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ренските паметници се намират северно от
всякакви отношения с Османската империя, на 8
града по шосето за Виница в местността
юни 1853 г. английската флота навлязла в ДарданеРазклона. Изградени са на хълм, към чийто
лите, само месец след това, на 2 юли, руската армия
връх води широко и тържествено каменно стълбинавлязла във Влахия и Молдовия, намиращи се под
ще. В основата му има уширение, достатъчно за един
номиналния суверенитет на Турция, и на хоризонавтобус с любопитни гости, френски военни моряци
та, заплашителна и страховита, се очертала война,
или клас ученици. Единият от паметниците е
за мащабите на която не подозирали дори и странивеличествена пирамидално изградена композиция,
те, участнички в нея. На 5 октомври 1853 г. Турция
а другият е скромен по размери
обявила война на Русия и
монолитен паметник. Изградени
20 дена след това войските й
по различно време, двата
преминали Дунава при Калафат,
паметника напомнят на поколетоест войната, наречена Кримнията за 5 183 френски войници,
ска, започнала. На 18 ноември
умрели във Варна по време на
1853 г., на война като на война,
Кримската война и приканват
руските кораби разбили и
небето да успокои душите им.
унищожили турския черноморИсторията на паметниците
ски флот в сражение при Синоп
започва по обяд на 2 март 1853 г.,
и намесата на съюзниците – АнПаметникът в местността Разклона
когато след сложна дипломатиглия и Франция, вече била
ческа подготовка руският княз
препоръчителна, а след обсадаМеншиков пристигнал в Константинопол, за да
та на Силистра от руснаците на 5 май 1854 г. станала
връчи на турския султан ултиматум, подписан от
и наложителна. Флотата на Англия и Франция,
император Николай І. Ултиматумът, общо взето,
която още на 4 януари 1854 г. навлязла във водите на
повтарял изискванията на Русия към Отоманската
Черно море, се отправила към Дарданелите. Между
империя, свързани с протекцията на православните
мощните съдове, акостирали в Галиполи и които
християни в пределите на Османската империя, с
съвсем скоро щели да поемат на път за Севастопол
протекцията на Светите места и Божи гроб и с път
през Варна, били френските “Могадор”, Магелан”,
към източните пазари. След кратък размисъл
“Декарт”, “Париж”, “Юпитер” и “Анри ІV”, а между
султанът отхвърлил изцяло руските претенции.
английските – “Британия”, “Тайгър”, “Албион”,
Тогава на 31 май руският император прекъснал
“Куин” и “Трафалгар”.

париж – варна ‘1854
Франция започнала подготовка за войната в
началото на 1854 г., когато император Наполеон
ІІІ разпоредил създаването на армия, която
нарекъл Източна и която, според списъците на
Министерството на войната, изготвени през
април 1854 г., наброявала повече от 60 000 души.
Източната армия Наполеон ІІІ поставил под
командването на маршал Сент Арно и я пратил
към Галиполи на Дарданелите, за да се съедини с
30-хилядната английска войска под командването на лорд Раглан, с която след това да отпътува
за Варна. Необходимо е въображение, за да си
представи човек десетките хиляди войници,
транспортирани на 3 000 км от Франция и
Англия с всичките коне, артилерия, муниции,

Корабите на Наполеон III във Варненския залив

прехрана, поддържане на ред и бойна готовност.
Очевидно съюзните войски се подготвяли за
война, която смятали да спечелят.
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Омер паша

На 19 май 1854 г. във Варна пристигнали маршал Сент Арно и лорд
Раглан, пристигнало и турското командване. На среща на борда
на кораба “Шехпер” Омер паша успял да убеди двамата
главнокомандващи, че само спешната намеса на техните
армии ще спаси Турция. Спешната намеса на съюзните
армии във войната започнала почти светкавично и от
24 май с.г. до края на юни във Варна от Галиполи пристигнали английска сапьорна дивизия, командвана от херцога на
Кембридж, първа английска дивизия на сър Джордж Браун,
40 000 французи, разпределени в пет дивизии, и 6 000 турци.
За град като Варна, който по онова време наброявал около
16 000 души, това било огромно струпване на войници, надвишаващи четирикратно броя на населението му.

