
ПРЕСТРЕЛКАТА ПРИ СУЛИНА ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА И СМЪРТТА НА 
КАПИТАН ХАЙД ПАРКЪР 

 

▲ Sulina, Dessin de M. Durand-Brager. // LʼIllustration, Journal Universel, No. 591, Vol. XXIII, 24 Juin 1854, p. 396. 

Сулина (Sulina) – малко градче (по-скоро село), на десния бряг на Сулинския ръкав на река Дунав, при 
вливането ѝ в Черно море, става печално известно в Англия в началото на Кримската война (1853-1856 г.). 
Населено с християни, мохамедани, староверци – гърци, арменци, турци, липовани, занимаващи се 
основно с навигация и риболов по река Дунав, Сулина е значимо само със своето местоположение [1]. 
След Руско-турската война от 1828-1829 г. тя е в границите на Руската империя [2].  

В началото на Кримската война руското командване има планове да прегради дунавското устие при 
Сулина и да постави артилерийска батарея на левия бряг на реката [3].  

► Military Post on the 
Danube. // The Illustrated 
London News, No. 656, 
Vol. XXIII, Saturday, 
December 3, 1853. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 27 март 1854 г. вицеадмирал Джеймс Уитли Динс Дъндъс (James Whitley Deans Dundas), командир на 
английската ескадра в Средиземно (и Черно) море, издава заповед до капитаните на парните фрегати 
„Сидон“ и „Файърбранд“ – Джордж Голдсмит (George Goldsmith) и Хайд Паркър (Hyde Parker) (H.M.S. 
Sidon, H.M.S. Firebrand) да блокират Черноморското крайбрежие от Каварна до устията на река Дунав и да 
възпрепятстват морската търговия на Русия в Черно море [4]. 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). 
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За да спрат доставките на храни за руската армия по река Дунав, по заповед на вицеадмиралите 
Фердинанд Алфонс Амлен и Джеймс Уитли Динс Дъндъс (командващи френската и английска ескадри в 
Средиземно (и Черно) море, издадена в Балчик на 1 юни 1854 г. [5], английските парни фрегати 
„Файърбранд“, „Везувиъс“ и „Найджър“ (H.M.S. Firebrand, H.M.S. Vesuvius, H.M.S. Niger) [6] блокират 
дунавското устие при Сулина. На 26 и 27 юни фрегати „Файърбранд“ и „Фюри“ (H.M.S. Fury) [7] разрушават 
граничните постове и сигнални станции [8]. 

 

▲ H.M.S. Firebrand. 

◄ H.M.S. Vesuvius. 
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На 7 юли 1854 г.* в два часа̀ следобед фрегатите 
„Файърбранд“, с капитан Хайд Паркър (Hyde Parker) и 
„Везувиъс“, с капитан Ричард Ашмор Пауъл (Richard 
Ashmore Powell), са в Дунавското устие при Сулина.  

Капитаните, начело на десант от 140 души, с 9 лодки, се 
приближават към карантината на Сулина. Първата лодка, 
с капитан Паркър, попада под пушечен обстрел. Тя 
изчаква близките две лодки и капитан Паркър и хората му 
слизат на брега, където капитан Паркър е прострелян в 
сърцето. Ранени са 5 души от „Файърбранд“ и един от 
„Везувиъс“. Въоръжените с едно 12 и едно 24 фунтови 
оръдия и с конгревови ракети лодки, откриват огън по 
карантината и слезлите на брега моряци и морски 
пехотнинци прогонват врага и разрушават укрепленията. 

► Предводитель греческих волонтёров греческий капитан 
Аристид Хрисовери (Русский художественный листок. № 25 за 
1854 год. С рисунков поручика Лейб-Гвардии конной 
артиллерия Радошковскаго, рисованных в Тульче, и 
полученных издателем от генерал-майора М. М. Яфимовича). 

Кой е капитан Паркър?  

Хайд Паркър е роден на 14 август 1824 г. [9]. Произхожда 
от най-известните военноморски семейства на Англия. 
Първороден син на вицеадмирал сър Хайд Паркър (1784- 
26 май 1854 г.) – главнокомандващ Кралския 
военноморски флот (First Naval Lord of the Admiralty) – 2 
март 1852 г. – 26 май 1854 г. На 5 април 1844 г. получава 
чин лейтенант, на 4 август 1847 г. чин – командир 
(commander), на 18 декември 1852 г. – чин капитан [10]. 
От 18 декември 1852 г. командва парната фрегата 
„Файърбранд“ (H.M.S. Firebrand). Убит на 7 юли 1854 г. 
[11] при престрелка с 25 гръцки доброволци (волонтери), 
начело с капитан Аристид Хрисовери [12]. 

► Аристид Хрисовери, майор, бывший командир Греческого 
Легиона Императора Николая II. С-Петербург, 1858–1861 гг. 

Полковник Егор Ковалевский пише: „Капитан греческих 
волонтеров Хрисавери получил дозволение собрат из 
греков Сулины и Тульчи несколь человек; их снабдили 
ружьми и порохом, и небольшой отряд, числом в 25 
человек, с своим храбрым начальником отправился к 
Сулине и тем засел в карантине, окруженном со стороны 
моря земляным валом. На другой же день после их 
прибытия, с двух неприятельских пароходов, стоявших 
против Сулины, было спущено 6 вооруженных баркасов с десантом. На легком катере, впереди всех, 
приближались к карантину офицеры парахода и командир. Они уже были в 5-6 саженях от берега, 
безпечно разсматривая местность, как вдруг раздался залп 25 ружей: катер закружился; офицеры и 
матросы, правившие им, были перебиты или ранены; в числе первых находился и капитан парохода. 
Англичане решились отомстить смерть его. Баркасы подошли к берегу и открыли сильную канонаду по 
валу, за которым скрывались греки; с тем вместе, неприятель атаковал их с моря; к десанту еще прибыло 
4 баркаса с подкреплением; артиллерийский огонь не умолкал; гранаты лопались в самом карантине и 
зажгли его; но храбрые греки, прикрытые и защищенные валом, отражали все покушения неприятеля, 
безнаказанно нанося смерть врагу каждым своим метким выстрелом и, наконец, по истощении патронов, 
отступили оврагами и камышами без всякой потери. Англичане пострадали сильно. Они лишились 
убитыми и ранеными 6 офицеров и 72-х нижних чинов“ [13].  
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▲ Капитан Хрисовери поразил командира английского парохода "Фейербранд" капитана Гайд-Паркера, шедшего на 
шлюпке впереди своего десанта (Русский художественный листок. № 25 за 1854 год). 

