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Част четвърта
 
4.1. Подготовка на Русия за 
сключване на предварителен ми-
рен договор
 
Когато в първите дни на януари 1878 
г. в Петербург се получили известията 
за блестящите победи на руските вой-
ски и превземането на Одрин, а също 
и сведенията на граф Шувалов, изпра-
тени от Лондон, че Англия може да се 
намеси в спора между Русия и Турция, 
руското правителство решило да на-
прави изменения в замисления в Пор-
дим предварителен план за сключва-
не на мир с Портата. На 9/21 януари 
в своя кабинет Александър II съобщил 
на Игнатиев, че споделял мнението 
на Горчаков и Милютин, които също 
присъствали, незабавно да отпътува за 
главната квартира на Николай Нико-
лаевич, понеже се опасявали, че могат 
да се случат недоразумения и да се на-
правят непоправими грешки при пре-
говорите с турските пълномощници, 
които вече се явили при предните руски 

части и се отправили към Казанлък. 
 
Игнатиев предложил като по-добро 
решение да се продължи работата на 
Цариградската конференция, от която 
участниците в нея нямали право да се 
откажат. А по време на конференцията 
от другите европейски държави били 
направени и приети доста изгодни за 
Русия предложения. В хода на рабо-
тата той щял да използва някой удо-
бен момент (например, ако някой от 
присъстващите представители рече, 
че работата им протича под дулата на 
руските топове и щикове) да предло-
жи заседанията на конференцията да 
бъдат пренесени в Одеса или Севасто-
пол. Тогава ръководството й щял да 
поеме канцлерът Горчаков, а Игнати-
ев ще стане негов помощник. Така мо-
жело да бъде избегнато насрочването 
на международен конгрес, както се оч-
ертавало.
  
Горчаков обаче отхвърлил тази идея 
и заявил, че Игнатиев трябвало да 
води преговори с турците изключи-
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телно в главната квартира. Канцлерът 
твърдял, че не бивало да се страхуват 
от конференция, свикана в Европа за 
обсъждане на въпросите, имащи меж-
дународно значение, тъй като бил 
уверен в съдействието на Бисмарк и 
Андраши. И всичко, което бъдело до-
говорено между Русия и Турция, ня-
мало да бъде подложено на някакво 
сериозно изменение. Руският канцлер 
държал да се започнат непосредстве-
ни преговори с Турция по принципите 
на мирния договор, като впоследствие 
се постигне в съгласие с Европа мир-
но разрешаване на Източния въпрос. 
 
На 10/22 януари на съвещание меж-
ду императора, канцлера и военния 
министър било решено, че с турците 
ще бъде сключен предварителен мир, 
който според Горчаков със съдействи-
ето на Бисмарк и Андраши много лес-
но можел да постигне европейско одо-
брение на една конференция, свикана 
в Баден-Баден или дори в Петербург, 
в която да вземат участие премиерите 
на Великите сили.
 
Преди да замине за Одрин Игнати-
ев поискал от императора да състави 
предварително, макар и набързо, под-
робен проект за бъдещия мирен дого-
вор и той да бъде одобрен. „В името 
на успеха на делото и за опазване ин-
тересите, които са ми поверени – за-
явил дипломатът на императора – е 
необходимо да Ви представя проект 
за договор, който след разглеждането 
му тук във височайшето присъствие на 
канцлера, неговия заместник и него-
вите съветници, би послужил като ин-

струкция и би предотвратил напраз-
ната и затруднителна днес преписка 
между нас по време на преговорите с 
турците.” Допълнително в записките 
си Игнатиев признава, че държал да 
има одобрен предварителен договор, 
защото се опасявал от недоразумения, 
затруднения и интриги от страна на 
Министерството на външните дела. 
 
Александър II одобрил това предло-
жение, но изразил съмнение, че за 
краткото време от два дена Игнатиев 
ще успее да изготви подробен проект. 
Последният обаче, обещал да спази 
срока и изложил накратко основите на 
два възможни варианта на проекта за 
договор. Единият бил по-радикален, с 
включване на „пълна независимост на 
голяма България”, с присъединяване 
на остров Крит, част от Епир и Теса-
лия към Гърция, с разпростиране на 
Сърбия и Черна гора в Стара Сърбия, с 
включване в техните предели на При-
зрен и Ипек, а също и най-изгодното 
решение на въпроса с Проливите, като 
се предоставят на Русия равни права с 
Турция в качеството й на крайбрежна 
държава спрямо Проливите. Другият 
проект бил по-умерен и на практика 
той бил осъществен в Сан Стефано. 
Императорът отхвърлил първия вари-
ант като казал, че смята основите на 
втория за достатъчни при съществува-
щите обстоятелства. Първият вариант 
на договора бил неосъществим, тъй 
като Европа нямала да признае пред-
ложените условия.
 
Игнатиев още докато пребивавал в 
Пордим, бил нахвърлил проект за до-
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говор. Преди да го редактира оконча-
телно, на 4/16 януари предал на Гор-
чаков докладна записка със заглавие 
„Въпроси за разрешаване”, съдържа-
ща 15 въпроса и предложения, чиито 
отговори, отхвърляне или съгласие 
трябвало да оформят главните прин-
ципи на предстоящите му диплома-
тически действия. Въпросите се от-
насяли до възможните затруднения, 
които можело да възникнат при и 
след сключването на договора с Пор-
тата. Те показвали още, че новоназ-
наченият пълномощник се грижел не 
само за интересите на българите, но и 
за осигуряване на руските интереси в 
Румъния и на Балканския полуостров, 
задоволявайки също румънците и от-
части гърците на остров Крит, увели-
чавайки достатъчно Черна гора и Сър-
бия, за да попречи на Австро-Унгария 
да заеме положението, което успяла 
да си спечели по-късно след Берлин-
ския конгрес.
 
Подреждането на точките в записка-
та явно е било по реда, по който те са 
възникнали в съзнанието на автора на 
документа. Несъмнено най-важна от 
тях била т. 3. В нея Игнатиев задавал 
въпроса: „Нужно ли е да се сключва 
договор или само предварителни ус-
ловия за мир?” И предлагал едновре-
менно с подписването на договорите с 
Портата да се състави специален про-
токол, който да съдържа членовете, 
които засягали изменението на меж-
дународните договори от 1856 и 1871 
г. и трябвало да бъдат одобрени от Ве-
ликите сили. Имало въпрос трябва ли 
Солун и Одрин да се включат в състава 

на България и трябва ли да се опреде-
ли продължителността на окупация-
та? Предлагало се в договора да бъдат 
определени точно положението и пра-
вата на руския комисар в България.
 
Горчаков дал писмените си отговори 
ден преди да бъде разгледан проекта 
за договор на Игнатиев. Наложило се 
последният да направи окончателната 
редакция в рамките само на едно де-
нонощие.
 
Канцлерът бил отбелязал в отговори-
те си, че „това, което би могло да бъде 
сключено в Одеса или в Севастопол, 
не може да бъде друго освен предвари-
телни мирни условия.” Когато Игна-
тиев правел окончателната редакция 
на проектодоговора, вече било офи-
циално решено, че той ще бъде пред-
варителен. Вероятно това е било уго-
ворено между императора и канцлера 
даже преди да бъде извикан Игнатиев. 
За да се избегнели протестите на каби-
нетите срещу сключването на мир не-
посредствено между Русия и Портата, 
Горчаков предлагал преговорите да се 
ограничат със сключването на обикно-
вен протокол, в който да са изложени 
договорните условия на двете воюва-
щи страни. По такъв начин било въз-
можно да се избегне трудното догова-
ряне на условията, които нарушават 
статуквото, установено с договорите 
от 1856 и 1871 г.
 