Лорд Раглан

експедицията
Изминал месец от настаняването на съюзничепалатките, накацали по Франгенското плато.
ските войски във Варна, а бойни действия
Така се родила идеята за военен поход в Добруотникъде не се задавали и армията бездействаджа, който маршал Сент Арно нарекъл “Експела. На 18 юли 1854 г. в къщата, намираща се на
дицията”. Генералите Канробер и Браун решили
ъгъла на сегашните бул. “Приморски” и
да избързат и се отправили към Севастопол,
ул. “Ив. Шишман”, военният съвет на
за да проучат обстановката за нападениесъюзническите войски провел съвето, а маршал Сент Арно започнал
щание и приел решение войските,
подготовка за експедицията. Маршасъбрани във Варна, да нападнат
лът планирал да потегли от Варна на
Крим и да бомбардират Севастопол.
21 юли, да изтласка струпаните около
Но до въпросното нападение все
румънския град Бабадаг 10 000
пак имало повече от месец, а както
руснаци зад Дунава, след което до
се изразил маршал Сент Арно:
5 август дивизиите му да се завърнат
“опасно е да се оставят 30 000 души
във Варна. Намеренията си маршал
без работа”. И след като му докладваСент Арно оптимистично споделил с
ли, че в Добруджа са забелязани
генерал Канробер, като му написал:
Главнокомандващият “От това ние можем да направим една
групи казаци, той със задоволство
френската
отбелязал, че “една военна разходка
добра победа и да я поднесем на
Източна армия
към това място би била хигиенична”.
императора за националния празник”.
Под “хигиенична” маршалът нямал
маршал Сент Арно
Тоест наближавал 15 август – именнипредвид само повдигането на бойния
ят ден на императора – и маршал Сент
дух на войниците, а по-скоро едно тактическо
Арно много искал, когато изпраща поздравителотстъпление пред бързо подвижната сянка на
ната си телеграма, да прибави, че близо до
холерата, пренесена от Южна Франция през
Силистра успял да обърне в бяг руснаците и да
Галиполи във Варна, която вече надничала иззад
ги нахвърли обратно в Дунава.
Експедицията започнала на 21 юли, когато потеглила Първа дивизия, сформирана по доста интересен
начин. В началото тя представлявала конен ескадрон, сглобен от няколко свободно скитащи и занимаващи се с грабеж башибозушки чети. След сформирането на дивизията като част от състава на съюзническите войски тя била наречена от командването с тактичното “спахии под френски флаг”,
за командването на която докарали от Африка командир мюсюлманин – генерал Юсуф паша.
Войниците наричали кавалерията на Юсуф паша “френски башибозук”.
Към Добруджа потеглили три дивизии, четвърта дивизия, представляваща медицинския
персонал на армията, останала около село Франга, за да поема болните и
ранените. Hикой от нейните командири и лекари все още не
предполагал колко болни и колко умиращи войници ще
приемат много време преди всякакви бойни действия.
Френски зуави в състава на Източната армия
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Холерният апокалипсис започнал шест дни по-късно.
На 27 юли изнемощелите от горещините башибозуци от
авангарда на Юсуф паша спрели да отдъхнат в мочурлива
местност близо до с. Палас в Северна Добруджа. В 6 часа
привечер, когато тръбата изсвирила начало на похода,
500 души останали на земята. От тях 150 били мъртви, а 350
агонизирали. Колоните на Юсуф паша поели обратно за
Варна. Дивизията на ген. Еспинас, която следвала башибозуците, била също застигната смъртоносно от холерата, пътят
след нея бил белязан от купища мъртъвци. На 30 юли
смъртта се развихрила и покосила 150 души за няколко часа.
Съюзническите войски край Варна, 1854 г.
Голям гроб, изкопан със саби и щикове, белязал мястото на
този лагер. “От 10 500 човека, що брояла тази дивизия, 1 886
умрели, а повече от 2 000 души не били годни за никаква работа”, съобщава тъжно отец Прива Белар. В своя
летопис “Експедицията” Базанкур ни е оставил въздишката на маршал Сент Арно, отронена преди отпътуването му от Варна: “Бог ни наказва за високомерието ни, като ни изпраща един бич по-силен от човешката
воля”. Дивизията на генерал Еспинас, която се състояла вече от живи, полумъртви и болни войници,
се отправила към пристанището на Мангалия, където, докато чакали реда си пред кораба, починали 31 войници, а след това – още 25, преди параходът да вдигне котва.
Във Варна холерата се развихрила с
пълна сила. В своята история “Одесос”
Йоан Николау съобщава, че “по цели
стотни умирали ежедневно и от войската,
и от гражданите”. По заповед на главното
командване всяка дивизия организирала
своя болница и гробище до всяка от тях.
Когато тези гробища се запълнили,
започнали да погребват починалите в
близост до Ибрахимовите порти, тоест
там, където сега се намира Художествената
галерия. Когато и там не останало място,
Истински кошмар изживели моряците от френската флота, когато
било оформено гробище около дерето в
от пристанищата в Мангалия и във Варна започнали да се качват
близост до Салхана капусу, тоест до
заразените от холера и когато в тесните корабни пространства си
Аквариума, а само две седмици по-късно
дали среща живи и мъртви, здрави и болни. Починали моряци имало от
за починалите французи християни била
всички кораби, но най-много от парахода “Монтебелло” – 300 души, и от
определена една местност вън от града,
северно от Салхана капусу до Али бей
