
СЪЮЗНИЧЕСКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ КЪМ ИЗТОЧНИТЕ БРЕГОВЕ НА ЧЕРНО МОРЕ 
(ЧЕРКЕЗИЯ, ГРУЗИЯ И АНАТОЛИЯ) В НАЧАЛОТО НА КРИМСКАТА ВОЙНА 

 

▲ Redout Kaleh. April 1, 1856. Kulevi, Georgia; Black Sea. 

◄ Rear-Admiral Sir Edmund Lyons. 

Влизането на Англия и Франция във войната с Русия, на 
страната на Османската империя (27-28 март 1854 г.), 
коренно променя положението на руските укрепления по 
Кавказкия бряг на Черно море [1]. При пълното 
превъзходство на съюзническите флоти всички 
укрепления, от устието на река Кубан на север до Редут-
Кале на юг, са в зоната на обстрел от корабната 
артилерия на съюзниците. Английската и френска 
ескадри биха могли да стоварят десант по всяко време и 
на всяко място. Руснаците се страхуват и от нападения 
на своите укрепления от местното население на Северен 
Кавказ - черкези, чеченци, дегестанци, начело с имам 
Шамил и Мохамед Емин, воюващо с Русия за своята 
национална независимост [2].  

Руското командване отчита всичко това и взема решение 
да разруши укрепленията и да евакуира техните 
гарнизони. „Участь береговых укреплений, казалось бы, 
решалась следующей пометкой императора Николая на 

донесении адмирала Серебрякова: „Эти несчастные гарнизоны, вероятно, приговорены к погибели; 
помочь им мы не в силах“. Но вскоре вслед за этим государь приказал князю Меншикову войти в сношение 
с адмиралом Серебряковым о том, какие из фортов береговой линии следует очистить и как это 
исполнить. Государь полагал снять гарнизоны лишь судами, которые находились в распоряжении 
Серебрякова, и в помощь им нанять малые каботажные суда в Керчи и в Азовском море. Надо было 
постараться спасти только людей, которых доставить в Сухум или Новороссийск; материальную же часть, 
в случае невозможности ее увезти, надлежало уничтожить“ [3]. 

„Еще раньше генерал Реад приступил к очищению укреплений северного участка береговой линии. 15 
марта был очищен Геленджик, 30 марта - Новороссийск, а в начале апреля и Анапа. Весь восточный берег 



2 
 

Черного моря сделался, таким образом, открытым для нападения союзного флота, и сообщение наших 
противников с горцами могло производиться совершенно свободно“ [4]. 

► Vice-amiral Vicomte de Chabannes. 

Със заповед на вицеадмирал Джеймс Уитли Динс 
Дъндас, командващ английската ескадрa в Средиземно 
(и Черно) море, издадена на 1 май 1854 г. на борда на 
флагманския кораб „Британия“, при Севастопол, 
контраадмирал сър Едмънд Лайънс (Rear-Admiral Sir 
Edmund Lyons), с ескадрон от английските кораби 
„Агамемнон“, „Сампсън“ и „Хайфлаер“ (H.M.S. 
Agamemnon [5], H.M.S. Sampson [6], H.M.S. Highflyer [7]), 
заедно с ескадрон френски кораби – „Шарлеман“, 
„Могадор“ и „Вобан“ (Charlemagne, Mogador, Vauban) [8], 
под командването на комодор виконт дьо Шабан (Vicomte 
de Chabannes), е изпратена да атакува и разруши руските 
укрепления и фортове по Кавказкото крайбрежие на 
Черно море (Черкезия, Грузия и Анатолия) [9].  

„Заповед, издадена от вицеадмирал Дъндас. 

От Дж. У. Д. Дъндас, ескуайър 

С настоящото от Вас се изисква и Ви се указва да 
отведете на север към границата корабите и съдовете 
под Ваше командване* и заедно с „Шарлеман“ и 
„Могадор“ да продължите покрай брега на Крим, 
Черкезия и Грузия докато достигнете до азиатската 
граница на Русия при Батуми и да нападате и 
унищожавате различните батареи и укрепления, които намерите за атакуеми, но които си заслужава да 
бъдат нападнати без ненужен риск за Вашите екипажи или кораби; но, подчинявайки се на желанието на 
Нейно величество, Вие трябва да се въздържате от нападения над открити градове и беззащитни селища, 
а също и да нанасяте колкото се може по-малки поражения върху частната собственост, както е уместно 
за успешното изпълнение на целите на войната и за намаляването на военноморската и военна сила на 
врага. 