Според Игнатиев последното реше-
ние се оказало много негативно. Вмес-
то, както той предлагал, да се съста-
ви отделен протокол за въпросите, 
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които засягали международните спо-
разумения и той да бъде представен 
за одобрение от европейските сили, 
на Берлинския конгрес за утвър-
ждаване бил представен целия дого-
вор, сключен между Русия и Турция. 

Одрин не можел да бъде включен в 
България, смятал Горчаков. Държа-
вите щели да се възпротивят, тъй като 
поради близостта на града до турска-
та столица се създавала постоянна за-
плаха за нея. На база на становището 
на лорд Солсбъри, поддържано на Ца-
риградската конференция, можело да 
се направи опит Солун да се включи в 
България. Но при съпротива от стра-
на на турците, трябвало да се отстъпи. 
Статутът на руския комисар в Бълга-
рия и определянето на неговите пъл-
номощия трябвало да бъдат уточнени 
на място. Желателно било да се опре-
дели приблизителен срок за преби-
ваване на руските войски в България, 
за да се избегнат опасенията за при-
съединяване на България към Русия. 

Констатацията на Игнатиев била, че 
всички възражения на Горчаков към 
неговите предложения клонели в за-
щита на интересите на Австро-Унгария 
и във вреда на Русия и на славяните. 

„Минималният” проект бил разгле-
дан на 12/24 януари на съвещание, в 
което участвали Александър II, канц-
лерът Горчаков и неговия помощник 
Жомини, военният министър Милю-
тин, зам. министърът му Н. Гирс и 
държавният секретар С. Хамбургер. 
Игнатиев прочел проекта и дал обяс-

нение по всичките 13 точки. Само 
една от тях претърпяла известни ре-
дакционни промени. Всичко остана-
ло било одобрено. Приетият проект 
трябвало да служи на пълномощника 
Игнатиев като инструкция при прего-
ворите за сключване на предварите-
лен мирен договор с Високата порта. 

Княз Горчаков заявил, че намира ис-
канията за толкова умерени, че не 
очаквал да се срещнат затруднения 
при приемането на договора от ев-
ропейските държави в този му вид. 
Игнатиев добавил: „От вашите уста 
– в божиите уши.” На следващия ден 
той заминал за главната квартира на 
Действащата армия, за да прегова-
ря. Пътят му минавал през Букурещ, 
където трябвало да уреди въпроса с 
предаването на Бесарабия на Русия. 

Преди да пристъпи към конкретните 
преговори Игнатиев бил наясно, че 
работата му ще бъде трудна, тъй като 
вече били направени съществени ди-
пломатически пропуски. Договорки-
те, които били направени с Англия, 
задължавали Русия да не влиза в Ца-
риград и да не окупира полуостров 
Галиполи. Срещу това не се предос-
тавяла никаква изгода, даже нямало 
обещание, че английското правител-
ство няма да се меси в мирното спо-
разумение между воюващите страни. 

Договорът с Австро-Унгария бил не-
удачно и неясно редактиран и връз-
вал ръцете на руското правителство, 
особено по отношение на Сърбия и 
Черна гора. На Австрия била предос-
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тавена възможността без усилия и без 
загуби да извлече несравнимо по-го-
леми материални и морални изгоди, 
отколкото Русия. От нейната поли-
тика пострадали най-вече славяните. 

За съществуването на Будапещенска-
та конвенция от януари 1877 г. Игна-
тиев разбрал, едва когато трябвало 
да замине за действащата армия през 
януари 1878 г. Тогава от ген. Обру-
чев получил копие на картата, която 
била приложена към руско-австрий-
ския договор и се заинтересувал за 
неговото съдържание. То обаче му 
било предоставено да го прочете, едва 
след като се оплакал на императора. 

Мирните преговори с Румъния били 
затруднени от незадоволителната кон-
венция с нея, сключена едва по време 
на войната. Княз Горчаков пък, заедно 
със своя помощник Жомини прекара-
ли шест месеца в Букурещ, без въобще 
да се погрижат за уреждането на въпро-
са с връщането на Бесарабия на Русия. 

Прибавили се и трудности в отно-
шенията на Русия със съюзниците 
й — в Сърбия не били доволни от те-
риториалните придобивки, които й 
се осигурявали с основите на мира, 
а в Румъния не били съгласни с въз-
връщането на Южна Бесарабия към 
Русия, независимо че в замяна на 
това им се давала Северна Добруджа. 

Неблагоприятно условие при воде-
нето на преговорите за мир било об-
стоятелството, че руските войски не 
успели да освободят всички терито-

рии, които се предвиждало да бъдат 
включени в границите на българско-
то княжество, като Македония и Ро-
допите. Там се укрепили голяма част 
от мюсюлманските бегълци от Север-
на и Южна България, които започ-
нали да се организират за съпротива. 

Още преди да пристигне в Одрин на 
Игнатиев се наложило да направи ко-
рекция в дадените му указания. На 
18/30 януари Горчаков го уведомил в 
Букурещ, че Андраши бил против се-
паративното подписване на мир само 
между Русия и Турция и настоявал за 
свикване на европейска конференция, 
която да утвърди окончателния мир. 
Канцлерът отговорил, че преговори-
те, които щели да се състоят, са само 
предварителни. Щом примирието бъ-
дело сключено, но само при условие, 
че Портата приеме предварителните 
принципни мирни условия, Русия ня-
мала да възразява срещу постигане на 
европейско споразумение. От Австрия 
зависело да предложи на великите 
държави конференция на министри-
те на външните работи или някакъв 
друг начин за постигане на съгласие. 

Накрая на телеграмата Горчаков по-
сочвал на Игнатиев: „Във Вашите 
предварителни условия на договора 
не включвайте въпроса за Проливите, 
като въпрос изключително и очевид-
но европейски.” Така проектът, който 
пълномощникът носел от Петербург, 
бил изменен още преди да започнат 
преговорите. На тях било забранено 
да се засяга условието, което според 
Игнатиев имало първостепенно значе-
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ние за Русия в морско, търговско, ико-
номическо и политическо значение. 

На 27 януари/8 февруари Игнатиев 
пристигнал в Одрин. Той упрекнал 
главнокомандуващия, че е избързал 
с подписването на примирието и по 
този начин е осуетена възможността 
Русия да има по-добри позиции в пре-
говорите. Всъщност за бързото сключ-
ване на примирие, както обяснил Н. 
Николаевич, настоявали княз Горча-
ков от Петербург и граф Шувалов от 
Лондон, повлияни от опасенията, че 
появяването на руски войски до Ца-
риград може да предизвика нова вой-
на, този път с Англия. Руската армия 
нямало да издържи на продължаване 
на конфликта, тъй като била уморена 
и окъсана, без обувки. Снабдяването с 
храна, облекло и муниции било вло-
шено поради отдалечаването от из-
ходните бази, а и артилерията била 
изостанала в тила. Наличните батареи 
били в намален оръдеен състав и не 
били снабдени с достатъчно снаряди, 
пехотата изразходвала патроните си. 

