ВАРНА В ПИСМАТА НА ЛЕЙТЕНАНТ АНРИ ВЮЙЛЕМОТ ОТ
ВРЕМЕТО НА КРИМСКАТА ВОЙНА

▲ (Le Temps (Paris), Dixieme Annee, No. 3573, Dimanche 11 Decembre 1870.
Части от дневника и писмата на лейтенант Анри Вюйлемот до неговите близки и
приятели в Париж (Henri Boucher) са публикувани от 3 декември 1870 г. до 18 март 1871 г.
във френския вестник “Le Temps” (Льо тан) (Correspondance du lieutenant Vuillemot pendant la
Guerre dʼOrient).
Кой е лейтенант Анри Вюйлемот?
Анри-Шарл-Жан-Батист Вюйлемот (Henri-Charles-Jean-Baptiste Vuillemot) е роден през 1829 г.*
Завършва Кралския военен колеж в Ла Флеш (Collége Royal Militaire de la Fléche) и Специалното
военно училище „Сен-Сир“ (École spéciale militaire de Saint-Cyr) (1847-1849) (31-ви випуск) [1].
Военната си кариера започва на 1 октомври 1849 г. като втори лейтенант (sous-lieutenant) в 7-и
пехотен полк (7e régiment d'infanterie de ligne) [2]. На 6 февруари 1853 г. е повишен в чин
лейтенант [3].
Лейтенант Анри Вюйлемот участва с полка си в Кримската война (1853-1856 г.) като командир
на взвод [4]. 7-и пехотен полк, с командир полковник Дьо Пикне дьо Лаваранд (colonel de
Pecqueult de La Varande), е в състава на Първа бригада на Първа пехотна дивизия с командир
дивизионен генерал Франсоа Канробер. От 21 юли до 20 август 1854 г. Първа пехотна дивизия,
тогава под командването на бригаден генерал Еспинас, заедно с 3-хиляден корпус „източни
спахии“ (Spahis d’Orient), под командването на бригаден генерал Юсуф, участва в експедицията
в Добруджа срещу руската 7-а пехотна дивизия, под командването на генерал-лейтенант
Александър Клеонакович Ушаков [5].
Вечерта на 30 юли 1854 г. при село Гаргалък (Corbu) Първа пехотна дивизия и „източните
спахии“ (Spahis d’Orient) на генерал Юсуф са поразени от холера. Тя поваля 41 офицери и 1
995 войници. Башибозуците губят 200 души (няма точни данни). От 80 офицери и подофицери,
командващи „източните спахии“, 44 остават завинаги в Добруджа, покосени от холера.
За холерата поразила Първа пехотна дивизия при експедицията в Добруджа лейтенант Анри
Вюйлемот пише в своя дневник:
„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! Oх! 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, 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!“ (Le général Bourbaki / par le commandant
Grandin. Paris, Nancy, Berger-Levarault et Cie, Éditeurs, 1898, p. 87).
На 31 януари 1855 г. в окопите при Севастопол лейтенант Вюйлемот е ранен, пленен и умира
(на 25 години) от раните си на 1 февруари в руска военна болница [5].
По време на войната лейтенант Вюйлемот води дневник и кореспонденция със своето
семейство и приятели в Париж. Няколко години след войната извадки от писмата му са
публикувани от Жул Жанен (Jules Janin) в белгийския вестник “L'Indépendance Belge”. Те
привличат вниманието на Виктор Кузен, Даниел Щерн (Мари дьо Флавини д'Агу), Жул Мишле и
Виктор Юго [6].
Няколко от писмата на лейтенант Вюйлемот са писани от лагера на френската армия при Буюк
Франга (Каменар) и Варна. В тях има интересно описание на Варна, на нейните жители – турци,
гърци, българи, на по-забележителните сгради – джамии, казарма (военна болница), крепостни
укрепления [7].
На 30 май 1854 г., в писмо до сестра си Фани, монахиня в Монпелие, лейтенант Анри Вюйлемот
пише за заминаването си от лагера Булаир за Варна.
„Скъпа Фани,
Две думи, за да те уведомя за новото ми пътуване. Напускам лагера утре, сряда. Връщам се в
Галиполи, от където ще отпътувам за Варна. Там, най-накрая, ще съм сред истинския театър на
войната, но и на 15 или 20 левги от изстрелите. Новият ми преход ще трае три дни. Този път ще
видя Константинопол.
20 юни, 5 часа. В лагера на Варна.
