
ОТПЛАВАНЕТО НА СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ АРМИИ ОТ ВАРНА И БАЛЧИК ПО 
ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА – 5 СЕПТЕМВРИ 1854 ГОДИНА 

Генерал Жан-Батист Александър Монтодон, през 1854 г. майор от 1-ви пехотен ловен 
батальон, си спомня, че Първа пехотна  дивизия, която трябва да се качи на кораби във 
Варна заедно с английската армия, „с истинско въодушевление и ентусиазъм се готви да 
напусне тази проклета земя“*. 

 

▲Varna Bay – The allied expedition fleet getting under way for the Crimea. Painting by William 
Simpson. // The Illustrated London News, Vol. XXV, No. 706, October 7, 1854, p. 349. 

Авторът на рисунката от натура, която Уилям Симпсън прехвърля върху литографски 
камък, представя поглед от пристаните в местността „Карантината“ към Варненската 
крепост и Варненския залив, пълен с ветроходи и параходи**. 

На 5 септември 1854 г., по време на Кримската война (1853-1856 г.), съюзническите армии – 56 
053 войници и офицери (28 223 французи, 20 830 англичани и 7 000 турци), 128 полеви и 90 
обсадни оръдия, натоварени на 89 военни и 267 търговски кораба [1], в три конвоя, отплават от 
Варна и Балчик към Крим [2]. Първи, на 5 септември, от Балчик отплават французите и турците. 
Англичаните отплават от Варна за Балчик на 5 септември, и оттам на 7 септември, за сборния 
пункт определен от маршал Сент-Арно, край остров Фидониси (Змейний), срещу устието на 
река Дунав. На 14 септември 1854 г. съюзническите армии дебаркират в залива Каламита (Old 
Fort) при Евпатория.  

Две литографии от началото на септември 1854 г. представят поглед към Варненския залив 
пълен с военни и транспортни кораби, ветроходи и параходи. Първата – на Уилям Симпсън 
(William Simpson), публикувана в английското илюстровано списание “The Illustrated London 
News” (Илюстрейтид Лондон Нюз), и втората – на Жан-Батист-Анри Дюран-Браже (Jean Baptiste 
Henri Durand-Brager), публикувана във френското илюстровано списание “L’Illustration Journal 
Universel” (Илюстрасион). 
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▲ Départ de lʼexpédition de la Crimée. Dessis de M. Durand-Brager. // L’Illustration Journal Universel, 
Vol. XXIV, No. 605, 30 Septembre 1854, p. 232-233. 

Няма по-добро описание на събитията около отплаването на съюзническите армии от Варна и 
Балчик към Крим от това на военния кореспондент на вестник „Таймс“ (The Times) Уилям 
Хауърд Ръсел (William Howard Russell). В книгата си “The British Expedition to the Crimea” 
(Британската експедиция в Крим) [3] той пише:  

„На 27 август повечето английски бойни кораби, установени в Балчик, отплаваха надолу към 
Варна; и, включително френски [4], турски и английски кораби, в залива имаше седемнайсет 
бойни кораба. 
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► William Howard Russell, Photograph by Mathew 
Brady. 

На 1 септември, в течение на целия ден 1-ва, 2-
ра и 3-та дивизия на френската армия бяха 
качени на борда на корабите, предназначени да 
ги транспортират до Крим. Вятърът беше бурен 
през предишните два дни и щеше да е трудно 
тази операция да се извърши на открит рейд 
при Балчик. Маршал Сент-Арно и неговият щаб 
се качиха във Варна, на борда на „Бертоле“, на 
2 септември и в шест часа́ същата вечер 
преместиха централата си във „Вил дьо Пари“, 
в Балчишкия залив. 

Целият понеделник, 4-ти септември, беше 
прекаран от властите в последни 
приготовления, в качването на всякакъв тип 
скитници, в затварянето на вече ненужните 
отдели във Варна, като главните офиси на 
комисариата, пощата, артилерийската служба за снабдяване и тиловия транспорт. Тесните 
улички бяха блокирани от мулета и каруци по пътя към брега с багаж, а щастливите 
собственици, излизащи от мизерните дворове на някогашните си жилища, тъпчеха кейовете в 
търсене на лодки, осигуряването на които не съответстваше в никой случай на търсенето. Тъй 
като в пристанището все още имаше около 200 плавателни съда, с изключение на бойните 
кораби, имаше малко затруднения офицерите да се качат на борда на съответните си кораби и 
виковете „Къде е кораб № 22?“ "Искам № 97;" „Някой може ли да ми каже къде стои Грампус?“ и 
т. н. с наближаването на времето на заминаване бяха оглушителни. Някои от тези най-
трудолюбиви момчета, малтийците, които бяха излезли и взели пристанищните си лодки със 
себе си, направиха златен урожай, тъй като всеки от тях прекрати обичайното си призвание на 
плаващ книжар, пекар, месар, търговец на вино, тютюнотърговец и птичар за момента и се 
занимаваше с наемане по цялото крайбрежие на залива. 

