
ЗА РУСКАТА ОБСАДА НА ВАРНЕНСКАТА КРЕПОСТ НА 30 ОКТОМВРИ 1773 
ГОДИНА 

На 30 октомври (10 ноември) 1773 г., по време на първата Руско-турската война от 1768-1774 г., 
Варненската крепост (Ески кале) е обсадена от руските войски, пехота и кавалерия, под 
командването на генерал-поручик барон Карл Карлович Унгерн-Щернберг (Karl Karlovich Ungern-
Sternberg) [1].  

Обсадата на Варненската крепост на 30 октомври 1773 г. е далеч от блестящите победи на 
руската армия по време на войната. В книгата си „История на османските турци, от началото на 
тяхната империя до наши дни“ английския историк Едуард Шепърд Кризи (Edward Shepherd 
Creasy) пише:  

„Успешната защита на Варна и възвръщането на Базарджик [Хаджиоглу Пазарджик / Добрич] са 
двете последни събития от кампанията през 1773 г.; кампания, в която балансът на предимствата 
е значително на страната на турците“ [2]. 

◄ Генерал-поручик Виктор Амадей принц 
Анхалт-Бернбург (Viktor Amadeus von Anhalt-
Bernburg-Schaumburg-Hoym, 1744-1790). 
Далечен родственик на руската 
императрица Екатерина Втора. От 1772 г. 
на руска служба (волонтер). При обсадата на 
Варненската крепост на 30 октомври 1773 
г., с чин полковник, командва лявото крило на 
руския отряд. Член на руската делегация при 
подписването на мирния договор от Кючук 
Кайнарджа на 10 (21) юли 1774 г. (сложил край 
на Руско-турската война от 1768-1774 г.). 
Достига до чин генерал-поручик (1782). 
Ранен по време на Руско-шведската война от 
1788-1790 г. и умира от раните си във 
военната болница във Виборг на 18 април 
1790 г. (на 45-годишна възраст). Погребан в 
лютеранското гробище във Виборг. 

На 23 октомври 1773 г., след кратка 
престрелка с конницата на Черкез паша, 
руските войски, под командването на генерал-
поручик барон Унгерн (3 000 души) и генерал-
поручик княз Юрий Владимирович Долгоруков 
(5 000 души) превземат Хаджиоглу Пазарджик, 

напуснат от своите жители [3]. След като разоряват града на 28 октомври 1773 г. руските войски 
се разделят на две – отряд, под командването на генерал-поручик барон Унгерн се отправя за 
Варна, а отряд, под командването на генерал-поручик Долгоруков остава в Хаджиоглу Пазарджик 
с намерение да се отправи през Козлуджа (днес гр. Суворово) за Шумен, главната квартира на 
Османската армия по време на войната, командвана от великия везир Мусин Зааде Мехмед 
паша.  

На 28 октомври 1773 г. отрядът на генерал-поручик барон Унгрен [4] тръгва от Хаджиоглу 
Пазарджик за Варна. На 29 октомври отрядът лагерува в село Дервент (днес село Изворско). На 
30 октомври 1773 г. той обсажда Варненската крепост [5]. Руският отряд [6], разделен на три 
колони: лява, под командването на генерал-майор Викентий Викентиевич фон Райзер, средна, 
под командването на генерал-поручик барон Унгрен, и дясна, под командването на полковник 
Виктор Амадей принц Анхалт-Бернбург [7], започват обсадата. Тя е предшествана от 
артилерийски обстрел. След щурм на генерал-майор фон Райзер, руснаците навлизат в 
крепостта при „Войвода капусу“ (Woiwoda tabiesi) в квартала на неверниците (Kiafir Mahallesi), но 
са изтласкани обратно. Защитниците на крепостта [8], под командването на Арнаут паша [9], 
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издържат на еднодневната обсада и нанасят чувствителни загуби на руските войски – 211 убити 
и 500 ранени, сред тях и генерал-майор фон Райзер [10]. Руснаците изоставят пред крепостния 
ров 6 оръдия и 100 сандъка с боеприпаси.  

