
ЛОРД РАГЛАН ВЪВ ВАРНА – АКВАРЕЛ ОТ ВРЕМЕТО НА КРИМСКАТА 
ВОЙНА 

 
▲ Principal street in Varna, arrival of the staff (Watercolour, Circle of William Simpson)*. 

► Генерал-лейтенант лорд Раглан. 

Генерал-лейтенант лорд Раглан, главнокомандващ 
английската (експедиционна) армия по време на 
Кримската война (1853-1856 г.) [1], пристига във 
Варна (от Скутари / Константинопол) с парахода 
“Caradoc” (Карадок) на 21 юни 1854 г. в два часа 
следобед. Той е придружен от своя военен 
секретар подполковник Томас Монтагю Стийл 
(Brevet Colonel Thomas Montagu Steele), майор 
Лестър Кързън (Major the Honourable Leicester 
Curzon) (помощник военен секретар) и адютанта 
(aide-de-camp) капитан Съмърсет Калторп 
(Somerset John Gough-Calthorpe) [2]. 

Акварелът е работа на художник от кръга на Уилям 
Симпсън (William Simpson, 1823-1899). Художникът 
представя посрещането на английския 
главнокомандващ във Варна на 21 юни 1854 г. На 
преден план е изобразен лорд Раглан (с черно 
цивилно облекло), придружен от своите военни секретари, ескортиран от офицери от 
английската лека и тежка кавалерия (в сини и керемиденочервени униформи) [3]. На втори план 
е главна улица във Варна, на която се виждат мъже, жени и деца, а в далечината – жилищни 
сгради и три джамии с островърхи минарета.  



Акварелът е включен в каталога на аукционната къща “Woolley & Wallis”, Salisbury, Wiltshire, UK 
(Ули и Уолис, Солсбъри, Уилшър, Великобритания) от 15 март 2017 г. под № 308. 

Бележки: 

* Principal street in Varna, arrival of the staff. // The Illustrated London News, No. 691, Vol. XXV, July 
8, 1854, p. 9. 

1. Кой е лорд Раглан? Фицрой Джеймс Хенри Съмърсет, 1-ви барон Раглан (Fitzroy James Henry 
Somerset, 1st Baron Raglan) е роден на 30 септември 1788 г. в имението Бадминтон (Badminton 
House, Gloucestershire). В битката при Ватерло на 18 юни 1815 г., като адютант на английския 
главнокомандващ херцог Уелингтън, губи своята дясна ръка. От 21 февруари 1854 г. 
главнокомандващ английската експедиционна армия с чин генерал-лейтенант. Умира на 28 юни 
1855 г. (на 66 години) в английския лагер при Севастопол. Погребан в църквата “St Michael and 
All Angels” (Свети Михаил и всички ангели) в Бадминтон (Badminton, Gloucestershire). 

2. [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, Albemarle Street, 
1856, p. 48; John Sweetman. Raglan: From the Peninsula to the Crimea. Pen & Sword Military, 
Barnsley, South Yorkshire, 2010, p. 192. 

3. Останалите трима адютанти на лорд Раглан, майор Франсис Бъргхерш, подполковник Робърт 
Кингскоут и подполковник Пулет Съмърсет, плават от Скутари (Константинопол) на борда на 
ветрохода “Emperor” (Император) с багажа и конете ден по-рано. 
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