casse 1856: 90–91).
10. В писмо с инструкции до бригаден генерал Еспинас маршал дьо Сент-Арно пише:
“Варна, 24 юли 1854 г.
Скъпи генерале,
Изпратих Ви копие от много интересния и положителен доклад на подполковник Десент, който пристигна от обиколка в
Кюстендже, Черна вода, Хирсово и цялата страна от източната страна на стената на Траян, която се включва между
морето и Дунав. Очевидно е, че в края на Добружда има още руси в Исакча, Мачин и Тулча. Там има около 10 000
войници и 35 оръдия. Кавалерията, два полка хусари и хиляда казаци са в Бабдаг и около този град и напред, от
страната на Кюстендже. Те често достигат до езерото.
Следователно, добре си направете сметката: предупредени сте. При възможността да се натъкнете на сили, които са
значително по-големи от тези, които сте очаквали, можете да съберете Вашата първа бригада напред и да я
подкрепите от близо с втората. Важното е добре да поддържате Юсуф, за да не му се случи нищо. Писал съм му да
бъде бърз, енергичен и внимателен. Ако можете да поставите в засада една бригада на добра позиция и ако Юсуф
успее да привлече руснаците, това ще бъде голям удар.
При всички случаи не забравяйте, че не можете да останете дълго време в Добруджа. Трябва само да се появите там,
да разпознаете врага, да се опитате да откраднете няколко позиции и след като присъствието ви бъде разкрито,
известно, се оттегляте и се връщате откъдето сте дошли, в околностите на Мангалия, където ще получите нареждания.
Не забравяйте, че много скоро ще имаме по-важни неща за вършене. Трите дивизии трябва да бъдат разпределени на
ешелони между Балчик, Базарджик и лагерите, на 5 август. Уредете се там и го кажете на Юсуф.
Стискам ви ръка,
Маршал дьо Сент-Арно” (Maldan 1861: 63–64).
11. След престрелка с казашка сотня при Малък Гаргалък на 28 юли 1854 г. генерал Юсуф пише на генерал Еспинас
(установил лагера си в Кюстенджа):
„Каргалик [Гаргалък], 28 юли 1854 г., единайсет ча́ са вечерта.
Скъпи генерале,
При пристигането ни в Каргалик имахме среща с руснаците в авангарда. Капитан дьо Превил, заедно с един от
неговите полкове, натоварен с позициите на аванпоста, като забеляза руските звезди на един хълм пред него, връхлетя
върху тях. Звездите се оттеглиха; но зад хълма се намираше село, обитавано от 150 или 200 казаци, което капитан дьо
Превил открито атакува с няколко човека. Последва меле, в което руснаците загубиха шест човека и имаше няколко
ранени; битката беше неравна и ние също имахме няколко загуби. Капитан дьо Превил, чийто кон най-напред беше
убит, беше ранен от осем удара с копие; двама копиеносци, турци и спахии, бяха убити. Нараняванията на капитан дьо
Превил не са опасни. Той имаше честта да нанесе и да получи първите удари: преди да бъде ранен той уби един казак
със собствената си ръка.
Прекалено късно бях предупреден за този ангажимент, който се намираше на две левги от мен, и не можах да подкрепя
своевременно капитан дьо Превил, който, при това обстоятелство, слушаше само пламенността си и не погледна зад
себе си.
Полкът зуави се присъедини към мене тази вечер. Те бяха малко уморени, но намериха добър бивак, дърва, отлична
вода. Руснаците, оттегляйки се, изоставиха няколко бивола, които дадох на полковник Бурбаки и нищо не липсва на
неговата войска. Изпратих напред носилки за болните и разполагах с една къща в селото, която да ги приеме: всичко е
за най-добро.
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Не знам какво ще правя утре. Конете ми са уморени. Ще
действам според обстоятелствата и следвайки сведенията,
които ще имам за врага. Надявам се, че ще пристигнете утре с
Вашата дивизия. Заедно ще видим какво може да се направи
като се вземе предвид въпроса за времето.
