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2.1. Обществени вълнения и държа-
вен преврат в Турция

Към средата на март 1876 г. се по-
явили признаци, че турската дър-

жава изглежда е вече в пълен фалит. 
Портата официално обявила, че няма 
да изплаща навреме облигациите, 
чийто падеж бил през април и юли. 
Съмненията на християните от Бос-
на и Херцеговина, че Високата порта 
е в състояние да изпълни финансово 
обвързаните си обещания да възстано-
ви разрушените им къщи, нараснали 
още повече.

Недоволството на мюсюлманското на-
селение в същите провинции срещу 
султанските укази, разширяващи пра-
вата на християните, като че ли запо-
чнало да обхваща и турските райони, 
намиращи се по-близо до Цариград. 
Един инцидент, станал в провинция-
та привидно на етническо-религиозна 
основа, бил последван след това от от-
крити политически демонстрации на 
недоволство сред турското население 
в столицата, които завършили с дър-
жавен преврат.

На 24 април/6 май в Солун фанатизи-
рана тълпа турски мюсюлмани убили 
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в джамията Саатли, която била близо 
до конака, консулите на Германия - 
Хенри Абът, и Франция - Пол Мулен. 
Злодейството станало пред очите на 
валията (генерал-губернатора) на Те-
салия. Консулите се опитали да се за-
стъпят пред губернатора за едно бъл-
гарско момиче от Аврет Хисар (днес 
Женско в Егейска Македония), което 
било накарано насила да приеме ис-
ляма. Отивайки към конака, за да де-
кларират застъпничеството си, пред-
ставителите на двете велики държави 
били пресрещнати и хванати от тълпа 
мюсюлмани пред джамията, вкарани 
в нея и убити с железни пръти, изтръг-
нати от прозорците. 

Събитията в Солун естествено произ-
вели незабавен отзвук в Европа. Руски, 
френски и английски кораби веднага 
се отправили към Солунския залив. 
Засегнатите страни поискали удовлет-
ворение от турските власти. Особено 
силно впечатление направил фактът, 
че убийството е не на случайни по-
даници на Германия и Франция, а 
на официални правителствени лица, 
което подсказвало, че фаталният за-
вършек очевидно също не е бил слу-
чаен. 

Станало ясно, че в борбата срещу тур-
ския фанатизъм европейските сили 
трябва да действат обединено. Още 
повече, че уж битовия инцидент бил 
последван от масови демонстрации 
против либералната политика към 
християните, водена в последните ме-
сеци от турското правителство. По-
литика, която, макар и на книга, се 

стремяла да угоди на натиска, оказван 
върху Портата от европейските дър-
жави.

Почти веднага след скандала в Со-
лун, по всичко изглежда породени от 
негативните реакции на европейски-
те държави, по улиците на Цариград 
започнали демонстрации, на които 
външните наблюдатели дали опре-
делението: „нещо като революция”. 
И припомнили, че такова явление не 
било виждано от времето на бунта на 
еничарите. Изпълнители на тази рево-
люция били софтите, т. е. студентите 
по богословие и право, които съставля-
вали основния влиятелен контингент, 
от който се набирали духовенството 
и съдебното съсловие в Турция. Ус-
ловията на политическата програма, 
издигната от софтите, били: султанът 
да бъде задължен да върне на държав-
ната хазна сумата от 5 милиона фунта 
стерлинги; сумата, отпускана за из-
дръжка на султана да бъде съкратена 
на 1 милион фунта стерлинги; султа-
нът да приеме титлата халиф; да бъде 
учреден национален съвет; за минис-
тър на финансите да бъде назначен 
европейски финансист.

На 29 април/11 май, подстрекавани 
от своите наставници - улемите и мол-
лите, софтите се събрали в джамията 
„Света София”. Тълпа от около 30 000 
правоверни, повечето от които били 
въоръжени, се явили пред двореца на 
султана и поискали от него отстраня-
ването на великия везир и оставката 
на шейх-ул-ислама. Двамата били обя-
вени като главни виновници за въста-
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нията на Балканите, а великия везир 
Махмуд Недим също и за финансо-
вия банкрут на империята. Софти-
те настоявали за велик везир да бъде 
назначен Мидхат паша, който искал 
Турция да има конституция и да се 
съкратят придворните разходи, но по 
това време бил в немилост, именно за-
ради тези си позиции. 

Преговорите между софтите и султа-
на били проведени с посредничество-
то на военния министър Абдул Керим 
паша. Той успял да убеди демонстри-
ращите да се откажат от искането си 
за назначаването на Мидхат паша на 
най-високия пост в империята. Вели-
кият везир Махмуд Недим паша, оба-

че, бил отстранен от длъжност на 30 
април/12 май и на негово място заста-
нал Мехмед Рушди паша. Като военен 
министър (сераскир) се завърнал Хю-
сеин Авни паша, а Абдул Керим паша 
бил назначен за сердар-екрем (главно-
командващ)..Бил сменен и духовният 
водач шейх-ул-ислама Хасан ефенди, 
който не подкрепил султанските ука-
зи, но не го направил настоятелно и в 
действията си проявявал веротърпи-
мост и отсъствие на мюсюлмански фа-
натизъм. 

След повторно настояване на софти-
те - в Министерския съвет да влезе и 
Мидхат паша, същият станал минис-
тър без портфейл. Възрадвани от този 
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акт изпълнителите на „революцията” 
уверявали уплашените християни, 
да не се страхуват и подчертавали, че 
промените в правителството били по-
беда на антируската политика. Освен 
искания за въвеждане на конституцио-
нен ред в Турция, поддръжниците на 
Мидхат паша настоявали и за обявява-
не на война на Сърбия и Черна гора. 

В средата на май в Цариград бил из-
вършен държавен преврат. През но-
щта на 17/29-ти срещу 18/30-ти май 
великият везир Мехмед Рушди паша, 
военният министър Хюсеин Авни 
паша, морският министър Кайзерли 
Ахмед паша и министърът без порт-
фейл Мидхат паша се явили при сул-
тан Абдул Азис и му обявили, че по-
ради необуздаността на народните 
маси животът му е в опасност, и че 
всяка минута можело да се очаква ата-
ка на двореца. Затова най-добре било 
да се оттегли в укрепения дворец Топ 
Капу, намиращ се близо да моста на 
сарая. Отначало султанът отказал да 

се вслуша в този съвет, но после се съ-
гласил и бил отведен на посоченото 
място, където веднага бил задържан 
под стража. Немного време след това 
в същия дворец било доведено цяло-
то семейство на вече бившия султан, 
в това число и неговия най-голям син 
Юсуф Изедин ефенди. През това вре-
ме военният министър дал указание 
да бъде доведен законния наследник 
на престола Мурад ефенди и на 18/30 
май в 6 ½ часа сутринта шейх-ул исла-
ма го провъзгласил за султан под име-
то Мурад V.