След неуспешната обсада на Варненската крепост руските войски отстъпват към село Аджемлер 
(днес гр. Аксаково), и от там, на следващия ден се оттеглят през Балчик (5 ноември), Каварна, 
Мангалия и Бабадаг към Измаил (23 ноември 1773 г.).     

За обсадата на Варненската крепост османския дипломат и историк Ахмед Васиф Ефенди 
(Ahmed Vasif Efendi) пише в своите анали (превод от арабски на френски Косен дьо Пърсивал): 

„Начинанието, предприето срещу Варна, се провали напълно: около шест хиляди пехотинци и 
три хиляди кавалеристи съставляваха дивизията, предназначена да атакува този град. Осман 
паша [11], който командваше флотилия в Черно море, тогава беше в пристанището. Той наредил 
на пет-шестстотин галеонджии и хиляда и петстотин левенти да слязат на брега, за да подсилят 
гарнизона. На 14-и шабан (19 октомври) руснаците се появиха по пътя за Кадъкьой [12] и, 
разделени на три колони, атакуваха укрепленията от три различни страни. Осман паша, макар и 
болен, искаше да стане свидетел на битката; той беше отведен в един редут, където му беше 
поставен чадър. Действието беше оживено и смъртоносно: руснаците, които първо бяха успели 
да проникнат в предградията, след това бяха прогонени от мюсюлманската храброст и поеха 
обратно към Бабадаг. На площада бяха убити хиляда и петстотин души, а освен това загубиха и 
голям брой ранени, които умряха по пътя и които дори не успяха да погребат [13]. 

► Генерал-поручик княз Юрий Владимирович 
Долгоруков. 

В книгата си „История на Османската империя“ 
австрийския историк Йозеф Фрайхер фон 
Хамер-Пургщал (Joseph, Freiherr von Hammer-
Purgstall) пише:  

„Тук Рейс ефенди [Reis-Efendi Abdul-Rezak] 
получава известие, че другият отряд на 
руската армия под командването на генерал 
Унгерн обсажда Варна. Пред Кадъкьой, на 
половин час път от Варна, руснаците се 
появили и нападнали града от три страни. 
Везирът Келеджи Осман, сераскерът на Черно 
море, който се намирал с ескадрата си пред 
Морея, изпратил своя кехая с шестстотин 
моряци да защитава валовете в града и 
преградил с корабите си входа на 
християнския квартал. Генерал Райзер 
щурмува дясното крило, а принц Анхалт-
Бернбург – лявото, но тъй като нямаха нито 
фашини, нито стълби, трябваше да отстъпят 
със загубата на шест оръдия, триста убити и 
сто оръжейни сандъка. Те вече бяха 
напреднали до християнския квартал (Kiafir 
Mahallesi / квартал на неверниците), когато бяха върнати обратно със загубата на четири оръдия 
и се спасиха през бастиона на Воеводата (Woiwoda tabiesi) в предградието. На площада остават 
над хиляда и петстотин мъртви. Долгоруков се оттеглил към Карасу и Бабадаг а, Унгерн покрай 
морето през Балчик, Каварна, Мангалия до Измаил“ [14]. 

Почти същото пише и английския историк Едуард Шепърд Кризи (Edward Shepherd Creasy) в 
своята „История на османските турци, от началото на тяхната империя до наши дни“.  

„Междувременно генерал Унгерн е получил сериозен отпор при Варна. Турският командващ в 
Черно море Келеджи Осман паша плава с малка ескадра край Варна, когато руската армия 
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наближава стените. Той незабавно десантира своя кехая с 600 морски пехотинци в помощ на 
мястото. Укрепленията били слаби и след кратка канонада руснаците напреднали, за да ги 
щурмуват. Но те бяха отблъснати в безпорядък от една част, която се бяха опитали да превземат, 
без да разполагат с фашини за рововете или скални стълби за стените; а дивизията, която в 
друга част бе успяла да влезе и да заеме християнския квартал на града, бе нападната на свой 
ред и отново прогонена от турците. Княз Долгоруков, заедно с част от руските сили, се оттегли 
към Бабадаг, а останалите, под командването на генерал Унгерн, се оттеглиха към Измаил. 
Загубите на руснаците при Варна възлизат на близо 2 000 убити и ранени, като те оставят след 
себе си 100 оръжейни сандъка и десет оръдия“ [15]. 