Такива обширни учреждения, създадени във Варна за използване от нашата армия, не можеха 
да бъдат разрушени, без да останат много фрагменти и тези фрагменти трябваше да се 
наблюдават. Освен това там бяха бедните инвалиди в болниците, офицерите и хората, които 
отговаряха за тях, както и за различни полкови складове, за комисариатските доставки, самите 
офицери на комисариата - всъщност пазителите на остатъците, които една армия оставя след 
себе си, цялата меланхолия и оплакващи своята тежка съдба. Най-екстравагантните усилия 
бяха положени от някои от офицерите, на които се падна жребия да останат, за да избегнат 
толкова голямо бедствие. 

В последния момент много страдащи сърца бяха зарадвани. Съпругите на мъже от няколко от 
полковете, които с траур следваха съпрузите си до брега и изпълниха въздуха със своите 
ридания, когато чуха, че трябва да бъдат разделени от онези, с които са споделяли лишения и 
болести, бяха допуснати на борда със заповед от щаба. Установи се, когато трябваше да се 
обмисли какво трябва да се направи с тях, че не е предвидено настаняването или храненето 
им. Женски лагер! - идеята беше нелепа и потресаваща; и така, тъй като те не можеха да бъдат 
изоставени, британските Андромахи бяха изпратени по необходимост на борда на товарните 
кораби и върнати на своите Хектори. 

В течение на целия (понеделник) 4 септември шест английски и четири френски бойни кораба 
напуснаха варненския залив и от сутринта до вечерта не мина час и около шест или осем 
товарни кораба не вдигнаха котва за да отплават далеч на север до срещата при Балчик. Сър 
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Едмънд Лайънс, който отговаряше за договореностите, свързани с експедицията, беше цял ден 
зает на борда на своя флагман, комуникирайки с брега и с флота. 

Сигналът за отплаването се очакваше с много тревога, но вечерта приключи с по-голямата част 
от английската флотилия, все още закотвена във водите на Варна, и за последен път, може би 
в историята на света, ехото от бреговете й се събуди от боя на английски барабани и от 
музиката на нашите полкови оркестри, които, по всяка вероятност, никога няма да посетят 
отново тези злощастни земи. Докато залезът простираше жълтите си лъчи през далечните 
хълмове, чийто връх оформяше нашите лагери и осветяваше равния простор от изпарения, 
носещи се над езерото, не можеше човек да не въздъхне в памет на тези, които лежаха далеч 
от земята на своите бащи – чиито безименни гробове са разпръснати на всяка поляна и на 
всеки хълм в тази зловеща Мизийска земя. 

Дойде, обаче, поредният ден, а с него и живот и движение. Оръдеен изстрел прозвуча от 
„Императора“, и радостната новина беше оповестена из целия флот, че трябва да вдигнем 
котва, и да слезем и да се отправим към нашето рандеву в Балчик, веднага щом беше 
възможно. Много ветроходни товарни кораби вече се отправяха на юг с изцяло опънати платна, 
за да стигнат на безопасно разстояние от брега и да се запътят към Балчик. Всички параходи 
бяха заети, пълнейки залива и прилежащото крайбрежие с облаци дим, когато се издигаше 
пара, през която, докато се изместваше, издигаше и падаше и изтъняваше под въздействието 
на ободряващ, свеж вятър, можеше да се види град Варна, целия обгорен и изсъхнал от 
пожара, белите му минарета, изправени сковано през мъглата, брега му, ограден от безброй 
лодки, оръдейните му стени, бледния простор около него с хълмове и равнини, все още гъсто 
осеяни с лагерите на французите. 

В десет часа́ сутринта, вторник, 5 септември, бяхме доста напреднали в движението си, с 
теглен кораб. 

