
КОМОДОР ДЬО ШАБАН ЗА СЪЮЗНИЧЕСКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ КЪМ ИЗТОЧНИТЕ БРЕГОВЕ 
НА ЧЕРНО МОРЕ И БОМБАРДИРАНЕТО НА РЕДУТ КАЛЕ  

 

▲ Redout-Kaleh (Mingrélie, Mer Noire) – Jean Baptiste Henri 
Durand-Brager (Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore, la Mer de 
Marmara & les Dardanelles, 1855). 

◄ Vice-amiral Pierre-Antoine-Octave-Henri, vicomte de Chabannes-
Curton-La-Palice, 1867. 

Редут кале (при устието на река Хопи) в Мингрелия (днес 
Кулеви, Грузия) е едно от 25-те руски укрепления по 
източния бряг на Черно море. Укреплението става 
печално известно по време на Кримската война (1853-
1856 г.), когато е бомбардирано и опожарено от 
съюзническата англо-френска ескадра на 19 май 1854 г. 
Редут кале охранява търговско пристанище, смятано от 
руснаците за едно от най-важните им притежания в тази 
част на Черно море [1]. Укреплението (с гарнизон от 700-
800 души) охранява и единственният път свързващ 
Черно море с Кутаиси и Тифлис (Тбилиси) [2].   

За укрепленията по Кавказкия бряг на Черно море 
капитан Федор Федорович Торнау, завърнал се от 
черкезки плен в Кавказ, разказва през 1839 г. на 
император Николай I: „Укрепления малы, гарнизоны 
слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от 
горцев, которых не они, а которые их держат в 
постоянной блокаде. Кроме того, в случае европейской 

войны, при появлении в Босфоре любого неприятельского флота, окажется необходимым снять всю 
линию: в горы гарнизонам нет отступления, и ни одно укрепление не в силах выдержать бомбардировки с 
моря“. (Государь Николай Павлович. Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера. // 
Русский архив, 1881, кн. II, с. 241-242). 

Кой е дьо Шабан?  
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▲ “Charlemagne”.  

► Vice-Admiral Sir Edmund Lyons.  

Виконт дьо Шабан (Pierre-Antoine-Octave-Henri, vicomte de 
Chabannes-Curton-La-Palice), е роден на 16 май 1803 г. в 
Париж. През 1823 г. завършва Парижката политехника. 
Морски офицер от 1825 г. От 1854 г. командва (с чин 
комодор) френския линеен кораб „Шарлеман“ 
(Charlemagne). За участието си в бомбардирането на 
Севастопол на 17 октомври 1854 г. е повишен в чин 
контраадмирал (2 декември 1854 г.). От 24 декември 1861 
г. – вицеадмирал. Морски префект на Шербур и Тулон 
(1863-1868 г.). Офицер на Ордена на Почетния легион 
(Légion d'honneur) – 29 октомври 1864 г. Сенатор (18 
ноември 1867г. - 4 септември 1870 г.).  

Умира на 7 март 1889 г. в Париж [3].  

Със заповед на вицеадмирал Джеймс Уитли Динс 
Дъндас, командващ английската ескадрa в Средиземно (и Черно) море, издадена на 1 май 1854 г. [4], 
контраадмирал сър Едмънд Лайънс (Rear-Admiral Sir Edmund Lyons), с ескадрон от английските кораби 
„Агамемнон“, „Сампсън“ и „Хайфлаер“ (H.M.S. Agamemnon, H.M.S. Sampson, H.M.S. Highflyer ) [5], заедно с 
ескадрон френски кораби – „Шарлеман“, „Могадор“ и „Вобан“ (Charlemagne, Mogador, Vauban) [6], под 
командването на комодор виконт дьо Шабан, е изпратена да атакува и разруши руските укрепления и 
фортове по Кавказкото крайбрежие на Черно море (Черкезия, Грузия и Анатолия) и да установи контакт с 
наиб Мохамед Амин, първи лейтенант на имам Шамил, за включването на местното население на 
Северозападен Кавказ – черкези, чеченци, дегестанци във войната с Русия на страната на съюзниците – 
Англия, Франция и Турция [7]. Преговорите с черкезките и чеченските представители (водени от капитан 
Томас Саумарес Брок (Thomas Saumarez Brock) и лейтенант Едуард Стантън (Edward Stanton, Royal 
Engineers), при посредничеството на преводача на английското посолство в Константинопол – Филип 
Джеймс Сарел (Philip James Sarell) не водят до конкретни резултати – планинците са разединени, а 
турците сред тях непопулярни [8]. 