Приемете, скъпи генерале, уверението в моите най-топли
чувства.
Генерал Юсуф“ (Maldan 1861: 72–73).
◄ Zouaves – Francois-Hippolyte Lalaisse.
12. „16-го (28) июля, разъезды, высланные от передоваго отряда
войск генерал-лейтенанта Ушакова, открыли неприятеля, в
числе до тысяч человек с артиллерией (отряд Юсуфа), который,
заняв селение Кагарлык, выдвинул аванпосты к селение
Тереклии. На следующий день, неприятель, продолжая
наступление, достиг селение Дивенджи; наши казачье посты
отступили с боем, захватив несколкьо лошадей и взяв в плен
двух башибузуков; урон с нашей стороны состоял в двух убитых
и четырех ранены казаков“ (Богданович 1876, II: 137–138).
13. По пътя между Кюстенджа и Гаргалък генерал Еспинас
получава две писма от генерал Юсуф:
„Каргалик [Гаргалък], 29 юли.
Скъпи мой генерале,
Пред заставите ми има казаци. Съобщиха ми, че в околностите има три руски полка; придвижвам се към тях с 1 200
зуави, 4 оръдия и кавалерията ми. Ще се опитаме да ги привлечем и ако искат да ни изчакат, ще имаме хубав ден.
Оставям в лагера уморените мъже и коне. Зуавите вървят без раници. Надявам се, че тази вечер ще бъдете тук с
Вашата дивизия или най-малкото с няколко батальона. При всички случаи, тази вечер ще се върна в лагера“.
„Каргалик [Гаргалък], 29 юли 1854 г.
Скъпи генерале,
Днес извърших разузнавателна дейност с всичките си хора, която даде добри резултати. Имахме си работа с няколко
ескадрона казаци, които бяха енергично отблъснати. Двадесетина от руснаците останаха на място. При източните
спахии имаше няколко ранени. По-късно ще ви дам подробности. Имам да Ви съобщя тъжна новина: холерата върлува
с крайна сила при зуавите. От три дни насам, в полка има четиридесет и девет случая, шестнадесет мъртви. При
източните спахии също имаше няколко болни от холера. Опасявам се, че ако останем по-дълго тук, ще бъдем засипани
от болни, които няма да знам как да транспортирам. Взимам решение да замина утре за Палас. Моля Ви, при
получаването на това писмо, изпратете 50 носилки пред мен: ще имам нужда от тях в случай, че се проявят нови
случаи. При зуавите днес имаше двадесет и седем нови случая и тринадесет мъртви“ (Maldan 1861: 75–76).
14. Холерата е пренесена от Южна Франция – Авиньон, Арл и Марсилия от части на Пета пехотна дивизия през Малта,
Галиполи и Пирея до Варна (Quesnoy 1858: 27). Според д-р Гаспар Леонард Скриве (Gaspar-Léonard Scrive), главен
лекар на френската експедиционна армия, първият случай на холера във Варна е регистриран на 3 юли 1854 г. (Scrive
1857: 57; Chenu 1865: 20).
Според д-р Скриве, при експедицията в Добруджа Първа пехотна дивизия губи 1 886 души от холера, тиф и дизентерия
(към тях трябва да бъдат добавени и 700 души умрели в палатковите болници при Буюк Франга след завръщането на
дивизията от Добруджа) (при заразени 2 568 души), а башибозуците – 200 (от 250 заразени) (Scrive 1857: 76; Vicomte de
Noë 1861: 71). Според доклад на д-р Луи Казалас (Louis Cazalas), главен лекар на Първа пехотна дивизия, от 27 юли до
10 август дивизията губи 1 953 души; само 1-ви зуавски полк (2 079 войници и офицери) губи от 27 юли до 6 август 569
души. Според д-р Казалас близо половината от башибозуците са мъртви (Baudens 1857: 75). В Кюстенджа са погребани
1 200 души, сред които и д-р Моние (Моnier, 1er bataillon des chasseurs à pied) (Scrive 1857: 78).
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