Понастоящем обаче, Вашата главна цел е да влезете в контакт с черкезкия вожд Шамил или други 
влиятелни главатари; да им окажете такава помощ, каквато можете разумно да си позволите; и да 
съставите някакъв план за нападение на руските укрепления, така че да завладеете някое заслонено 
пристанище (в името на съюзниците) и по този начин, като поставите няколко тежки оръдия и войскова 
сила, да осигурите надежден пристан за защита на търговците, както и на нашите морски кръстосвачи и 
др. 

Ако съумеете да изпълните това двойно задание, Вие можете да свалите на брега оръдия и да оставите 
под заповедите на капитан Брок и лейтенант Стантън със сапьорите и сто военни моряци, докато стане 
възможно сформирането на редовен гарнизон; но при всякакви обстоятелства, ако понастоящем Вие 
намирате това за безопасно и уместно, аз бих желал капитан Брок и лейтенант Стантън и тези от 
сапьорите, за които Вие прецените, да бъдат оставени с черкезките главатари, за да започнат обстойни 
разговори с тях с цел съвместни офанзивни действия срещу руските укрепления. Ако сторите това, Вие 
трябва да ги снабдите с пари и друго необходимо и да определите място, където да бъдат посрещнати от 
кръстосвачите, които ще бъдат изпратени за целта.  

След като напуснете Кафа, Вие трябва да изпратите „Ретрибюшън“, „Файърбранд“ и „Найджър“ обратно 
при мен, при Севастопол, като аз бих искал Вие да пристигнете в Синоп след около дванайсет дни и, 
според необходимото време, с всичкия добитък и прочие, които г-н Казолани** е успял да събере за 
ескадрата, да се присъедините към мен във Варна или Балчик, според случая. 

Издадена на борда на „Британия“ при Севастопол, на 1-ви май 1854 г. 
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Дж. У. Д. Дъндас. 

До контраадмирал сър Е. Лайънс, Барт, кавалер на 
ордена на Бат, рицар-командир 

По нареждане на главнокомандващия 

Д. Дж. Симпсън, секретар“ [10].  

* „Агамемнон“, „Сампсън“, „Хайфлайър“, „Ретрибюшън“, 
„Файърбранд“, „Найджър“. 

** Robert Casolani, Her Majesty's Naval Agent at Sinope 
(The Foreign Office List, forming a complete British 
Diplomatic and Consular Handbook: With maps, showing 
where Her Majesty's Ambassadors, Ministers, Consuls, and 
others, are resident abroad; together with a list of foreign 
diplomatic and Consular representatives resident within the 
Queen's Dominions. January 1865. Compiled by Edw. 
Hertslet. London, Harrison, p. 67). 

◄ Imam Shamil (1797-1871), St. Petersburg, 1859. 

◄ Mоhammed Emin. 

На 5 май 1854 г. от бреговете при Севастопол 
английската ескадра отправа към Кафа (Феодосия), а 
френската ескадра към Керч. Двете ескадри се 
съединяват при Анапа и се отправят на юг към Суджук-
Кале (Новоросийск) и Геленджик [11]. 

Идеята на съюзниците е да въвлекат кавказките 
планинци в изтласкването на руснаците от Черкезия, 
Грузия и Анатолия (с помоща на Османската империя) и 
да създадат снабдителна база по източните брегове на 
Черно море – по-близка от Константинопол (Истанбул) до 
театъра на бойните действия – Крим. Съгласно 
заповедта на вицеадмирал Дъндас контраадмирал 
Лайънс трябвало да установи връзка с черкезкия имам 
Шамил, или с други влиятелни планинци, и да ги включи 
на страната на съюзниците във войната срещу Русия [12].  

На 10 май между Суджук-Кале (Новоросийск) и Анапа 
английските парни фрегати „Хайфлаер“, с капитан Джон 
Мур (John Moore), и „Сампсън“, с капитан Луис Тобаяс 
Джонс (Lewis Tobias Jones),вземат в плен два гръцки 
търговски брига („Свети Йоан Предтеча“ и„Свети 
Николай“), заедно с екипажите, евакуиращи военно 

имущество, жени, деца и руски войници и офицери от Новоросийск към Керч [13]. В писмо до Н. Ф. Метлин 
вицеадмирал Корнилов пише: „Нового ничего, кроме новой глупости Серебякова; вздумал отправить 140 
балаклавцев и больных из Новороссийска в Керчь на греческих бригах; их и взяли англичане“) [14]. На 15 
юни 1854 г. руските пленници (12 офицери и 202 редника) са докарани във Варна на борда на 
транспортния параход „Мегара“ (Megaera). Капитан Съмърсет Калторп, един от адютантите на лорд 
Раглан, пише: „15 юни. Днес се качих се на борда на военния параход „Мегара“, за да видя руските 
затворници. Бяха 12 офицера и 202 редника, всички от руската артилерия. Мисля, че са били прибрани от 
един от нашите кораби от брега на Черкезия. Офицерите изглеждаха много мръсни и мрачни, войниците – 
зле облечени, но като цяло създаваха впечатление на добри хора. Те получават съвсем същата храна, 
каквато и нашите моряци, но без грог, срещу което, доколкото разбирам, те доста роптаят“ [15]. 
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▲ H.M.S. Highflyer, Captain John Moore C.B. &c. February 22, 1856. Sokhumi, Abkhazia, Georgia; Black Sea. 