Преди да бомбардират Редут кале контраадмирал Лайънс и комодор виконт дьо Шабан изпращат писмо 
до командващия офицер да предаде крепостта. Руснаците не отговарят на ултиматума, предаден от 
лейтенант Фредерик Огъстъс Макс (Frederick Augustus Maxse) (Acting Flag Lieutenant to Sir Edmund Lyons), 
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и „Агамемнон“ и „Шарлеман“ откриват огън. Парните фрегати „Могадор“, „Хайфлайър“ и „Сампсън“ 
стоварват на две мили от Редут кале десант от 800 души турска пехота с 3 оръдия от лагеруващите при 
Чурук-су турски войски. Руската крепостна артилерия не отговаря на огъня и гарнизонът се изтегля към 
Кутаиси. Редут кале остава в турски ръце [9].  

◄ Vice-amiral Ferdinand-Alphonse Hamelin (1796-1864). 

◄ Jean-Étienne-Théodore Ducos - Ministre de la Marine et des 
Colonies. 

В доклада си до министъра на флота и колониите Теодор 
Дукос (Théodore Ducos) вицеадмирал Амлен (Vice-amiral 
Ferdinand Alphonse Hamelin) пише от борда на „Вил дьо 
Пари“ в залива на Балчик: 

„Балчик, „Вил дьо Пари“,  

25 май 1854 г. 

Господин министър, 

В предишните си писма имах честта да информирам 
Ваше превъзходителство за слуховете, че руснаците 
продължават с оттеглянето от укрепленията си в 
Черкезия и Грузия, както и от Сухум-Кале и Редут-Кале, 
които са пристанищата за снабдяване с продоволствия 
на тяхната армия в Азия, като второто ги прави много  
ценни. Тези слухове ми бяха потвърдени официално с 
пристигането на френската фрегата „Могадор“, 
съставляваща част от англо-френската дивизия на 
адмирал Дъндас и от моето изпращане на черкезкия 
бряг. Приложен изпращам доклада на командира на 
„Шарлеман“, който ми съобщава подробностите във 
връзка с операциите, които тази военноморска дивизия 
ще извърши. Ако го прегледа, Ваше превъзходителство 
ще забележи, че Анапа и Sujack-Bay* са единствените 
места, запазени от руснаците; техният гарнизон там бе 
увеличен и в момента представлява войска от 20 000 
души; това съсредоточаване на сили недалеч от 
Керченския пролив показва, че врагът ще защитава 
подстъпите към Таманския полуостров, който контролира 
пролива. 

Редут-Кале не беше още напълно изоставен, когато 
англо-френската военноморска дивизия се появи пред 
неговия бряг; но действията на нашите кораби и на един 
турски батальон, осигурен от Селим паша, бяха 
достатъчни, така че укреплението да остане в наше 
владение, а въпросният батальон се установи там на 
гарнизон. 

Независимо колко удовлетворителни бяха тези 
резултати, с адмирал Дъндас бяхме уведомени, че няма нито миг за губене за изпращането на 
подкрепление от турска войска и параходи, чиято цел щеше да бъде да завладеят Сухум, където 
грузинците и черкезите започнали да си оспорват властта, наричайки себе си турска войска, за да си 
присвоят укрепленията, където вече се вееше отоманският флаг. Вчера имахме съвещание по този 
въпрос с вицеадмирал Ахмед паша* и беше решено, че, с оглед на спешността, параходът „Сан Парей“ и 
два турски кораба трябва да отплават незабавно, за да откарат войската до Сухум-кале, а също и 
оборудване, оръдия, барут и т.н, с една дума – всичко, което Ахмед паша прецени за уместно да бъде 
откарано на онзи бряг**. Така че Ваше превъзходителство вижда, че нещата са взели добър обрат по 
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бреговете на Грузия и Черкезия, където отоманският флаг скоро ще се вее така, както някога се е вял. 
Избрахме нос Бардан за мястото, където да провеждаме редовни срещи с Шамил и неговите пратеници. 