Игнатиев повдигнал въпросът, защо 
след като императорът е изпратил на-
реждане да не се спират настъпател-
ните действия на войската, това не е 
изпълнено. Главнокомандващият от-
говорил, че получил късно телеграма-
та, а той бил дал вече дума и не можел 
да се отметне. Решил и да даде почив-
ка на войската да си отдъхне и арти-
лерията да догони пехотните части. 

Действително въпросната телеграмата 
е получена на 17/29 януари, а прими-

рието е подписано на 19/31. Въпросът 
обаче, дали ако руската войска беше 
продължила напред и заемеше висо-
чините на Босфора, не позволявайки 
на английския флот да влезе по-късно 
в него под заплахата на оръдията, съ-
битията с подписването на мира щяха 
да вземат друга посока, стои открит. 
 
Един бележка на Газенкампф в него-
вия дневник показва, че и Александър 
II е държал да не се спира напредва-
нето на войските, докато не се по-
дпише примирието. На 20 януари/1 
февруари в главната квартира се по-
лучило писмо от императора, в което 
той изрично питал Николай Нико-
лаевич: „Ти получи ли моята шифро-
вана телеграма от 12 януари?” Се-
кретарят на главнокомандващият е 
направил следния коментар: „От тази 
[нова] телеграма е видно какво зна-
чение придава господарят на своята 
заповед, дадена в телеграмата от 12 
януари, получена тук едва на 17-ти.” 

4.2 Английският флот влиза в 
Мраморно море

В Лондон, Виена и Берлин седмица 
след подписване на примирието меж-
ду Русия и Турция не знаели какво е 
точно неговото съдържание. Посланик 
Лейърд, който не разбрал, че руската 
армия се придвижва, за да се изпълнят 
условията на примирието и се заемат 
позициите, очертани от демаркацион-
ната линия, телеграфирал на 23 яну-
ари/4 февруари в Лондон, че русите 
напредват от всички страни въпреки 
примирието. На 25 януари/6 февру-
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ари възбудата нараснала още повече, 
след като телеграмите от Цариград за-
почнали да пристигат в английската 
столица не директно, а през Бомбай. 

Кралица Виктория в дневника си за 
този ден е записала: „Телеграфът с Ев-
ропа е прекъснат, с изключение през 
Бомбай. Положението е много теж-
ко. Руснаците с всички сили обсаж-
дат линиите към Цариград и Галипо-
ли… Голяма възбуда. Втора телеграма 
пристигна, че турците са отстъпили 
и Цариград е обсаден.” Не е ясно от-
къде са получени тези съобщения, ве-
роятно пак от посланика в Цариград. 

Разтревожени от телеграмите и слухо-
вете, английските депутати с голямо 
мнозинство на 27 януари/8 февруа-
ри гласували правителственото пред-
ложение за финансов кредит на вой-
ската. Ставало дума на английското 
правителство да се предостави сума 
от 6 млн. лири извън обикновените 
кредити, гласувани от парламента, за 
покриване на разноските, които мо-
гат да бъдат направени през годината, 
завършваща на 31 март 1878 г., за за-
силване ефективността на морските и 
военните сили по време на кризата, по-
родена от войната между Русия и Тур-
ция. За решението допринесло и съоб-
щението на Дарби, че правителството 
дало инструкции на английския флот 
да влезе в Дарданелите и отпътува 
към Босфора и Цариград. Това няма-
ло да бъде враждебна демонстрация 
против Русия, а щяло да е единствено 
с цел защита на живота на английски-
те поданици, живеещи в турската сто-

лица, при възникване на безредици. 

На 28 януари/9 февруари била дадена 
заповед на адмирал Хорнби да поте-
гли с ескадрата си към Цариград. На 
Лейърд било наредено да поиска от 
Портата да даде незабавно съответ-
ните заповеди за пропускане на кора-
бите, а ако е необходимо да се снабди 
с нов ферман. Дарби, заявявайки в 
палтата на лордовете за необходи-
мостта да се изпратят английски ко-
раби към турската столица, обяснил, 
че флотът ще влезе в Дарданелите по 
силата на фермана, получен от Пор-
тата преди известно време. Целта на 
изпращането на корабите била про-
диктувана от желанието да се запазят 
живота и безопасността на англий-
ските поданици в случай на безреди-
ци, които могат да настъпят от бли-
зостта на руските войски до турската 
столица. За този свой акт кабинетът 
в Лондон информирал Портата и си-
лите-гаранти в това число и Русия. 

Това решение всъщност било компро-
мисно, защото кралицата искала Ан-
глия да се намеси във войната. Както 
се изразил съмишленикът й Бийкън-
сфийлд: поне едно военно отделение 
да слезе на Галиполи. На Виктория 
той се оправдал, че не можал да убе-
ди кабинета да приеме нейното пред-
ложение, тъй като вече били получе-
ни условията на примирието и от тях 
се виждало, че руснаците нямало да 
окупират Цариград. А съгласно реше-
нието от 9/21 юли 1877 г. кралицата 
можела да бъде посъветвана да обяви 
война, ако руските войски окупират 
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Цариград и не се изтеглят своевре-
менно от него. Идеята за опазване на 
живота на британците и имуществото 
им била възприета от министрите и те 
я подкрепили.
 

 Първият опит на английската ескадра 
да влезе в Дарданелите бил неудачен. 
Шест английски броненосеца – Алек-
сандра, Темерер, Суифтшуър, Ахилес, 
Руби и Саламис - след получаване на 
заповедта незабавно се отправили към 
Дарданелите и още същия ден били 
пред входа на пролива. От коменданта 
бил поискан свободен пропуск, но той 
отговорил, че няма такава инструк-
ция и не може да пропусне ескадрата. 

Поради което корабите се върнали в 
залива Безика и останали да чакат ре-
шение на възникналото затруднение. 
 
Сервер паша, като външен министър, 
на 29 януари/10 февруари информи-

рал Николай Николаевич за англий-
ската инициатива с ескадрата и за 
инцидента с нея, станал на входа на 
Дарданелите, заявявайки, че Портата 
не е давала съгласие за влизането на 
корабите в пролива. Турция не се нуж-
даела от външна помощ, за да осигу-
ри безопасността в столицата и затова 
щяла да настоява пред британското 
правителство да отмени решението 
си. От своя страна главнокомандва-
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щият благодарил за информацията и 
одобрил действията на турските вла-
сти. Добавил, че ако има опасност за 
християните и руските поданици, той 
считал за свое задължение да вземе 
необходимите мерки. Според него не-
регламентираната поява на чуждес-
транна сила в столицата щяло да при-
теснява Портата и можело да повлияе 
на преговорите. За това уведомил ру-
ския император, че при необходимост 
ще предприеме съответните мерки за 
гарантиране на безопасното протича-
не на преговорите.
 
Същият ден, държавният канцлер 
Горчаков уведомил руските послани-
ци към дворовете на великите дър-
жави за инициативата на британско-
то правителство да изпрати кораби 
за защита на поданиците си в Цари-
град. Добавил, че някои други държа-
ви били предприели същата мярка по 
отношение на своите поданици. Тези 
обстоятелства задължавали и руското 
правителство от своя страна да пред-
приеме мерки за покровителство на 
всички християни и имуществото им, 
които могат за бъдат застрашени. За 
постигането на тази цел се предвиж-
дало влизане на руски военни части в 
Цариград.
 