 

▲ Attaque et bombardement de Redoute-Kalé par les vaisseaux français et anglais Le Charlemagne, L'Agamemnon, les 
frégates Le Mogador, Highflyer et Samson. Le 19 Mai 1854. 

 

▲ Запис от дневника на „Шарлеман“ (петък, 19 май 1854 г., Редут-Кале). 
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На 14 май 1854 г. при Геленджик, евакуиран от руснаците, контраадмирал Едмънд Лайънс води преговори 
с черкезки представители за съвместни действия срещу руското укрепление Суджук-Кале (Новоросийск). 
Преговорите се водят от Томас Саумарес Брок (Thomas Saumarez Brock) [16] – втори капитан на 
флагманския кораб „Британия“ (Additional Captain of H.M.S. Britannia) и лейтенант Едуард Стантън (Edward 
Stanton, Royal Engineers) [17], при посредничеството на преводача от английското посолство в 
Константинопол (Истанбул) Филип Джеймс Сарел (Philip James Sarell) [18]. Черкезките представители са 
разединени, преговорите за съвместни действия не водят до реални резултати [19] и кантраадмирал 
Лайънс продължава с ескадрата си на юг – към Навагинск (Сочи), Свети Дух (Адлер), Гагра, Пицунда, 
Бамбара (Гудаута), Сухум-Кале (Сухуми), Редут-Кале (Кулеви), Поти и Батуми.  

 

▲ Le Mogador transportant des troupes en Crimée, 1855. 

При Сухум-Кале контраадмирал Лайънс научава, че руснаците не са евакуирали Редут-Кале и 
продължава с ескадрата си на юг. На 19 май 1854 г. Лайънс изпраща на брега при Редут-Кале лейтенант 
Фредерик Огъстъс Макс (Frederick Augustus Maxse) от „Агамемнон“ и Джордж Елкок (George Elcock, Chief 
Engineer, H.M.S. Agamemnon) с ултиматум укреплението да бъде евакуирано от руснаците до 10 минути и 
предадено на съюзниците. Лейтенант Макс не получава отговор и към 4,30 часа̀ след обед „Агамемнон“ и 
„Шарлеман“ заемат позиции и откриват огън. Парните фрегати „Могадор“, „Хайфлайър“ и „Сампсън“ 
стоварват десант от 800 души турска пехота с 3 оръдия от лагеруващите при Чукурсу турски войски (под 
командването на Селим паша) [20]. Руснаците изоставят укреплението, което остава в турски ръце [21]. 

В доклада си до вицеадмирал Дъндас контраадмирал сър Едмънд Лайънс пише:  

„№ 21. „Агамемнон“, при Редут-Кале, 21 май 1854 г. 

Господине, имам голямото удоволствие да Ви докладвам, че малката ескадра, поставена под мое 
командване от Вас и адмирал Амелен, бе тази, която изтласка руския гарнизон от единствената позиция 
на този обширен бряг, с изключение на крепостите Анапа и Судак-Кале, близо до Крим, която император 
Николай изключи от общото оттегляне отпреди два месеца. 

2. В Сухум-Кале научих, че руснаците все още владеят Редут-Кале и че за тях е много важно да се 
задържат там възможно най-дълго, за да може армията им да се придвижи напред към Кутаиси, като в 
муниционните складове все още има големи количества боеприпаси и запаси; и същевременно да 
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прихващат кореспонденцията на Селим паша в тази важна точка и да му попречат да завладее това 
пристанище, което е много благоприятно за получаването на припаси. 