При отплаването от залива на север броят на параходите и ветроходните товарни кораби, 
които се виждаха, беше удивителен, но когато след двучасов преход пуснахме котва в Балчик, 
бяхме почти разочаровани от гледката, тъй като бреговата линия е толкова дълга, а височината 
на скалите във вътрешността на страната е толкова значителна, че многобройните плавателни 
съдове, закотвени в редици по брега, изглеждаха като джуджета, като че ли, от величината на 
пейзажа. Едва когато окото започна да отличава трипалубните и големите кораби - да 
разпознае тук „Британия“, там „Трафалгар“, „Хималаите“ по-нататък - величието на тези 
левиатани ни завладя, точно както един обикновен опит за преброяване на корабите по 
крайбрежието ни даде представа за техния брой. В допълнение към товарните кораби, имаше 
няколко кораба за въглища за снабдяване на параходите; някои натоварени с турски въглища 
от Хераклея, а други с въглища от Англия. 

Французите не се виждаха никъде, а при запитване разбрахме, че техният флот, с малкото 
товарни кораби, за които отговаряха, е тръгнал в петък, събота и неделя и бяха на път за 
среща във Фидониси или Острова на змиите извън устието на Дунав, в близост до което към 
тях трябвало да се присъединят флотите от Бургас и Варна. Техните хора бяха почти всички на 
борда на бойни кораби. Ескадра параходи, с множество бригантини и товарни кораби, които 
бяха теглени, се виждаше към свечеряване, пътуващи на североизток, а трицветът можеше да 
се види на свечеряване да се вее от върховете на параходите; те минаха покрай Балчик със 
силен бриз от сушата по кърмата им. 

Сряда, 6 септември, премина в абсолютно бездействие, що се отнася до по-голямата част от 
офицерите и хората от експедицията. 

В четири и половина часа́ в четвъртък сутринта, на 7 септември, три оръдейни изстрела от 
„Агамемнон”, изстреляни в бърза последователност, събудиха спящите от флота. 
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Свързочниците разбраха през мъглявината на сутрешния здрач радостната заповед, пърхаща в 
цветното платно от бизан-мачтата на Адмирала, „Пригответе се да вдигнете котва“ и за четвърт 
час обемните кълба дим, издигащи се от параходите, примесени с бели ивици пара, показа, че 
няма да отнеме много време за подчинение на заповедта. Параходите пристигнаха преди 
седем часа́, бяха вдигнали котва и всеки беше зает да „снове“ из масата товарни кораби, за да 
поеме своите собствени отговорности. Това беше работа, отнемаща време, с неприятности и 
трудности. Тегленето е по всяко време неприятна операция, но е особено трудно да се 
подредят детайлите и да се приведат в експлоатация теглените плавателни съдове, когато има 
такава маса превози за подреждане, каквато беше в момента. Когато плавателните съдове 
бяха намерени и носачите преминаха и ги обезопасиха, тогава дойде следващата голяма 
трудност – да се закарат до определените им места в няколкото реда на различните дивизии. 
Изгуби се известно време преди оформянето на редиците и бе подаден сигнал „за отплаване“. 
С лек бриз от брега флотилията стартира почти в определения ред. Редиците бяха на около 
половин миля една от друга и всяка редица беше с дължина четири или пет мили, тъй като 
силата на теглене на няколкото парахода беше толкова неравномерна, че по-слабите 
отстъпиха и по-силните изпревариха въпреки многократните заповеди за спазване на строя. 

Беше огромна армада. Нито едно перо не можеше да опише въздействието й върху окото. Едва 
беше изминал час, тя се разшири над половината обиколка на хоризонта. Вероятно досега не е 
имало експедиция, толкова завършена и толкова ужасна по своите средства за унищожаване, с 
такава огромна мощност във военните машини и такива възможности за придвижване. 
Изпратени от някаква светска сила; защото единението на такъв елит – цялата британска 
армия на разположение – с флот с такава сила и артилерия с несравним обсег, със сигурност 
нямаше аналог в историята“. 

Отплаването на английският конвой от залива на Балчик към Крим на 7 септември 1854 г. е 
представено и на акварел на лейтенант Уилям Брабазън Ърмстън (William Brabazon Urmston), 
офицер от Кралската морска бригада (The Royal Naval Brigade) на кораба „Куин“ (HMS Queen). 

