
БОМБАРДИРАНЕТО НА КЮСТЕНДЖА ИЛИ ЗА ПЪРВИТЕ ИЗСТРЕЛИ НА КРИМСКАТА 
ВОЙНА В ЧЕРНО МОРЕ 

На 11 април 1854 г. английската и френска парни фрегати „Сидон“ и „Магелан“, на котва пред 
Кюстенджа, откриват огън по руски (казашки) пикет. Това са и първите изстрели на Кримската война 
в Черно море. 

 

▲ Sebastopol from the sea - sketched from the deck of H.M.S Sidon. W. Simpson, delt., T. Picken, lith. Published April 24th 
1855, by Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14, Pall Mall East. 

На 3 срещу 4 януари 1854 г., далеч преди обявяването на война на Русия (27 и 28 февруари 1854 г.) 
английското и френско правителства дават заповеди на своите военни ескадри да навлязат в Черно море. 
На 26 март 1854 г. те хвърлят котва в заливите на Балчик и Каварна. Ескадрите имат заповеди от своите 
правителства да неутрализират руския флот в Черно море.  

На 27 март 1854 г. вицеадмирал Дъндас (командир на английската ескадра в Средиземно (и Черно) море 
издава заподед до капитаните на парните фрегати „Сидон“ и „Файърбранд“ (H.M.S. “Sidon”, H.M.S. 
“Firebrand”) [1] да блокират черноморското крайбрежие от Каварна до устията на река Дунав [2]. Към 
патрула английски фрегати е присъединена и френската парна фрегата „Магелан“ (frégate à vapeur 
“Magellan”), с капитан Пласид Магре (commandant Placide Magré, capitaine de vaisseau).  

В изпълнение на заповедта на вицеадмирал Дъндас на 27 март 1854 г. съвместният патрул фрегати 
отплава от Балчик и вечерта на 27 март хвърля котва в залива на Кюстенджа. Градът е напуснат от своите 
жители от страх пред напредващите руски части. Жителите му – мюсюлмани и християни са избягали към 
Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) и Варна.  

На 30 март (11 април) 1854 г. казашки пикет влиза в Кюстенджа, но съюзническите патрулни фрегати не 
забелязват това. Парната фрегата „Файърбранд“ носи от Балчик известието, че Англия и Франция 
официално са обявили война на Русия, но капитаните на патрула все още не знаят това [3].    

Капитанът на парната фрегата „Сидон“ – Джордж Голдсмит (George Goldsmith) [4] пише в доклад до 
вицеадмирал Дъндас на 1 април 1854 г.: „Господине, в изпълнение на Вашите заповеди от 27-ми миналия 
месец, продължих заедно с „Файърбранд” и „Магелан”, френския параход, към Кюстендже и вечерта 
хвърлих котва. На сутринта на 28-ми стъпих на сушата с капитаните Магре и Паркър, за да се сдобия с 
информация относно напредването на руснаците. Намерихме Кюстендже почти изоставен от жителите му, 
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които бяха затворили домовете си и магазините, бързайки към Пазарджик и Варна с каквото могат да 
пренесат с каруци и коне, в ужас от приближаването на руснаците и насилието на отряда“ [5].  

 

▲ Custendjeh, 1846. // 
L'Illustration, Journal 
Universel, No. 549, Vol. XXII, 
3 Septembre 1853, p. 153.    

◄ Costumes des Bulgares 
des bords du Danube. 
Dʼaprés les dessins de M. J. 
Laurens. // L'Illustration, 
Journal Universel, No. 549, 
Vol. XXII, 3 Septembre 1853, 
p. 152.   

