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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
КРАТЪК ОЧЕРК НА РУСКО-ТУРСКАТА 

ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА

Освобождението на България е вероятно най-дълго-
очакваното и бленувано събитие в нашата история. 

То не е еднократен акт, а е резултат от сложни и дългого-
дишни геополитически процеси, неистовите усилия на 
българския интелектуален и революционен елит и воен-
ната намеса на Руската империя. 

И именно защото рядко в историята едно значимо съ-
битие се случва без необходимите предпоставки, разказът 
трябва да започне отдалеч.

След като цели три века Османската империя е тотален 
хегемон на Югоизточна Европа, настъпва време за рокада 
в позиционирането на Великите сили. В края на XVII в. 
военната немощ на османците става явна за цяла Европа. 
От дългогодишна заплаха за Стария континент, импери-
ята постепенно се превръща във второстепенна политиче-
ска сила. В Цариград обаче не разбират това и се вплитат в 
серия от нови войни, почти всички загубени.

 Военните неуспехи на Османската империя водят до 
тежка вътрешна криза. Загубените войни предизвикват 
перманентна финансова криза, което от своя страна съз-
дава всеобхватна корупция на всички управленски нива. 
Авторитетът на централната власт рязко спада, еничар-
ският корпус сваля и възкачва везири и дори султани. В 
империята започва да се наблюдава дори сепаратизъм, 
като най-добрият пример за него е добре известният 



4

Осман Пазвантоглу, който превзема Видин и привлича 
недоволните от управлението на султана, включително 
местните българи.

На фона на всичко това, през ХVIII в. като основен 
противник на Османската империя се налага Русия. Веро-
ятно най-емблематична от поредица руско-турски войни 
от периода остава от 1768 – 1774 г., която завършва с успех 
за Екатерина II Велика, а в хода на сраженията армията ѝ 
преминава за първи път Дунав. Именно по време на воен-
ния конфликт се проявява и легендарният военачалник 
Александър Суворов, който сразява османците в не едно 
или две сражения. 

С всяка нова победа Северната империя укрепва пози-
циите си на Балканския полуостров, подкопавайки властта 
на султана. Самата руска експанзия стимулира политиче-
ската активност на подвластните на Великата порта христи-
янски народи. Сред тях се заражда вярата в освободителна-
та мисия на Русия, без да са им ясни скритите стратегически 
цели на Петербург за бъдещо влияние на Балканите и сла-
гане на ръка върху така значимите за търговията проливи.

Първият балкански народ, получил своята незави-
симост от Османската империя през XIX в., е гръцки-
ят. Това формално се случва през 1832 г. Следват сър-
бите през 1835 г., а всичко това неминуемо дава тласък 
и на българското националноосвободително движение. 
Именно това е периодът, в който най-видните български 
революционери оформят възгледите си, създават пла-
нове и организации, вдигат се бунтове. Техните усилия 
довеждат до кулминацията на борбата за свободна Бъл-
гария, а именно Априлското въстание. 
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Как обаче се стига до избухването на 
Априлското въстание?

Гибелта на Васил Левски през 1873 г. води до тежка 
криза сред революционното движение. Неуспешните оп-
ити да се намери заместник на Апостола, нескончаемите 
спорове и оттеглянето на Л. Каравелов от движението 
през 1874 г. водят до разцепление вътре в БРЦК. Христо 
Ботев застава начело на Българския революционен коми-
тет (БРК) в обстановка на обявен банкрут на Османската 
империя и избухнало въстание в Босна и Херцеговина. 
Гениалният поет не може да не се възползва от поредното 
разпалване на Източния въпрос. Замислено е въстание, 
като българските земи са разделени на окръзи, начело на 
които застават апостоли. Времето за организация обаче 
се оказва недостатъчно и т. нар. Старозагорско въстание 
през септември 1875 г. се проваля. Отчаян от неуспеха, не-
справедливо обвинян, Христо Ботев поема върху себе си 
отговорността за несполуката и се оттегля. Малко по-къс-
но БРК се саморазпуска, оставяйки революционното дви-
жение без ръководство.