В ранното утро на същия ден целият 
Цариград вече знаел за това събитие. 
Към всички турски посолства в евро-
пейските държави полетели телегра-
ми, оповестяващи, че по единодуш-
ното желание на населението, султан 
Абдул Азис хан е свален от престола. 
Законният наследник на престола, 
синът на покойния султан Абдул Ме-
джид, Мехмед Мурад ефенди, е про-
възгласен за султан под името Мурад 
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V. Според мюсюлманския закон прес-
толът преминавал винаги към най-
старшия по години пряк потомък на 
Осман. Султан Мурад V е обявен и 
по европейски маниер за „по Божия-
та милост и народната воля импера-
тор на Турция”, което подсказвало, че 
ще стои зад идеята империята да се 
сдобие с конституция. Това личало и 
от издаденият от него султански хат 
(декрет). 

По-нататък във времето станало ясно, 
че свалянето на Абдул Азис не било 
пряко дело на софтите. Тяхната про-
словута „революция” всъщност била 
инспирирана от Мидхат паша и извър-
шена по неговите указания. Тя била 
необходима като предлог за действие 
на държавните мъже от министерства-
та, начело на които стоял формално 
Мехмед Рушди паша. Опирайки се на 
уличните вълнения и на анархията, 
която те предизвикали в Цариград, 
министрите-националисти, със съдей-
ствието на главата на мюсюлманското 
духовенство шейх-ул-ислама Хайру-
лах ефенди, обявили Абдул Азис за 
детрониран и поканили Мурад ефен-
ди да заеме неговото място. Обикнове-
ното население разбрало за това, едва 
когато работата била вече свършена. 
Тъй като сваленият султан не внуша-
вал особени симпатии, никой и не 
помислил да протестира против из-
вършения акт. Софтите и техните съ-
мишленици, пък, ликували от радост. 
Това било достатъчно, да даде осно-
вание на изпълнителите на преврата 
смело да заявят, че актът бил извър-
шен според „единодушното желание 

на населението”. 

На 23 май/4 юни било оповестено, че 
бившият султан Абдул Азис се самоу-
бил, прерязвайки с ножица вените на 
ръцете си. Погребението му било из-
вършено с големи почести. В присъст-
вието на всички министри тялото му 
било положено в мавзолея на неговия 
баща султан Махмуд ІІ. Веднага, оба-
че, тръгнали слухове, че Абдул Азис 
не е посегнал сам на живота си, а е бил 
убит по поръчка на тези, които са го 
отстранили от власт. На 25 май/6 юни 
излязло съобщение, че Мидхат паша 
е назначен за председател на държав-
ния съвет на Турция. По-късно ще ста-
не явно, че всъщност той е дал заповед 
да бъде убит Абдул Азис.
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Макар и донякъде очакван, превратът 
в Цариград заварил Европа неподгот-
вена. Никой не предполагал такава 
бърза развръзка. Напротив, диплома-
тите от континента се готвели именно 
на 18/30 май официално да връчат на 
правителството на Абдул Азис текста 
на Берлинския меморандум. Наложи-
ло се да се отложи връчването, докато 
се изясни новата политическа обста-
новка в Турция. На 25 май/6 юни все 
пак френското правителство предло-
жило своите услуги за постигане на 
съгласие между Англия и трите се-
верни държави. Дали те или Англия 
са отказали посредничеството, но на 
следващия ден германски проправи-
телствен вестник, излизащ в Берлин, 
съобщавайки за отлагането, пояснил, 
че крайните цели, които имали пред-
вид държавите по време на берлинска-
та среща, трябвало да останат същите 
и при променените обстоятелства. За 
средствата, с които следвало да бъдат 
достигнати тези цели, щяло обаче, да 
има допълнително съгласуване по-на-
татък. 

В началото на месец юни в Цариград 
се случило нещо невероятно - бил из-
вършен терористичен акт. По време 

на съвещание при председателя на 
държавния съвет Мидхат паша, кое-
то продължило късно през нощта на 
3/15-ти срещу 4/16-ти юни и на което 
присъствали всички министри, в са-
лона се появил някой си майор Хасан, 
черкезин, роден в Цариград и възпи-
таник на тамошната военна школа. 
Влизайки, Хасан извадил револвер и 
убил на място първо военния минис-
тър Хюсеин Авни паша, а след това 
и министъра на външните работи 
Рашид паша. При опита да бъде хва-
нат, майорът убил още трима души 
и ранил морския министър Кайзерли 
паша. Атентаторът бил все пак аресту-
ван и обесен още на следващия ден. 

Официалните обяснение за случи-
лото се били, че Хасан убил Хюсеин 
Авни като лично отмъщение, а бил 
допуснат в залата на съвещанието по-
неже на времето бил негов адютант. 
По-наблюдателните и здравомисле-
щите обаче, видели, че въпросното 
убийство отстранява от пътя на Мид-
хат паша двама от най-опасните му по-
литически противници. Хюсеин Авни 
открито се противопоставял на плана 
на Мидхат да въведе конституционен 
ред в Турция и съпротивата му била 
толкова енергична, че едва не предиз-
викала министерска криза. Той и Ра-
шид паша се възпротивили на намере-
нията на Мурад V да направи Мидхат 
паша велик везир, за това последният 
получил поста на председател на дър-
жавния съвет. С отстраняването на 
двамата си противници Мидхат ста-
вал на практика първото политическо 
лице в държавата, защото великият 
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везир Мехмед Рушди бил вече стар и 
не изявявал особено желание да играе 
първостепенна политическа роля. 

За да затвърди своето положение и 
разшири влиянието си, чрез воля-
та на симпатизиращият му Мурад V 
Мидхат паша успял да осигури в ми-
нистерския съвет участието на свои-
те довереници Абдул Керим паша и 
Сафвет паша. Първият бил назначен 
за военен министър, а вторият - за 
министър на външните работи. Тези 
промени веднага подсказали на ев-
ропейските държави, че воденето на 
успешни дипломатически преговори 
с Портата вече ще бъде доста трудно, 
ако не и невъзможно. 