▼ Starting for the Crimea from Baltjik, September 1854 - watercolour William Brabazon Urmston. 
Private Collection. 
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Бележки: 

* Général Montaudon. Souvenirs militaires. Afrique, Crimée, Italie. Tome Premier, Paris, Ch. 
Delagrave, 1898, p. 255. 

** В допълнение (притурка) от 30 септември 1854 г. английското илюстровано списание “The 
Illustrated London News” публикува три скици (рисунки) на съюзническия флот във Варненския 
залив, преди отплаването му към Крим:  

  

Част от съюзническият флот – поглед към южния бряг на Варненския залив. 

("Victoria” - 23rd and Part of 7th Fusiliers, 23rd Fusiliers Embarking, Dragoon Camp, Turkish Prize, 
English Transports, "Trent" Embarking Cavalry, English Transport, "Tonning" with part of Coldstream 
Guards, Transport). 

▲ The Transport Fleet Embarking The Troops, at Varna.  // The Illustrated London News 
(Supplement), Vol. XXV, No. 705, September 30, 1854, p. 324. 

  

Част от съюзническият флот – поглед от морето към Варненската крепост.  

("Simla" and "Sidon", "Himalaya" - 8th Hussars, part of 17th Lancers, 370 Horses, "Jason" - Light 
Cavalry, "Emu"- 42nd Regiment, Varna, "Kangaroo" - Fusilier Guards, "Courier", "Simoom" - French 
Camp, Coldstream, Zouaves "Agamemnon" Camp., "Harbinger" - Artillery, "W.Kennedy" - Engineers, 
"Melbourne"). 

 

 

Част от съюзническият флот  – поглед от Варненската крепост към нос Галата. 

("City of London" - 41st Regiment., "Megara", "Vulcan" - 30th Begiment, Hospital Ship, Transports, 
"Emperor" - 7th Fusiliers, "Montebello" F.R.Admiral, English Transports, "Tynemouth" - 44th 
Regiment, "Star of The South", "Dunbar" - 79th Regiment, "Retribution" Coming in, Turkish Fort). 

1. Между 1 октомври 1853 г. и 1 март 1855 г. английското правителство зафрахтова (за срок от 3 
до 8 месеца) 208 търговски кораба (106 ветрохода и 102 парахода) за превоз на войски, коне, 
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артилерия, муниции, военни материали, храни и фуражи. Те носят на борда си номерата на 
договора за фрахтоване (Accounts and Papers: 1854–1855. Twenty eight volumes (5). Navy. 
Session 12 December 1854 – 14 August 1855. Vol. XXXIV. Great Britain. Parliament. House of 
Commons, p. 279-297). 

 

▲ Napoléon (navire de ligne), 1852, Barthélemy Lauvergne. 

Охраната на френския (и турския) конвой е поверена на линейния кораб „Наполеон“ (Le 
Napoléon, vaisseau à vapeur de 960 chevaux et 92 canons, commandant Adolphe Augustin Dupouy). 

2. Френски конвой (Oбщо 97 кораба, 28 000 офицери, войници и сержанти, 1 437 коня и 68 
оръдия). Френският конвой отплава от Балчик на 5 септември в 6,15 часа. 

1-ва дивизия – натоварена във Варна на 1 септември на Ville de Paris, Napoleon, Chahrlemagne, 
Montebello, Jean-Bart, Henri IV, Jupiter, Pomone, Tisiphone, Eumende, Megere, Dauphin, Mouette. 

2-ра дивизия – натоварена в Балчик на 31 август на Jupiter, Suffren, Iena, Marengo, Friedland. 

3-та дивизия – натоварена в Балчик на 1 септември на Valmy, Ville de Marseille, Alger, Bayard. 

4-та дивизия – натоварена в Балчик на 2 септември на Primauguet, Coligny, Orenoque, Albatros, 
Montezuma, Descartes, Caffarelli. 

Полева артилерия – Canada, Magellan, Vauban, Cacique, Ulloa, Mogador, Panama, Infernal, Pluton, 
Taif (турска фрегата), Medidgee (турска фрегата), Chaik-Chavi (турска фрегата), Le Lacoibier, 
Allier. 

Сапьори – Nereide, Calipso, Girafe, La Pandore. 
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Други кораби – Rolland, Eumenide. 

Турски конвой  

Турската дивизия (7 000 души) и 12 полеви оръдия (2 батареи) е натоварена на 9 турски кораба 
(общо в конвоя 32 кораба) е включен във френския конвой. 