Скъпи приятели,
Това са, накратко стъпките ми, откакто тръгнах от Булаир; тръгнах от лагера в Булаир на 31
май, в същия ден от Галиполи се качих на борда на „Декарт“, пристигнах във Варна на 3 юни,
лагерувах извън стените до 6-и включително, на 7 юни лагерувах на два часа напред и на север
от Варна, близо до малкото селце Франка, до 11-и включително; от 12-и лагерувах в рамките на
Варна. Сега съм там. Палатките ни се намират в старо гробище.
Тук има само четири роти от моя полк, останалите са все още горе, извършвайки походи и
маневри. Предимството да си в близост до Варна. Варна е голям град, два пъти колкото Ла
Флеш, който има около 20 000 жители.
Улиците са тесни и лъкатушещи, зле павирани или без павиране; къщите са ниски, най-много от
един етаж, но са по-добре построени отколкото тези в Галиполи; много от тях са варосани;
няколко са боядисани в тъмно синьо, други – в жълто. В богатите къщи първият етаж стърчи
над партера; дървените части са видими като на хижите в Швейцария. Стените, които не са
носещи са от кирпич. Така направена стена разделя къщата от улицата; между двете има
градина.
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▲ Belgrave Square, Varna, 1854 - Marianne Young.
Точно в тези градини, между дъските на вратата, се потапя любопитното око на един френски
офицер; защото за него или за друг, вратата никога не се отваря. Ключовете са в господаря на
къщата. На каменна пейка или на възглавница в тези дворове, в тези градини, сутрин, по
хладина, могат да се видят млади турски момичета, в бели ризи, седнали небрежно, да се
грижат за своя тоалет. Робините, които ги обслужват вплитат в черните им коси едвам
напъпили рози или оставят в краката им съдове пълни с парфюм. Почти голи деца играят на
пътеките; бащата, старец с дълга, бяла брада, седнал по турски, чете полугласно от дебела
книга или пуши сериозно и мълчаливо своето наргиле.
Турските девойки са красиви. Във Варна, те никога не излизат.
Винаги пълните улици на Варна, гъмжат от френски, английски и турски войници. По тях се
движат непрекъснато много каруци с впрегнати в тях малки или големи волове, за обслужване
на армията; българите ги управляват. Магазините се държат от гърците. Турците се познават
по тюрбаните им, гърците – по червените панталони, българите – по дрехата им от овча кожа. В
града няма забележителни сгради. Джамиите са единствените, които са малко по-големи [8].
Познават се по минаретата им. Всяка джамия има, според това колко богат е квартала, едно
или няколко минарета. Вътрешността на джамиите е обикновена. Надписи по стените,
обградени с дълга черна мрежа, служат за картини. Таванът е обикновен. В дъното, срещу
входа, има ниша, където застава мюфтията за молитвата. От дясно, в ъгъла, има амвон; в
левия ъгъл има нещо като съд за светена вода, чиито ръбове са обградени с парапет; казаха
ми, че там се поставят светите книги. Подът е покрит с намазани с восък, лъскави рогозки.
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Презрението на турците към християните е голямо. При вида на червена дреха или панталон
децата започват да бягат крещейки: Гяур! Гяур! Един турчин никога няма да поздрави някой от
чужденците, които са дошли, за да го защитават. Гърците за тях са роби, а българите –
животни. Българите, които са местните обитатели на страната, са толкова затъпели, че дори
един единствен турчин, само с една дума или един жест ги кара да треперят.
◄ Bulgarian peasant from Varna. Engraving by G.
Montaut d’Oloron based on a drawing by Jules
Laurens, 1858.
Трите вида са изцяло различаващи се. Турците
имат спокойно и гордо лице: това са господарите,
които не се страхуват от нищо у дома си; в чертите
на гърците е отпечатана алчността, като при
нашите евреи; очите им са фалшиви поради
принудата; те винаги са готови да се усмихнат.
Българите нямат лица на роби. В погледите им има
някаква гордост; отиват им русите им гъсти
мустаци, които стигат от горната устна до
брадичката. Сините им очи блестят под черната
вълна на шапките им.
Турските войници имат униформа, която не им
отива: черно сако, прилепнал панталон от бяло
памучно платно, кръгъл фес със син пискюл.
Свикнали с тюрбана, който тежи на главата и със
свободната и удобна кройка на турските панталони,
тези мъже се чувстват неудобно в униформата си;
обикновената сериозност на жителите е смешна
под военния им костюм. Почти черните лица на
египтяните не си отиват с белите ремъци. Във
Варна и в съседните фортове има повече от 7 000
турски войници. Те са зле оборудвани, обути и не
получават заплащане. Същото се отнася и до
действащата армия на Шумла. Въпреки това,
турските войници се бият добре; хранят се с лучена
яхния и не се оплакват. Офицерите им имат още
по-окаян вид и от тях. Офицерите живеят заедно с
войниците.