Николай Игнатиев вижда причините 
за преврата в „религиозният фанати-
зъм, оскърбеното чувство за нацио-

нална гордост на военната хунта на 
Хюсеин Авни паша, политическите 
страсти и конституционни измисли-
ци на „Млада Турция”, предвождана 
от Мидхат паша и Махмуд Дамат”, 
които се обединили в един общ заго-
вор както срещу великия везир, така и 
лично срещу Абдул Азис, заради не-
говото намерение да избегне на всяка 
цена разрива с Русия. Според руския 
дипломат „революцията” в Турция 
станала под влияние на Англия. Ней-
ният посланик Хенри Елиът бил в 
постоянна връзка с Мидхат паша и 
„Млада Турция”, а английският сре-
диземноморски флот предварително 
пристигнал в залива Бесика (тур. Бе-
шик), на входа на Дарданелите, и след 
това останал там да контролира мор-
ския път към Цариград. От Англия 
пристигали пари и оръжие за софти-
те. 
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Намесата на Англия е документира-
на с две съобщения в пресата от 19/31 
май. В едното се казва, че се носят слу-
хове за участието на английски агенти 
в преврата. В другото информацията 
е, че през последните дни Англия е 
подпомогнала Турция, като и е изпра-
тила 700 000 златни флорина. 

На 9/21 юни бил тържествено обна-
родван фермана, оповестяващ за въз-
шествието на престола на Мурад V. 
Действието трябвало да бъде послед-
вано от официалното признаване на 
акта от европейските правителства. 
До тогава само английското правител-
ство било сторило това. В самата Тур-
ция върховна церемония по короняс-
ването на султана била препасването 
със сабята на Осман, което не било из-
вършено.

2.2. Потушаването на въстанието 
в България

Докато руското правителство пола-
гало големи усилия чрез Берлинския 
меморандум да придвижи мирно-
то уреждане на конфликта в Босна и 
Херцеговина по дипломатически път, 
в Санкт Петербург узнали за приго-
товленията на българското револю-
ционно крило в националноосвобо-
дителното движение за вдигане на 
въстание в България. За Русия в този 
момент въстанието било нежелано, 
тъй като то още повече щяло да услож-
ни обстановката на Балканския полу-
остров в момент, когато руската армия 
не била подготвена за война и нямало 
как реално да помогне на въстаници-

те. И най-важното: руските политици 
не били наясно как ще реагират оста-
налите европейски страни при една 
военна акция на Русия на Балканския 
полуостров. Затова лично руският во-
енен министър Дмитрий Милютин 
разговарял с българина, полковник 
от руската армия Иван Кишелски, 
който сам участвал в подготовката на 
въоръжената борба срещу турците, 
съветвайки го да внуши на български-
те революционни дейци да не вдигат 
преждевременно въстание. 

Няма информация дали Кишелски е 
изпълнил това, което му е предложе-
но. Организаторите на въстанието не 
са възприемали никакви съвети и през 
април 1876 г. въстанически акции са 
осъществени, макар и само на отделни 
места в България. Най-масови са били 
действията на въстаниците в Пловдив-
ския вилает. Мащабът на въстанието е 
определен в руското списание „Все-
мирная иллюстрация” като „слаби и 
разединени опити за въстание, произ-
текли в две или три български села”. 
Николай Игнатиев също пише: „През 
1876 г. в България последваха избухва-
ния и стълкновения между мюсюлма-
ните и християните и предимно на юг 
от Балкана - клане на християните.” 

Въстанието в България избухнало 
преждевременно, преди да бъде завър-
шена подготовката за продължителна 
борба и не било съгласувано с никак-
ви външни политически фактори. 
Изправени пред превъзхождащите ги 
турски сили, българските въстаници 
били бързо разбити, а при потушава-
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нето на въстанието били извършени 
големи жестокости от страна не само 
на башибозуците, черкезите и пома-
ците, но и на редовната турска вой-
ска. В резултат, не в самото въстание, 
а при потушаването му, загиват към 
30 000 невинни хора, сред които много 
жени и деца. Разграбени и разрушени 
са към 150 населени места. 

Поради преждевременното избухва-
не на въстанието в България и бър-
зото му потушаване, когато в края на 

юни започва Сръбско-турската вой-
на и участниците в нея се надяват на 
помощ от България, очаквайки тя да 
въстане, българите вече са били мо-
рално смазани от насилието, с което 
е потушен плахият опит за опълчва-
не срещу турците. Пак във „Всемирна 
илюстрация” от 28 август 1876 г. от-
криваме коментара: „Изминаха вече 
почти два месеца от времето, когато 
сърбите и черногорците започнаха 
война, но на техния призив никой не 
откликна. България, тероризирана от 
злодействата на башибозуците и чер-
кезите, стои неподвижно.” 

Потушаването на българското въста-
ние е характеризирано в руския печат 
като „превръщане на плодородната и 
богата на природни дарове България 
в пустиня”. Последиците от него на-
мират широк отзвук и по страници-
те на европейския печат. Поместени 
са много материали за извършените 
жестокости над българите от турските 
войски и турското население в Бълга-
рия. 

В аспекта за трудното съвместителство 
между турци и славяни, „българският 
въпрос” става първостепенен фактор 
при общата интерпретация на Източ-
ния въпрос. Европа се надига, за да 
предотврати в Сърбия, Черна гора, 
Босна и Херцеговина, да не стане „като 
в България”. Терминът „Българските 
ужаси” става нарицателен. В Англия 
той е използван от либералната опо-
зиция за дискредитиране на действи-
ята на управляващите консерватори. 
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2.3. Начало на Сръбско-турската 
война

Николай Игнатиев до известна степен 
преувеличава, когато казва, че е има-
ло „добри” отношения между Русия 
и Турция по времето на Абдул Азис 
и Махмуд Недим паша. В добри от-
ношения с турския султан и неговия 
велик везир на практика се е намирал 
най-вече руският посланик. Но опре-
делено вярно е, че при двамата тур-
ски управници е имало воля да бъдат 
решени по мирен път конфликтите 
на Портата с въстаниците. Първите 
действия на турското правителство 
след свалянето на Махмуд Недим и 
почти веднага след това на Абдул 
Азис, вече показват насочване на Тур-
ция към решаване на конфликтите 
с въстаналите нейни поданици чрез 
прилагането на сила. 