 

▲ Ободряемые капитаном Хрисовери, стоявшим на валу с обнажённой саблей, греческие волонтёры отражают 
нападение английского десанта в Сулинском карантине (Русский художественный листок. № 25 за 1854 год). 

29-годишният капитан Хайд Паркър е погребан с военни почести на 12 юли 1854 г. в английското военно 
гробище в Пера (Pera), Константинопол (Истанбул). На погребението присъстват английски, френски и 
турски морски офицери и моряци и английския посланик в Константинопол виконт Стратфорд де Редклиф 
Канинг (Viscount Stratford de Redcliffe Canning) [14]. 

На 17 юли 1854 г., в знак на отмъщение, парните фрегати „Везувиъс“ и „Спитфайър“ [15] (H.M.S. Vesuvius, 
H.M.S. Spitfire) опожаряват Сулина, като остават незасегнати само църквата и фара [16]. 

Известието за смъртта на капитан Хайд Паркър и докладът на вицеадмирал Дъндъс до Адмиралтейството 
са публикувани в редица английски вестници – “The Times”, “The Morning Chronicle”, “The Standard”, “The 
Guardian”, “The Observer”, “The Examiner”, “The Daily News”, “The Globe” и др. Те предизвикват шок в 
английското общество. Капитан Хайд Паркър е вторият английски морски офицер убит в Черно море, след 
Хенри Уелс Джифард (Henry Wells Giffard), капитан на парната фрегата „Тайгър“ ( H.M.S. Tiger) – ранен и 
пленен при Одеса на 12 май и умрял от раните си на 1 юни 1854 г.  

По предложение на генерал-адютант княз М. Д. Горчаков, командир на руските 3-ти, 4-ти и 5-ти пехотни 
корпуси, капитан Аристид Хрисовери получава орден Света Анна 3-та степен с лента.  
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▲ Funeral of Captain Parker, At the Champ Des Morts, At Pera. // The Illustrated London News, No. 697, Vol. XXV, Saturday, 
August 12, 1854, p. 128. 

►Паметна плоча на 
капитан Хайд Паркър 
в църквата „Света 
Троица“ в Лонг 
Мелфорд (Holy Trinity 
Church, Long Melford), 
графство Съфолк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В знак на почит към капитан Хайд Паркър в църквата „Света Троица“ в Лонг Мелфорд (Holy Trinity Church, 
Long Melford), графство Съфолк, офицерите, моряците и морските пехотинци на парната фрегата 
„Файърбранд“ поставят паметна плоча. 

В редакционна бележка за смъртта на капитан Хайд Паркър, публикувана във вестник „Таймс“ на 27 юли 
1854 г., пише: „Капитан Паркър буквално захвърли живота си, без слава за себе си или полза за 
обществото. ... Нищо нямало да им се понрави повече от един малък излет, организиран заради 
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удоволствие или пък от любопитство. ... Заради една престрелка при Сулина, която не би донесла ни най-
малко предимство за нашите войски, ние сме принудени да скърбим за загубата на капитан Хайд Паркър 
от кораба на Нейно Величество „Файърбранд“ и за жертвата на още няколко моряка“ (The Times, No. 21 
804, Thursday, July 27, 1854, p. 9). Бележката предизвиква негативни реакции в английското общество. Тя 
става повод за питане в парламента (28 юли 1854 г.) на полковник Блеър [17] към сър Джеймс Греъм, 
първи лорд на Адмиралтейството [18]. 

 

▲ Destruction of Sulineh, at the mouth of the Danube. // The Illustrated London News, No. 698, Vol. XXV, Saturday, August 19, 
1854, p. 169. 

◄ HM Surveying 
Ship Spitfire off the 
Circassian (Black 
Sea) coast by 
O.W. Brierly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оскъдните руски публикации за престрелката при Сулина са посочени силно завишени данни – десанта 
е от 700 души, английските загуби – 6 убити офицери и 72 ниски чина (Русский художественный листок, 
издаваемый с Высочайшаго соизволения, Василием Тиммом. Пятый год, Санктпетербург, 1854, № 25, 1-го 
Сентября 1854 года; Е. Ковалевский. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 
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годах. С.-Петербург, В Типографии Втораго Отделения Собственной Е. И. В. Канцеларии, 1868, с. 231-232; 
С. А. Пинчук. Сулинское дело капитана Хрисовери. // Военно-исторический журнал, № 4, 2011, с. 24-28). 

Руските автори не посочват откъде са взели тези данни. Статията на С. А. Пинчук (Сулинское дело 
капитана Хрисовери) е силно публицистична. Трудно можем да приемем, че десантът при Сулина е от 700 
души, при екипаж на „Файърбранд“ – 200 души, и на „Везувиъс“ – 160 души. Статията започва със 
сгрешена дата – питането на полковник Джеймс Хънтър-Блеър (член на парламента) към сър Джеймс 
Греъм, първи лорд на Адмиралтейството, е на 28 юли 1854 г. (петък), а не 29 юли. С. А. Пинчук не се 
позовава на официалния доклад на вицеадмирал Джеймс Уитли Динс Дъндъс до Адмиралтейството и 
докладите на Ричард Ашмор Пауъл (Richard Ashmore Powell), капитан на „Везувиъс“, и старши-лейтенант 
Уилям Гор Джоунс (William Gore Jones), командващ офицер на „Файърбранд“ – публикувани в “London 
Gazette” [19]. В  тях са отбелязани броят на десантните лодки – 9, участниците в десанта – 140, и 
английските загуби – 1 убит (капитан Хайд Паркър) и 6 ранени (5 от „Файърбранд“, и 1 от „Везувиъс“). В 
докладите са посочени и техните имена и длъжност [20]. 

Бележки: 

1.  Petruța Teampău, Cluj Napaca, Kristof Van Assche, Minnesota. Sulina - the Dying City in a Vital Region Social Memory and 
the Nostalgia for the European Future. // Ethnologia Balkanica, Vol. 11 (2007), p. 257, 265-266. Сулина е седалище на 
английския вице-консул Лойд (Mr. Lloyd). 

