
КАВАРНА ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА 

 

▲ L'escadre franco-anglaise. arrivant au mouillage de Karavarna, 26 Mars 1854. Dessine dʼaprés 

nature par M. L. F. Roux, L-t de Vaisseau du Marengo.  

В началото на Кримската война (1853-1856 г.) Каварна е малко градче, по-скоро село, 

разположено в горната част на дере спускащо се към морския бряг.  

След подписването на търговската конвенция от 16 август 1838 г. в Балта Лиман (край 

Константинопол) между Обединеното кралство и Османската империя и премахването на 

османския държавен монопол върху търговията със зърнени храни, Черно море се отваря за 

световната морска търговия. Това се отразява и на Каварна, която заедно с Балчик, участват в 

износа на зърнени храни от Добруджа. В двете градчета са открити търговски агенции, 

изградени са складове (магазии) за зърнени храни, откъдето те се товарят на ветроходни 

кораби за износ в Константинопол (Цариград), Егейските острови, Триест, Марсилия и Лондон.  

В книгата „Наръчник на Източна война“ (Manuel de la guerre d'Orient) намираме следното 

описание на Каварна в началото на Кримската война (1854 г.): 

„Каварна, в силна позиция, има пристанище, добре защитено от северните ветрове и 

посещавано от търговски кораби. Отстои на около 12 километра от Балчик. Някога турците са 

построили там цитадела, която е обсадена и превзета от унгарския крал Ладислав. Просто село 

преди 15 години, Каварна се разраства, откакто правителството предостави свобода за 

търговията със зърно“ [1]. 

В своята книга „Лоция на Черно и Азовско море“ (Pilote de la mer Noire et de la mer d'Azov, 1850) 

Жак-Виктор Едуард Тетбу де Марини, генерален консул на Нидерландия в Одеса, пише: 

„Обширната дъга по българското крайбрежие между нос Свети Георги и нос Калиакра, 

намиращи се на разстояние 22 1/2 мили един от друг, се нарича Каварненски залив, където се 

намират и по-малките заливи Батова, Балджик и рейда на Каварна. 
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Село Каварна се намира в тясна долина, на 7 1/2 мили на изток от Балджик и на приблизително 

същото разстояние северозападно от нос Калиакра. Рейдът му служи и за подслон на 

плавателните съдове при лошо време, но тук те не са така подсигурени, както в Балджик, тъй 

като дъното не е толкова наклонено. Мястото за закотвяне е на същото разстояние от брега и 

на същата дълбочина като в Балджик“ [2]. 

 

▲ Kavarna, Helmuth Karl Bernhard von Moltke. Der russisch-türkische feldzug in der europäischen 

Türkei 1828 und 1829 dargestellt im jahre 1845 durch freiherrn von Moltke, Major im Königlich 

Breußischen Generalstabe. Zweite Auflage. Berlin, Drud und Verlag von G. Reimer, 1877, Pl. No. 13. 

(Майор Хелмут Молтке посещава Добруджа между 1836 и 1839. От това време е и планът 

на Каварна). 

Джеймс Уайлд, географ на английската кралица Виктория и принц Алберт, пише в своята книга 

„Географски и хидрографски бележки, придружаващи картите на г-н Уайлд на Османската 

империя и Черно море“ (1854): 

„Каварна, на 7 1/2 мили източно от Балчик и на шест мили северозападно от Калиакри, е 

разположена в тясна долина. Мястото за закотвяне е сигурно убежище за плавателните 

съдове, търсещи подслон при лошо време. Корабите могат да се закотвят на приблизително 

същото разстояние от сушата и същата дълбочина като в Балчик, но при Калиакри те не са така 

подсигурени. Дъното не е толкова наклонено при този криволичещ бряг, който започва при нос 
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Свети Георги и завършва при нос Калиакри. Каварна доставя дърва за огрев, царевица, сирене 

и домашни птици“ [3]. 

Френският инженер, географ и пътешественик Ксавие Омер дьо Ел (Xavier Hommaire De Hell), 

преминал през Каварна през октомври 1846 г., заедно с художника Жул Лоран (Jules Joseph 

Augustin Laurens) пише:  

„В наши дни, турско и българско население си поделя почти по равно двестате мизерни къщи 

на Каварна. Около тях всичко е в развалини.  

Едно доста добро място за пускане на котва, предназначено за големи кораби, остава 

постоянно пусто“ [4]. 

 

▲ Arrivee, au mouillage de Kavarna, le 26 mars 1854, de lʼescadre combine franco-anglaise. // 

L'Illustration, Journal universel, No. 581, Vol. XXIII, 15 Avril 1854, p. 240. 