Пишейки за началото на Източната 
криза, граф Игнатиев определя Хюсе-
ин Авни паша като „водач на военната 
партия в Турция”. И изтъква негова-
та убеденост в схващането, че Турция 
можела да победи по-лесно и по-бър-
зо Сърбия, отколкото да се справи с 
поддържаното от нея и Черна гора 
въстание в Босна и Херцеговина, в 
което вече се намесили и европейски-
те държави. Воден от тази принципна 
позиция Хюсеин Авни се стараел да 
предизвика стълкновения със Сърбия 
и още през 1875 г. подготвял войски, 
струпвайки ги към нейната граница в 
Ниш, Видин и Нови Пазар..По-късно 
поради протест от страна на Сърбия 
те били изтеглени. 

След падането на Махмуд Недим Хю-
сеин Авни отново излязъл на турската 
политическа сцена, макар и за кратко. 
Неговото сътрудничество с младотур-
ците на Мидхат паша било продикту-
вано от еднаквата им неприязън към 
Русия и подкрепяните от нея славя-
ни, живеещи под опеката на Висока-
та порта. „Политическата програма 
на Хюсеин Авни е известна отдавна 
- пише „Всемирна илюстрация” на 8 
май 1876 г. - Тя се състои в нахлуване в 
Сърбия и Черна гора и в повдигане на 
духа на мюсюлманите чрез фанатизи-
рането им противопоставяне на хрис-
тиянското население на Турция.” 

Без да губи време новият турски вое-
нен министър веднага започнал изпъл-
нението на отдавна лелеяния си план 
за навлизане в Сръбското княжество. 
Турски войски започнали да се пред-
вижват към границите на Сърбия, под 
предлог, че тя се въоръжава и се гласи 
да нападне Турция. Турското прави-
телство даже направо поставило пред 
Сърбия въпроса, защо се въоръжава? 
На което белградското правителство 
отговорило, че военните приготовле-
ния имали отбранителен характер. 
Това до известна степен било вярно, 
защото още като научили вестта за за-
връщането на Хюсеин Авни, сърбите 
започнали да се готвят за отпор. 

На 30 май/11 юни било съобщено, 
че под командването на Ахмед Мух-
тар паша 15 турски батальона вече 
приближавали сръбската граница, а 
20 000 черкези се настанили на лагер 
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пред Алексинац. Ново съобщение на 
следващия ден известява, че англий-
ският кабинет, съгласувано с турското 
правителство, е започнал разговори 
със Сърбия. Портата поискала от кня-
жеството пълното и безусловното му 
разоръжаване, признаване на новия 
султан чрез изстрелване на 101 топов-
ни залпа в чест на възшествието му, и 
изплащане на данъците, които стра-
ната дължала на своя сюзерен. 

Сърбия не се съгласила нито на ан-
глийските обещания, нито на турски-
те искания. В обръщение към Турция 
княз Милан настоявал на необходи-
мостта от присъединяване на Босна и 
Херцеговина към Сърбия с даване на 
двете провинции на права на васал-
на автономия, еднаква с тази на кня-
жеството. През юни 1876 г. Сърбия и 
Черна гора предявили ултиматум на 
Турция да спре изпращането на нови 
войски срещу въстаналите провин-
ции. Портата отговорила на искане-
то с отказ, а турски сили започнали 
да нарушават сръбската граница и 
да предизвикват погранични инци-
денти. Това накарало двете славянски 
княжества да отговорят на предизви-
кателствата и открито да се намесят 
в подкрепа на въстаниците в Босна и 
Херцеговина. 

Допълнително за това решение повли-
яло и поведението на Англия. След 
като не се присъединило към Берлин-
ския меморандум, английското пра-
вителство си позволило директно да 
нападне европейските държави. В сре-
дата на юни в парламента, обяснявай-

ки отказа на кралството да се присъ-
едини към меморандума, лорд Дерби 
заявил, че той не признава на Европа, 
следователно и на Англия, правото да 
се намесват в отношенията на султана 
към неговите поданици и васали. Това 
заявление подкопавало доверието към 
задружните усилия на европейските 
държави да умиротворят Европа. Така 
било разбрано то от Сърбия и развър-
зало нейните ръце да действа самосто-
ятелно. 

Николай Игнатиев вижда причините 
за избухването на Сръбско-турската 
война така: „Фактът, че Сърбия беше 
нападаща страна, не може да й бъде 
вменено във вина, защото войната 
беше предизвикана от съсредоточава-
не на турски войски на границата на 
княжеството, от интригите на турска-
та военна партия, от революцията, ста-
нала в Константинопол, и от възмути-
телния начин на действие на Портата 
по отношение на княжеството и хрис-
тияните в България преди началото 
на военните действия.” 
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На 18/30 юни княз Милан издал в 
Белград прокламация, с която Сърбия 
обявила война на Турция. В прокла-
мацията като причина за сръбското 
въоръжаване се сочели въстанията в 
Босна, Херцеговина и България. По-
сочвало се, че Сърбия ще действа в 
съюз с Черна гора, ще поддържа въс-
таниците и ще очаква помощ от Гър-
ция. Едновременно с това княз Ми-
лан, обръщайки се към бошняците и 
херцеговците заявил, че отива при тях 
за осъществяване на исканите от тях и 
обещани, но неизпълнени в действие 
реформи.

На 20 юни/2 юли пред двореца на 
княз Никола в Цетине бил отслужен 
молебен. След приключването му, на 
събралите се черногорци било съоб-
щено, че е обявена война на Турция. 
После последвали реч на княза и връ-
чване от него на знамето на строени-
те в боен ред войски. След което княз 
Николай с армията си, съставена от 
три корпуса, се отправил по посока на 
Херцеговина. 

Сърбия не била подготвена за война 
както във военно, така и във външ-
нополитическо отношение. Старите 

договори на княз Михаил с Гърция 
и Румъния не били подновени и на 
сондажите на сръбското правителство 
тези страни отговаряли, че ще съблю-
дават неутралитет. Австро-Унгария 
не само не дала подкрепа на Сърбия 
и Черна гора, но им препоръчала да 
пазят неутралитет във възникналата 
криза. Русия се опитала да възпре уп-
равниците в Белград и Цетине и на-
право заявила, че няма да им окаже 
военна помощ.