2. Съгласно член 3 (статья III) на Адрианополският (Одринският) мирен договор от 2/14 септември 1829 г. между 
Руската и Османската империя Дунавската делта е включена в границите на Русия. 

Границата се охранява от погранична стража, съставена главно от казашки части. От Рени до Сулина са изградени 
охранителни и сигнални постове.  

„Городок Сулина на островке в дельте Дуная принадлежал России, и Россия владела фактически контролем над всей 
торговлей, шедшей через устье Дуная“. (Академик Е. В. Тарле. Крымская война. Второе исправленное и дополненное 
издание. I., Издательство Академии Наук СССР, Москва, Ленинград, 1950, с. 56). 

„Удержание в своих руках устьев Дуная для нас имело весьма важное значение, так как этим мы препятствовали 
вторжению неприятельской флотилии в эту реку, да, кроме того, после отступления изпод Силистрии только отдел 
генерала Ушакова продолжал владеть обоими берегами Дуная“. (А. М. Зайончковский. Восточная война 1853–1856 гг. в 
связи с современной ей политической обстановкой. Том II, Часть вторая. Издан на средства Военнаго Министерства. 
С.-Петербург, Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1913, с. 1044). 

3. „Тогда же, для обстреливания входа в Дунай, сооружена, на левом берегу Сулинского рукава, близ Сулина, батарея, 
вооруженная семью орудиями 18-ти-фунтового калибра, которые были доставлены из Николаева. 

Как флоты западных держав уже готовились войти в Черное море, то надлежало принять меры для преграждения им 
доступа в Дунай Сулинским, Георгиевским и Килийским гирлами. С этою целью, командир 3-го пехотного корпуса, 
генерал-адъютант барон Остен-Сакен, приступил к усилению Сулинских батарей и предположил, в случае надобности, 
затопить несколько судов в Сулинском гирле“. (Восточная война 1853-1856 годов Сочинение генерал-лейтенанта М. И. 
Богдановича. Том I. С.-Петербург, В типографии Ф. Сущинскаго, 1876, с. 201, 206). 

За руската батарея при Сулина Джордж Голдсмит, капитан на парната фрегата „Сидон“,  пише в доклад от 1 април 1854 
г. до вицеадмирал Дъндъс: „Сулина е укрепена откакто „Ретрибюшън“ беше тук; има малка батарея от седем оръдия от 
вътрешната страна на северната страна, а на носа се строи една голяма такава, ориентирана към морето, и гарнизонът 
е увеличен на 200 души; една малка руска шхуна с десет оръдия за 12 фунтови снаряди бе привързана на кея в 
близост до батареята, зад ограждащите вериги. 

Тези вериги се носят от два лихтера, които са закотвени в течението; при пристигането ни те бяха здраво опънати, а 
оръдията на батареята бяха заредени“. (Russian War, 1854, Baltic and Black Sea: Official Correspondence, Edited by D. 
Bonner-Smith and Captain A. C. Dewar. Printed for the Navy Records Society, London, MDCCCCXLIII (1943), p. 252). 

4. Заповед, издадена от вицеадмирал Дъндъс 

От Джеймс Уитли Динс Дъндъс, ескуайър 

С настоящото Ви указваме да се отправите с кораба под Ваше командване, заедно с „Фаърбранд“ и съвместно с две 
френски парни фрегати, да наблюдавате и защитавате брега от Каварна до устието на Дунав като пленявате и 
унищожавате всеки руски съд, на който можете да се натъкнете, както и да оказвате всяко съдействие, със сила или по 
друг начин според Вашите възможности за защитата на отоманския флаг и територия. 
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Вие трябва да комуникирате с различните селища по брега, в които може да акостирате, и по-конкретно с Кюстендже, и 
да насърчавате жителите да оказват съпротива и да създават всякакви пречки пред настъпването на руснаците, а Вие 
имате свободата да ги снабдявате с амуниции, ако е необходимо, но не така, че да намалите Вашите собствени 
средства за действие. 

Вие трябва най-внимателно да наблюдавате Кюстендже, където има вероятност руснаците да се опитат да слязат на 
брега. 

Вие трябва да икономисвате въглищата по всеки възможен начин като използвате платна при всяка възможност и 
регулирате движенията си по посоката на вятъра, доколкото това съвпада със задачата, която трябва да изпълните. 

Вие трябва да изпълнявате това до следваща заповед или докато горивото ви намалее дотолкова, че завръщането Ви 
в пристанището за подновяване на запасите да стане абсолютно необходимо. 

Подписано от мен в Каварна, днес, 27-ми март 1854 г. 

Джеймс Уитли Динс Дъндъс  

До Джордж Голдсмит, ескуайър  

Капитан на парна фрегата на Нейно Величество „Сидон“ 

По заповед на главнокомандващия 

Д. Дж. Симпсън, секретар“. 

◄ Vice-admiral Sir James Whitley Deans Dundas. 

„Вицеадмирал Дъндъс до секретаря на Адмиралтейството (№ 
125) 

„Британия“, залива на Каварна, 27 март 1854 г. 

Господине, във връзка с моето писмо № 124 от тази сутрин, 
което аз препратих с „Инфлексибъл“ за Константинопол със 
съобщения за посланика на Нейно Величество, Ви моля да 
информирате лордовете-комисари на Адмиралтейството, че 
„Сидон“ и „Файърбранд“ заедно с френската парна фрегата 
„Магелан“ отплаваха тази сутрин в изпълнение на заповеди, от 
които прилагам копие. Друг френски параход ще се присъедини 
към тях веднага след като такъв може да бъде подготвен. 

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-
високите си почитания, Дж. У. Д. Дъндас“. (Russian War, 1854, 
Baltic and Black Sea: Official Correspondence, Edited by D. Bonner-
Smith and Captain A. C. Dewar. Printed for the Navy Records 
Society, London, MDCCCCXLIII (1943), p. 245).  

5. „Обединените ескадри в Черно море. 

След преминаването на руската армия през Дунав последва 
окупация на Добруджа и превземане на укрепленията, намиращи 

се на двата бряга на същата река. 

Ние, долуподписаните вицеадмирали и главнокомандващи на обединените военноморски сили на Франция и Англия в 
Черно море, декларираме с настоящото от името на нашите съответни правителства и довеждаме до знанието на 
всички заинтересовани, че установихме ефективна блокада на Дунав, така че да пресечем всякакъв превоз с доставки 
за руските армии. 