На връщане от 
Дунавските устия на 10 
април 1854 г. фрегатите 
„Сидон“ и „Магелан“ [6]  
хвърлят котва в залива 
на Кюстенджа. На 11 
април, с три лодки, 
капитаните Джордж 

Голдсмит и Пласид Магре слизат на брега за да попълнят запасите на параходите от прясна вода и за лов 
на гъски. Те се натъкват на казашки пикет, стрелят и убиват един (или трима) казаци. При реалната 
възможност да бъдат пленени капитаните бързо отплават към своите кораби. При отдалечаването на 
лодките от брега тежката корабна артилерия на „Сидон“ и „Магелан“ открива огън по Кюстенджа и нанася 
загуби на руската (казашка) конница [7]. Това са и първите изстрели на Кримската война в Черно море.   

В доклад до секретаря на адмиралтейството в Лондон вицеадмирал Дъндас пише:  

„От вицеадмирал Дъндас до секретаря на Адмиралтейството 

„Британия“, при Одеса, 21 април 1854 г. 

Господине, моля Ви да уведомите комисията на лордовете на Адмиралтейството, че обединените ескадри 
напуснаха залива на Балчик на 17-ти и на 20-ти този месец хвърлиха котва при Одеса. Тази сутрин се 
присъединиха „Ретрибюшън“ и „Декарт“, и аз ви изпращам копия от докладите на капитан Дрюмон за 
действията му след като на 11-ти този месец бе изпратен на специална мисия; и аз вярвам, че усърдието, 
активността и преценката, проявени от капитан Дрюмон и командир Хийт ще срещнат одобрението на 
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Техни светлости. „Сидон“, „Файърбранд“ и „Инфлексибъл“ продължават да наблюдават брега между 
Дунав и Варна и, поради това, че неколцина казаци се опитаха да отмъкнат зърното и фуража в 
Кюстендже, последните бяха подпалени от капитан Голдсмит. Укрепленията при устието на Сулина при 
Дунав са развалени, а оръдията и канонерските лодки са преместени в Измаил. Според последните 
разузнавателни сведения, руската армия все още не се придвижва. 

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания, Джеймс Уитли Динс 
Дъндас, вицеадмирал. Секретаря на Адмиралтейството“ [8].  

 

▲ Kustendjeh, 1854 – watercolor, Captain George Goldsmith. 

Френския вестник „Журнал дьо деба“ пише за бомбардирането на Кюстенджа: „Знаеше се, че фрегатите 
„Магелан“ и „Сидон“ – френска и английска, са се отправили на експедиция да изследват устието на 
Дунав. При завръщането си тези кораби се озовават пред Кюстенджи, където командирите им слизат на 
брега, ескортирани от отряд моряци, и установяват, че в селото току-що е избухнал пожар. Малко след 
това английските и френски моряци са забелязани от руска кавалерийска част и оттеглянето им е 
застрашено. За щастие, артилерията на „Магелан“ и „Сидон“ успява да защити връщането на командирите 
и техния ескорт, които без малко да бъдат обкръжени. Добре насочени осемдесет калиброви снаряди, 
изстреляни на разстояние 1600 метра, разпръскват руснаците и им причиняват значителни загуби“ [9].  

 

▲ Journal des débats politiques et littéraires, Mardi 2 Mai 1854. 

Английското списание „Илюстрейтид Лондон Нюз“ пише за бомбардирането на Кюстенджа:  

„Войната. „Първият изстрел“ (от кореспондент) 