◄ Генерал-фелдмаршал граф Пьотър 
Александрович Румянцев, главнокомандващ 
руската армия по време на Руско-турската 
война от 1768-1774 г. 

Австрийски офицер, участващ в кампанията от 
1773 г. като доброволец в руската армия, под 
командването на  генерал-фелдмаршал граф 
П. А. Румянцев, пише в своите записки (в 
публикацията името му не е посочено): 

„Отне ни не повече от два дни да стигнем до  
Варна, която е само на четири германски мили 
от Базарджик.  

… За да се стигне от Базарджик до Варна, 
трябва да се слезе от висока и стръмна 
планина по тесни и ужасни пътеки на няколко 
километра от най-големия град.  

… Самата Варна е разположена на самия край 
на морето; отляво, срещу дясното ни крило, се 
намира незначителният залив, а отдясно, в 
подножието на планината, образуваща лявата 
страна на дефилето, е брегът на морето. Той 
е заобиколен от овален вал, подсилен с 6 до 8 
батареи, построени кръгообразно à la turque, 
като всеки от тях е въоръжен с 4 оръдия.  

… В морето, на известно разстояние от града, имаше 3 големи кораба и може би десетина по-
малки: в самия залив имаше само 10 малки кораба на котва. 

Доколкото можах да видя, градът беше оставен на собствената си защита; в него имаше само 
няколко яничари и няколко моряци, които бяха взети от корабите. В окопите се виждаха деца на 
13-14 години, които също разтоварваха оръжията си, и не вярвам да има повече от 1200 души, 
които да защитават целия окоп. Поне е сигурно, че артилерията на трите батареи се обслужваше 
от един-единствен стрелец, когото ясно видяхме да тича от едно оръдие на друго, за да се 
прицели и да стреля: след това другите отново зареждаха оръдията, а бързоногият огняр 
продължаваше обиколката си. От това заключавам, че градът не е бил снабден с необходимите 
неща и че не се е очаквало нападение. Пристигнахме пред града в 8 часа сутринта и 
разположихме пехотата си в три карета. Дясната част, състояща се от батальон гренадири и друг 
батальон от т. нар. ловци, наброяваше общо 6-700 души, беше командвана от принца Анхалт-
Бернбург и напредваше покрай езерото; централната част, състояща се от около 1200 души, 
беше ръководена от самия генерал Унгерн, а лявата част, състояща се от 8-900 гренадири, беше 
командвана от генерал-майор Райзер. Кавалерията се намираше на няколко хиляди крачки зад 
нас, а именно: един полк карабинери между каретата на принц Анхалт-Бернбург и генерал 
Унгерн, вторият – между Унгерн и Райзер, и един полк хусари заедно с казаците вляво от карето 
на Райзер.  
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Когато сформирахме бойния си ред, тръгнахме към града. Веднага щом турците успяха да ни 
достигнат, те започнаха да ни обстрелват с известен ефект. Спряхме, след като се доближихме 
на половин оръдеен изстрел от тях, и изстреляхме няколко заряда от артилерията си по тях. 
След това продължихме похода си, спряхме за втори път точно под обхвата на оръдията им, 
дадохме им още няколко артилерийски залпа, при което гюлетата ни минаха безвредно над 
главите им. Накрая генерал Райзер щурмува дясната страна на града с цялото си каре, принц 
Анхалт-Бернбург с батальон гренадири отляво, а десният фланг на голямото каре - в центъра. 
Но всички тези войници нямаха нито фашини, с които да запълнят рововете, които за съжаление 
бяха доста дълбоки, нито стълби, по които да минат; така че, когато стигнаха до края на рова, те 
спряха и сега, както винаги правеха по пътя, се стремяха да се бият срещу палисадите и дебелите 
крепостни стени, а турците зад тях ги обстрелваха много добре. Някои от най-добрите бяха 
достатъчно смели, за да излязат пред крепостните стени и да хвърлят камъни по главите на 
нападателите. 