Правителството на Сърбия успяло да 
постигне договореност за единодейст-
вие само с Черна гора. Войската й била 
слабо въоръжена и недобре обучена, 
тъй като от дълги години управля-
ващите кръгове се придържали към 
пасивна политика и пренебрегвали 
военната подготовка на страната. За 
главнокомандващ на основните сръб-
ски сили, действащи в източна и юго-
източна посока, бил назначен руският 
генерал Михаил Черняев. Поддържа-
ни от славянските комитети в Русия и 
Австрия и като разчитали, че ако на-
стане критичен момент, Русия въпре-
ки всичко ще ги подкрепи, Сърбия и 
Черна гора решили да обявят война 
на Турция.

Двете славянски страни още преди 
войната вече били усетили голямата 
морална и материална подкрепа на 
населението и неправителствените 
организации в Русия. Още в начало на 
кризата в Османската империя - през 
1875 г., и особено след задълбочава-
нето й през пролетта на 1876 г. в Ру-
сия се разгърнала мощна кампания в 
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подкрепа на балканските славяни и 
тяхното освободително дело. Кампа-
нията била оглавявана от славянските 
комитети и славянофилските групи-
ровки, които активно настоявали пред 
правителството да предприеме настъ-
пателни действия за радикалното раз-
решаване на Източния въпрос в полза 
на Русия.

Със започване на Сръбско-турската 
война в Русия се разгърнало мощно 
движение в подкрепа на сърбите и 
черногорците, босненците и херце-
говците. Руската преса непрекъснато 
публикувала съобщения за пожертво-
ванията, които правели за воюващите 
славяни жителите от различни места 
на страната. Тези прояви не били сте-
снявани от властите, които официал-

но обявили, че не одобряват действия-
та на Сърбия и Черна гора.

Общественият подем в Русия е изра-
зен най-точно от Иван С. Аксаков в 
речта му, произнесена на заседание на 
Московския славянски комитет и пуб-
ликувана във всички вестници: 

„В миналото, когато избухваше така 
наречения Източен въпрос, Русия из-
лизаше на историческата арена винаги 
като пряка защитничка на славянство-
то, но това е било изразявано само чрез 
официалната власт... В сегашно време 
ние виждаме нещо съвсем друго. Съ-
битията са неизмеримо по-важни, за-
щото настъпва съдбовния час. Но кой 
е главният водещ, историческият фак-
тор от страна на Русия? Откъде излиза 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 129

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

зовът за съчувствие към въстаналите 
славяни, вопъла на негодувание към 
враговете на Христос и на славянска-
та свобода? Кой ободри херцеговците 
нравствено и помогна на тяхната бор-
ба материално, осигурявайки семей-
ствата на доблестните борци? Руският 
народ! Не само образованите класи, но 
целият руски народ, включително и 
простолюдието. Това отношение към 
славянското дело, това състояние беше 
благодушно предоставено на руското 
общество от самото правителство. В 
помощта за въстанието, изразена чрез 
грижата за страдащите, е съвършено 
несправедливо да се обвинява руската 
държавна власт и чуждият печат из-
вършва клевета, като упреква руското 
правителство в тайна поддръжка на 
въстаналите славянски племена. Не 
са ни известни висшите съображения, 
които ръководят действията на наша-
та дипломация, но ние не можем да 
не чувстваме искрена признателност 
към правителството, че то не ограни-
чи обществото при изразяването на 
съчувствието.” 

Освен парични пожертвования, от ру-
ската страна към театъра на военните 
действия били изпратени за зимата 7 
000 полушубки и 4 000 чифта ботуши. 
За Сърбия потеглила и подвижна бол-
ница, 95 доктора и над 100 фелдшера. 
На 1 октомври от Белград за Кладо-
во се отправили 350 донски казаци с 
конете, напълно въоръжени. Общо в 
Сърбия е имало около 4 хиляди руски 
доброволци, от които много офицери, 
които заели възлови места в командва-
нето на сръбската армия. 

Към Сърбия се стекли доброволци и от 
другите славянски страни. Още в на-
вечерието на войната и особено след 
нейното избухване натам се отправи-
ли стотици български доброволци. 
Към септември броят им достигнал до 
2500 души.

Националното движение в Русия в за-
щита на каузата на балканските сла-
вяни направило силно впечатление 
на запад. Дори белгийският вестник 
„Норд” публикувал на 9/21 август 
статия, в която се коментирало, че 
предвид събитията в Русия европей-
ските страни трябвало да побързат в 
посредничеството си между воюващи-
те страни. А за да разбере Турция, за 
промяната на политиката на Англия, 
трябвало да бъде отзован английският 
флот от Дарданелите. 

В началото на войната сръбските сили 
били разпределени в четири армии, 
наречени според района на дислока-
ция – Дринска (за действие в западно 
направление), Ибърска (за действие в 
югозападно направление), Моравска 
(за действие в югоизточно направле-
ние) и Тимошка армия (за действие на 
изток). Моравската армия, съсредото-
чена около Алексинац, под ръковод-
ството на генерал Михаил Черняев на-
хлула в България, избирайки за свои 
обекти турската крепост Ниш и пътя 
за София. Разчитало се това движение 
да бъде подкрепено от масово въста-
ване на българите, което да затрудни 
движението на турската войска и това 
да даде възможност на сръбската ар-

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 130

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

мия бързо да напредне по пътя към 
Цариград. Първият успех бил завла-
дяването на турската крепост Бабина 
глава.

Генерал Черняев отправил специална 
прокламация към българите, в която 
се казвало: „Ставайте всички българи 
като един човек, вече е настанал часа 
да сразим неприятеля и от робство-
то му да се избавим. Ставайте братя... 
нашето дело е свято.” Българско въс-
тание обаче не последвало. Българи-
те останали бездействени, а турците 
изправили срещу сръбската армия, 
водена от руския генерал огромни и 
превъзходно-дисциплинирани сили. 
Сърбите на издържали на напора и 
започнали да отстъпват. Скоро театъ-
рът на бойните действия преминал в 
пределите на княжеството. 

Тимошката армия също предприела 
настъпление. Тя преминала еднои-
менната река и се отправила към Ви-
дин. Във Видинско българското насе-
ление хванало оръжието и въстанало. 
Авангард на сръбската войска стана-
ли четите на българските добровол-
ци. Скоро обаче, отрядът около Видин 
бил отблъснат от турските войски и 
бил принуден да се върне зад Тимок, 
на сръбска територия. Тогава Тимош-
ката и Моравската армия били обе-
динени под командването на генерал 
Черняев.