Варна има ограждение, снабдено с големи топове
почти по цялата му дължина. Ровът е с дълбочина
два метра и два метра широк. В крепостта са построени огромни казарми, от хубав камък. Те
могат да поемат повече от 10 000 мъже. Едната от тях е превърната в болница за англофранцузите.
От изток и от запад Варна е защитена от морето. На югозапад има езеро, чиято широчина е от
около 2 км, като то допълва защитата ѝ от тази страна. На север, успоредно на езерото, се
издига височина, чийто покрит с гора склон е силно набразден. Друго плато започва на върха
на хълма; то се издига на средна височина над целия този край, от 80 до 100 метра над нивото
на Черно море. Там се намира френският лагер. Теренът между града и височината се издига
леко. Един форт и турски отбранителни съоръжения защитават пътищата, които водят от
платото към града. Една дълга и доста равна ивица се простира между езерото, като езерото е
от ляво, а височината от дясно.
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▲ Варна – старата болница, Карл Албрехт, 1894 г.
В този момент, доколкото човек може да даде потвърждение по този въпрос, Варна е защитена
от нападение на руснаците. Освен турския гарнизон, между стените на Варна има още от 2 до 3
000 мъже, които се използват за различни услуги и в съюзническите армии. На гласиса има
осем английски батальона: гренадири и шотландска гвардия. (Le Temps (Paris), Dixieme Annee,
No. 3573, Dimanche 11 Decembre 1870).
Дни по-късно лейтенант Анри Вюйлемот пише на своите приятели от Париж:
„Лагер Франка, 28 август 1854 г.
Приятели мои, на 1 септември от Варна се качих на борда на кораба „Анри IV“, за да отида в
Крим“. (Le Temps (Paris), Dixieme Annee, No. 3583, Jeudi 22 Decembre 1870).
Бележки:
* Не открихме снимка (рисунка) на Анри Вюйлемот.
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2. Annuaire militaire de la République française pour l'année 1850: publié sur les documents
communiqués par le Ministère de la guerre. Chez Veuve Levrault, Paris, 5 Juin 1850, p. 157.
3. Annuaire militaire de LʼEmpire Français pour l'année, 1853: publié sur les documents communiqués
par le Ministère de la guerre. Paris, imprimerie de Claye et Cie / Strasbourg, imprimerie de V. BergerLevrault, 1853, p. 159.
4. Historique du 7e régiment d'infanterie, 1569-1890 / par E. H. Bourdeau. Cahors, J. Girma, LibrairesÉditeurs, 1890, p. 238–239.
5. От руската военна болница в Севастопол лейтенант Анри Вюйлемот пише своето последно

(предсмъртно) писмо. То е предадено от адютант на генерал-адютант Остен-Сакен на френски
офицер на фронтовата линия:
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„Аз съм в болницата в Севастопол; умирам; бях ранен първоначално с куршум в дясната ръка,
а след това от камък в слепоочието, който ме събори на земята, където получих куршум в
бедрото и удар от щик; свършено е с мен; сбогом, мои приятели, стискам ръката на всички ви;
сбогом, полк мой, който толкова обичах и който скоро трябва да напусна; сбогом, сестричке
моя, не плачи, мамо; умирам като войник“.
Под подписа на Анри Вюйлемот, лейтенант Вагнер е добавил: „Умирам като войник и добър
християнин“. След това е подписал с името си. (Cinq mois au camp devant Sébastopol / par le
baron de Bazancourt. Paris, Amyot, 1855, p. 15–17; Histoire de la dernière guerre de Russie (18531856) / par Léon Guérin. Tome second. Paris, Dufour, Mulat et Boulanger, Éditeurs, 1858, p. 84–85;
Les Prisonniers de guerre des puissances belligérantes pendant la campagne de Crimée. Extraits de
la correspondance du Prince Anatole Démidoff. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur, 1870, p. 204–205,
533–534; La Charente (Angoulême), Troisiéme année, № 557, Mercredi 11 Février 1874, p. 3;
Historique du 7e régiment d'infanterie, op. cit., p. 264–265; Henri Boucher. Souvenirs d'un Parisien.
Deuxiéme Série (1853-1862). Paris, Libraire academique Perrin et Cie, 1909, p. 163, 172–173).
6. Le Républicain de la Loire et de la Haute-Loire; https://manualzz.com/doc/5062609/page-4
7. Henri Boucher. Souvenirs d'un Parisien, op. cit., p. 67.
8. По време на пожара, избухнал във Варна вечерта на 10 срещу 11 август 1854 г., изгарят три
джамии (Х. и К. Шкорпил. Турските укрепления във Варна (от 1828 и 1834 г.). // ИВАД, II, 1909, с.
60–61).
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