Така че ние бяхме напълно отблъснати! Карето на Райзер, който беше докарал шест оръдия до 
края на рова, ги остави и се оттегли в безредие, като остави отстъплението си да бъде прикрито 
от хусарите и казаците. Онези от голямото каре в центъра обърнаха гръб на града, когато бяха 
още на стотина крачки от рова, а от третото каре на принц Анхалт-Бернбург, един подполковник, 
един капитан и още три добри момчета наистина бяха стигнали до окопа, но останалите се 
сражаваха отдалеч и се оттеглиха отново. 

Сега те се опитаха да върнат реда в каретата и прекараха още един час на място, където бяха 
изложени на огъня на града. Накрая, стъпка по стъпка, те се оттеглиха, без да се движат надясно. 
На всеки сто крачки спирахме поне за 8 до 10 минути, заемахме фронт и т. н., без дори една жива 
душа да може да ни посрещне, тъй като врагът се задоволяваше да ни обстрелва с оръдейни 
изстрели; накратко, прекарахме шест часа под огъня на града и поне три часа под огъня на 
стрелковото оръжие; щурмувахме три различни места; загубите ни възлизаха на около 300 убити 
и 700 ранени. Когато настъпи вечерта и вече беше тъмно, пристигнахме в едно село, недалеч от 
подножието на планината, за която вече споменахме по-горе. Тук всеки полк си търсеше място в 
тъмнината, както можеше. Прекарахме нощта, без да бъдем обезпокоени от врага. На сутринта 
с изненада установихме, че нашите постове, които смятахме за безопасно разположени между 
нас и града, са прекарали нощта зад нас, в подножието на планината. 

Същия ден оръдията и другите припаси бяха изпратени в стария лагер, а на втората сутрин се 
обърнахме срещу Балчик, Каварна, Мангалия и др.“ [16].   

Бележки:  

1. За стратегическото значение на Варна по време на Руско-турската война от 1768-1774 г. 
дотогавашният руски посланик в Цариград Алексей Михайлович Обресков пише в писмо от 2 
ноември 1773 г. до главнокомандващия руските войски граф П. А. Румянцев:  

„Превземането на Варна или поне разоряването на пристанището неминуемо ще накара 
противника да помисли по-миролюбиво. Овладяването на това място при значението, което има 
за Цариград, ми се струва стократно по-полезно, отколкото Силистра и всички дунавски градове. 
Ако заради тях противникът не би помислил мир, то в случай, че Варна бъде превзета, ще се 
наложи да изостави цялото пространство между Дунав и планината или да снабдява с 
боеприпаси тези райони по суша от Цариград“. (Тамара Стоилова. Военнотопографски описания 
на българските земи през последната третина на XVIII век. // Военно-исторически сборник, 1981, 
№ 1, с. 121). 

2. History of the Ottoman Turks: from the beginning of their empire to the present time. By Sir Edward 
S. Creasy, New and Revised Edition. London, Richard Bentley and Son, 1877, p. 407-408. 

3. Die Russen in der Türkei im Jahre 1773. In: Miszellen aus dem Gebiete der militärischen 
Wissenschaften, J. G. Heubner, Wien, 1820, S. 692. 

4. М. Н. Богданович. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции. В Типографии Эдуарда 
Веймара, Санктпетербург, 1852, стр. 75-79. 
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5. За руската обсада на Варненската крепост Виктор Тепляков пише: 

„Още по време на войната през 1773 г. граф Румянцев решил да превземе крепостта и затова 
изпратил от Силистра два корпуса срещу нея, но тогава това смело нападение не се увенчало с 
желания успех“. (Письма из Болгарии (Писаны во время кампании 1829 года) Виктором 
Тепляковым. Москва, В Типографии Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической 
Академии, MDCCCXXXIII (1833), стр. 26). 