 

▲ Kavarna. // L'Illustration, Journal Universel, No 589, Vol. XXIII, 10 Juin 1854, p. 365. 
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В кореспонденцията “Côtes et ports de la mer Noire” (Брегове и пристанища на Черно море) Жан-

Батист Александър Паулин (Jean-Baptiste Alexandre Paulin), редактор на френското списание 

„Илюстрасион“, пише:  

„На 7 и 1/2 мили източно от Балчик и на 6 мили в посока запад-северозапад от Калиакра, се 

намира Каварна, в тясна долинка“ [5]. 

 

▲ Kavarna. (Turquie d'Europe – Mer Noire) First 

anchorage of the English & French Squadrons. 

Lithographié par L. Sabatier. 

◄ Jean-Baptiste Henri Durand-Brager. 

Литографията “Kavarna” (Turquie d'Europe – 

Mer Noire) е публикувана в албум (56,5 x 41 

см) със заглавие (на френски и английски 

език): Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore, la 

Mer de Marmara & les Dardanelles / par H. 

Durand-Brager, Peintre de Marine, attaché 

officiellement á lʼEscadre du Vice-Amiral 

Hamelin et chargé des relévements et plans des 

Etablissements Russes sur les côtes de la mer 

noire dans la Campagne du Cacique et du 

Sampson. Vingtquatre vues dessinées d'après 

nature et lithographiées par Sabatier, Eug. Cicéri 

et Ph. Benoist. Paris, Goupil & Cie, [1855]. 

Рисунката е работа на Жан-Батист-Анри 

Дюран-Браже, а литографията на Леон 

Сабатие (Léon Sabatier). 

На 24 март 1854 г., в началото на Кримската 

война (1853-1856 г.), съюзническите ескадри – английска, под командването на вицеадмирал 
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Джеймс Уитли Динс Дъндас (James Wortley Deans Dundas) и френска, под командването на 

вицеадмирал Фердинанд Алфонс Амлен (Ferdinand Alphonse Hamelin), отплават от залива 

Бейкоз (Константинопол / Истанбул) и се насочват към българското крайбрежие. На 26 март те 

достигат до залива на Каварна и хвърлят котва. Ветровития по това време залив не предлага 

на корабите достатъчно сигурност и два дни по-късно флотите заемат позиция пред Балчик. 

Заливът на Балчик – защитен от северните и североизточните ветрове, с дълбочина на водата 

10-12 фатома, със здраво глинесто дъно става база на съюзническите ескадри при техните 

операции в Черно море.  

Вестник “Le Courrier du Gard” (Куриер дю Гар, Ним, Франция) пише (11 април 1854 г.) за 

френската и английска флота в залива на Каварна: 

„На 28 март пишем от Каварна. Френските и английските кораби, които тръгнаха на 24-и 

сутринта от Бейкоз, пристигнаха в Каварна, където са и днес. При пристигането си те научиха 

за преминаването на Дунав от руски армейски корпус и от притеснение, че неуспехът ще 

принуди турците да се върнат обратно към Варна, адмиралите незабавно взеха мерки: 

корабите са закотвени на една котва и в една фронтова линия. 

Френските кораби се подготвят за битка, комендантите демонтират стаите си от най-горната 

площадка на задната част на кораба и се настаняват на най-долната палуба. Разполагат се 

така наречените мрежи пъзел за крайната част на горната палуба, както и мрежи за всички 

топовни постове на 2-ра и 3-та батареи, за да се попречи избухването на гюлета и други да 

нарани прекалено много хора; накрая всичко е готово за битката. 

Френската баржа Чанданагар (Chandernagor) и английски транспорт пристигнаха в Каварна 

завчера“. Л. ЛОРАН [6]. 

През май (до средата на юни) 1854 г. османската (и египетска) ескадра, под командването на 

Ахмет паша (Caiserli Ahmet Pacha), Мушавер паша (Captain Slade) и Хасан паша (Hassan 

Pacha), избира за своя временна база залива на Каварна [7].  

 

▲ Campement de bachi-bouzouks dans les fossés de Varna, le 25 juin 1854. Dʼaprés M. Le Dr 

Quesnoy.// L'Illustration, Journal Universel, No. 595, Vol. XXIV, 22 Juillet 1854, p. 52.  

(Гравюра на Жул Вормс по рисунка на д-р Фердинанд Дезире Кесной). 
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◄ Général de brigade Charles-Marie-Esprit 

Espinasse. 

◄ Général de brigade Yusuf. 