◄ Rear-Admiral Sir Edmund Lyons. 

Охраната на английския конвой е поверена на 9 
линейни кораба и 5 фрегати под командоването 
на контраадмирал сър Едмънд Лайънс и 
вицеадмирал сър Джеймс Дъндъс. 

Английски конвой 

Лека дивизия (5 парахода и 10 ветрохода) – № 67 
Emperor, № 60 Monarchy, № 39 Harkaway, HMS Fury, 
№ 98 Talavera, № 42 Mary Anne, № 100 Andes, № 43 
Calliope, № 44 Echunga, HMS Megaera, № 89 Lord 
Raglan, № 21 Pride of the Ocean, № 72 Victoria, № 78 
Orient, № 50 Courier. 

1-ва дивизия (5 парахода и 8 ветрохода) – № 65 
Tonning, № 3 Her Majesty, № 4 City of Carlisle, HMS 

Simoon, № 113 Sea Nymph, № 7 Palmerston, № 10 Edendale, № 29 Kangaroo, № 14 Arontdale, № 
19 Caduceus, № 74 Fmeu, № 23 Dunbar, № 47 Welson Kennedy. 

2-ра дивизия (4 парахода и 8 ветрохода) – № 66 City of London, № 71 Panola, № 90 Sutledge, № 
73 Melbourne, № 91 Maori, № 31 Eveline, № 87 Hydaspes, № 32 Sultana, № 88 Sir Robert Sale, 
HMS Vulcan, № 51 Timandra, № 82 Rip Van Winkle. 

3-та дивизия (6 парахода и 8 ветрохода) – HMS Cyclops, № 42 Магу Anne, № 55 Asia, № 102 
Tynemouth, № 121 Cottingham, № 55 Glendalough, № 93 William H. Jackson, № 96 Deva, № 97 
Estcourt, № 226 Medway, № 28 Arthur the Great, № 6 Earl of Shaftesbury, HMS Highflyer, HMS 
Apolo. 

4-та дивизия (5 парахода и 9 ветрохода) – № 218 Orinocco, № 37 Rodsley, № 58 Pedestrian, № 
61 Columbo, № 48 Shooting Star, № 56 War Cloud, Avon, № 57 Tyronne, № 83 Arabia, № 75 Golden 
Fleece, № 81 Georgiana, № 20 Ganges, Mauritius, № 9 John Masterman. 

Кавалерия и инженерно имущество – № 118 Simla, № 104 Himalaya, № 40 Kenilworth, № 61 
Harbinger, Trent, № 85 Burman, № 2 Mercia, № 84 Jason, № 36 Lady Macnaghten, № 59 
Negociator, Pyrenees. 

Запасно имушество – № 45 Medora, № 5 Resolute, № 120 Australian, № 54 Gertrude, № 49 Star of 
the South, Sydney. 

Буксири – Varna, Shark, Circassia, Minna, Brenda, Danube.  

(LʼExpédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique, chroniques maritimes 
de la guerre d'Orient / par le baron de Bazancourt. Tome Premier, Paris, Libraire DʼAmyot, Éditeur, 
1858, p. 204-210; 399-403; Tony Margrave. The transfer of the army to Kalamita Bay, September 
1854. // The War Correspondent, Vol. 22. No. 4, January 2005, p. 31-37; Сергей Ченнык. Крымская 
кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. Часть 1. Вторжение. Севастополь, 2010, 
с. 75-78). 
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3. The British Expedition to the Crimea. By W. H. Russell, LLD The “Times” Special Correspondent. A 
Revised Edition, With Numerous Emendations and Additions. Illustrated With Plans, Woodcuts, Etc. 
London, G. Routledge & Co., 1858, p. 92-98. 

4. Анри Рение (Henri Rieunier), мичман от кораба “Charlemagne” (Карл Велики) пише, че на 31 
август 1854 г. на рейда във Варненския залив са: Montezuma, Panama, Napoléon, Pandore, 
Canada, Ville de Marseille, Charlemagne, Mogador, Albatros, Ajaccio, Roland, l’Egyptien, Terrible, и 
други френски кораби. http://ecole.nav.traditions.free.fr/pdf/rieunier_crimeejdb..pdf  

Анастас АНГЕЛОВ 

E-mail: an_angelov@abv.bg 