За руската обсада на Варненската крепост на 30 октомври 1773 г. Карел Шкорпил (1906 г.) пише: 

„В 1773 г. фелдмаршал граф Румянцев изпратил към Варна отряда на генерал Унгерн с 30 хиляди 
войска; той е нападнал крепостта но е бил принуден да се оттегли като е изгубил шест топа. Из 
народа се говори че русите навлезли в града през „Войвода капусу“, но че след няколко часа те 
напуснали града“. (Първи годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. 
Варна, 1907, с. 19). 

Почти същото е отбелязано и в статията на Х. и К. Шкорпил „Турските укрепления във Варна от 
1828 и 1834 г.“: 

„В 1773 г. фелдмаршал граф Румянцев изпратил към Варна отряда на генерал Унгерн с 30 
хилядна войска. На 30 октомври генералът повел отряда си на щурм. Като нямали русите нито 
стълби, нито други принадлежности за атаката на крепостта, те не могли да преминат през 
дълбокия и тинест ров и били отблъснати, като изгубили шест топа, които потънали в тинята. 
Русите отстъпили в порядък“*. По предание „Войвода капусу“ била нападната от русите в 1773 
г.; при това нападение те изгубили шест топа и се върнали назад. Казват, че русите сполучили 
да навлязат в града, но били принудени, след малко, да се върнат назад“. (Нападението стана, 
по предание, от „Войвода капусу“*). (Известия на Варненското археологическо дружество, Варна, 
1909, с. 33-35). (* Войвода капусу – бастион и порта на старата Варненска крепост „Ески кале“, 
означен на публикувания план с номер XIV). 

Въпреки тази публикации, интернет сайтове, представящи историята на Варна, описват руската 
обсада на Варненската крепост на 30 октомври 1773 г. кратко, и невярно.  

„През 18 – 19 век Варна на два пъти е освобождавана за кратко време от руските войски: през 
1773 и 1828 г.“. https://bg.wikipedia.org/wiki/Варна; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0 

„Руснаците временно поемат властта през 1773 г.“. https://wikibul.icu/wiki/Varna 

„През 1773 г. по време на поредната война, трихилядна руска войска напада Варна по суша и я 
завзема. През една от портите на градската стена – т. нар. Воевода капусу в крепостта влязла 
многобройна пехотна част и конница. Варна била в руски ръце за кратко – до 21 юли 1774 г., 
когато бил подписан Кючюк-Кайнарджийския договор“. 

https://www.gradvarna.com/middle_ages.htm 

Тук коментар за „освобождение“ на Варна от руските войски е почти излишен, няма никакво 
„освобождение“. Историята далеч не е такава. Защитниците на Варненската крепост устояват на 
еднодневната обсада на руските войски и те се оттеглят с чувствителни загуби*. При оттеглянето 
си от Варна отрядът на генерал-поручик барон Унгерн съсипва Балчик, Каварна, Мангалия и 
други по-малки селища по пътя си към Измайл**.  

* „Дальшия однакож действия реченных генералов не имели желаемого плода и обратились в 
противное тому. Генерал-порутчик барон Унгерн, атаковав 30-го октября неприятеля в 
ретранжаменте варнинском, был отбит хотя и не с таким уроном, который бы составлял уже 
какую-либо решительность; а князь Долгоруков в ту же пору, сделавши движение к Шумле, 
возвратился с первого марша в Базарчик, а потом и в Карасу“.  

** „…на обратном своем пути воспользовался разорить Балчик, Коварну и Мангалию и 
неприятельские другие селения с найденными в них запасами…“ (Релация П. А. Румянцева 
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Екатерине II об неудачном действии русских войск против Варны и о предполагаемой атаке 
Шумлы, № 347, Фокшаны. 1773 г. ноября 16). (П. А. Румянцев. Том II, 1768-1775. Под редакцией 
полковника П. К. Фортунатова, Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 
Москва, 1953, стр. 682-683). 