Александър II на 30 януари/11 февру-
ари в телеграма до султана вежливо 
му заявил, че щом Великобритания е 
решила да се възползва от фермана, 
получен по-рано, за да въведе част от 
флотата си в Босфора за защита на жи-
вота и безопасността на своите пода-
ници, а и други държави са възприели 

тази мярка със същата цел, то той, им-
ператорът, бил длъжен от своя страна 
също да предприеме мерки за влизане 
на част от руските войски в Цариград, 
за опазване на живота и собственост-
та на всички християни, които биха 
могли да бъдат застрашени. Ако бъ-
дел принуден да предприеме такава 
мярка, това щяло да бъде единстве-
но с миролюбивата цел да се поддър-
жа редът. Затова мярката не бивало 
да се възприема, че е в противоречие 
с намеренията на Негово величест-
во султана, уверявал Александър II. 

Султанът отговорил, че английски-
ят флот вече се бил отдалечил, защо-
то му било напомнено, че влизането 
му противоречи на договорите. Той 
поел задължения пред руските пълно-
мощници (главнокомандващия) да се 
възстанови мира. Всички народи под 
скиптъра на султана имали еднакво 
право на защита и живеели при пъл-
на безопасност, заявил Абдул Хамид 
II. При това положение той не счи-
тал, че има основание за изпълнение 
на упоменатата от императора мярка. 

Получил телеграмата на следващия 
ден, императорът реагирал веднага, 
като потвърдил намерението си. Бил 
получил от английското правител-
ство съобщение, че въпреки отказа да 
бъде издаден ферман, част от англий-
ската флота все пак щяла да влезе в 
Босфора, за да запази живота и иму-
ществото на британските поданици. 
Александър II отново декларирал, че 
ако английската ескадра влезе в Бос-
фора, той няма да се поколебае да за-
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повяда на част от руските войски да 
влязат временно в Цариград. Султа-
нът имал чувството за собствено дос-
тойнство и не можел да не съзнава, 
че ако влизането на английските ко-
раби се осъществи, той, императорът, 
не можел да действа по друг начин. 

Същият ден Александър II изпратил до 
Одрин телеграма, в която уведомявал 
за полученото официално съобщение 
от Лондон, относно изпращането на 
ескадрата към Цариград. И възложил 
на Н. Николаевич да се споразумее с 
турските пълномощници за влизане 
на руски войски в Цариград със съща-
та цел, каквато и англичаните. Препо-
ръчвало се това да стане с дружелюбен 
тон, но ако пълномощниците се въз-
противят, трябвало да има готовност за 
завземане на Цариград дори със сила. 
Главнокомандващият трябвало сам да 
прецени и определи времето за изпъл-
нението и числеността на войските, 
като се има предвид пълното евакуира-
не на турците от дунавските крепости. 

На 30 януари/11 февруари импера-
торът изпратил нови инструкции до 
Одрин. В тях се посочвало, че влиза-
нето на английската ескадра в Бос-
фора сваляло от Русия предишните 
задължения, поети относно Галипо-
ли и Дарданелите. В случай, че англи-
чаните дебаркират някъде, трябва-
ло веднага да започне предвиденото 
влизане на руски войски в Цариград. 
На главнокомандващият се предос-
тавяла пълна свобода на действие по 
бреговете на Босфора и Дарданели-
те, като се избягва директен сблъсък 

с англичаните, освен ако те самите 
не започнат да действат враждебно. 

Поради смущения в телеграфните ли-
нии двете телеграми били получени на 
1/13 и 2/14 февруари в обратен ред на 
датите на съставяне. Милютин обясня-
ва, че първо била написана телеграма-
та с категоричния тон за по-решител-
ни действия, но когато на императора 
му било напомнено, че крепостите още 
не били опразнени от турските вой-
ски, той прибрал тази телеграма и 
била съставена нова. После на дру-
гия ден Александър II, обзет от гняв 
изпратил и първата телеграма, която 
била с по-категорични нареждания. 

Тези подробности по получаване на 
телеграмите реално не били от зна-
чение, тъй като в Одрин нямали ин-
формация за актуалната обстановка в 
Мраморно море и не знаели, че тя се 
е променила. Съпоставяйки съдържа-
нието на последните две телеграми на 
императора с това на телеграмата му 
от 12/24 януари, с която се потвърж-
давало продължаването на настъпле-
нието на руската армия по направле-
ние към Цариград, макар и без да се 
влиза в него, Газенкампф достигнал 
до горчивия извод, че „загубата на 
три седмици време вече не може да 
се навакса”. „Повярвали на англича-
ните – пише секретарят – ние не ги 
предупредихме, а сега властвайки по 
море, те ще бъдат господари на поло-
жението. Турците, имайки зад себе си 
английския флот, вече няма да бъдат 
така сговорчиви, както преди. Не ни се 
удаде да се споразумеем с тях да вле-
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зем в Цариград, а да го завземем със 
сила вече е трудно. Нашата сила вече 
е само привидна: ние нямаме нито 
снаряди, нито патрони. Слава богу, 
че това никой, освен нас, не знае.” 

В същия дух била и телеграмата на 
великия княз до императора от 4/16 
февруари. В нея било обяснено, че ако 
Портата не се съгласи доброволно за 
влизането на руски войски в Цари-
град, с всеки ден завземането му ста-
вало все по-трудно, защото численост-
та на турските войски, пристигащи от 
напуснатите крепости, се увеличавала 
ежедневно. Преговорите пък вървели 
трудно, тъй като в Цариград бил пуснат 
слухът, че се предполагало да се състои 
европейска конференция, до чието за-
вършване мирът нямало да се приема 
за окончателен. Газенкампф коменти-
ра, че Н. Николаевич знаел, че въпро-
сът с конференцията бил вече решен и 
договорът, който се подготвял, ще бъде 
разгледан на нея. Но тъй като главно-
командващият не бил още известèн за 
нея официално, употребил „слухове”. 

Английският посланик Лейърд започ-
нал преговори с Портата. Турското пра-
вителство му отговаряло, че то не счита 
за възможно да пропусне английската 
ескадра, защото появата ѝ при Цари-
град ще бъде последвана от влизане на 
руските войски в града, което Портата 
желаела да избегне. Въпреки насто-
яванията на Лейърд, турското прави-
телство не променило решението си. 
 
Тогава кабинетът в Лондон се решил 
на стъпка, представляваща откри-

то нарушаване на Парижкия договор 
от 1856 г. Според договора султанът 
имал безусловно право да дава или 
да отказва съгласие за преминаване-
то през проливите на военните кораби 
на чуждестранните държави. Същото 
право било потвърдено и при промя-
ната на договора, направена през 1871 
г. Пред вид на това постановление 
влизането в Дарданелите на военни 
кораби на чуждестранни държави без 
разрешение на Портата се признавало 
от цяла Европа за едно от най-голе-
мите нарушения на Парижкия дого-
вор. Самото английско правителство 
се позовавало на това решение, ко-
гато възразявало на точката в пред-
варителните мирни условия, праве-
ща уговорката в бъдеще и Русия да се 
ползва от правото нейни военни ко-
раби да преминават през Проливите. 