В блокадата са обхванати всички излази на Дунав на Черно море и с настоящото уведомяваме всички плавателни 
съдове от всяка националност, че те няма да могат да влязат в реката до следващо известие. 

Съставено в Балчик на 1-ви юни 1854 г. 

Вицеадмирал, главнокомандващ на френската ескадра, Амлен.  
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Вицеадмирал, главнокомандващ на британските сили, Дъндъс“ (Annuaire historique universel, ou Histoire politique pour 
1854. Fondé par C. L. Lesur. Paris, Lebrun et Cie, Libraires, 1855, (Appendice Documents Historiques), p. 65). 

6. H.M.S. Firebrand (Paddle-Wheel Steam Frigate) - Guns - 6, Horse-power - 410, Tons - 1190, Men - 200 (The New Navy List 
and general record of the services of officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by Joseph Allen, Esq., R.N. 
London, Parker, Furnivall and Parker, MDCCCLIV (1854), p. 232; The Navy List, corrected to the 20th December, 1853. 
London, John Murray, Albemarle Street, 1854, p. 149; O'Byrne's naval annual for 1855. London, Piper, Stephenson & Spence, 
1855, p. 65; http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=1445 

H.M.S. Vesuvius (Paddle-Wheel Steam Sloop) - Guns - 6, Horse-power - 280, Tons - 976, Men - 160 (The New Navy List and 
general record of the services of officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by Joseph Allen, Esq., R.N. London, 
Parker, Furnivall and Parker, MDCCCLIV (1854), p. 253; O'Byrne's naval annual for 1855, op. cit., p. 66; 
http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=2240 

H.M.S. Niger (Frigate) – Guns - 14, Horse-power - 400, Tons - 1113, Men - 160 (The New Navy List and general record of the 
services of officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by Joseph Allen, Esq., R.N. London, Parker, Furnivall and 
Parker, MDCCCLIV (1854), p. 241; O'Byrne's naval annual for 1855, op. cit., p. 63; http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=163 

7. H.M.S. Fury (Paddle-Wheel Steam Frigate) - Guns - 6, Horse-power - 515, Tons - 1123, Men - 160 (The New Navy List and 
general record of the services of officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by Joseph Allen, Esq., R.N. London, 
Parker, Furnivall and Parker, MDCCCLIV (1854), p. 233; O'Byrne's naval annual for 1855, op. cit., p. 66; 
http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=1483 

8. „Корабът на Нейно Величество „Файърбранд“ при Сулина.  

Във вторник в Адмиралтейството бе получено следното: 

„Британия“, при Балчик, 1 юли 1854 г. 

Господине, бих желал да Ви запозная, за сведение на лордовете-комисари на Адмиралтейството, че капитан Паркър от 
„Файърбранд“ в нощта на 26-27 юни едва не изненада стражата на казаците при входа на Дунав, но успя да залови 
единствено офицера, който ги командваше, когото изпратих на генерал лорд Раглан. 

2. На 28-ми и 29-ти с помощта на „Фюри“ той унищожи изцяло здравите и добре построени батареи при Сулина. Фарът, 
частните къщи и карантинната служба останаха непокътнати, но страхът те да не пострадат, ако бъдат използвани 
барут и огън, направи работата по унищожаването на батареите много трудна и тежка за екипажите на „Файърбранд“ и 
„Фюри“. 

3. Лейтенант Джъл от Кралската морска артилерия бе ранен в главата от куршум, но продължи да командва своите 
хора, а създадената от капитан Паркър организация отново предотврати всякакви загуби от наша страна. 

4. Капитан Паркър се изказва много хвалебствено за поведението на лейтенант Джоунс в тези събития, както и по-
късно, при унищожаването на кавалерийските позиции на север от Дунав.  

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания, Джеймс Уитли Динс Дъндъс , 
вицеадмирал. Секретаря на Адмиралтейството“.(The Morning Post, No. 25 130, London, Wednesday, July 19, 1854, p. 4; 
The Annual Register, Or, A View of the History and Politics of the Year 1854. London, Printed for F. & J. Rivington, 1855, p. 
276-277). 

Полковник Егор Ковалевский пише: „На разсвете 15-го числа несколько неприятельских пароходов прибыли к устью 
Сулинскаго рукава и в 6 часов утра, пользуясь густым туманом, высадили на оба берега реки по 100 человек пехоты. 
Тут находился казацкий пикет из 10 человек, которые успели уйти, кроме хорунжаго Смирнова, попавшагося в плен. За 
тем неприятель отобрав у жителей жизненные припасы, поспешно удалился“. (Е. Ковалевский. Война с Турцией и 
разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах. С.-Петербург, Типография Бр. Глазуновых, 1871, с. 244-245). 

* Престрелката при Сулина и смъртта на капитан Хайд Паркър е на 7 юли (петък) 1854 г. Докладите на командващите 
офицери носят дата 8 юли 1854 г.  

9. The London Magazine. July to December. 1824. Vol. X. London, Printed for Taylor and Hessey, 1824, p. 331; The Annual 
Register, or a view of the History, Politics, and Literature of the years 1824. London, Printed for Baldwin, Cradock and Joy, 
1825, p. 184. (14 August. At Ower cottage, near Fawley, Hants, the lady of capt, Hyde Parker, R. N. a son and heir). 

10. The Gentleman's Magazine. By Sylvanus Urban, Gent. Volume XLII, New series, MDCCCLIV. July to December. London, 
John Bowyer Nichols and Sons, 1854, p. 303-304; http://www.pdavis.nl/ShowBiog.php?id=896 

11. The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854 (September, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 504-505; 
O'Byrne's naval annual for 1855. London, Piper, Stephenson & Spence, 1855, p. 107. 
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12. Аристид Хрисовери е роден през 1809 г. (или 1812 г.) в Месемврия (Несебър) „от родителей ограниченного 
состояния, но богатых своим благочестием, чистотой нравов и уважением к огражданам“ (Русский художественный 
листок, издаваемый с Высочайшаго соизволения, Василием Тиммом. Пятый год, Санктпетербург, 1855, № 29, 10-го 
Октября 1855 года). 

13. Е. Ковалевский, цит. съч., с. 245-246. 