За какво „освобождение“ на Хаджиоглу Пазарджик* може да става дума, когато градът ти е 
съсипан и опожарен, когато жилището (домът ти) е изгорен, когато храната (храните) ти са 
ограбени, когато децата и добитъкът ти са изклани, когато руските войски не правят разлика 
между мюсюлмани и християни и подлагат всичко на сеч**.  

* „А вслед за тем по прибытии и главной части корпусов взят и занят город Базаржик, в котором 
из жителей не нашлось более, кроме малого числа обедневших христиан и турок тут взято в 
добычу на гостином дворе 18-ть пушек и одна мортира, найдено в магазейнах несколько муки и 
довольное число ячменю и сена, что и послужит для продовольствия войск наших на несколько 
дней их там отдохновения, в чем будучи я уверен от генерал-порутчика барона Унгерна, 
предложил ему по лутчему его на месте усмотрению простерти свои поиски на Шумлю и на Варну, 
ища всего того лишить неприятеля, где бы он в той стороне мог иметь на зиму себе снабжение и 
убежище“. (Релация П. А. Румянцева Екатерине II об успехах корпусов Долгорукова и Унгерна за 
Дунаем в районе Карасу – Базарджик, № 343, Фокшаны. 1773 г. октября 28). (Румянцев, Том II, 
цит. съч., стр. 677). 

** Австрийски офицер, участващ в кампанията от 1773 г. като доброволец в руската армия, пише 
в своите записки: 

„Жителите на Базарджик почти всички избягаха преди приближаването ни, но нямаха време да 
отнесат много със себе си. Не срещнахме особена съпротива. Един отряд от няколкостотин 
спахии отначало се сражаваше с казаците, но когато видяха корпуса отдалеч, те побягнаха зад 
Балкана с вдигнати юзди. Четири дни градът беше разграбван, накрая беше подпален; няколко 
мъже бяха убити, няколко жени – убити; те си прекарваха времето, като удряха главите на малки 
деца в стените; тези, които оцеляха, бяха най-малко ограбени, бити и влачени през калта“. (Die 
Russen in der Türkei im Jahre 1773. In: Miszellen aus dem Gebiete der militärischen Wissenschaften, 
J. G. Heubner, Wien, 1820, S. 692). 

6. „Состав отряда Унгерна: пехотные полки Ширванский, Кабардинский, Троицкий и Невский; 
егерский баталион подполковника Мекноба, Харьковский гусарский и четыре казачьи донские 
полки; отряд арнаутов. В последствии присоединились к отряду шесть гренадерских рот 
Бутырскаго, Киевскаго и Навагинскаго полков. (Богданович, цит. съч., стр. 76). 

Кавалерията (хусари и донски казаци) е под командването на генерал-майор Николай Иванович 
Чорба. (Богданович, цит. съч., стр. 76; А. Петров. Война России с Турцией и польскими 
конфедератами, с 1769-1774 год. Составлено, преимуществено, по неизвестным до настоящаго 
времени рукописным материалам. Том IV. 1772-1773 гг. Санктпетербург, Типография и 
Литография А. Траншеля, 1874, стр. 116). 

7. В. Ю. Ганкевич. Генерал-поручик Віктор Амадей Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойм: (призабута 
біографія генерала катерининської доби). // Ученые записки Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского. Серия „Исторические науки“. Т. 24 (63), № 1, стр. 3–22. 

8. „Комендантом в Варне находился Арнаут-паша при 3 000 человек, в числе которых большую 
часть составляли жители. Вокруг крепости было возведено щесть батарей, с 2 и 3 пушками на 
каждой: крепость обнесена рвом глубиною в 1 ½ и шириною в одну сажень. За рвом расположен 
довольно низкий земляной вал, а за валом устроен был невысокий палисад. 