Въпреки отказът на султана, на 1/13 
февруари кабинетът Дарби-Бийкън-
сфийлд дал заповед на английският 
военен флот да мине през Дарданели-
те със или без ферман. На другия ден 
корабите излезли от залива Безика и 
влезли в Мраморно море, като имали 
пълна бойна готовност. Комендантът 
на укрепленията в Дарданелите първо-
начално предупредил ескадрата, че ще 
стреля по нея, ако тя се опита да преми-
не в Проливите насила. Но команди-
рът на броненосците му отговорил, че 
първият оръдеен изстрел от турските 
укрепления ще означава обявяване на 
война на Турция от Великобритания. 

Портата излязла от неудобната за нея 
ситуация, като не само допуснала яв-
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ното нарушаване на нейните права 
и достойнство, но даже обяснила с 
циркулярно писмо на задгранични-
те си представители и агенти, че тази 
стъпка не била в нарушение на съ-
ществуващите договори и затова тя 
се задоволила с даденото й обясне-
ние, че мисията на корабите е мирна. 
 
Инициатор за влизането на англий-
ската ескадра в Мраморно море, дори 
и без разрешението на султана, бил 
Солсбъри. След като първият опит на 
английските кораби да влязат в Дар-
данелите бил неуспешен, на 29 януа-
ри/10 февруари той изложил в писмо 
до Бийкънсфийлд свой план. Солсбъ-
ри настоявал флотът не само да не се 
връща в Безика, но на всяка цена да 
проникне в Проливите и да остане там. 
Неговата нова задача трябвало да бъде 
не да защитава англичаните, нито са-
мия Цариград. Целта му трябвало да 
бъде да заеме позиции близо до Бос-
фора и да затвори входа откъм Черно 
море за чуждите кораби. Така англий-
ските кораби ще блокират линията за 
отстъпление на руските войски обра-
тно в Русия и те ще трябва да останат 
там, докато мине конференцията. По 
този начин се създавала възможност 
да се окаже натиск на Русия при раз-
глеждането на подписания договор.
 
Доводите на Солсбъри изглежда са 
били приети от английския каби-
нет, защото на 1/13 февруари той дал 
за четвърти път заповед на адмирал 
Хорнби да върви напред и ако открият 
огън по него, да отговори със стрелба. 
 

Англия, създавайки прецедент с на-
рушаване на Парижкия договор, на 
практика освободила другите държа-
ви от задължението да го спазват. Ос-
тавали все пак да действат частните 
договори, каквото било задължение-
то на Русия към Англия да не влиза в 
Цариград. Но и тази договорка била 
нарушена, защото тя важала, ако Ан-
глия запази неутралитет. А в случая тя 
влязла с военните си кораби на тери-
торията на войната.
 
Известието за преминаването на ан-
глийския флот в Мраморно море пре-
дизвикало възмущение в Петербург. 
Императорът още на 2/14 февруари 
изпратил съобщение в главната квар-
тира, че по сведение от Лондон, на ан-
глийската ескадра било предписано 
във всички случаи да върви към Цари-
град, дори и без съгласието на султана. 
В този случай трябвало да се действа, 
както било заповядано.
 
Телеграмата на императора била по-
лучена от главнокомандващият на 
следващия ден. Малко по-късно той 
получил съобщение, че английската 
ескадра е минала Дарданелите, но не 
била влязла още в Босфора. Велики-
ят княз предупредил турските пълно-
мощници за неправомерните действия 
на англичаните и възможната реакция 
на Русия по отношение на Цариград. 
Пълномощниците били разтревожени 
и опечалени от нахалството на англи-
чаните и обещали да известят султана 
за предупреждението.
 
На 3/15 февруари и императорът из-
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пратил телеграма до султана с пре-
дупреждението, че преминаването 
на английската ескадра през Дарда-
нелите и насочването й към Прин-
цовите острови задължава и руското 
командване да въведе временно в Ца-
риград отряд от руски войски. Султа-
нът отново отклонил предложението, 
като съобщил, че още на 31 януари/12 
февруари взел решение да се обърне 
към английската кралица с настоява-
не за отмяна на предприетите мерки, 
„които ще повлекат след себе си неиз-
числими нещастия на човечеството”. 
Молел за разбиране и искал отсрочка, 
докато получи отговор на телеграмата 
си. Александър II приел да почака ре-
зултата от кореспонденцията с крали-
цата и вежливо декларирал, че винаги 
бил готов да съдейства „да се опази чо-
вечеството от нещастия”.
 
Нежеланието на англичаните да из-
теглят флота си от Мраморно море и 
категоричното заявление на руският 
император, че ако английската еска-
дра влезе в Босфора, ще бъде дадена 
заповед руските войски да влязат в 
Цариград, защото можело да настъ-
пи общо клане на мохамеданите, пре-
дизвикало паника в турската столица, 
която обхванала султана и министрите 
му. Притеснен, Абдул Хамид се опит-
вал да омилостиви по някакъв начин 
гнева на руснаците.
 
На 3/15 той изпратил нова телеграма 
до руския император, в която обяснил, 
че нямал още отговор от английската 
кралица, но считал присъствието на 
английските кораби в Мраморно море 

за временно. Въпреки протеста на тур-
ското правителство, те минали през 
Дарданелите и хвърлили котва при 
Принцовите острови. Като получи от-
говор от кралицата, щял съвместно с 
императора да се споразумеят какви 
мерки да вземат. Вече получил обеща-
ние от английския адмирал, че еска-
драта ще напусне Принцовите острови 
и ще избере друга стоянка за кораби-
те, по-отдалечена от Босфора. Накрая 
Абдул Хамид II изказал надеждата си, 
че Негово императорско величество 
ще се откаже от мерките, за които спо-
менавал в телеграмата си. За да не се 
получи някакво недоразумение, което 
да повлече след себе си последствия, 
пагубни както за човечеството, така и 
за турската империя, султанът обеща-
вал да съобщава за всяка своя стъпка. 
 
Отговорът на Александър II, изпратен 
на следващия ден, бил безкомпроми-
сен. Той констатирал, че на практика 
турският протест срещу действията на 
британската ескадра не попречил тя 
да премине насила през Дарданелския 
пролив. Прякото обръщение на сул-
тана към английската кралица също 
нямало да доведе до отдалечаване на 
ескадрата. Затова императорът раз-
читал на чувството за справедливост 
на султана като не отказва временно-
то влизане на руските войски в Цари-
град. Тяхното присъствие щяло да об-
лекчи поддържането на обществения 
ред в града.
 
Портата съобщила на 4/16 февруари 
и на главнокомандващия руската ар-
мия, че след като четири от англий-
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ските кораби минали на пълна пара 
през Дарданелите, те не продължили 
към Цариград, а се спрели при Прин-
цовите острови, намиращи се на час 
път от града. Било добавено, че се 
иска постигане на споразумение по 
този горещ въпрос, но не била дадена 
официална покана, а напротив - била 
изразена молба по възможност руски-
те войски да не влизат в Цариград. 
Те били разположени на два прехо-
да от него, уточнил великият княз. 
 