Някои от неговите членове отчитат задълбочаването 
на Източната криза и пристъпват към подготовка на ново 
въстание в България. Те сформират т.нар. Гюргевския ре-
волюционен комитет, състоящ се от млади, решителни 
дейци с революционен опит, разочаровани от досегаш-
ните безплодни. През ноември-декември 1875 г. в дълги 
заседания те решават да се пристъпи към организиране 
на ново всеобщо въстание през пролетта на следващата 
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година. Българските земи са разделени на революционни 
окръзи, начело с апостоли и техни помощници. 

В първите дни на новата 1876 г. определените апостоли 
преминават Дунав и се заемат с делото. В българските земи 
ги очаква много работа, а и много разочарования. Още в 
самото начало предвиденият Софийски окръг се проваля, 
апостолите тук са заловени или се завръщат в Румъния. Да-
леч не цялото българско общество възприема ревалоюцион-
ната тактика. Някои се плашат от кръвопролития, други не 
вярват, че българите сами могат да се освободят. Затова и на 
места апостолите използват различни пропагандни похва-
ти, като слухът, че Сърбия и Русия само чакат въстанието, за 
да обявяват война на Цариград. Масово разпространение 
придобива твърдението, че буквеното изписване на година-
та 1876 г. означавало „Туркия ке падне“.

В Търновски революционен окръг главният апостол 
Ст. Стамболов прехвърля цялата организационна тежест 
на местните дейци, които разгръщат енергична дейност в 
Габровско, Севлиевско, Горнооряховско, Тревненско, но не 
могат да решат проблема с липсата на оръжие.

Във Втори окръг с център Сливен между самите апос-
толи има противоречия относно тактиката, а и местните 
комитети настояват за четнически действия. Сериозни 
пропуски има и в Трети – Врачански окръг, където липса-
та на оръжие и на координация се оказва решаваща.

Най-организирано действат апостолите в Четвърти 
окръг, основно в родопските и средногорските села. Мъ-
жете провеждат военна подготовка, подготвят се складо-
ве и укрупени лагери в планините. Общото събрание на 
комитетите от Четвърти окръг, проведено в местността 
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Оборище на 14 април, уточнява плана за въстанието и 
решава то да избухне на 1 май. 

Поради предателство турски заптиета се опитват да 
арестуват председателя на комитета в Копривщица Тодор 
Каблешков и на 20 април той обявява въстанието, за кое-
то уведомява околните села с прочутото „Кърваво писмо“. 
Същият ден въстава и Панагюрище, а Георги Бенковски 
сформира своята конна „Хвърковата чета“, с която обика-
ля селищата в окръга и ги вдига на въстание. Скоро редов-
на турска армия и башибозук атакуват въстаналите сели-
ща, първи падат Стрелча, Клисура, а след четиридневни 
сражения – и Панагюрище. Трагична е съдбата на Батак, 
където потушаването на въстанието е придружено с масо-
ви кланета. В Перущица Кочо Чистеменски и Спас Гинев 
убиват целите си семейства, за да не попаднат живи в ръ-
цете на врага.

Когато „Кървавото писмо“ достига Търновско, власти-
те вече са взели мерки. Все пак тук въстание избухва, макар 
и не в предвидения мащаб. Сформирани са няколко чети, 
една от която е на поп Харитон, водила 9-дневно сражение 
в Дряновския манастир.

Въстание в истинския смисъл в Сливенско няма, апос-
толите съставят чета, която след тежки боеве е обкръжена 
и разбита.

Комитетите във Врачанско проявяват колебания и в 
крайна сметка решават да изчакат четата на Христо Бо-
тев. Първоначално се предвижда тя да бъде ръководена 
от Панайот Хитов или Филип Тотю, но те отказват и по-
етът поема командването на 205-те четника. На 16 май те 
се качват на австрийския кораб „Радецки“, скоро слизат 
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на българския бряг при Козлодуй, откъдето започна без-
смъртния поход на Ботевата чета. Въстанието във Врачан-
ско така и не избухва, четата води сама тежки боеве срещу 
превъзхождащия я противник.