парахода “Париж” – 143 души. Тези покойници били откарвани с лодки
табия, тоест мястото, което сега се пада
до Галата и погребвани в местността “Карантината”. Към края на
между Природонаучния музей и Пантеоавгуст, когато болестта отпуснала смъртната си хватка, тъжната
на.
равносметка за френската армия била 8 142 души заразени от холера, от
Въпреки пораженията, нанесени от
които починали 5 183.
холерата, войната продължила своя ход и
на 2 септември 1854 г. съюзните армии се приготвили да напуснат опустошения и обезлюден град и да се
отправят към района на битките. На 7 септември в залива навлязла английската флота и в слънчевото утро на
8 септември Варненският залив станал свидетел на гледка, която не всекиму е съдено да види. От единия край
на залива до другия се подредила цялата съюзническа флота, състояща се от 34 броненосеца, 55 крайцера и
повече от 320 транспортни парахода, с които за Крим отпътували 30 000 французи, 20 000 англичани и 7 000
турци. Часове наред двата края на дългата редица се губели в хоризонта.
След отпътуването на флотата военната болница във Варна затворила врати до март 1855 г. В края на
март започнала да приема болните и ранени французи, пристигащи от Севастопол. Около здравата руска
крепост войната бушувала с пълна сила, а холерата вземали повече жертви, отколкото взривовете на
всички оръдия, събрани във и около Севастопол. Според едно съобщение, направено от абат Прива Белар,
именно през този период от войната във варненската болница измрели най-много французи и той посочва
официален документ, който изчислява докараните от Крим и починали в болницата на 6 до 7 000 души.
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Няма сведения те да са били погребвани на друго място, освен в
гробището в близост до Али бей табия, което вече било наричано Френско
или Католическо.
Краят на войната започнал да се вижда на 1 септември 1855 г., когато
руската армия изоставила Севастопол, унищожила фортовете си и потопила корабите си, за да не попаднат в ръцете на неприятеля. На 1 февруари
1856 г. Русия се подчинила на ултиматума на Австрия и войната свършила.
Договорът, подписан през март следващата година в Париж, обявил Черно
море за неутрална зона и гарантирал целостта на Отоманската империя.
Cлед края на февруари 1856 г. останалите във Варна френски войници
поставили надгробни камъни върху братските могили на моряците от
параходите “Монтебелло” и “Париж” в местността Карантината. ПаметнициПаметникът на моряците
те били изработени от мек местен камък, вероятно били поръчани и платени
от парахода “Монтебелло”
от френското командване и изпълнени от местни занаятчии. В началото на
века паметникът на загиналите моряци от парахода “Париж” бил загубен.
бил изработен във формата
От него няма съхранена рисунка или фотография.
на надгробна стела с размери
Ту обгрижван, ту занемаряван, паметникът на моряците от парахода
2 м/0,85 м, в горната й част
“Монтебелло” просъществувал на това място до момента, когато, съвсем
с висок релеф изработили
забравен, влязъл в дневния ред на заседанието на Варненското археологичемаслинени клонки, обграждащи
ско дружество, проведено на 3 февруари 1906 г. На това заседание, под
кръст, а над тях с вдълбани
председателството на Хермин Шкорпил, дружеството одобрило писмо
главни печатни букви е написано
№ 14 до началника на флота (тогава Пол Пишон), в което пише: “...близу до
началото на текст: ,,A la
приморската флотска градина (до карантината) се намира един повален
memoir’’, който продължава в
паметник на французките войници, умрели в кримската война. Дружеството
долната част, под маслинените
моли флотското управление за разпореждание да се постави паметникът на
клонки ,,des hommes de l’equipage
лично място в градината”. Писмото останало без последствие и две години
de Montebello morts de cholera’’,
по-късно граничният капитан Елефтеров преместил плочата вътре във
тоест “В памет на моряците
флотската градинка, по-близо до граничния пост. По време на преместванеот “Монтебелло”, починали от
то бил отчупен онзи ред от камъка, на който пишело ,,morts de cholera’’.
холера”. Най-отдолу е написано
Това се случило по времето, когато варненското Археологическо друже,,Aout 1854”, тоест август 1854.
ство влязло в приятелски и делови връзки с френското дружество ,,Souvenir
Плочата била положена направо
français’’, което се грижело за френските паметници зад граница. По настона земята и в началото била
яване на Археологическото дружество през 1910 г. французите поели разнособградена от леха с цветя.
ките и “плочата била обзидана на сметка на парижкото дружество”, както
написали варненските археолози в годишния си отчет.
Освен в местността Карантината, до края на 1855 г. в северната част на Приморската градина се оформили и няколко братски могили, които дали името на новото гробище – Френско или Католическо гробище.
По съобщение на абат Прива Белар десетина години след Кримската война войнишката част на гробището
останала твърде занемарена и според него “осквернена”. Една инициатива на френското правителство през
1864 г. осигурила 20 000 лв., с които около цялото гробище, заемащо площ от 4 дка, била иззидана прилична
каменна ограда с височина 1,35 м и дебелина 40 см.