През това време лорд Дарби треска-
во водел преговори с Петербург, оп-
итвайки се да докаже, че действие-
то не е предизвикано от войнствени 
намерения. На 3/15 февруари той 
съобщил, че ескадрата, която навля-
зла в Дарданелите и Босфора, има 
мирно предназначение. Не допус-
кал, че влизането на руските войски 
в Цариград ще има същия характер. 
 
Руското правителство чрез Шувалов 
на 10/22 февруари отговорило, че вре-
менното навлизане на части от руски-
те войски в Цариград със същата мир-
на цел било неизбежно. Телеграмата 
на Горчаков до него гласяла: „Бри-
танската ескадра премина през Дар-
данелите, въпреки турските протести. 
Ако със същата цел за защита на хрис-
тиянското население част от нашите 
войски влязат в Константинопол без 
предварителното съгласие на султана, 
великобританското правителство уве-
рява, че ще бъде принудено да отзове 
своя посланик от Петербург. Нека по-
стъпва както намери за добре. Истори-
ята, а може би дори съвременниците 

ще произнесат своето заключение за 
пълното отсъствие на логика и прене-
брежение към запазването на общия 
мир.”
 
Шувалов след като предал устно това 
съобщение на английския министър 
на външните работи, бил принуден 
да го връчи и във формата на памет-
на записка. Лорд Дарби, смутен от 
отговора, помолил руския посланик 
съдържанието на писмото да остане 
секретно между двата кабинета, за да 
не даде повод за нападки в парламен-
та от страна на опозицията. Но това не 
можело да бъде изпълнено, тъй като 
Горчаков изпратил до руските посла-
ници при великите държави съдър-
жанието на разменените съобщения 
между Русия и Англия по повод на 
действията на нейния флот. Като по-
следна отстъпка на Англия, било обе-
щано все пак, че Галиполи няма да 
бъде завзет, ако нито един английски 
войник не слезе нито на европейския, 
нито на азиатския бряг.
 
Предавайки тези вести в Одрин, Алек-
сандър II указал да се наблюдава зор-
ко и да не се допускат английските 
кораби до Босфора. В случай на такъв 
опит, главнокомандващият трябвало 
да се постарае, по възможност със съ-
гласието на султана, да завземе някои 
от укрепленията на европейския бряг 
на Дарданелите.
 
Според Игнатиев руското командва-
не се предоверило на обещанията на 
Дарби, дадени на Шувалов, че няма 
да преминава Дарданелите. И напра-
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вило грешка като спряло отряда на 
ген. Гурко, който вече се придвижвал 
към Булаир и Галиполи. Знаейки, че 
там няма руски оръдия, английската 
ескадра навлязла без опасения в Мра-
морно море с намерение да акостира в 
Босфора.
 
4.3. Руските войски влизат в Сан 
Стефано
 
Още когато станало известно за пър-
вия опит на англичаните да влязат с 
корабите си в Мраморно море, Игна-
тиев предложил на главнокомандва-
щият да изпрати в Цариград старшият 
си съветник М. Ону, бивш първи дра-
гоманин (преводач) на руското посол-
ство в Цариград, който да търси съгла-
сието на турските власти за влизане 
на руските войски в турската столица. 
Използван бил поводът, че импера-
торът препоръчал да се направи за-
бележка на турските пълномощници, 
които по това време не били в Одрин, 
за смутовете по гръцката граница и 
за необходимостта да се поправи де-
маркационната линия, за да не налага 
излишно разместване на някои руски 
части, за които по време на подписва-
не на примирието не се знаело точно-
то местоположение. Освен посочени-
те, Ону трябвало да повдигне и други 
въпроси, нерешени при подписване 
на примирието и да поиска ускорява-
не на отпътуването на турските пъл-
номощници, които ще участват в пре-
говорите, ако те още не се тръгнали. 
 
Най-главната му задача, обаче, била 
да заяви на познатите му членове на 

турското правителство, че ако англий-
ската ескадра влезе в Босфора, руски-
те войски ще бъдат принудени да зав-
земат възвишенията над Цариград. 
На турците трябвало да се обясни, че 
за тях било несравнимо по-изгодно да 
пуснат там руските части добровол-
но, на приятелски начала, отколкото 
да бъдат принудени да слушат после 
какво им диктува Русия, като страна-
победителка. В Цариград трябвало да 
стане ясно, че единствената цел на рус-
наците била: да се попречи на чужди-
те флотове да влязат в пролива, който 
е входната врата на града. Предпочи-
танията на руското командване били 
да действа за постигането на това в съ-
гласие с Портата. Самият султан бил 
заинтересуван да отстрани чуждите 
военни кораби, които заплашвали не-
говата безопасност и самостоятелност.
 
Ону изпълнил с голям такт и пред-
пазливост деликатното поръчение. 
Неговата преценка била, че турците 
със сигурност са изтощени от война-
та и не желаят продължаването й. Те 
се съпротивлявали на идеята, но това 
било само на думи. Пашите твърдели, 
че цялото мюсюлманско население 
щяло да се хвърли от ужас в Босфора 
щом види русите близо до вратите на 
Истанбул и очаквали големи улични 
безредици, избиване на християни, 
даже убийство на султана. Министри-
те, с които се срещнал, считали обаче, 
че руските войски ще бъдат приети 
в Цариград ако не с удоволствие, то 
поне хладнокръвно и без съпротива. 
Местните вестници даже обсъждали 
този развой, като най-вероятен след 
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настъпилите събития. Имало и комен-
тари кои турски казарми могат да бъ-
дат предоставени на руските части.
 
По време на пребиваването си в Цари-
град бившият драгоманин се убедил в 
провокативната роля, която изпълня-
вали посланиците на Англия Лейърд и 
на Австро-Унгария Зичи. Последният 
стигнал до там, че поискал от Порта-
та да пропусне през Дарданелите два 
австроунгарски броненосеца, които да 
се присъединят към английската еска-
дра. (По-късно Игнатиев пише, че това 
било слух.) Виенският и лондонският 
кабинети убеждавали с всевъзможни 
средства турците да не влизат в никак-
ви споразумение с руското командва-
не и да не приемат неговите условия. 
Великият везир Ахмед Вефик паша 
обаче, отклонявал тези предложения с 
аргументите, че Турция не била вече в 
състояние да продължи войната. „Ако 
имате сметки с Русия, уредете си ги не-
посредствено с нея, а нас ни оставете 
на мира” - отговарял висшия турски 
сановник на посланиците. Независи-
мо от тези декларации Ону считал, че 
чуждите посланици все още можели 
да вдъхнат надежда на Портата за съз-
даване на европейска коалиция срещу 
Русия, което да накара последната да 
бъде по-отстъпчива на преговорите. 
 
Ахмед Вефик паша всъщност не бил 
точно везир, а министър президент, 
съгласно турската конституция. На 24 
януари/5 февруари имало нова смяна 
в правителството, стария велик везир 
бил отстранен, а застаналия на негово 
място бил и министър на вътрешните 

дела. Сервер паша станал министър на 
външните дела, Намък паша – начал-
ник на артилерията, а Сафвет паша 
– президент на държавния съвет. 