3. Ескадрата отплава от Сухум-Кале в утрото на 18-ти и докато подминавахме Редут-Кале забелязахме 
около хиляда души пехота под оръжие, а няколкото отбранителни оръдия бяха с прислуга. Ако бяхме дали 
залп с нашите странични оръдия можехме да принудим врага да се оттегли, но той без съмнение щеше да 
изчака удобния момент и да завладее отново поста след като отминем, поради което аз продължих с 
ескадрата възможно най-бързо към Чуруксу, с надежда главното командване да бъде убедено да ме 
подкрепи с достатъчно хора, така че да завладея и задържа мястото след като преди това сме изтласкали 
врага оттам с нашите оръдия; той изпрати експресно съобщение до Селим паша, чийто отговор пристигна 
рано на следващата сутрин и който постави на мое разположение един батальон от 800 пехотинци и три 
полеви оръдия, които бяха незабавно качени на борда на корабите от ескдарата с пъргавина и усърдие, 
каквито не бях виждал до момента. 

4. В четири часа следобед ескадрата се върна отново при Редут-Кале, където войската слезе на брега под 
прикритието на параходите, на около две мили от батареите, като същевременно на командира на руските 
сили, под зашитата на флаг за примирие, бе изпратено предложение за капитулация от виконт дьо Шабан, 
старшият офицер на френската част от ескадрата и от мен, което бе поверено на лейтенант Макс от този 
кораб, от когото то бе връчено на един офицер, говорещ свободно френски, който, като причина защо не 
може да бъде даден отговор без значително забавяне, изтъкнал отсъствието на командира от мястото. 

5. След забавяне от почти половин час, лейтенант Макс напусна брега без отговор, след което 
„Агамемнон“ и „Шарлеман“ се приближиха възможно най-близо, според както позволяваше дълбочината, и 
откриха огън по окупирания от руската войска пост, както и по морската отбрана, която опита безуспешна 
стрелба по лодките. Врагът скоро се оттегли извън обсега на корабните оръдия и турската войска 
напредна бързо по брега, превзе укрепленията, след което огънят престана. 

 

▲ Capture of Redoute Kaleh, May 19th 1854. From a sketch by Captain Cowper Coles, R.N.). 

6. Врагът се оттегли толкова бързо изпод огъня от корабите, че се провали в опита си да запали 
възпламенимите материали, които бяха подредени за унищожаване от военната част, но, след като се 
озова извън обсега на изстрелите и отстъплението му бе подсигурено с преминаване на реката и 
унищожаването на моста, той откри огън по складовете за боеприпаси и магазиите, а при настъпването на 
нощта търговският квартал, който започваше на известно разстояние от морето и се простираше на около 
миля и половина нагоре по речния бряг, бе в пламъци и това място, което сутринта процъфтяваше, 
вечерта представляваше ужасна сцена на унищожението; жителите на Мингрелия се оказаха много 
противни тъй като се бяха оттеглили с руснаците, за голямо неудоволствие на турците. 

7. Това унищожение, несъмнено, подлежи на дълбоко неодобрение, но е някаква утеха, че сме лишили 
врага от един склад с военни запаси и сме го изтласкали от едно толкова важно място без този успех да е 
предизвикал каквато и да е злополука или нередност. 
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8. Нищо не може да се сравни със сърдечното сътрудничество и съдействие, които получих в този 
изморителен ден от моя френски колега, виконт дьо Шабан, както и от командир Уейли от „Могадор“, 
капитан Джоунс от „Сампсън“, капитан Симъндс от този кораб и капитан Мур от „Хайфлайър“ и, всъщност, 
от всеки офицер от обединената ескадра; но ще бъда несправедлив към един крайно заслужил офицер, 
ако не спомена конкретно старши лейтенант Уилям Ру Роланд от „Агамемнон“ (лейтенант с 
тринайсетгодишен стаж, дванайсет от които на активна служба във флота), върху когото падна голям дял 
от усилията и отговорностите на този ден, тъй като той отговаряше за качването на борда и 
дебаркирането на войската. 

9. Вчера и днес, работни групи от обединената ескадра помагаха на турците да изградят добрата отбрана 
на града и аз съм дълбоко удовлетворен от качеството на работата, която те свършиха; но тъй като 
руснаците вероятно не са далеч, аз мисля, че няма да е разумно турският гарнизон да бъде оставен без 
известна подкрепа, поради което се осмелявам да предложа на Вашето одобрение, при вдигането на 
котвата довечера в по-нататъшно изпълнение на Вашите заповеди, „Сампсън“ да остане за тази цел; като 
прилагам копие от нарежданията, които съм дал на капитан Джоунс. 

10. Имам също така честта да приложа копие от писмото, което аз и виконт дьо Шабан отправихме до 
Мушир Селим паша, освен това дадох указания на капитан Джоунс да насочи вниманието си към Поти и 
Агису, васалитети на Редут-Кале, които също бяха подпалени от врага вечерта на 19-ти този месец. 

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания, Едмънд Лайънс, 
контраадмирал, „Агамемнон“, при Балчик, 28 май 1854 г. [22]. 