Корабът на Нейно величество „Сидон“, Черно море 

Изпратих Ви скица на мястото, където (доколкото ми е известно), бе разменен първият изстрел между 
руснаците и англичаните; и, въпреки, че това може да бъде прието като нещо незначително, мисля, че си 
струва да бъде отбелязано именно поради тази причина. Първо трябва да Ви съобщя, че „Магелан“ - 
френският параход и ние самите сме на отделна служба от флотите и сме позиционирани тук, за да 
наблюдаваме брега – от Каварненския залив на юг до устието на Сулина при Дунав на север. На 11-ти 
април ние стояхме кротко на котва при град Кюстендже в България; две от нашите лодки и една от 
„Магелан“ бяха на брега за вода. Около единайсет сутринта, наблюдателният пост съобщи за голям отряд 
казаци отвъд хълма в задната част на града и напредващ бързо към него. Бе даден пушечен изстрел като 
сигнал за лодките да се върнат на корабите си, тъй като на тях имаше само по два или три мускета и 
никакво друго оръжие. Някои от казаците, след като стигнаха до града, слязоха от конете и забързаха към 
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пристана, където се озоваха точно когато лодките се оттласкваха от него. Бяха разменени изстрели и 
един от казаците бе видян да пада; останалите, които не бяха очаквали съпротива, се оттеглиха зад 
къщите, откъдето продължиха да поддържат огъня по лодките докато те излязат от обсег, за щастие без 
последствия, което не говори високо за техния прицел. Веднага след като видяхме от корабите, че 
лодките са напуснали брега, с французите започнахме да ги обстрелваме, което ги накара да се изнесат 
от града след около половин час. Един шрапнел от нашата каронада се взриви на почти невероятното 
разстояние от 3 500 ярда, точно над отстъпващия отряд; и от върха на мачтата беше видяно как те 
залитат във всички посоки. Ние също така екипирахме лодките с хора и оръжия, за да ги изпратим на 
брега да ги атакуват, но поради краткото време, което бе изтекло от влизането им в града до оттеглянето, 
те не влязоха в действие. Град Кюстендже има около 1 000 жители, основно турци, които го напуснали на 
28-ми март, страхувайки се от настъпването на руската армия, която по него време е била на около 
шестнайсет часов поход от мястото. Бяха останали единствено около дузина гърци; някои от тях видяхме 
да търчат към казаците и да им дават информация, че нашите лодки са на брега, което те иначе нямаше 
как да узнаят; а това предателство спрямо нас говори много за желанието на българите да се поставят 
под руското господство. В складовете имаше останали големи количества зърно, което, без съмнение, бе 
силно привлекателно за казаците. Трябва да се поясни, че на скицата корабите са изобразени по-близо до 
града, отколкото бяха в действителност“ [10].  

 

▲ The “Magellan” and the “Sidon” 
attacking Kustengeh, on the Black 
Sea. // The Illustrated London 
News, No. 687, Vol. XXIV, 
Saturday, June 10, 1854, p. 557. 

◄ H. M. S. “Sidon”, 1846. 

В писмо на офицер от 
парната фрегата „Сидон“, 
публикувано във вестник 
„Сидни Морнинг Хералд“, 
пише:  

„Параходът на Нейно 
величество „Сидон“, на 
котва при Кюстендже, 15 
април 1854 г. 

Вие, несъмнено, сте изненадан от дългото ми мълчание, но трябва да Ви кажа, че откакто сме в Черно 
море ние сме отделени от адмиралския кораб, в компанията на „Магелан“ – френски параход, и на 
„Файърбранд“, и все още не съм имал никаква възможност да пиша, както и не знам кога ще мога да 
изпратя това. След като получихме заповед да атакуваме укреплението, построено да пази входа към 
Дунав при Сулина и да отрежем една малка военна шхуна, която се намираше там, от вътрешната страна 
на една дълга верига, която руснаците бяха опънали напречно на входа, на 30-ти миналия месец ние се 
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отправихме натам с тази цел. Но поради недобро познаване на канала не бяхме в състояние да влезем в 
обсег и бяхме принудени да се откажем без да даден нито един изстрел. На 8-ми този месец отидохме 
там отново; издигнахме парламентьорско знаме и изведохме нашия консул. След първото ни посещение 
руснаците бяха издигнали ново укрепление и работеха усилено, за да го завършат. Вътре в него имаше 
четири малки военни кораба и въпросната шхуна. На всеки кораб бяха качени по седем оръдия и шейсет 
души. Миналия вторник, на 11-ти този месец, когато бяхме при Кюстендже, нашият наблюдателен пост 
докладва за група казаци, пристигащи през хълма в задната част на града. Нашите лодки – две английски 
и една френска, бяха отишли на брега за вода и имаха всичко на всичко само три мускета. Ние 
изстреляхме сигнал да се връщат, но междувременно казаците бяха напреднали бързо в града, където 
неколцина слязоха от конете. Те бяха доведени до лодките, които все още бяха там, от двама гръцки 
обесници. Пристигнаха на брега точно когато лодките потегляха. Последва бърза размяна на изстрели и 
един от казаците бе повален. През това време ние с французите ги обсипвахме с изстрели от параходите 
и след около час и четвърт те се изнесоха. Кюстендже беше напълно изоставена на 28-ми миналия месец, 
тъй като руснаците бяха само на няколкочасов преход от града. По този начин, струва ми се, макар и 
случката да е лишена от блясък, ние можем да претендираме за честта да сме изстреляли първия 
изстрел в Черно море. По него време „Файърбранд“ не беше с нас, но пристигна вечерта от флотилията 
със съобщението, че е обявена война“ [11].  