в памет на френските моряци ‘1854
През 1888 г. по инициатива на г-н Дьо Пелагрини – френски консул във Варна, и със средства на френското
правителство върху няколкото братски могили бил
изграден паметник, изграден от прецизно издялани
каменни блокове от бял варовик. Чистият и сдържан
силует формира основа от две стъпала и обелиск с
квадратно сечение, увенчан с квадратен плинт върху
корниз. На върха била изградена композиция от пет
гюлета, по пет циментови гюлета имало и на колоните по
ъглите на първото стъпало, а четирите колонки от
четирите страни били свързани с дебела верига.
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През следващите няколко десетилетия в Католическите гробища се издигнали красиви паметници и гробници, оформили се тесни алеи, застлани с
пясък и поръбени с кипариси.
Второто стъпало е оформено като пресечена
пирамида, повтаряща декоративните колонки на
първото. Площта около целия паметник била
застлана с плочник, ограден от трите страни с
дулата на осем топа, докарани от гр. Тулон –
Франция. Всяко едно от тях тежи три тона, има
дължина 3,13м и диаметър 60 см при затвора. Около
две трети от дължината му била вкопана в земята.
Тежка корабна верига свързвала оръдейните дула и
оформяла декоративна ограда.
На 12 февруари 1912 г. с писмо №32 френският
консул във Варна г-н Александър Мерсение се
обърнал към г-н Жеко Жеков – префект на Варненска област, с молба ”...дали окръгът или град Варна
ще ни отстъпят безплатно 100 кв. м по 10 м от всяка
страна на терена, върху който лежи надгробният
камък на “Монтебелло” и който пази останките на
нашите моряци” – и по-нататък: “...и да ни бъде
позволено да издигнем възпоменателен паметник,
за изграждането на който “Сувенир Франсе” ще
отпусне необходимите средства”. Без съмнение
дружеството получило необходимата концесия,
в резултат на която изработило и поставило върху
братската могила в местността “Карантината” нов
паметник. Той представлявал уголемено копие на
предишния, вграден в почти пирамидална архитектурна композиция, изградена от грубо одялани
камъни и увенчана с издялан каменен кръст с
издълбани буквите ,,R.I.P.’’, абревиатура на латинското “Почивайте в мир”. Изображенията заемали
лицевата част на композицията, а в основата й
оградили с бордюр място с размери 1/1м за поставяне на цветя.
На 15 април 1912 г. по покана на Археологическото дружество и със съдействието на г-н Мерсение в
града гостувал кметът на Париж г-н Феликс Русел,
придружаван от полковник Кафарел, негов секретар,
както и от помощниците на софийския кмет. Всички
те пристигнали, както съобщават варненските
вестници, в “5,30 ч. след обяд със специалния трен”
и били посрещнати “най-тържествено, при стечение
на извънредно множество варненци, опълченците,
юнаците и колоездачите”. Г-н Александър Василев,
кмет на Варна, произнесъл “подобающа реч на
френски, на която г-н Русел отговори, че е трогнат от
голямата чест”. Фотографирали се заедно и посетили
Археологическия музей, където с приветствие и реч
на френски ги посрещнал подпредседателят на
дружеството г-н Божил Райнов. Г-н Русел отговорил
на речта и като завършил, казал за България: “Тая
хубава страна скоро ще достигне напълно просвете-