На 28 май 1854 г. ескадрите се връщат в Балчик (през Синоп и Пендерекли (Ерегли), където зареждат 
провизии и въглища). 

Бележки: 

1. Съгласно член 4 на Адрианополския (Одринския) мирен договор – 2/14 септември 1829 г. Кавказкото крайбрежие на 
Черно море – от устието на река Кубан до форта Свети Никола (Шекветили – при устието на река Супса) са предадени 
на Русия. 

Руският военен историк (генерал от имфантерията) Андрей Зайончковски пише: „К 1853 году укрепления Кавказа и 
нашей пограничной там линии с Турцией и Персией представлялись в таком виде: Черноморскую береговую линию 
составляли 25 отдельных укреплений и фортов. Из них важнейшими были из укреплений первого разряда: Анапа, 
Новороссийск, Сухум-Кале, Редут-Кале и Поти и из укреплений второго разряда: Геленджик, Вельяминовское, форт Св. 
Духа, Пицунда, Бомбары и пост Св. Николая. 

Наибольшее значение из этих укрепленных пунктов имели расположенные на оконечностях береговой линии: Анапа и 
Новороссийск - на северной и Сухум -на южной.  

С занятием первых двух неприятель приобретал две удобные бухты вблизи Крымского берега и Азовского моря, в 
которых военные суда его нашли бы в течение восьми месяцев в году спокойную стоянку.  

Сухумская бухта также доставила бы противнику удобный рейд для зимовки флота, и, кроме того, из Абхазии он мог бы 
угрожать Имеретии и сообщениям Гурийского отряда.  

Все укрепления были заняты малочисленными гарнизонами, не соответствовавшими потребности для обороны края и 
не имевшими между собой сухопутного сообщения. Так, в Анапе находилось только 1½, батальона вместо 
необходимых для выдержания осады 6 тысяч человек, в Новороссийске - 3 батальона, в Геленджике - 2, при 
недостаточном к тому же числе артиллерии. В случае блокирования берега неприятельским флотом гарнизоны 
оказывались бы разобщенными друг от друга и могли бы держаться только до израсходования провианта. 
Существование береговой линии возможно было только до тех пор, пока наш флот господствовал на Черном море.  

Во всех укреплениях было 268 орудий, причем главные из них были вооружены крайне недостаточно. В Анапе, 
например, вместо полагавшихся только для охранительного вооружения 33 орудий имелось всего 18; в Новороссийске 
их было 13, в Геленджике - 8, в Сухуме - 17, причем более половины орудий были малых калибров“. (А. М. 
Зайончковский. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Том I. Издано на 
средства Военнаго Министерства, С.-Петербург, Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1908, с. 720-721). 

2. За позицията на планинците от Северозападен Кавказ Федор Торнау пише в своите спомени: „Кавказские племена, 
которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его, как наследника 
Магомета и падишаха всех мусульман, своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, 
занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их 
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вмешиваться в свои внутренние дела и дрались с ними или, лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном 
вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятною. Не углубляясь в 
исследование политических начал, на которых султан основывал свои права, горцы говорили: „Мы и наши предки были 
совершенно независимы, никогда не принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, и 
никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить“ (Ф. Ф. Торнау. 
Воспоминания кавказского офицера. Москва, „АИРО-XXI”, 2008, с. 171). 

3. 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. 1124. 

4. Пак там, с. 1126-1127. 

5. http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=43; http://www.pdavis.nl/ShowBiog.php?id=305 

6. http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=2024; http://www.pdavis.nl/ShowBiog.php?id=369 

7. http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=116; http://www.pdavis.nl/ShowBiog.php?id=789 

8. Charlemagne, vaisseau mixte de 450 chevaux, 80 canons – Commandant de Chabannes-Curton, capitaine de vaisseau; 
Mogador, frégate à vapeur de 650 chevaux, en guerre, 28 canons – Commandant Warnier de Wailly, capitaine de vaisseau; 
Vauban, frégate à vapeur de 450 chevaux, en guerre, 20 canons – Commandant Joseph-Eugène de Poucques d'Herbinghem. 

9. „Что касается фортов от Абхазии и к югу, то вопрос об очищении их находился в зависимости от того положения, 
которое примет в отношении нас местное население. Но так как на верность Абхазии рассчитывать в случае вторжения 
турок и их союзников было нельзя, то приходилось отказаться от сохранения и этих фортов. Мера эта являлась для нас 
крайне невыгодной, так как без сопротивления отдавала во власть союзников всю Абхазию и открывала им связь с 
горцами.  