Генерал Юсуф – Жозеф (Джузепе) Вантини 

(1808–1866), италианец, роден на остров 

Елба (Тоскана, Италия), израства в Тунис и 

прави кариера като спахийски командир във 

френската армия в Алжир. По време на 

Кримската война – бригаден генерал, 

командир на 3-хилядна кавалерия 

башибозуци (Spahis d’Orient). 

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 (Charles-Marie-Esprit 

Espinasse), следвана на 22 юли от 3-хилядна 

кавалерия башибозуци (Spahis d’Orient) под 

командването на бригаден генерал Юсуф 

(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. 

По пътя за Северна Добруджа (Кюстенджа и 

Бабадаг) френската армия преминава през 

Чатал чешме (Балчик) и Каварна. 

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“ 

военният лекар Фердинанд Дезире Кесной 

(Ferdinand Désiré Quesnoy) прави описание на 

пътя на Първа пехотна дивизия от Буюк 

Франга (Каменар) през Ени кьой (Куманово), 

Капаклии (Климентово), Теке (Оброчище), 

Чатал чешме (Балчик), Каварна, Шабла, 

Сатълмъш (Езерец), Мангалия, Урлукьой, 

Кюстенджа, Палас (Palazu Mare) до Гаргалък 

(Corbu) и обратно. В този репортаж д-р 

Кесной прави описание на Балчик и Каварна: 

„Варна, 25 август 1854 г. 

На 21 юли, 1-ва дивизия 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 Франга своята малка хралупка; палатките чезнеха под импровизирана 

гора на която топлите дни са придали жълтите окраски на есенните листа. Но, въпреки тези 
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малки красоти на продължителните биваци, всеки искаше да тръгне. Може би ще направим 

нещо и тази надежда ни е достатъчна. В полето бездействието убива. 

 

▲ Kavarna - Dʼaprés les dessins du docteur Quesnoy. // L'Illustration, Journal Universel, No 605, Vol. 

XXIV, 30 Septembre 1854, p. 237.  

Гравюрата „Kavarna” по рисунка на д-р Фердинанд Дезире Кесной (Ferdinand Désiré Quesnoy) е 

работа на френския гравьор и художник Жул Вормс (Jules Worms). 

► Jules Worms. 

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. 

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. 
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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 повече от това празно пространство, от тази липса на цел, има само неудобство и 

трудности в похода сред тези пресичащи се треви. 

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. 

Каварна има пристанище и група жилища на брега, на изхода на дере, обрамчено с високи бели 

скали, но градът е разположен на платото на три километра от морето. Градът е построен във 

формата на подкова, от двете страни на дерето, чиито склонове служат за лесното напояване 

на градините. Жителите отглеждат там лозя, черници и различни видове плодове. Има няколко 

търговски улици, а останалите къщи, изолирани в средата на градините, напомнят на най-

мизерното от нашите села във Франция. Голям брой къщи, разрушени след преминаването на 

руснаците през 1828 г., не са били възстановени и свидетелстват за незаинтересоваността или 

малката нужда на жителите. Две джамии и гръцки храм служат за мюсюлманските и гръцки 

религиозни нужди на населението от местността, което е полу-турско, полу-българско. 

На два дни ход сме от Мангалия; по пътя ни има няколко мизерни селца“ [8]. 

В бележките си за експедицията на френската Първа пехотна дивизия в Добруджа д-р Жан-

Шарл Чену пише: 

„23 юли. 1-ва дивизия: От Чатал-Чешме до Каварна, на 17 километра. Степи.Отпътуване в 4 

часа сутринта от първата част на дивизията. Едва по пътя, тя е нападната от силна буря. 18 до 

28 градуса. Втората част излиза чак до 2 часа. Пристигане в бивака в 6,30 сутринта. Добър 

лагер. Добри и изобилни извори (чешми). 

Господин Дюма, медицински асистент, почина от холера“ [9].  

През юли и август 1854 г. при Варна, Балчик и Каварна съюзническите ескадри са сполетени от 

холера. Първият случай на епидемията сред френската ескадра в Балчик е на 16 юли 1854 г. 

На 9 август 1854 г. холерата достига своя връх. В Балчик са открити палаткови болници. За да 

намалят загубите сред екипажите на 11 август ескадрите излизат в открито море. На 15 август 

епидемията започва да затихва. На 17 август ескадрите се връщат в Балчик. Френската 

ескадра губи от холерата 757 души – моряци и офицери: Ville de Paris – 150; Montebello – 164; 

Friedland – 44; Valmy – 87; Bayard – 22; Charlemagne – 4; Jean Bart – 41; Henri IV – 5; Suffren – 21; 

Ville de Marseille – 9; Jupiter – 22; Iéna – 5; Alger – 54; Marengo – 97; Primauguet – 13; Magellan – 

9; Calypso – 5; Descartes – 1; Cacique – 1; Pluton – 3. Само за един ден, на 10 август 1854 г., на 

борда на “Ville de Paris” и “Montebello” умрат от холера 62 души [10]. 
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▲ Le Valmy: trois ponts à Murailles droites, 1845. François Geoffroy Roux. 