14. The Illustrated London News, No. 696, Vol. XXV, Saturday, August 5, 1854, p. 104; The History of the War with Russia: 
Giving Full Details of the Operations of the Allied Armies. By Henry Tyrrell. Printed and Published by the London Printing and 
Publishing Company, 1855, Volume I, p. 150; Bulletins and Other State Intelligence for the year 1854. In two Parts. By T. L. 
Behan, Part II, July to December, p. 1016-1023; https://www.iwm.org.uk/memorials/item/memorial/4461 

15. H.M.S. Spitfire (Paddle-Wheel Steam Frigate) - Guns - 5, Horse-power - 140, Tons - 432, Men - 100 (The New Navy List 
and general record of the services of officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by Joseph Allen, Esq., R.N. 
London, Parker, Furnivall and Parker, MDCCCLIV (1854), p. 249; O'Byrne's naval annual for 1855, op. cit., p. 67; 
http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=2109 

16. The Illustrated London News, No. 698, Vol. XXV, Saturday, August 19, 1854, p. 169; The Gentleman's Magazine, Vol. XLII, 
July to December. London, John Bowyer Nichols and Sons, 1854, p. 303-304; The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 
1854 (September, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 504-505; The History of the War with Russia: Giving Full Details 
of the operations of the allied armies by Henry Tyrrell. Vol. I., London, London Printing and Publishing Company, 1855, p. 149-
150; The royal navy, a history from the earliest times to present, by Wm. Laird Clowes. In Seven Volumes, Vol. VI. London, 
Sampson Low, Marston and Compant, 1901, p. 404-406. 

17. Полковник Джеймс Хънтър-Блеър (Colonel James Hunter-Blair, 1817-1854) - член на парламента от Айршир, 
Шотландия. Убит на 5 ноември 1854 г. в битката при Инкерман.  

18. „Капитан Хайд Паркър – въпрос 

Полковник Блеър заяви, че желае да привлече вниманието на почитаемия баронет, Първи лорд на Адмиралтейството, 
към едно изявление, появило се в обществения печат и което, по негово мнение, е опетнило незаслужено паметта на 
най-доблестния офицер, паднал наскоро в изпълнение на своя дълг. Той има предвид една статия, която се появи 
вчера в едно известно списание, в която се споменава капитан Хайд Паркър. В нея се твърди, че „Капитан Паркър 
буквално захвърли живота си, без слава за себе си или полза за обществото“. Той не пожела да прочете цялата статия, 
но в нея се казваше още: „Нищо нямало да им се понрави повече от един малък излет, организиран заради 
удоволствие или пък от любопитство“. Фактите обаче са, както той може да заяви от лични сведения или от получените 
писма, че всички твърдения на това списание са напълно безпочвени. Той има всички основания да вярва, че този смел 
офицер не е паднал в угода на своето „удоволствие или любопитство“, а при доблестно изпълнение на дълга си към 
кралицата и страната; и че той ще бъде радостен, ако почитаемият господин срещу него осведоми Парламента дали са 
получавани, или напротив, съобщения, които да опровергават това твърдение, което до момента вече се е 
разпространило не само из цялата страната, но и в голяма част от Европа, и което, ако е невярно, трябва да бъде 
поправено. 

Сър Джеймс Греъм. Господине, аз съм изключително задължен на любезния почитаем офицер за неговия въпрос, 
което ми предоставя възможност да дам отговор, който, надявам се, ще удовлетвори него и Парламента. Коментарите, 
за които любезният почитаем офицер спомена, знам това, са причинили дълбока болка на живите роднини на капитан 
Паркър. Не е нужно да информирам парламента, че неговият доблестен баща, сър Хайд Паркър, почина едва преди 
няколко седмици и че неговата вдовица е в последен стадий на страдание, което е наистина толкова жестоко, че 
приятелите и роднините, които се грижат за нея, не са намерили смелост да я уведомят за кончината на сина й. 
Парламентът може добре да си представи каква болка биха причинили подобни коментари на тази дама при дадените 
обстоятелства. Тези коментари, трябва да кажа, са били направени донякъде прибързано, при напълно погрешно 
разбиране на фактите. Съветът на Адмиралтейството се възползва още от първата възможност да даде най-голяма 
публичност на съобщението от адмирал Дъндас, в което действителните факти и обстоятелства, при които е загинал 
капитан Паркър, са съобщени официално и това съобщение ще се появи в тазвечершното издание на правителствения 
бюлетин. Капитан Паркър не само че не е постъпил прибързано и без да изчака разрешение, а напротив, адмирал 
Дъндас казва за него, че е действал по най-доблестен начин при унищожаването на външните батареи при устието на 
Сулина на Дунав. В канала също е имало батареи, за които капитан Паркър е решил, че е негов дълг да унищожи, ако 
това е възможно; след което, с въоръжения отряд в своята собствена лодка и придружен от втора лодка, той навлиза в 
канала с цел разузнаване и тогава батареята открива срещу него мускетен огън. Без да се колебае, той моментално 
решава да превземе батареята с щурм. Слиза най-безстрашно на брега и е прострелян в сърцето при изпълнение на 
своя дълг. Трябва да отбележа, че читателите са твърде взискателни що се отнася до сражения от този характер. Ако 
не бъде започната смела и отчаяна битка възникват подозрения, че издадените заповеди не са били изпълнени с 
нужното усърдие, като под подозрение е дори поведението на участниците в сражението. Ако, от друга страна, бъдат 
извършени подвизи на извънмерна смелост, като тези, които донесоха голяма слава на лорд Дъндоналд и на други 
воини, то тогава обвиненията са с противоположен характер. Внушава се, че е бил поет ненужен риск; че подобна 
смелост приема характера на глупост и че воините, дали живота си по този начин, едва ли не са си получили 
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заслуженото. Искрено съжалявам, че подобни съждения са били изказани и в този случай. Капитан Паркър беше един 
от най-обещаващите офицери във военноморския флот на Англия. Той беше доблестен син на доблестен офицер. В 
този случай той е действал по достоен за името си начин и падна при изпълнение на дълга си, като светъл пример за 
останалите офицери. Тъжно ми е, че в британския флот не остана друг Хайд Паркър; и се надявам Парламентът и 
страната да бъдат справедливи към паметта на този храбър войник. Нека никакви враждебни коментари не дават повод 
на Парламента да вярва, че този смел офицер не е действал по начин, неподобаващ на изпълнението на дълга му, и 
че паметта му няма право на уважението и почитта на неговите сънародници“. (The Times, No. 21 806, London, Saturday, 
July 29, 1854, p. 8; Hansardʼs Parliamentary Debates: Third Series, Commencing with the accession of William IV. Vol. CXXXV, 
Comprising the period from the eleventh day of July, to the twelfth day of August, 1854. London, Published by Cornelius Buck, 
1855, p. 907-909). 