В том случае, если бы снятие фортов было решено, адмирал Серебряков считал необходимым приступить к нему не 
поодиночке, а по несколько фортов сразу, чтобы не дать горцам времени приготовиться к нападению, а также не 
откладывать этой операции, которой в случае разрыва с западными державами могли помешать их флоты“. (А. М. 
Зайончковский. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Том II, часть 
первая. Издан на средства Военнаго Министерства, С.-Петербург, Экспедиция заготовления государственных бумаг, 
1913, с. 492-493). 

„Благодаря дурной погоде, снятие гарнизонов могло начаться только 3 марта. В этот день 7 пароходов, под флагом 
адмиралов Серебрякова и Панфилова, имея на буксире гребные суда и транспорты, вышли из Геленджика и, 
продвигаясь вдоль кавказского берега, снимали гарнизоны, которые первоначально доставлялись в Геленджик, а 
больные - в Феодосию. Вся операция произошла совершенно спокойно от покушения противника, и лишь у 
Навагинского укрепления на виду нашей эскадры появились английский и французский пароходы, которые, впрочем, 
поторопились скрыться. Ввиду бурного моря не удалось лишь снять людей с укрепления Св. Духа, но в ночь с 9 на 10 
марта и они были сняты особо высланным для этой цели из Севастополя пароходом "Громоносец. 

Таким образом, гарнизоны 2-го отделения Черноморской береговой линии, в количестве 6 000 человек с семьями были 
нашим флотом спасены от верной гибели или плена, к которому их приговорил князь Воронцов, и послужили для 
усиления Геленджика и Новороссийска“. 

„Впрочем, вся операция снятия гарнизонов в Абхазии была произведена совершенно спокойно. 22 марта были сняты 
гарнизоны Пицунды и Бомборы, которые отступили на Сухум-Кале и вместе с гарнизоном этого последнего отошли на 
присоединение к Гурийскому отряду. Что же касается гарнизона Гагры, то 23 апреля он был снят добровольцем 
греческим шкипером Соррандо Фота и доставлен в Керчь“. (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. 1124-1126). 

10. 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. 258-259. 

11. „Отряду Лаинса из 2-х винтовых кораблей и 4 параходов очень понравился Геленджик, нами очищенны; он туда 
заходил, посетив Феодосию, Керч и Анапу и созывая там горцев; того и смотри, что изберут Геленджик пунктом для 
направлвния действий своих на Новороссийск и Анапу“. (Русская старина, том XLXIX, Декабрь, С.-Петербург, 1885, с. 
694). 

12. За посещение на 50 черкезки лидери*, начело с Мохамед Емин, във Варна през юли 1854 г. барон Сезар де 
Базанкур пише: „Освен това, нещото, което прави това дело много важно от политическа гледна точка е, че 
лейтенантът на Шамил – Наиб паша, е тук във Варна с петдесет черкезки вожда; и че той ми предлага, ако направя в 
Черкезия десант с армия, да вдигне всички племена и да осигури на мое разположение 40 000 мускета, които да 
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отрежат отстъплението на руснаците и да ги унищожат. Това е много изкушаващо!“ (Писмо на маршал Сент Арно от 
Варна до военният министър, 27 юли 1854 г.)** 

* В своите спомени за посещението си във Варна Мохамед Емин пише: „Проезжая мимо Варны мы встретили 
французские и английские войска у крепости, и они все салютовали нам выстрелами из пушек с каждой батареи. Со 
мною тогда было около 70-ти черкесских князей“. 

** На 25-ти във Варна пристигна делегация от черкезки вождове, между които беше зетят на Шамил, неговият първи 
лейтенант. Те са великолепни войници, с превъзходни и интелигентни лица, изразяващи енергия и смелост. Лесно е да 
се досетим за различните разговори, които се проведоха; и как тези племена и техният вожд възлагаха на нас големи 
надежди да ги подкрепим във войната им за независимост. „Тяхното силно желание“, заявиха те, „е да ни видят сред 
тях“. Техните думи са, както казват арабите, „натежали от обещания“, но това, за което те внимават да не говорят, е 
анархията, царяща между различните племена и тези, които ги оглавяват. Всеки иска да действа самостоятелно като 
същевременно се конкурира в общата цел и трудно признава авторитета на върховния вожд. В тяхна чест маршалът 
заповяда преглед на кавалерийските полкове, лагеруващи при Варна. Тяхното възхищение пред устрема, прецизността 
и единството на нашите маневри се четеше по лицата им. 