Оставам с най-искрени почитания,  

подпис: Амлен“. 

* Sujack-Bay, по-точно – Суджук-Кале (Новоросийск). 

** “et le soir, le vaisseau á vapeur anglais le Sanspareil et les frégates á vapeur turques avant des troupes et des 
munitions á bord, sont partis pour Redout-Kalé”. (Journal de Constantinople. Écho de l'Orient. 9 Année, No. 519, 
29 mai 1854, p. 1). 

 

▲ H.M.S. Agamemnon off Greenwich, 1857. 

В доклада си за съюзническата експедиция към източните брегове на Черно море (и бомбардирането на 
Редут-Кале на 19 май 1854 г.) до командващият френската ескадра в Средиземно (и Черно) море 
вицеадмирал Амлен, комодор виконт дьо Шабан пише [10]: 

„Пред Редут-Кале, „Шарлеман“,  

20 май 1854 г. 

Адмирале, 

Вече Ви дадох отчет за извършеното от нас след 9-ти този месец. Племената по черкезкия бряг, който 
обикаляме, се подчиняват само на отделни вождове, които не се разбират добре помежду си. Те се 
нуждаят на всяка цена от един водач, който да поеме върховното командване и който да има върховен 
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авторитет пред всички. Наибът, или лейтенантът на Шамил (Мохамед-Емин бей), отговаря на всички тези 
условия и всички вождове, с които се срещнахме, изглеждат склонни да му се подчиняват; ще бъде от 
решаваща важност да се свържем с него. 

На 10-ти вечерта при него бе изпратен куриер. Надявахме се да го видим при Геленджик, но тъй като 
адмирал Лайънс научил, че той нямало да може да пристигне в близките десетина дни въпреки дадените 
уверения, че ще бъде там най-късно на 14-ти (така че щеше да се наложи да останем на котва още четири 
дни), ние решихме да не бавим повече нашето заминаване и на 14-ти вечерта отплавахме от Геленджик. 

На следващия ден по обяд хвърлихме котва пред Бардан. На това място не съществува никакво 
укрепление, нито има друга защита освен гористите планини, които се спускат до самото море. При все 
това, руснаците никога не са успели да се установят тук и многобройните села в близост до брега винаги 
са били обитавани от черкези; до този момент именно през Бардан черкезите са получавали боеприпаси, 
които са им били докарвани от Трапезунд с турски кораби, които са успявали да излъжат бдителността на 
руските крайцери. Това е мястото, където в средата на миналия ноември Ахмет паша се качи на борда 
заедно с една турска дивизия. Дълбочината на водата при брега е десет разтега; времето е хубаво, но в 
момента, в който задухат западните ветрове трябва да се избяга в открито море. 

Черкезкият вожд Исмаил бей, който пристигна от Константинопол на борда на „Терибъл“ е в Бардан. 
Адмирал Лайънс го остави там с капитан Брок, лейтенант Стантън от инженерните войски, доктор Сарел и 
охрана от петима сапьори-специалисти по поставяне на мини, за да намерят наиба и подготвят с него 
атаката срещу Суджук-Кале и Анапа. Според указанията, дадени на капитан Брок от адмирал Лайънс, 
които той любезно ми съобщи, тези действия пред черкезкия вожд са от името на Англия и Франция. 
Резултатът ще стане известен едва когато капитан Брок се завърне в Бардан и в края на месеца ще се 
наложи да бъде изпратен параход, който да го намери. 

На различните срещи, които имахме с черкезките вождове, те казаха, че ще чакат заповед от нас, за да се 
съюзят и тръгнат срещу руснаците. Ние не преставаме да им повтаряме следното: „Бъдете в постоянна 
готовност да се вдигнете всички заедно и изчакайте заповедите за действие на Шамил или Емин-бей. Що 
се отнася до нас, ние ще действаме откъм морето, когато моментът настъпи, за да ви помогнем да 
изтласкате руснаците от местата, които те все още владеят на черкезка територия“.  