► Captain Richard Ashmore Powell, H.M.S. Vesuvius. 

19. „Адмиралтейството, 27 юли 1854 г. 

Съобщения, от които следните са копия, бяха получени от 
вицеадмирал Дъндъс, С.Б., Главнокомандващ на корабите и 
плавателните съдове на Нейно Величество в Средиземно и 
Черно море: 

Унищожаване на батареи при Сулина, смъртта на капитан 
Хайд Паркър от „Файърбранд“ 

№ 330, „Британия“, при Балджик, 11 юли 1854 г. 

Господине, 

1. Имам честта да приложа за сведение на лордовете-комисари 
на адмиралтейството копия от докладите на командир Пауъл и 
други офицери, които, на 8-ми този месец, атакуваха и напълно 
унищожиха вътрешните батареи, огражденията и постройките 
при устието на Сулина на Дунав. 

2. Удовлетворението, което изпитвам от съвършения успех на 
нашия доблестен подвиг е силно намалено заради смъртта на 
капитан Хайд Паркър, който загина докато предвождаше 
войниците си. 

Службата загуби в негово лице един многообещаващ млад 
офицер, който беше винаги готов да изпълни усърдно дълга си и 
никога не създаваше проблеми. 

3. Лейтенант Лайънс, който зае временно чина след като неговият доблестен капитан бе повален, командваше лодките 
на „Файърбранд“ и изпълни дълга си по най-възхитителен начин, въпреки че загуби петима души на собствената си 
лодка, които бяха ранени.  

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания,  

Джеймс Уитли Динс Дъндъс, вицеадмирал.  

Секретаря на Адмиралтейството. 

Приложение № 1 към писмо от Средиземно море № 333 

Корабът на Нейно величество „Везувиъс“, при Сулина 

8 юли 1854 г. 

Господине,  

С голямо прискърбие трябва да Ви докладвам, че капитан Хайд Паркър от парната фрегата на Нейно Величество 
„Файърбранд“ бе убит днес, докато водеше хората си при превземането на укрепената батарея на Дунав. 

Пълният успех на тази атака е недостатъчна отплата за загубата на този доблестен офицер. 

Обстоятелствата са следните: капитан Хайд Паркър организира силна флотилия от лодки от „Файърбранд“ и 
„Везувиъс“, които да го съпътстват нагоре по Дунав с цел унищожаване на някои укрепления, които бяха заети от 
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руснаците. В два часа следобед лодките навлязоха в Дунав, предвождани от гига на капитан Паркър; при един завой на 
реката, където той се озова срещу няколко къщи на десния бряг и голямо ограждение на левия, срещу него бе открит 
ожесточен огън и лодката му бе почти изцяло надупчена от куршуми, а неколцина от хората му бяха ранени. 

Тежките лодки се приближаваха и капитан Паркър веднага се оттегли към тях, като ми даде знак да свалят на брега 
военните моряци и да се подготвят за атака. Тази заповед бе изпълнена от военнослужещите и отряда моряци със 
същия доблестен дух, с който тя беше издадена. След това капитан Паркър се устреми с лодката си към брега и 
веднага пое напред с неколцина от хората си, като той беше най-отпред и съвсем незащитен; врагът незабавно откри 
ужасен огън срещу тях и няколко минути след слизането на сушата един куршум прониза сърцето на техния водач, и 
след миг животът на този храбър моряк бе прекъснат. Така загина един офицер, чиито заслуги, господине, са Ви добре 
известни. Неговото поведение в дадения случай остава като пример за доблест, който никога няма да бъде изличен от 
паметта на тези, които го видяха.  

След това командването на войската бе възложено на мен. Аз се разпоредих канонерските лодки заедно с 
бързоходната лодка (rocketboat) да бъдат незабавно изведени на предна линия; щурмовият отряд бе сформиран от 
лейтенант Джъл от Кралската морска артилерия, канонерките откриха изключително резултатен огън към къщите и 
батареята и съвсем скоро вражеският огън бе накаран да замлъкне. 

Аз разпоредих на щурмовия отряд да атакува и мястото бе светкавично превзето от отряд морски артилеристи и 
моряци, предвождани от лейтенант Джъл от Кралската морска артилерия и лейтенант Хоуки* от Кралския 
военноморски флот. 

Установихме, че врагът вече се е оттеглил към тила и се прикриваше така усърдно, че всяко преследване щеше да е 
напразно. 

Това, което бяхме превзели, се оказа габионово укрепление, оръдията от което бяха изнесени, а амбразурите – 
запушени. Състоеше се от един фронт по протежението на реката, издигнат на около 15 фута височина и 400 ярда на 
дължина; в задната му част имаше блато, а двата фланга, които на дължина нямаха и 30 ярда, бяха защитени, както и 
предната част; това укрепление ограждаше около петдесет държавни сгради, конюшни, складове и един склад за 
муниции. Укреплението бе изцяло унищожено, сградите съборени, така че в момента нищо не стои на това място, освен 
камара руини. Част от града Сулина, откъдето врагът бе открил огъня, беше изгорена; за главната улица прецених, че е 
уместно да бъде пощадена.  

Нямаше как да бъдат пресметнати погубените врагове, макар да бе видяно как падат вътре в окопите. Склонен съм да 
мисля, че са били решени да отнесат своите ранени и дори мястото да бъде защитавано от неколцина гърци, тъй като 
смесени с руската войска бяха забелязвани хора в носията на тази страна.  

От силния огън, който бе открит срещу нас и от множеството, което след това бе забелязано да се събира в 
далечината, врагът трябва да е бил многоброен преди да се оттегли. 

Длъжен съм да Ви докладвам за изключително доброто поведение на всички, които участваха. Канонерките бяха 
изключително умело направлявани при крайно трудни условия. Те бяха под командването на лейтенант Съливан, 
временно заемащия чина лейтенант Лайънс и господата Гулдън и Кърби, помощник-капитани. 