Техните носии, гордата им стойка, буйната енергия на външния им вид, също произведоха най-силно впечатление 
върху нашите войници. Усещаше се, че тази човешка раса е родена за независимост и борба. Техните лица носят 
грубия и див отпечатък на техните планини. Те яздят арабските си коне с умение и ги командват с повод, който е 
толкова тънък, че човек би помислил, че ще се прекъсне при допир. Те воюват по донякъде варварски начин. Когато 
във властта им паднат руски пленници, те ги предлагат на руските генерали срещу откуп; а ако последните се 
поколебаят дали да платят исканата сума, безмилостно обезглавяват пленените, казвайки, че е наложително отвреме-
навреме да се прибягва до това, за да се поддържа справедливата цена на откупите“. (The Crimean expedition, to the 
capture of Sebastopol. Chronicles of the War in the East, from its commencement to the signing of the teatry of peace.By the 
Baron De Bazancourt. Translated from the French by Robert Howe Gould, M. A. Vol. I. London, Sampson Low, Son, & Co., 
MDCCCLVI, p. 128-129). 

За посещението на Мохамед Емин, във Варна генерал Зайончковски пише: „Только летом 1854 года начинается 
обоюдное знакомство союзников и предводителей мятежных племен Кавказа. К маршалу С.-Арно в Варну прибыла на 
совещание целая масса предводителей горцев, с которыми он ничего не мог поделат. Каждый из них не думал об 
общем деле, а лишь старался использоват выгодный случай для своих личных целей. Турки посылкой на Кавказ своих 
агентов, которые должны были работат в пользу признания горцами оттоманскаго владычества, еще более 
увеличавали смуту и местныя интриги. С.-Арно отказался от поддержки всех мелких народностей Кавказа и высказал 
мысль о необходимости оказаыват помощ лишь Шамилю, который только и мог объединить борьбу на Кавказе в своих 
руках и представит грозную для нас силу. Но туркам не улыбалось такое усиление могущества Шамиля, и между 
оттоманским правительством и имамом происходили постоянныя недоразумения, которыя много портили дело“. (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. 1184-1185).  

„В июле 1854 г. Мохаммед Эмин, во главе с представительной черкесской делегацией по приглашению союзного 
командования был в их ставке в Варне для переговоров о совместных действиях против России.  

В докладе вице-адмиралу Гамелену отмечалось, что черкесским вождям не нравится, что с ними обращались как с 
второстепенными помощниками, которых просили принять участие в осуществлении планов франко-английской армии, 
в то время как они стремились к священной войне за свою независимость“. (Народы Северного Кавказа в европейской 
культуре и общественном сознании (историографические и источниковедческие аспекты). Часть I. Мишель Лезюр. 
Франция и Кавказ в эпоху Шамиля в свете донесений французских консулов. Нальчик, 2015, с. 16). 

13. Морской сборник, том XII, № 8, Август, Санктпетербург, 1854, с. 254-259. 

14. Русская старина, том XLXIX, Декабрь, С.-Петербург, 1885, с. 694. 

15. Somerset John Gough Calthorpe. Letters from head-quarters; or, The Realities of the war in the Crimea. By an officer on the 
staff. In two Volumes. Vol. I. London, John Murray, 1856, p. 44-45.  

16. http://www.pdavis.nl/ShowBiog.php?id=186 

17. History of the Corps of Royal Engineers by Colonel Sir Charles M. Watson, Late Royal Engineers. Volume III, Reprinted 
1954. The Institution of Royal Engineers Chatham, p. 309-312). 

18. http://www.levantineheritage.com/testi47.htm 

19. “Captain Brock, R.N., Mr. Stanton, of the Royal Engineers, and Dr. Sarell, were then to land, and proceed into the interior, 
communicate with the various chiefs, penetrate, if possible, as far as Schamyl Beyʼs country, and ascertain what  possible help 
might be expected from the mountaineers, in the war, and how the allies could best assist them”. (History of the war in Russia 
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and Turkey: With a geographical, historical, and descriptive account of the Russian and Turkish Empires. By W. Cooke Stafford, 
London, Peter Jackson, 1855, p. 228).  

20. The Illustrated London News, No. 688, Vol. XXIV, Saturday, June 17, 1854, p. 576, 578 

21. В доклада си до Адмиралтейството в Лондон вицеадмирал Дъндас пише:  

„Адмиралтейството, 10 юни 1854 г., № 229, „Британия“, при Балчик, 25 май 1854 г. 

Господине, бих желал да осведомя лордовете-комисари на Адмиралтейството, че „Могадор“ пристигна вчера от Редут-
Кале на грузинския бряг след като на 20-ти този месец остави там сър Едмънд Лайънс с „Агамемнон“, „Шарлеман“, 
„Сампсън“ и „Хайфлайър“, и аз го очаквам довечера или утре сутринта. 