За да засвидетелства нашата симпатия към тях, адмирал Лайънс обмисля да им подари патрони; и, както 
установихме след една проверка на завзетото от „Хайфлайър“, това ще е един добър начин да ги 
оползотворим: общият размер на плячката беше 18 000 броя – 9 000 за англичаните и 9 000 за нас, както 
и още 1 000 от „Шарлеман“. 

На 16-ти, в три часа сутринта, отплавахме от Бардан за Сухум-Кале, придържайки се близо до брега. 
Преминахме пред укрепленията Соча, Свети Дух, Пицунда, Бамбори – всички изоставени от руснаците и 
частично разрушени; много от тях още са с оръдия. В седем часа хвърлихме котва в залива на Сухум-
Кале, на половин миля от града. Намерихме селището отлично запазено и то е много по-значимо, 
отколкото сме предполагали. Красиви каменни къщи обточват брега и голямата улица, която води към 
хълма, където са разположени казармите и болницата. Има големи сгради, полкова школа, митница, а 
още по-нататък – красиви къщи с градини, украсени от разцъфнали розови храсти; и накрая, около двеста 
дървени къщички в предградията. От външната страна всичко създаваше впечатление за непокътнато 
богатство и удобства; но що се отнася до вътрешността на къщите, тя бяха разграбени от абхазците, 
които се бяха спуснали от планините си след оттеглянето на руснаците. 

На 19-ти април един корпус от руската войска, наброяващ между 3 000 до 4 000 души напусна Сухум-
Кале, за да се отправи към Кутаиси. Жените и болните са били, най-вероятно, качени на гръцки кораби и 
изпратени в Керч. Оръдията на укреплението и полевата батарея бяха оставени. Бяха 30 на брой. Не 
всички бяха повредени (чрез набиване на гвоздей в запалителното отвърстие), а тези, които бяха, не бяха 
напълно извадени от строя. Лафетите бяха изгорени, а барутът, както ни бе казано, бил хвърлен в морето; 
всички останали боеприпаси стояха непокътнати. Имаше хиляди гюллета, снаряди и картеч, огромни 
запаси от брашно (няколкостотин бурета) и 7 до 800 бурета антрацитни въглища. Руснаците трябва да са 
имали много важни съображения, за да напуснат толкова бързо това важно укрепление, оставяйки такива 
съществени запаси. Изглежда са имали намерението да изгорят Сухум-Кале, така както са изгорили 
всички други, напуснати от тях укрепления. Но по молба на престолонаследника на Абхазия – принц 
Михаил Шаваршидзе, те не унищожили нищо срещу условието, че оттеглянето им към Кутаиси няма да 
бъде възпрепятствано от абхазците. Така че градът бил предаден на принц Михаил или, по-скоро, на 
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неговия представител Хасан бей; но Мохамед-Емин бей изпратил 2 000 черкези под командването на 
Ибрахим бей, които да завладеят Сухум-Кале; те пристигнали там малко след оттеглянето на руснаците и 
завладели укреплението. 

При нашето пристигане, този Ибрахим бей беше отплавал преди няколко дни за Чурук-су, за да се 
договори със Селим паша как султанът може да запази владението върху Сухум-кале. От две хилядите 
черкези, 1 500 се бяха завърнали в техните планини, а останалите бяха в крепостта под командването на 
Решид бей. 