Черногорците, които настъпили към 
Мостар, нанесли тежко поражение на 
турците при Вълчи дол, но сръбското 
нахлуване в Босна се провалило. Било 

отчетено като грешка разхвърлянето 
на сръбската армия на няколко фрон-
та. По-успешни щели да бъдат дейст-
вията, ако основните сили действали 
в посока на Босна, където имало вече 
организирани въстанически отряди. 
Границата с България трябвало само 
да се защитава, защото навлезлите на-
вътре войски не били подкрепени от 
страна на българите. 

Станало ясно, че силите на Османска-
та империя били по-големи и надеж-
дите, че Сърбия и Черна гора могат 
да спечелят войната, бързо започнали 
да се изпаряват. Турските войски ус-
пели да завземат Зайчар и Княжевац 
и обсадили Алексинац. Очакванията, 
че към военните действия на страна-
та на сърбите ще се присъединят и 
останалите християни на Балканите 
- българи, гърци и румънци, не се оп-
равдали. „Цялата тежест на борбата 
за правата на християните на Балкан-
ския полуостров лежи, както и досега, 
на сърбите, херцеговците, бошняците 
и черногорците”, кратко и лаконич-
но обяснява ситуацията „Всемирна 
илюстрация”. 

2.4. Русия и Австро-Унгария се до-
говарят за съгласувани действия - 
Райхщадско съвещание 

Въстанието в Босна и Херцеговина към 
края на първата си година достигнало 
върха на ескалацията си. Виждайки 
безпомощността на турските власти 
да се справят с тях и неудовлетворени 
от предложените им от Високата пор-
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та реформи, за които така и не били 
дадени пълни гаранции, че ще бъдат 
осъществени, на 11/23 май въстани-
ците от двете славянски провинции 
се отрекли от предишните си отстъп-
ки, поискали пълна независимост на 
областите, отказали се да сключат 
примирие и започнали подготовка 
за провъзгласяване на временно пра-
вителство. Малко по-късно, в края на 
юни 1876 г. Сърбия и Черна гора обя-
вили война на Турция в подкрепа на 
исканията на въстаниците.

Както бе отбелязано, руското прави-
телство направило своевременно опит 
да възпре управниците в Белград и 

Цетине от война с Турция, но самите 
ръководители на руското правител-
ство се опасявали, че и на Русия може 
да се наложи да се намеси във воен-
ните действия. В едно свое писмо от 
това време руският военен министър 
Дмитрий Милютин споделя открове-
но: „Горчаков се опасява, че въпреки 
нашето твърдо намерение да избегнем 
на всяка цена войната, не е изключе-
но да възникнат такива обстоятелства, 
които да я направят неизбежна.” 

За политическото положение, в кое-
то се оказала Русия след държавния 
преврат в Турция и започването на 
Сръбско-турската война, граф Нико-
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лай Игнатиев дава следната характе-
ристика: „Сега имахме работа с мю-
сюлманския революционен елемент и 
фанатизъм, минали границите, в коя-
то се задържаха от добрите отноше-
ния, установени между Русия и Абдул 
Азис. От друга страна, бяхме прину-
дени да поддържаме и двете въстана-
ли сръбски княжества, още повече, че 
в редовете на нашите съплеменници 
и единоверци вече се сражаваха руски 
офицери и доброволци. Положението 
беше трагично.” 

За да се подготви за евентуални, още 
по-големи усложнения по Източния 
въпрос, които можели да възникнат в 
резултат на Сръбско-турската война и 
за да избегне въвличането на Русия във 
военните действия, нейното прави-
телство се договорило предварително 

и постигнало известно споразумение 
за съгласувани действия с главния си 
съперник на Балканите - Австро-Ун-
гария. Изглежда преди уреждането на 
срещата между двете заинтересовани 
страни, Русия е провела предварител-
ни сондажи и с Германия, защото ру-
ският император Александър ІІ, който 
бил от 2/14 май на водолечение в Емс, 
Германия, на 2/14 юни бил посетен 
от германския император Вилхелм ІІ. 
„Домакинът” посрещнал госта на га-
рата и после двамата се разходили из 
града. Няма информация какво са си 
говорили двамата членове от Съюза 
на тримата императори, но на 8 /20 
юни е публикувано съобщение, че е 
съгласувана среща на Александър ІІ 
с третия член на Съюза - австрийския 
император Франц Йосиф, която щяла 
да се проведе на 26 юни/8 юли.
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На срещата, която се състояла на уго-
ворената дата в замъка Райхщадт в 
Бохемия (днес се казва Закупи и е в 
Чешката република), освен императо-
рите на Русия и Австрия участвали и 
външните министри на двете държа-
ви - княз Александър Горчаков и граф 
Дюла Андраши. Съвещанието било 
тайно и официален договор или про-
токол за разговорите и евентуално за 
постигнатите договорености, подпи-
сан от участниците, не е съставен. Из-
глежда, че до окончателно пълно спо-
разумение не се е стигнало. Налице 
са само две неподписани записки на 
руски и немски език, и се предполага, 
че първата е фиксирала мнението на 
Горчаков, а втората - предложеното от 
Андраши. 

От записките е видно, че на Райхщад-
ското съвещание са били обсъждани 
варианти на действие на Русия и Авс-
тро-Унгария в зависимост от резулта-
тите от Сръбско-турската война. Този 
момент повдига основателния въпрос, 
дали точно това се е имало предвид, 
когато е насрочвана срещата между 
двете велики сили? По това време - 8 
/20 юни, войната не е започнала. Тя 
е обявена по-късно: Сърбия обявява 
война на Турция на 18/30 юни, а Чер-
на гора - на 20 юни/2 юли. Съдейки 
по повдигнатите на срещата въпро-
си, очевидно трябва да приемем, че 
участниците в срещата в Райхщадт са 
знаели предварително, че двете кня-
жества Сърбия и Черна гора ще запо-
чнат военни действия срещу Турция. 

Русия и Австро-Унгария в Райхщадт 

се споразумели „в настоящия момент” 
да пазят неутралитет и се въздържат 
от вмешателство, докато се водят воен-
ни действия между Сърбия и Турция. 
Ако обстановката се измени и се нало-
жи активна намеса, щяло да се действа 
след допълнително съгласуване меж-
ду правителствата на двете страни. 
Австро-Унгария поела ангажимент да 
затвори адриатическите си пристани-
ща Клек и Котор, чрез които Турция 
прехвърляла войски и оръжие в Босна 
и Херцеговина. 