 

▲ The Sydney Morning Herald, No. 5337, Vol. XXXV, Monday, July 17, 1854. 

► Генерал-лейтенант Александър Клеонакович Ушаков – 
командир на руската 7-ма пехотна дивизия в Северна 
Добруджа. 

Бомбардирането на Кюстенджа на 11 април 1854 г. от 
английската и френска фрегати е отразено и от руска 
страна.  

„Того же числа [30-го Марта] казачья партия, с Есаулом 
Измайловым, направлена в Кистенджи; следуя туда 
морским берегом, она встретила у самаго города пеший 
пикет, выставленный от двух стоявших на рейде 
параходов (английскаго и францускаго). Пикет, сделав 
залп из ружей по казакам, бежал к морю, на соединение с 
своим резервом из шестидесяти Французо-Англичан. 
Казаки устремились на неприятеля, но он отступил с 
величайшею быстротою, бросился в лодки, и успел 
отплыть к параоходом, которые открыли огонь из своих 
орудий. От сих выстрелов город загорелся в двух местах; 
казаки же не понесли ни какой потери. 

Кистенджи и Мангалия оставлены жителями; о вывоз найденных в Кистенджи запасов ячмена для нашей 
кавалерии сделано распоряжение“ [12].  

„30-го марта партия казаков, высланная из Сары-Юрта и Кюстенджи, следуя берегом моря, встретила у 
самого города пеший пикет, выставленный от двух параходов, английского и французского, стоявших на 
рейде, близ берега. Пикет, выстрелив, отступил к лодкам, у которых находилось до 60 человек; казаки 
стремительно бросились на них, но неприятель поспешно отплыл к параходам, которые открыли огонь по 
Кюстенджи и в двух местах зажгли его.  

Пароходы эти стояли на рейд с 23-го числа и забирали оставленные Турками запасы и материалы для 
отправлемия их в Варну. Трудности похода в стране пустынной и безводной, отчасти обясняють, почему 
наши войска не предупредили французские и английские пароходы для овладения запасами Кюстенджи, 
оставленными Турками и жителями. Только казаки, по временам, являлись здесь и, под выстрелами 
неприятельских пароходов, грузили на подводы и увозили ячмень“ [13].  
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„Между тем казаки наши имели уже перестрелку с французами и англичанами, которые высадили было 60 
человек с параходов около Кистенджи; но по приближении казаков ушли на шлюбках и Кистенджи остался 
за нашим казачьм пикетом“ [14].  
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На 11 (23) март 1854 г. руските войски, командвани от генерал-фелдмаршал Иван Фьодорович Паскевич (1782–1856), 
форсират Дунав при Браила, Галац и Измаил, завземат Исакча, Тулча и Мачин и на 2 (14) април обсаждат Силистра.  

На 30 март (11 април) 1854 г. казашки пикет, под командването на есаул Измайлов, влиза в Кюстенджа.  
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