Объркан от противоречивите запове-
ди в телеграмите на императора, на 
5/17 февруари Николай Николаевич 
накрая разбрал, че от него се иска да 
влезе с руските войски в Цариград. 
Него ден той получил копие от теле-
грамата на Александър II, изпратена 
до Абдул Хамид на 3/15 февруари. Съ-
гласно вече дадените указания, глав-
нокомандващият в своите действия 
трябвало да се ръководи от кореспон-
денцията между императора и султа-
на, затова той докладвал на императо-
ра: „Едва днес в 5 часа вечерта получих 
от княз Горчаков копие от твоята те-
леграма до султана от 3-ти този ме-
сец, за необходимостта от влизане на 
наши войски в Константинопол, пред 
вид преминаването на английската 
ескадра през Дарданелите към Прин-
цовите острови. Затова ще съобщя на 
Сафвет паша, че се виждам принуден 
да се уговоря със султана за влизане на 
нашите войски в Цариград.”
 
След получаване на телеграмата, глав-
нокомандващият, информиран от съг-
ледвачи, че английските кораби са 
при Принцовите острови, веднага сви-
кал съвещание, в което участвали още 
Непокойчицки, Нелидов и Игнатиев. 
Участниците били единодушни, че за-
вземането на възвишенията над Бос-
фора и навлизането в столицата било 
трудно и рисковано мероприятие. Ня-
мало подготовка за това, тъй като по 
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време на войната никой не бил пов-
дигал въпроса за завземане на турска-
та столица. Наличните руски войски 
били недостатъчни, а за съсредоточа-
ването на допълнителни такива, били 
необходими пет-шест дни. После щяло 
да има проблеми с изхранването на 
войската, отдалечена от ж. п. линията. 
 
Освен това турците след подписването 
на примирието успели да се въоръжат 
със силна артилерия, пристигнала от 
освободените крепости. След като ген. 
Гурко бил спрян при настъпление-
то си към Булаир, тази крепост била 
пак завзета от избягалите преди това 
от там турци. Дошли и попълнения от 
армията на Сюлейман паша.
 
Преди съвещанието Николай Нико-
лаевич получил от Сафвет паша те-
леграма, изпратена от великия везир. 
Последният обяснявал, че император 
Александър II, заплашвайки с влизане 
на руски войски в Цариград, обещал 
да изчака резултата от преговорите с 
лондонския кабинет за отдалечава-
нето на английския флот. Обърнал и 
специално внимание на съществува-
щите трудности и опасности от влиза-
нето дори на незначителна част руски 
войски в турската столица. Там има-
ло огромен наплив от емигранти. Ону 
можел да потвърди и допълни тези 
сведения.
 
Понеже не се очертало никакво реше-
ние, Игнатиев се оплакал от отдале-
чеността на Одрин от Цариград, зара-
ди което преговорите вървели бавно. 
И предложил да се обяви ултиматум 

на турците - главната квартира да се 
прехвърли близо до столицата. Вели-
кият княз бил съгласен, но се опася-
вал, че с този акт на практика се на-
рушавала демаркационната зона, а с 
това и условията на примирието. От 
това можели да възникнат политиче-
ски усложнения, които да предизви-
кат стълкновения с Англия и да до-
ведат до продължаване на войната. 
 
Като запознат с района на Цариград, 
Игнатиев направил конкретно пред-
ложение, което било възприето от ве-
ликият княз: да се поиска от турското 
правителство да пропусне добровол-
но главната квартира с десетхиляден 
конвой в Сан Стефано, с цел тя да се 
приближи до столицата на такова раз-
стояние, на което е и английската ес-
кадра броненосци, която е хвърлила 
котва до Принцовите острови в проти-
воречие с международните договори.
 
След оформянето на решението Иг-
натиев отишъл до Сафвет паша, за да 
му го съобщи. Изтъквайки огромната 
изгода за турците от него и важност-
та за тях то да бъде прието дружелюб-
но, руският пълномощник употребил 
и по-силни аргументи и предупредил 
пашата, че руските войски могат да 
минат и без съгласието на Портата, но 
тогава отговорността ще падне на нея, 
че не е реагирала по подобаващ на-
чин на незаконната поява на англий-
ската ескадра. А този акт именно на-
карал руското командване да измени 
начина си на действие. Сафвет обещал 
веднага да предаде всичко на великия 
везир и признал основателността на 
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недоволството на руското командване. 
 
По време на съвещанието Николай 
Николаевич изпратил споменатата 
телеграма до Петербург, с която за-
явил, че се заема с въпроса за влиза-
нето на руските войски в Цариград. А 
след края на съвещанието докладвал 
по телеграфа на императора: „Току 
що заявих на Сафвет, който незабавно 
изпрати в Цариград заедно с нашия 
драгоманин Ону следното ми пред-
ложение: пред вид на препълването 
на Цариград с избягали преселници и 
страшната заболеваемост в столица-
та – да заема с отряд от 10 000 човека 
не самия град, а Сан Стефано на брега 
на Мраморно море, Кючук Чекмедже 
и близките села и казарми. Ще отида 
сам в първото място, където ще се про-
дължат преговорите, които в Одрин се 
затрудняват поради голямото разстоя-

ние. От Сан Стефано, което е предгра-
дие на Константинопол, ще ми бъде 
възможно да наблюдавам английския 
флот. Има надежда Портата да прие-
ме това мое предложение.”
 
На Ону, на когото Сафвет паша имал 
доверие и вярвал, че ще се справи, 
било възложено да се споразумее с ми-
нистрите за всички подробности и да 
ускори изпращането на инструкции на 
турския пълномощник, разрешаващи 
му да направи отстъпки. В негова по-
мощ бил изпратен офицерът от гене-
ралния щаб княз Михаил Кантакузин 
(през 1884-1885 г. е военен министър 
на Княжество България). Той трябва-
ло да огледа казармите и да направи 
преценка, как могат да се използват.
След съвещанието главнокомандва-
щият оповестил някои новини. Ан-
глийският флот напуснал Принцови-
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те острови и се преместил в малкия 
залив Мудания, на азиатския бряг на 
Мраморно море. На корабите няма-
ло десантни части, а един от тях бил 
командван от херцог Единбургски, 
съпруг на великата княгиня Мария 
Александровна, дъщеря на Алексан-
дър II. Имало сведение, че всички чуж-
дестранни ескадри, намиращи се във 
водите на Гърция и Леванта, бързат 
след англичаните да влязат в Мрамор-
но море. Султанът вече не възразявал 
против влизането на руските войски 
дори в самия Цариград, но молел да се 
изчака отговора на кралица Виктория. 
Скобелев съобщавал от Чаталджа, че 
цариградското население било вече 
подготвено за появата на руски вой-
ски там и се отнасяло към това напъл-
но спокойно.
 
В действителност английската еска-
дра, като престояла четири дни до 
Принцовите острови, между острови-
те Принкипо и Халки, вследствие на 
молбата на султана се направила, че 
се отдалечава от Цариград. Но отишла 
само до Мудания, на 50 мили от Цари-
град, пак в Мраморно море и скоро от-
ново се върнала на Принцовите остро-
ви. Това правело искането за влизане 
на руски войски в Цариград актуално. 
 