Бързайки да продължим по пътя си, ние напуснахме Сухум-Кале на 17-ти в три часа сутринта и по обяд 
минахме пред Редут-Кале. От пръв поглед можахме да видим, че, противно на това, което ни беше казано, 
укреплението не беше изоставено. Приближихме се незабавно за разузнаване на дивизията, на около 
миля и четвърт при дълбочина седем разтега. „Сампсън“ получи заповед да се приближи до сушата за 
проучване. Според сведенията, предадени от „Сампсън“, който беше на около пет кабелта при 22 стъпки, 
всички кораби можеха да обстрелват батареята, разположена при входа на реката; корабите – от 
разстояние от осем до девет кабелта, а параходите – от по-малко разстояние. Нямаше никакво съмнение, 
че Редут-Кале може да бъде унищожен. Аз отидох на „Агамемнон“, за да изработим на момента с 
адмирала план за действие. Унищожаването на укрепление в обсега на нашите оръдия, принадлежащо на 
руснаците, беше лесна работа, в която нито аз, нито адмиралът се съмнявахме. Но тъй като целта беше с 
всички наши сили и средства да служим на каузата на турците, и тъй като от една страна можехме да 
унищожим укреплението, но, от друга, не можехме да го превземем със собствени сили, ние решихме, че 
трябва бързо да стигнем до Чурук-су, при Селим паша, и да искаме подкрепление. Наистина, позицията на 
Редут-Кале щеше да е от огромно значение за турската армия и по-добре щеше да бъде, вместо да го 
унищожим, да обединим нашите действия със Селим паша, за да го завладеем и да му го дадем. След 
като това беше решено, ние продължихме да се придвижваме с най-голяма бързина на юг и вечерта, в 
шест и половина часа, хвърлихме котва пред Чурук-су; осемстотин души бяха незабавно събрани на брега 
и качени на нашия кораб. В десет часа дивизията вече се движеше на север. Войската беше на 
параходите; само на „Могадор“ имаше 375 души. С приближаването ни към Редут-Кале можеше да се 
види, че нищо не се е променило от предишния ден. При оръдията и при отбранителното укрепление, 
разположено при входа на реката, постоянно се виждаха хора. Беше забелязан един ескадрон от 
менгрели или казаци, придвижващ се през гората към Редут-Кале; предположихме, че се подготвят за 
съпротива; двамата с адмирал Лайънс взехме следните решения: да спрем на две мили южно от 
батареята, да спуснем нашите лодки, които да се отправят към параходите, за да вземат войската. Що се 
отнася до нас, аз бях взел и най-дребните предпазни мерки, за да може всичко това да бъде изпълнено с 
ред и бързина; войниците се спускаха в лодките по роти и части. Броят на хората, които трябваше да се 
качат на всяка лодка беше определен предварително; мястото, където всяка лодка щеше да дебаркира 
беше известно, лодките бяха въоръжени за битка; всички трябваше да се съберат зад „Сампсън“, който 
имаше специалната задача да прикрива дебаркирането, което трябваше да стане съвсем близо до 
мястото, където бяхме спрели. Корабите, закотвени възможно най-близо до сушата и разположени косо 
към батареята, трябваше да обстрелват гората с шрапнели, за да изтласкат войските, които можеше да 
бъдат разположени там с цел да попречат на дебаркирането; след като веднъж войската напредна 
толкова, че корабите не можеха да продължават с огъня, лодките поеха покрай брега, готови да подкрепят 
турската пехота с оръдията си.  

Тези приготовления, изпълнени най-прецизно, вероятно са сломили съпротивата на врага. В Редут-Кале 
беше изпратен парламентьор, носещ заповед за капитулация (копие от която прилагам)*, написана 
съвместно от мен и адмирал Лайънс. Адютантът на адмирал Лайънс бил приет от няколко офицера, 
между които и един принц, всички говорещи отличен френски; бил помолен да изчака за малко 
пристигането на главнокомандващия, който бил предупреден; след десет дълги минути, през които никой 
не се появил, парламентьорът се оттеглил. Огънят започна незабавно; батареята не отговори. Войската, 
вече на сушата, щурмува укреплението, в което не намериха жива душа. На около петстотин метра от 
входа, по двата бряга на реката се събра флотилия от лодки; именно с тях се оттеглиха последните 
руснаци, както и неколцина от менгрелския ескадрон, които размениха няколко пушечни изстрела с 
турските преследвачи; те прекъснаха моста след като преминаха през него, с което попречиха на по-
нататъшното преследване. В равнината се виждаше малка колона от около 7 до 800 души – кавалерия и 
пехота, която се оттегляше. При оттеглянето си те бяха запалили едно доста голямо село, което се 
намираше на десния бряг. По такъв начин бяха изгубили и складовете си, пълни със запаси. Руснаците 
трябва да са се чувствали напълно защитени от внезапна атака, тъй като пътят от Чурук-су до Поти не 
съществуваше и, за да ги достигнем, трябваше да застанем срещу армейския им корпус, разположен пред 
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Озургети. Единствено флотът би могъл да ги победи. След като турците се настаниха в Редут-Кале, те се 
заеха с окопите. Тази сутрин двамата с адмирал Лайънс отидохме там, за да проверим всички на място. 
Дадохме на хората инструменти, за да ускорят работата по укрепленията, които трябваше да им осигурят 
възможност да устоят дори и на превъзхождаща ги сила. Ще отплаваме чак утре вечер. Адмирал Лайънс 
счита, че е необходимо да бъде оставен един параход, който, в случай на атака, ще даде както реална, 
така и морална подкрепа на турците; аз съм на мнение, че това решение на адмирала е не само умно, а 
дори и необходимо; корабът, който ще остане, е „Сампсън“. По-късно той ще се отправи към Бардан, за да 
намери капитан Брок. 