Със съжаление трябва да съобщя, че г-н Кари, втори капитан, бе зле ранен; той се държа по най-достоен начин. 

Съдбата отреди на лейтенант Джъл*  да се отличи особено със своето хладнокръвие и доблест при командването на 
военните моряци, а самият той изказа големи похвали за лейтенант Хоуки**, подофицерите и хората, които бяха с него. 
Лекарите заслужиха нашите най-големи благодарности. Доктор Охейгън, изпълнявайки дълга си, бе в центъра на огъня 
и дрехите му бяха надупчени от куршуми. 

Моля да ме извините, че така набързо написах това писмо, но желая „Файърбранд“ да застане незабавно под вашия 
флаг, с тялото на покойния, високо тачен и доблестен капитан Хайд Паркър.  

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания,  

Ричард Ашмор Пауъл, командер 

Вицеадмирал кавалер Джеймс Уитли Динс Дъндъс  

* First Lieutenant H. J. Jull, Royal Marine Artillery. 

** First Leutenant John Frederick Hawkey, R.N. 

Приложение № 2 към Писмо от Средиземно море № 333 

Парна фрегата на Нейно Величество „Файърбранд“ 
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При Сулина, 8 юли 1854 г. 

Господине, 

Моля да ми бъде позволено да приложа съпроводителното писмо от г-н Лайънс (временно заемащ чин лейтенант), 
който командваше лодките на този кораб при атаката и унищожаването на укрепената батарея при устието на Сулина, 
на Дунав. Той се изказа с голямо уважение за поведението на офицерите и войниците под негово командване, особено 
за матроса Джеймс Слейд; но тъй като Вие присъствахте лично, за мен остава само да заявя, че г-н Лайънс показа 
голяма смелост и способности след присъединяването си към кораба, и то не само в този случай. 

Смъртта на нашия любим капитан Хайд Паркър, която завинаги дълбоко ще оплакваме, наскърби дълбоко всички, 
които бяха имали щастието да служат под негово командване; но той умря, оставяйки след себе си пример за героична 
доблест и талант. 

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания,  

Уилям Гор Джоунс, старши-лейтенант, командващ кораба на Нейно Величество „Файърбранд“ 

До Командир Ричард Ашмор Пауъл, Кралски военноморски флот 

Парен шлюп на Нейно Величество „Везувиъс“. 

► Sir Algernon McLennan Lyons, 1896. По време на 
престрелката при Сулина Алджернон Макленън Лайънс е 
лейтенант на Нейно Величество „Файърбранд“ и командващ 
една от десантните лодки. 

Допълнително приложение № 1 към Приложение № 2 в 
Писмо от Средиземно море № 330 

Парна фрегата на Нейно Величество „Файърбранд“ 

При Сулина, 8 юли 1854 г. 

Господине,  

Имам честта да Ви препратя докладите на участвалите лодки и 
броя на убитите и ранени при атаката и завладяването, днес, на 
укреплението на левия бряг на Дунав. 

Командването на едната дивизия от лодки, след печалната 
кончина на капитан Хайд Паркър, бе прехвърлена на мен; тъй 
като пинасът под моето непосредствено командване беше пред 
останалите лодки, той привлече към себе си основната част от 
вражеския огън и с тъга трябва да съобщя, че петима души в 
лодката бяха ранени (трима, тежко). 

Трябва, господине, да се изкажа най-похвално за доброто поведение и твърдостта на всички офицери и войници под 
мое командване под дразнещия огън на врага и горещо моля да сведа имената им до Вашето внимание. Макар че 
всички се държаха добре и ще бъде едва ли не несправедливо да посочвам конкретни имена, имам честта да спомена 
по-точно матрос Джеймс Шейд, който, с тъга заявявам, след като се отличи силно, бе тежко ранен. 

Лейтенант Джъл от Кралския военноморски флот се изказва също толкова похвално за поведението на моряците под 
негово командване. 

Тъй като вече сте запознат с обстоятелствата, заради които страната е принудена да оплаква кончината на капитан 
Хайд Паркър и последвалото пълно поражение на врага и унищожаване на неговите укрепления, което обаче едва ли 
може да изкупи тази смърт, за мен ще е излишно да навлизам в подробности по сражението.  

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания, Алжърнън Лайънс, временно 
заемащ чин лейтенант, до лейтенант Уилям Гор Джоунс, Кралски военноморски флот, кораба на Нейно Величество 
„Файърбранд“. 

Допълнително приложение № 2 към Приложение № 2 в Писмо от Средиземно море № 330 

Списък на лодките, офицерите и моряците от кораба на Нейно Величество „Файърбранд“, при унищожаването на 
батареите при устието на Сулина на Дунав 
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Пинас, гаубица за 12 фунтови снаряди – г-н А. Лайънс, временно заемащ чин лейтенант, Лейтенант Хоуки от Кралския 
военноморски флот, екипаж от 17 моряка и 8 военнослужещи.  

1-ви катер, скоростна лодка (rocket-boat) – г-н Мале, флотски курсант, екипаж - 11 моряка и 8 военнослужещи.  

Лодка с гребно колело, гаубица за 24 фунтови снаряди – г-н Дени, флотски курсант, екипаж - 18 моряка.  

Гиг – г-н Евърард, морски кадет, почитаемия П. Роджърс*, на служба с военните лекари, екипаж - 4 моряка и 4 
военнослужещи.  

Галера – Капитан Хайд Паркър, д-р Охейгън, военноморски лекар, г-н Максорли, помощник-военноморски лекар, 
екипаж - 6 моряка.  

Уилям Гор Джоунс, старши-лейтенант 

* Пърси Роджърс – военноморски инструктор и капелан. 
http://www.academia.edu/14402659/_Schoolies_Teachers_of_the_Royal_Navy_and_Royal_Marines_1700-1914_Part_2 (p. 
97). 

 

▲ Boat attack at the Sulineh mouth of the Danube. // The Illustrated London News, No. 696, Vol. XXV, Saturday, August 5, 
1854, p. 104. 

Допълнително приложение № 3 към Приложение № 2 в Писмо от Средиземно море № 330 

Списък на лодките, офицерите и моряците от кораба на Нейно Величество „Везувиъс“, при атаката на батареите при 
устието на Сулина на Дунав, 8 юли 1854 г. 

Пинас – г-н Съливан*, лейтенант, г-н Кари, втори капитан, 4 военнослужещи, 13 моряка.  