Разгледани били и варианти за след 
войната. Те били два, в зависимост коя 
от воюващите страни ще победи. 

В случай, че Турция спечели войната, 
двете държави се съгласили да дейст-
ват съвместно за възстановяване на 
довоенното статукво на Балканите, 
изразяващо се в запазване на Сърбия 
като автономно княжество и оказване 
на натиск върху Турция да осъществи 
в Босна и Херцеговина предложения-
та, заложени в нотата на Андраши и в 
Берлинския меморандум. При втория 
вариант - победа на Сърбия и Черна 
гора, Австро-Унгария и Русия декла-
рирали взаимно съгласие да не оказват 
съдействие за създаването на голяма 
славянска държава на Балканския по-
луостров. Затова Босна и Херцеговина 
щели да бъдат поделени между Сър-
бия, Черна гора и Австро-Унгария. 

По този въпрос между руския и нем-
ския текст на записаното по време на 
съвещанието имало различия. Австро-
Унгария, очевидно, под недопускане 
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на създаване на голяма славянска дър-
жава е разбирала запазване на Сърбия 
в същите й граници и даване на право 
на Черна гора да получи малка част 
от Херцеговина. „Останалата част на 
Херцеговина и цяла Босна трябва да 
бъдат анексирани от Австро-Унга-
рия”, било отбелязано в записката, 
диктувана от Андраши.

Русия от своя страна държала на Сър-
бия да се даде част от Босна и някои 
части от Стара Сърбия, Черна гора да 
получи цялата Херцеговина и да има 
пристанище на Адриатическо море 
(визирало се Спица), а Австро-Унга-
рия да анексира останалата част от 
Босна и областите в Хърватско, нами-
ращи се все още под турска власт. В 
този втори вариант - победа на Сър-
бия и разпределение на земите на 
Босна и Херцеговина между съседите, 
Австро-Унгария давала съгласие Ру-
сия да получи Югозападна Бесарабия 
и Батуми, отнети й с Парижкия мирен 
договор от 1856 г.

Участниците в Райхщадското съвеща-
ние се опитали да координират дейст-
вията си и в случай, че в резултат на 
войната настъпи разпадане на Осман-
ската империя. Имало голяма вероят-
ност да стане именно така, ако Сърбия 
и Черна гора успеят да преборят Тур-
ция, а въстанието в Босна и Херцего-
вина бъде доведено до успешен край. 
В този случай макар и различни, по-
гледите и на двете договарящи се дър-
жави се насочвали за първи път към 
България и Румелия (т. е. Северна и 
Южна България). Русия предлагала те 

да образуват независими княжества, 
докато според Австро-Унгария двете 
турски провинции, заедно с Албания, 
трябвало да получат само автономия 
в рамките на Османската империя. 
Мислело се също Гърция да получи 
Тесалия и Епир, а според Андраши и 
Крит. „Цариград може да стане свобо-
ден град”, била също една от идеите 
на договарящите се. 

По всичко изглежда, че граф Игнати-
ев е прав, когато окачествява съвеща-
нието като: „райхщадската среща и 
станалата там размяна на мнения по 
Източния въпрос”. Изразени са били 
мнения, но не са постигнати конкрет-
ни договорености, разбираме от думи-
те на руския посланик. В една бележка 
към своите „Записки” той споменава 
също как лично княз Горчаков го уве-
рявал, че Русия била съгласна „да пре-
даде” на Австро-Унгария единствено 
„турска Хърватия”.

След приключване на срещата в Рай-
хщадт в печата е публикувано съ-
общение, че на съвещанието госпо-
дарите на двете съседни на Турция 
велики империи и техните министри 
на външните работи решили оконча-
телно въпроса за отношението им към 
Сръбско-турската война. Австро-Ун-
гария и Русия се съгласили да спазват 
пълен неутралитет, и ако една от тях 
счете за необходимо да промени своя 
начин на действие, то преди да осъ-
ществи решението си, тя трябвало да 
уведоми за него другата страна и след 
това да извести за намеренията си и 
останалите велики европейски дър-
жави. Това условие било съобщено на 
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всички кабинети, участващи в прего-
ворите по Източния въпрос и всички 
те, включително и английския каби-
нет, го одобрили напълно. 

Видимото пряко последствие от сре-
щата на монарсите било, както е из-
тълкувано, постигането на междуна-
родно съглашение, което осигурявало 
на славяните гаранции, че Англия и 
Австро-Унгария няма да се намесват 
враждебно спрямо тях. Отнемала се 
на Турция възможността да получи 
подкрепа отвън. Едновременно с това 
се правело невъзможно и славяните да 
получат помощ от тези, които им съ-
чувствали.

Договореностите и техните алтерна-
тиви, които били уточнени от Русия и 
Австро-Унгария в Райхщадт, на прак-
тика не били приведени непосредстве-
но в изпълнение, тъй като те отчитали 
евентуалните резултати от Сръбско-
турската война. При това били взети 
предвид два от възможните варианти. 
Третият вариант - постигане на при-
мирие между воюващите страни, как-
то се случило на практика, очевидно 
не бил разискван на срещата. 

Ефектът от двустранното съвещание, 
дошъл по-късно. Когато се оказало, 
че е време Източният въпрос да бъде 
решен и след Цариградска конферен-
ция се наложило Русия и Австро-Ун-
гария да се срещнат отново. Тогава на 
базата на предварителните договорки 
били взети вече определени решения 
и се пристъпило към тяхното изпълне-
ние. 

2.5. Обрат в английската външна 
политика

Събитията, произтекли през април, 
май и юни 1876 г. в Европейска Тур-
ция, накарали не само политиците, но 
и голяма част от населението на оста-
налата част от Европа, да се заинтере-
сува какво става в Османската импе-
рията, да вземе отношение по него и 
изрази своето желание за промяна. 
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В Англия отказът на правителство-
то да се присъедини към Берлинския 
меморандум раздразнило общество-
то. То не приемало ръководството на 
кралството, водено от Дарби-Дизрае-
ли, по какъвто и да е начин да подкре-
пя Портата, която в него момент била 
под влияние на уличната диктатура 
на мюсюлманските семинаристи и в 
Цариград царял страх сред християн-
ското население. От друга страна след 
демонстративния си акт на непод-
крепа на европейското съглашение, 
Англия се оказала самотна сред оста-
налите европейски държави, което не 
се харесало на либералната опозиция 
в английския парламент. Към това се 
прибавило и започването на Сръбско-
турската война, което „преляло чаша-
та” и довело до неочакван обрат в ан-

глийската външна политика. 