Озургети, където в момента се намира основната част от турската армия, падна преди около месец в 
ръцете на Селим паша. Беше завладян почти без никакво усилие; бяха намерени складове, пълни с 
припаси. Слабата съпротива, оказана от руснаците, може да бъде обяснена единствено опасенията им, че 
е трябвало да се изправят срещу превъзхождаща ги сила. 

Оставам с уважение, Командир на „Шарлеман“, 

подпис: дьо Шабан“. (Le Moniteur universel, Journal officiel de lʼEmpire Français, Numéro 164, Mardi 13 juin 
1854, p. 1-2; Journal des débats politiques et littéraires, Mercredi 14 Juin 1854, p. 1-2). 

 

▲ Bombardment and capture of Redoubt Kaleh. // The Illustrated London News, No. 688, Vol. XXIV, Saturday, June 17, 1854, 
p. 578. 

 

▲ Burning of Redoubt Kaleh during the Crimean War. // The Illustrated London News, No. 688, Vol. XXIV, Saturday, June 17, 
1854, p. 578. 
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На 24 май 1854 г. „Шарлеман“ хвърля котва в залива на Синоп (където вече са хвърлили котва 
„Агамемнон“ и парната фрегара „Хайфлаер“). На 29 май „Шарлеман“ е в залива на Балчик, попълнил 
своите запаси от въглища, гюлета и барут в Хераклея (Ерегли). 

 

▲ Le Vauban, Commandé par le Capitaine de Vaisseau d'Herbinghen, chasse devant lui deux Croiseurs Russes qui se 
réfugient à Sévastopol. Mars 1854. Paris, Lemercier, 1860. 

Бележки: 

1. „В Редут-Кале нет гавани, а потому суда останавливаются на открытом рейде, верстах в пяти и далее от берега.... Он 
занимает обе стороны реки Хопи, в полуверсте от впадения ея в море, и составляет главную пристань для всех судов с 
товарами, идущих из Средиземнаго, Чернаго и Азовскаго Морей, равно как и из самого океана, в закавказския области 
Российской Империи. ... Два торговые пути пролегают с берегов Чернаго моря в сердце наших закавказских областей – 
город Тифлис: из Батума, через Ахалцых, и из Редута, через Кутаис“. (К. Спасский-Автономов. Редут-Кале. // 
Отечественныя записки, учено-литературный журнал, издаваемый Андреем Краевским. Том 55, Санктпетербург, В 
типографии И. Глазунова и комп., 1847,  с. 22). 

2. „Царь считал, что „самой важной невыгодой“ войны на Кавказе является ненадежность путей сообщения, 
соединяющих Закавказский край с Россией. В самом деле, сообщение с Абхазией и Редут-Кале Черным морем стало 
невозможным с момента появления на Черном море союзного флота. Военно-Грузинская дорога очень опасна и 
ненадежна как по природным условиям, так и вследствие войны с горными народами“. (Академик Е. В. Тарле. Крымская 
война. Второе исправленное и дополненное издание. II., Издательство Академии Наук СССР, Москва, Ленинград, 1950, 
с. 516).  