2. Все още не съм получил официалните съобщения от сър Едмънд Лайънс, които ще бъдат препратени веднага след 
като ги получа; но резултатът от неговите действия изглежда да е, че след навлизането в Азовско море при азиатската 
граница на Турция, руският флаг се вее само над крепостите Анапа и Судак, и че единствените два съда, намиращи се 
на този бряг, са били пленени, както бе отбелязано в мое писмо № 214. 

3. Всички селища са били евакуирани, а укрепленията и същественото оборудване – повече или по-малко унищожени 
(много от оръдията обаче са годни за употреба), с изключение на Редут-Кале и Поти, от които руските войници бяха 
изтласкани от огъня на френските и английски кораби и в тях се настани гарнизон от един батальон турски войници, 
които, заедно с три полеви оръдия, бяха по-рано качени на борда на нашите кораби при Свети Николай (Чефкетил). 
Предполага се, че руснаците, около седем или осемстотин души, са се насочили към Кутаиси, за където се предполага, 
че се придвижва и гарнизона с численост от около две или три хиляди, от Сухум-Кале. 

4. „Сампсън“ е на брега, а снощи „Сан Парей“ и два турски парахода отплаваха за Редут-Кале с въоръжение, 
боеприпаси и около 200 до 300 черкези. 

5. Щастлив съм да съобщя, че сред различните племена се забелязва по-голямо обединение и по-силни чувства срещу 
руснаците. 

Използвам тази възможност да ми позволите да изкажа най-високите си почитания, Дж. У. Д. Дъндас, Секретаря на 
Адмиралтейството. (The London Gazette, No. 21 561, Tuesday, June 13, 1854, p. 1826-1827; The Nautical Magazine and 
Naval Chronicle for 1854: a Journal of Papers on Subjects Connected with Maritime Affairs. London, Simpkin, Marshall & 
Company, 1854, p. 382; O'Byrne's naval annual for 1855. London, Piper, Stephenson & Spence, 1855, p. 72-73). 

Бомбардирането на Редут-Кале от съюзническата ескадра през погледа на руснаците:  

„Известия с Кавказа. 6-го мая, около полудня, прибыла перед Редут-Кале, со стороны Сухума, англо-французская 
эскадра, состоявшая из 2-х винтовых 86-ти пушечн. кораблей и 3-х пароходов-фрегатов. Промерив глубину моря, 
эскадра сия выстроилась в боевой порядок на пушечный выстрел от берега и простояла в атом положении около 3-х 
часов, ничего не предпринимая, за тем снялась и отплыла по направлению к Батуму. 

С упразднением постов средней и южной части восточного берега Черного моря, в Редут-Кале временно 
сосредоточены были два черноморских линейных № 9 и 12-го баталиона, собственно для ускорения перевозки во 
внутрь края значительных запасов провианта, свезенного в эту открытую и вовсе неукрепленную пристань. По 
успешном производстве этой операции, начальствующий гурийским и ахалцыхским отрядами, генерал-лейтенант князь 
Андроников прибыл лично 7-го числа в Редут-Кале, с тем, чтобы сделать окончательные распоряжения к очищению 
сего пункта. В тот же день, в 2 часа пополудни, снова появилась перед оным неприятельская эскадра, имея уже на 
буксире до 30-ти баркасов и выслала к берегу парламентера, с письмом на французском языке, за подписью 
начальников неприятельской эскадры: Лайонса (Lyons) и Шабанна (Chabannes). Письмо это заключало в себе 
требование, чтобы не позже как через 10 минут войска наши сдались военно-пленными. Дерзость сия оставлена без 
всякого ответа, и вслед за тем, в 4 1/2 часа, начали бомбардировать ничтожные строения Редут-Кале. Труд был 
напрасный, ибо, по распоряжению самого князя Андроникова, они были уже преданы пламени, войска же спокойно 
следовали по дороге к посту Наджихеви, где назначено было сборное место войскам действующего отряда“. (Известия 
с Кавказа // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений, Том 108. № 431, 1854). 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/ZCVVUZ/izv_kavk_tom_108_nom_431.htm 

22. The London Gazette, No. 21 561, Tuesday, June 13, 1854, p. 1826-1828; Journal des débats politiques et littéraires, 
Vendredi 16 Juin 1854; The Nautical Magazine and Naval Chronicle for 1854: a Journal of Papers on Subjects Connected with 
Maritime Affairs. London, Simpkin, Marshall & Company, 1854, p. 382-384; O'Byrne's naval annual for 1855. London, Piper, 
Stephenson & Spence, 1855, p. 73-75. 
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