На лицевата страна на обелиска с главни печатни букви
е издълбан текст: ,,A la memoire des soldats et marins francais
morts a Varna pendant la guerre de Crimee, 1854–1855’’,
а под него е издълбан кръст.

През 1963 г. плочата от лицевата страна и на другия
паметник се свлякла и с решение на Изпълкома
на ГНС–Варна арх. К. Горанов преместил и този паметник
в местността Разклона на 60 м източно от другия
без промяна на неговата архитектура.
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ните народи”. От музея гостите се отправили към Френските гробища, където,
след като била отслужена заупокойна панихида, бил осветен паметникът върху
братската могила. Реч произнесъл полковник Кафарел, който казал: “Франция
почита толкова своите войници, починали в болничното легло от холера и други
болести, колкото и онези, които са паднали на бойното поле”. На другия ден
сутринта в 7,30 ч. гостите се отправили към местността Карантината, където след
панихидата бил осветен и другият паметник. Реч държал френският консул
г-н Мерсиние, а между основата на паметника и бордюра монтирали паметна
плочка с текст: “Relévé par le souvenir français, avril 1912’’, което ще рече “Издигнато
от (дружество) “Souvenir français“, април 1912 г.”. Така душите на френските
моряци намерили покой, а френските паметници били осветени, за да заживеят
своя вечен живот между небето и земята. На връщане кортежът посетил френПаметникът на моряците от
ския пансион “Св. Андрей”, а вечерта във военния клуб бил организиран “банкет
кораба “Монтебелло”, преместен
от 120 куверти”. Не много след това паметникът от местността Карантината бил
от Католическите гробища
преместен в Католическите гробища.
в местността Разклона
На 19 март 1959 г. с протокол № 17 Изпълкомът на ГНС–Варна приел генерален план за зеленото строителство на Морската градина, който предвиждал
изграждането на паметник Пантеон в североизточния край на Алеята на Възраждането. Във връзка с този
план и свързаната с него вертикална планировка на крайбрежната алея възложили на арх. Камен Горанов
преместването на Френския паметник в местността Разклона по пътя за с. Виница. На новото място
арх. Горанов създал нова околна среда на паметника с тържествено каменно стълбище и шест от осемте
оръдейни дула, поставени по три от двете страни на стъпалата. Другите две били предадени на Военноморския музей, където се намират понастоящем. По описание на арх. Горанов, преди преместването целият
паметник бил боядисан със сива боя, а кръстът – с черна. Това неудачно решение отпаднало. Окончателното възстановяване на паметника на новото му място приключило на 5 октомври 1962 г.