Оказало се, че Англия също била за-
сегната от войната, водена толкова 
далече от нея. След Кримската война 
обединеното кралство, както и Фран-
ция, нееднократно предоставяли на 
Турция твърде значителни заеми вър-
ху които се трупали значителни пе-
чалби. Заемите били отпускани с 5-6% 
лихва, което било значително повече 
от средния процент по това време. От 
своя страна банкерите вземали 6-7% 
комисионна. Един от заемите бил пус-
нат по курс 43,5 за 100. При такива ус-
ловия до 1875 г. турското правителство 
се издължило с около 200 милиона 
фунта стерлинги. Тези финансово-
лихварски операции направо разоря-
вали Турция. 
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Финансовият банкрут на Турция и 
отлагането от нейна страна на изпла-
щането на лихвите, разтревожило за-
интересованите от турските заеми 
капиталистически кръгове в Англия. 
Затова те изисквали от ръководителя 
на правителството да натиска длъжни-
ка Турция. А Дизраели на практика я 
подкрепял, тъй като я приемал за щит 
срещу Русия, считана за потенциален 
конкурент на Англия в Средиземно 
море. Отказът на английският минис-
тър-председател да се присъедини към 
Берлинския меморандум бил резул-
тат именно на тази политика. Което 
още повече раздразнило кредиторите 
на Турция, възприемащи избухването 
на Сръбско-турската война като след-
ствие от нерешаването на конфликта 
в Босна и Херцеговина по мирен път. 
През юли консервативното правител-
ството на Дизраели и поддържаната 
от него външна политика в подкрепа 
на Турция, станали обект на много 
енергични нападки от страна на ли-
бералната опозиция, водена от Уи-
лям Гладстон. Основна тема, използ-
вана при нападките, била насилията 
и зверствата, извършени от турците, 
при потушаване на въстанието в Бъл-
гария. На 19/31 юли в английския 
парламент започнали дебати относ-
но политиката на правителството по 
Източния въпрос. Дебатите се водели 
едновременно в палатата на лордове-
те, където от страна на правителство-
то отговарял министърът на външни-
те работи лорд Дерби. В палатата на 
общините давал обяснения министър 
председателят Дизраели. 

На никое от двете места не бил пов-
дигнат въпросът за изразяване на 
недоверие на правителството. Опо-
зицията имала за цел само да поиска 
обяснение за водената от него до тога-
ва политика и да получи обещание, че 
по време на лятната парламентарна 
ваканция то няма да въвлече страна-
та във война на страната на Турция. И 
двете цели били постигнати. Дизра-
ели при отговорите си на нападките 
на Гладстон говорел с недомлъвки и 
избягвал всякакви положителни обе-
щания. Но Дарби направо обявил, че 
Англия ще промени своето неутрално 
поведение и то в полза на едно миро-
любиво посредничество между воюва-
щите страни, осъществявано заедно с 
останалите европейски държави. От 
думите на английския външен минис-
тър, произнесени по време на дебати-
те, станало ясно, че той няма желание 
да се застъпва за Турция, не одобрява 
туркофилските действия на Дизраели 
и занапред Англия няма да се проти-
вопоставя на бъдещите опити на евро-
пейските държави да спрат кръвопро-
литието на Балканите. 

Английското правителство се преда-
ло окончателно, когато в парламента 
били огласени данните за зверствата, 
извършени от турците при потуша-
ване на въстанието в България. На 26 
юли/7 август в палатата на общините 
съветникът на министъра на външ-
ните работи - Борк, отговаряйки на 
въпрос на депутата Андерсон за бъл-
гарските събития, прочел доклада на 
секретаря на английското посолство в 
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Цариград Уолтър Беринг, изпратен в 
България за да проучи събитията. От 
доклада се видяло, че само в Пловдив-
ския санджак, където имало надзи-
раващи турски чиновници, броят на 
християните, убити от турците, дос-
тигал цифрата 12 000, а броят на изго-
рените села възлизал на 60.

Оповестените данни накарали Диз-
раели да престане да се меси откри-
то в Източния въпрос, тъй като съ-
общенията за зверствата в България 
го компрометирали. Преди това той 
твърдял, че насилията, извършени от 
турците били незначителни. Така му 
бил съобщил посланикът в Цариград 
Хенри Елиът. В хода на дебатите ста-
нало ясно, че последният е действал 
по командата на Дизраели, а не на 
непосредствения си началник Дарби. 
Което довело до решението на прави-

телството - в Пловдив да бъде изпра-
тен специален английски консул, кой-
то да докладва направо във външното 
министерство.

Резултатът от тези разкрития бил, че 
английската журналистика веднага 
променила тона си и вестник „Таймс” 
почнал енергично да пише за полза-
та от застъпничеството на Европа за 
Сърбия, допускайки даже, че то тряб-
ва да бъде възложено едновременно 
на Русия и Австрия. При закриването 
на парламентарната сесия на 3/15 ав-
густ било прочетено тронното слово 
на кралицата. В него се подчертавали 
приятелските отношения с чуждес-
транните държави и готовността при 
удобен случай и в съгласие с тях да се 
поеме посредничеството между вою-
ващите страни на Балканския полуос-
тров. 
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В края на август Уилиям Гладстон 
издава брошура, в която описва звер-
ствата и насилията, които били из-
вършени от турците на Балканите и 
изтъква, че нови такива зверства могат 
да бъдат предотвратени, само като се 
освободят Босна, Херцеговина и Бъл-
гария от турското управление. Ан-
глия, заедно с останалите държави, 
трябвало да съдейства за това осво-
бождение. Заглавието на брошурата 
на либерала Гладстон - „Българските 
ужаси и Източният въпрос”, станало 
един от лозунгите на политическата 
кампания, насочена срещу съперника 
- консерватора Дизраели.

Завоят в английската политика е впе-
чатлил Николай Игнатиев и той ко-
ментира по този повод: „...изстъпле-
нията и зверствата на башибозуците 
в България стигнаха дотам, че даже 
английското правителство счете за 
нужно под натиска на общественото 
мнение в Англия, възбудено от жур-
налистическите кореспонденции и 
красноречието на Гладстон, да се на-
меси официално и да тури край на 
безредията и гоненията на християн-
ското население”. 
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