Лодка с гребно колело – г-н Гулдин, помощник-капитан, г-н Кърби, помощник-капитан, г-н Конгдън, дърводелец. 1-ви 
сержант Тос Хийт, 4 редника, 13 моряка.  

Първи гиг – капитан Пауъл, 1 военнослужещ, 5 моряка.  

Втори гиг – г-н С. Б. Суон, писар, изпълняващ длъжността адютант на командир Пауъл, г-н Кинг, помощник-
военноморски лекар, 2 военнослужещи, 4 моряка.  

Ричард Ашмор Пауъл, командер 

* Lieutenant George Lydiard Sulivan. 

Приложение № 3 към писмо от Средиземно море № 330 

Връщане на убитите и ранените при атаката на укреплението на Дунав, 8 юли 1854 г. 

Убити – „Файърбранд“ - капитан Хайд Паркър, прострелян в сърцето.  
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Ранени – Ричард Смит, огняр, тежко; Питър Уеб, редови моряк, тежко; Джас Шейд, матрос, тежко; Матю Липсън, 
помощник-боцман, леко; Уилям Спароу, сержант (морска пехота), кораб на Нейно Величество „Лондон“, доста тежко.  

„Везувиъс“ – г-н Едуард Кари, втори капитан, доста тежко. 

Джон Рийс, Изпълняващ длъжността заместник-инспектор на Флота“. (The London Gazette, No. 21 576, Friday, July 28, 
1854, p. 2321-2323). 

 

▲ Sulina, Mouth of the Danube. // The Danube: its history, scenery and topography. By William Beattie, M.D. / splendidly 
Illustrated, from Sketches taken on the spot, by abresch and Drawn by W. H. Bartlett, ESQ: Virtue and Co., London, 1844, p. 
231. 

20. В статията си С. А. Пинчук пише: „Весной 1854 года 29-летний Паркер-младший, командовавший 4-пушечным 
колёсным фрегатом второго класса (Файербранд), вместе с небольшой эскадрой британских и французских военных 
кораблей прибыл на Чёрное море с целью блокировать побережье между Варной и дельтой Дуная“.  

Парната фрегата „Файърбранд“ е въоръжена с 6 оръдия, а не с 4, както пише Пинчук. (O'Byrne's naval annual for 1855. 
London, Piper, Stephenson & Spence, 1855, p. 65). Английската и френска Средиземноморски ескадри, под командването 
на вицеадмиралите Джеймс Уитли Динс Дъндъс и Фердинанд Алфонс Амлен, влизат в Черно море на 3 срещу 4 януари 
1854 г. На 2 юли 1854 г. в залива на Балчик хвърля котва и френската Атлантическа ескадра, под командването на 
вицеадмирал Арман Жозеф Брюа. (The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and 
Co., (May 1854), p. 276-277; L'expédition 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. 12; The 
Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and Co., (June 1854), p. 328-329).  

С. А. Пинчук цитира английските вестници (“The Times” и “The Morning Chronicle”) непълно (без номер на броя и 
страници). Г-н Едуард Кари (Mr. Edward A. Carey) е “second master” (втори капитан на канонерска лодка), а не както 
пише Пинчук – щабс-капитан (на „Везувиъс“ няма такава длъжност) (The New Navi List and general record of the services 
of officers of the Royal Navy and Royal Marines, conducted by Joseph Allen, R.N. London, Parker, Furnivall and Parker, 1855, 
p. 158).  

С. А. Пинчук пише: „Гребные суда в тот период были вооружены 24-фунтовой пушечной карронадой, а 20-вёсельный 
баркас брал на борт два таких орудия и роту десанта (до 140 человек)“.  

В своите доклади командващите офицери посочват точното наименование и въоръжение на своите десантни лодки 
(нито една от тях не побира 140 човека), две от тях са въоръжени с по едно 12 и едно 24 фунтови оръдия и една 
(rocket-boat) – с конгревови ракети. 
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„В своём донесении он [капитан Ричард Ашмор Пауъл], помимо того, сознательно приуменьшил количество потерь, 
лишь вскользь упомянув о тяжёлом ранении штабс-капитана Кари“, пише в своята статия Пинчук. Как капитан на кораб 
на Нейно Величество ще скрие загубите при престрелката, в доклад до командващия английския флот в Черно море 
вицеадмирал Дъндъс, вероятно знае само С. А. Пинчук.  

„Английский десант на 9 баркасах с пушками и с конгревовыми ракетами при поддержке корабельной артиллерии 
трижды пытался взять штурмом деревянное строение таможенного карантина“. Трудно ще приемем твърдението на 
Пинчук, че корабната артилерия на „Файърбранд“ и „Везувиъс“, тогава в устието на реката, обстрелва защитниците на 
карантината (и своите десантни лодки).  

„Поскольку соотношение нападавших и оборонявшихся равнялось 1 к 28, то после такой оплеухи воинственно 
настроенная английская общественность и пресса, ожидавшие громких побед британского оружия именно на 
Дунайском театре военных действий, стали с опаской относиться к „несерьёзному“ противнику“, пише в своята статия С. 
А. Пинчук.  

Вероятно състава и въоръжението на английския флот в Черно море са останали напълно неизвестни на С. А. Пинчук. 
(The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and Co., (May 1854), p. 276-277; 
L'expédition 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. 12). 

За това, че екипажите на „Файърбранд“ и „Везувиъс“ не са случайно подбрани, говори и по-нататъшната кариера на 
техните офицери – старши-лейтенант Уилям Гор Джоунс (William Gore Jones), лейтенант Алжърнън Лайънс (Algernon 
Lyons) и лейтенант Джордж Лидиард Съливан (George Lydiard Sulivan) достигат до адмиралски чин. Командер 
(Commander ) Ричард Ашмор Пауъл (Richard Ashmore Powell) достига до чин капитан и командва (от 2 декември 1856 г.) 
корабите на Нейно Величество „Корнуолс“ (H.M.S. Cornwallis), „Боскауен“ (H.M.S. Boscawen), „Британия“ (H.M.S. 
Britannia), а от 16 юни 1866 г. до 1 септември 1869 г. с чин комодор (commodore) и „Топаз“ (H.M.S. Topaze).  

 

▲ Устието на река Дунав при Сулина – 19 век. 

 

Анастас АНГЕЛОВ 
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