На 20 май, при неизяснени обстоятелства, даващи въз-
можност за различни хипотези, Хр. Ботев пада убит. След 
смъртта на войводата си, четата се разпада на групи, една 
по една унищожени.

По същото време с Ботевата чета, през Дунав минава и 
от четата на Таньо Стоянов, която след героичен поход е 
унищожена.

С разгрома на двете чети Априлското въстание фак-
тически завършва. То е предизвикателство към Високата 
порта и е потушено с целенасочена жестокост и то дори 
извън въстаналите райони. Близо 80 селища са изгорени, 
убити са около 30 хил. жени, деца, мъже. 

Зверствата не остават скрити от световната обществе-
носта. Анкетната комисия на Юджийн Скайлер с участието 
на Дженюариус Макгахан и Алексей Церетелев изнася без-
спорни доказателства за кланената, предизвикали гневната 
и съчувствена реакция на света. Организират се митинги и 
подписки в защита на българския народ, близо 3000 статии 
са посветени на трагичните събития, десетки известни лич-
ности като Дмитрий Менделеев, Лев Толстой, Гарибалди, 
Уилям Гладстон и Чарлз Дарвин издигат глас за българите. 
В крайна сметка Априлското въстание и общественият от-
звук от него водят до Руско-турската война и Освобожде-
нието на България.
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КАКВО СЛЕДВА?

Кървавото потушаване на Априлското въстание раз-
търсва Европа и предизвиква нов развой на Източната 
криза. В самата Османска империя сътресенията водят 
до два поредни държавни преврата. Сърбия обявява вой-
на на Империята, но въпреки участието на български и 
руски доброволци над Белград надвисва опасност. Руски-
ят император Александър II ултимативно иска спиране 
на турското настъпление. За намаляване на международ-
ното напрежение е свикана международна конференция 
в Цариград, на която е изготвен проект за цялостни ре-
форми в Османската империя. За България се предвижда 
създаването на две автономни области, които покриват 
фактически всички български етнически територии. За 
да предотврати това, султанът тържествено обявява, че 
дарява поданиците си с конституция, с което проваля 
конференцията.

За руското обществено мнение Източната криза се 
превръща във въпрос на чест. Част от руските управля-
ващи обаче се опасяват от повторение на ситуацията при 
Кримската война и са против силови действия. Други 
смятат, че единствено войната може да изтрие срамното 
петно от поражението в Крим. Поредният опит за мирно 
разрешаване на кризата е мисията на граф Н. Игнатиев 
и изготвянето на общоевропейски Лондонски протокол, 
но Високата порта отхвърлила и него. Ако не иска да за-
губи престижа си на защитник на християните в Осман-
ската империя, за Русия не остава друг изход освен вой-
ната. На 12/24 април 1877 г. император Александър II 
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подписва манифеста за обявяване война на Османската 
империя. За да избегне повторение на Кримската война, 
Русия поема определени ангажименти към Австро-Унга-
рия – да не създава голяма славянска държава на Балка-
ните; и към Англия  – бъдещият мирен договор да бъде 
съвместно дело.

Руският стратегически план за войната се променя 
няколко пъти в хода на бойните действия. Те започват 
на Балканите цели два месеца след обявяване на война-
та. След успешното форсиране на Дунав при Свищов 
армията е разделена на три отряда, от които Западният 
на ген. Криденер се забавя прекалено, позволявайки на 
Осман паша да достигне до Плевен и да се укрепи в него. 
Източният отряд преминава към отбрана, а основната 
тежест пада върху най-малкия, Преден отряд, ръководен 
от ген. Гурко. Той освобождава Търново, преминава през 
Стара планина и достига Стара Загора. Оставен без под-
крепления, пред Гурко се изправя многочислен против-
ник. След ожесточени боеве Стара Загора е опожарена, 
населението в околността – избито и прогонено, а Гурко 
е принуден да се оттегли на север. В опит да обърне хода 
на войната армията на Сюлейман паша се насочват към 
прохода Шипка, чието значение е подценено от руското 
командване. С огромна жертвоготовност 6500 българи 
и руси спират устрема на близо 30-хилядната войска на 
Сюлейман.