Вообще, судя по показаниям пленных, оборона Варны была слаба и гарнизон не имел в виду 
упорно сопротивляться, не смотря на то, что в крепости находилось большое количество разных 
продовольственных припасов. (А. Петров., цит. съч., стр. 113). 

9. А. Петров, цит. съч., стр. 113; Според Рихард Унгерман – Сеид Ахмет паша. (Richard 
Ungermann. Der Russisch-türkische Krieg, 1768-1774, Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1906, S. 
200). 
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◄ Полковник Фьодор Петрович Денисов – 
командир на Донски казашки полк. Ранен при 
обсадата на Варна на 30 октомври 1773 г. 

10. Данните за руските загуби при Варна са 
противоречиви.  

„Убито в полках:  

Тверском караб. 1, пех. – Ширванском 2, 
Кабардинском 5, Троицком 34, Невском 24; 
батальоне Подполковника Видьоба 35, 
батальоне Мекноба 4 [Фёдор Иванович 
Мекноб]; батальоне Подполковника Обухова 
85, Донского полка Денисова 2 [Фёдор 
Петрович Денисов], артиллеристов 20“. 
(Хронологический указатель военных 
действий русской армии и флота. Том I. 1695-
1800 г.г. С.-Петербург, Типо-литография С.-
Петербургской тюрьмы, 1908, стр. 152).  

„Нашите хора загубиха 211 мъртви и 500 
ранени, както и 6 оръдия, които, след като 
потънаха твърде дълбоко в калта, не можаха 
да бъдат вдигнати поради липса на коне и 
бяха изоставени на врага“. (La storia dell'anno 

1773. Divisa in quattro libri. Libro quarto. A spese di Francesco Pitteri, In Venezia [1773], p. 253). 

Според полковник Дмитрий Петрович Батурлин – 800 души. (Précis des événements militaires de 
la première guerre des russes contre les turcs, sous le règne de l'impératrice Catherine / par le Colonel 
Boutourlin. St. Petersbourg: Impr. de l'Etat-major, 1822). 

Според военния историк полковник Андрей Николаевич Петров – 700 души убити и ранени (А. 
Петров, цит. съч., стр. 117). 

Според доклад на френския посланик в Константинопол Франсоа-Еманюел Гинар дьо Сен Прист 
(François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest) от 1773 г.: „Загубите на победените се оценяват на 
1000 души. Генерал Райзер беше сред ранените“. (Documente privitoare la istoria românilor. 
Volumul I, 1518-1780. Bucuresci, 1886, p. 887-888). 

11. Keledgi Osman-Pacha (Mercure historique et politique, Mars 1773, Tome CLXXIV, p. 244 (Keledgi 
Osman-Pacha a été nommé Capitan Pacha de la Mer Noire). Capitan Pacha (Amiral) de la Mer Noire 
(Gazette de France, No. 17, Du Vendredi, 26 Février 1773, p. 69). 

12. Кадъкьой, село край Варна – изселено през 1892 г. 

13. Précis historique de la guerre des Turcs contre les Russes : depuis l'année 1769 jusq'ua l'année 
1774, tiré des annales de l'historien turc Vassif-Éfendi, par P. A. Caussin de Perceval, A Paris, Chez le 
Normant, Imprimeur – Libraire, MDCCCXXII (1822), p. 251-252.  

14. Geschichte des Osmanischen Reiches: großentheils aus bisher unbenützten Handschriften und 
Archiven / durch Joseph von Hammer. Achter Band. Vom Belgrader Frieden bis zum Frieden von 
Kainardsche, 1739-1774. Pest, In C. A. Hartlebenʼs Verlage, 1832, S. 426-427. 

15. History of the Ottoman Turks: from the beginning of their empire to the present time. By Sir Edward 
S. Creasy, New and Revised Edition. London, Richard Bentley and Son, 1877, p. 408. 

16. Die Russen in der Türkei im Jahre 1773. In: Miszellen aus dem Gebiete der militärischen 
Wissenschaften, J. G. Heubner, Wien, 1820, S. 693-697. 
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