В залива на Каварна „Валми“ (Le Valmy – 120 canons) губи от холера 87 души. До нас са 

достигнали имената на двама от тях – Henry Kermorgant (Анри Керморгант) и Marc Danet (Марк 

Данет), умрели от холера на борда на 9 и 17 август 1854 г. Няма данни къде са погребани, на 

сушата или в морето [11]. 

► Général Charles Antoine Thoumas. 

В своите спомени генерал Шарл-Антоан 

Тумас, по време на Кримската война 

артилерийски капитан от Втора пехотна 

дивизия, под командването на генерал Пиер 

Боске, пише: 

В Каварна, броят на бягащите беше станал 

толкова значителен, а безредиците толкова 

големи, че беше необходимо да направим 

предупреждение. На 6 август, генерал Юсуф 

изпрати поръченец до генерал Буат, за да го 

помоли да спре всички тези башибозуци, 

които срещахме, защото те се бяха втурнали 

да плячкосват в околностите.  В 

действителност, доведоха около стотина в 

нашия лагер. Генералът ги принуди да слязат 

на земята и изпрати за рота от 7 пехотинеца, 

които, пред тях, заредиха оръжията си и ги 

обградиха.  Първоначално не изглеждаха 

много спокойни, но когато видяха, че няма да 

ги застрелят, всички седнаха в кръг, държейки 

за юздите конете си, които образуваха голям 

кръг около тях и, все така обградени от 
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нашата пехота, започнаха спокойно да си приказват и да пушат лулите си. 

Беше им посочено да свалят оръжието си и бяха насочени към Варна, ескортирани от няколко 

хусари. 

За малко да умрем от глад в Каварна. Мъжете трябваше да носят със себе си двудневен запас 

от храна, но за да не бъдат прекалено натоварени докато вървят, те бяха консумирали по-

голямата част от този запас, а наоколо нямаше никакъв магазин. За щастие няколко кораба от 

ескадрилата преминаха между Варна и Дунав и след доста активен обмен на сигнали най-

накрая бяхме снабдени от тях. 

Добре сме тук, писах  аз на 4 август, разположили сме лагера на високо плато, чиято почва е 

угарна и от къдeто имаме превъзходна гледка към морето. Вдясно от лагера има дере, в 

дъното на което тече поток, захранван от източници на много чиста и добра вода. Това много 

дълбоко и тясно дере води към морето, по ръба му се виждат седем или осем къщи, които за 

момента са изоставени и на които дадохме помпозното име Флотата. Там е пристанището на 

Каварна. Колкото до града, той се намира в началото на дерето, малко вдясно от нашия лагер. 

Самият той е заобиколен от дерета и е на едно от най-живописните места. Каменните къщи, 

покрити с керемиди имат доста чист вид, но всички се затвориха при нашето пристигане, 

трябваше да превземем града с щурм, за да получим кокошки и яйца, които иначе бяха в 

изобилие тук. Нито руснаците, нито турците са идвали тук, учудвам се, че нашите генерали и 

властите на страната не въвеждат ред при това състояние на нещата, принуждавайки тези хора 

да ни продават хранителни продукти, за които, впрочем, щяха да ни накарат да платим доста 

скъпо. 

Бригадата на Отмар се присъедини към нас на 5 август пред Каварна, а на 6-ти нашата батарея 

тръгна с тази бригада, за да пренощува в Балчик [12].  

Краят на активната роля на Каварна, като една от базите на съюзническите aнглийска, френска 

и турска флоти, в началото на Кримската война, идва на 5–7 септември 1854 г., когато 

ескадрите отплават от Варна и Балчик за залива Каламита (Крим) и започва горещата част на 

войната.  

Няма запазени гробове на френски войници и офицери от Първа пехотна дивизия, умрели от 

холера при експедицията в Добруджа (21 юли – 20 август 1854 г.) и погребани в Каварна (9 

август) [13]. Няма запазени гробове и на френските моряци, умрели от холера през август 1854 

г. на борда на „Валми“, в залива на Каварна [14]. Днес всички те са безкръстни, заличени и 

забравени.  

Няма запазени гробове и на башибозуците участвали в експедицията в Добруджа, тях никой не 

ги брои.  
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