3. https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&n=de+chabannes+curton&oc=0&p=octave+pierre+antoine+henri 

4. 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; 
http://morskivestnik.com/compass/news/2019/012019/012019_13.html 

5. “Agamemnon” (91 оръдия / 600 к. с.), “Highflyer” (21/250), “Sampson” (6/ 460).  

6. Le Moniteur universel, Journal officiel de lʼEmpire Français, Numéro 141, Dimanche 21 mai 1854, p. 1. 

“Charlemagne” (80/ 450), “Mogador” (8/650), “Vauban” (20/540). http://www.shipscribe.com/marvap/133b.html; 
http://www.shipscribe.com/marvap/220c.html 

7. “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 
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). 

8. „Черкесы и другие горные племена (как и сам Шамиль) не доверяли, по-настоящему, ни гяурам, пришедшим сюда 
захватить их землю, ни туркам, которые с этим гяурами связались и, очевидно, сами находятся у гяуров в полном 
подчинении. … Сколько-нибудь путной помощи горцы союзникам, к полному разочарованию последних, не оказали“. 
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(Академик Евгений Викторович Тарле. Сочиненив в двенадцати томах. Том IX, Издательство Академии наук СССР, 
Москва, 1959, с. 477).   

9. L'illustration: journal universel, No. 590, Vol. XXIII, 17 juin 1854, p. 370; History of the war in Russia and Turkey: With a 
geographical, historical, and descriptive account of the Russian and Turkish Empires. By W. Cooke Stafford, London, Peter 
Jackson, 1855, p. 232-233. 

Под командването на младши-лейтенантите Кокс (Edward Henry Cox) и Робъртс (Henry B. Roberts) от кралската морска 
артилерия, турският пехотен батальон изгражда при Редут кале землени редути за първоначална защита на турския 
гарнизон. (The History of the War with Russia: Giving Full Details of the Allied Armies. By Henry Tyrrell. Vol. I. London printing 
and publishing Company (limited), 1855, p. 212).  

* Вице-адмирал Ахмед паша (Ahmed Pasha), командващ турския флот в Черно море. 

10. Докладите на вицеадмирал Лайънс и комодор виконт дьо Шабан са доставени от Редут-Кале до Балчик на 24 май 
1854 г. с френската парна фрегата „Могадор“ (Mogador), с капитан Commandant Warnier de Wailly, capitaine de vaisseau). 
“Le 21, le Mogador a quitté Redout-Kalé pour rallier lʼescadre á Baltchik, oû it est arrive le 24 au matin”. (Journal de 
Constantinople. Écho de l'Orient. 9 Année, No. 519, 29 mai 1854, p. 1). 

* „Покана, адресирана до командира на руските имперски сили при Редут-Кале 

Кораб „Агамемнон“, пред Редут-Кале, 19 май 1854 г. 

Господин командир,  

В Редут-Кале Вие се намирате в положение, което не Ви дава възможност да се защитавате срещу превъзхождащите 
Ви сили, с които ние разполагаме, за да Ви атакуваме както по суша, така и по море. 

Съпротивата от Ваша страна ще доведе до погром, който ние желаем да избегнем. 

Поради това, господин командир, ние Ви приканваме да се предадете незабавно заедно със силите под Ваше 
командване; вие ще бъдете приети като пленници с военни почести на борда на нашите кораби. 

Офицерът, който ще Ви предаде тази покана, има заповед да изчака десет минути за Вашия отговор. Ако, след 
изтичането на този срок Вие не удовлетворите нашето искане, ние ще бъдем принудени да прибегнем до сила, а Вие 
ще трябва да понесете последствията от това. 

Приемете, и т. н. 

Контраадмирал, командващ английската флота в Черно море,  

подпис: Лайънс  

Капитан-командир на кораба „Шарлеман“ от френската флота в Черно море,  

подпис: дьо Шабан“. (Le Moniteur universel, Journal officiel de lʼEmpire Français, Numéro 164, Mardi 13 juin 1854, p. 1-2; 
Journal des débats politiques et littéraires, Mercredi 14 Juin 1854, p. 1-2).  

 

Анастас АНГЕЛОВ 

E-mail: an_angelov@abv.bg  