Влизането на руските войски в Сан 
Стефано обаче се забавило. Причина-
та се дължала на намесата на посланик 
Лейърд. Предсказанията на Ону, че 
чуждите посланици могат да вдъхнат 
надежда на турското правителство 
да забави преговорите, се оправдали. 
Противниците на мира в Цариград се 

възползвали от спирането на настъп-
лението на руските войски след под-
писването на примирието и окураже-
ни от пристигането на английският 
флот в близост до столицата, взели 
надмощие във везириата (съвета на 
султана). Заради изказванията му сре-
щу подстрекателската политика на 
Англия, въвлекла Турция във война-
та, направени в Одрин пред кореспон-
дента на Daily News Макгахън, Лейърд 
поискал оставката на Сервер паша 
като външен министър, което и стана-
ло на 7/19 февруари. На негово място 
бил назначен Сафвет паша. Понеже 
бил приятел с великия везир Ахмед 
Вефик, който бил англофил, Лейърд 
оказвал върху него влияние да не бър-
за да приключва преговорите с Русия.
 
При разговора си с Ону великият ве-
зир заявил, че Портата считала руски-
те предложения, направени на пре-
говорите до такава степен жестоки и 
тежки, че нито министрите, нито сул-
танът се съгласявали да ги приемат и 
да позволят на турските помощници 
да ги подпишат, даже и Цариград да 
бъдел завзет от руската армия. За да 
намали исканията, султанът решил да 
избегне преговорите в главната квар-
тира и да изпрати Намък паша през 
Одеса в Петербург. Намък паша бил 
считан за дипломатът, който уж успял 
да придобие лично влияние над вели-
кия княз и да го убеди руските войски 
да не влизат в Цариград при подпис-
ване на примирието.
 
Всъщност с изпращането на специа-
лен пратеник до Петербург се целяло 
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да се проточат преговорите и те да не 
завършат до свикването на европей-
ската конференция. Така щяло да бъде 
избегнато Турция да бъде принудена 
да се обвърже с тежки задължения 
пред Русия. В предварителния договор 
щели да отпаднат някои предложения 
на Русия, които Турция не искала да 
приеме: като въпросите за военното 
възнаграждение за победителя във 
войната и за границите на България.
 
След смяната на Сервер паша се сме-
нила и турската политика по отно-
шение на преговорите. Сафвет паша 
започнал да се оплаква, че никой не 
отговарял на телеграмите, които из-
пращал в Цариград. Той започнал да 
се отрича от приетите вече текстове и 
искал от Игнатиев да му даде да попра-
ви редакцията им. За южната граница 
на България се водели безкрайни спо-
рове, без да се реши нещо. Оспорва-
ли се и точките на основите на мира, 
подписани при примирието. Когато 
било обърнато внимание на Сафвет 
паша върху това, той отговорил откро-
вено: „Тогава положението беше друго 
и ние можехме да подпишем всичко, 
което ви е угодно. Сега обаче обсто-
ятелствата не са същите и трябва да 
преговаряме.”
 
На 9/21 февруари руските пълномощ-
ници заявили на великия княз, че 
преговорите са безплодни, тъй като 
Портата не изпращала на Сафвет 
паша инструкции и пълномощия. Ни-
колай Николаевич току що бил по-
лучил телеграма от 6/18 февруари, 
в която императорът отговарял, че 

одобрява предложението руски вой-
ски да заемат близките предградия 
на Цариград, като считал за необхо-
димо да се ускори изпълнението му. 
Препоръчвал също да бъде определен 
най-краткия възможен срок за полу-
чаване на съгласието на султана. В 
случай на негов отказ главнокоманд-
ващият трябвало да подготви дос-
татъчно сили, като му се предоставя 
правото да действа, без да чака спе-
циално разрешение от императора. 
 
Великият княз разрешил на Игнати-
ев и Нелидов да изяснят със Сафвет 
паша обстоятелствата с влизането в 
Сан Стефано. След разговора Игнати-
ев изпратил на Горчаков телеграма, в 
която го уведомил за „горещото обяс-
нение” с турския външен министър 
относно двусмислената позиция на 
Портата, лукавото командироване на 
Намък паша, смяната на Сервер паша 
заради истината, изказана по повод 
намеренията на Англия и липсата на 
отговор на „снизходителните” предло-
жения на великия княз. Руските пъл-
номощници подчертали, че техните 
намерения са мирни, като на Англия, 
която обаче си позволила да мине през 
Дарданелите. Накрая обявили, че ако 
до събота сутринта великият княз не 
бъде поканен от султана да се премес-
ти с главната си квартира в Сан Стефа-
но, той ще завземе с войските си ония 
позиции, които сметне за нужни. Като 
се надявал, че турците ще бъдат доста-
тъчно благоразумни да не му се съпро-
тивляват и няма да открият огън, тъй 
като това ще бъде сметнато за прекра-
тяване на примирието от тяхна страна. 
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Преговорите фактически били пре-
къснати, докато двата преговарящи 
екипа не се прехвърлят в Сан Стефано. 
 
Сафвет бил и при главнокомандващи-
ят, от когото изслушал същите упреци, 
които завършили накрая с ултиматум. 
Николай Николаевич докладвал на 
императора: „Пред вид на променили-
те се обстоятелства, за които е казано 
в днешната телеграма на Игнатиев до 
Горчаков, аз реших да обявя на пълно-
мощниците, че ако до 6 часа сутринта 
на 11-ти [23-ти] не получа покана да 
вляза в Сан Стефано, сам ще завзема 
него и местата, които намеря за необ-
ходими.”
 
Междувременно развитие получила 
инициативата с изпращането на На-
мък паша в Петербург. На 6/18 февру-
ари султанът изпратил до императора 
телеграма, в която го уведомявал, че 
британското правителство заповядало 
на своя флот да се отправи в Мудания 
и да не влиза в Босфора. Окончателен 
отговор [обаче] се очаквало да бъде 
даден във вторник. През Одеса Абдул 
Хамид II изпратил специален прате-
ник, имащ поръчение да представи на 
Александър II опасностите, които го 
заплашвали лично. Затова той се на-
дявал да бъде преустановено предпо-
лагаемото влизане на императорските 
войски. На Сафвет паша била дадена 
заповед да се постарае възможно най-
бързо да се стигне до сключване на 
предварителния мир.
 
Императорът на другия ден отгово-
рил, че може да приеме специалния 

пратеник, едва след като Сафвет паша 
завърши преговорите с граф Игнатиев 
и резултатът от тези преговори бъде 
санкциониран от султана. Временното 
влизане на части от императорските 
войски в Цариград не можело да бъде 
нито отменено, вито отсрочено, тъй 
като английската ескадра не се отда-
лечила отвъд Дарданелите, а останала 
в Мраморно море. По този въпрос им-
ператорът одобрявал споразумението, 
предложено от неговия брат.
 
Категоричното заявление на главно-
командващият пред Сафвет паша, че 
ако на 11-ти [23-ти] Сан Стефано не 
бъде зает миролюбиво от руските вой-
ски, той ще бъде принуден за атакува 
Константинопол и да го завземе, както 
и отказът на императора да приеме На-
мък паша преди да са завършили пре-
говорите, направили зашеметяващо, 
по думите на Игнатиев впечатление 
на Портата. След бурно и продължи-
телно заседание Министерският съвет 
решил да отстъпи и определил гене-
рал Осман паша, който говорел руски, 
да влезе във връзка с полковник Кан-
такузин да се разберат за настаняване-
то на руските войски в Сан Стефано и 
околностите му.
 
На 10/22 февруари везирът връчил 
на Ону писмено заявление, че осман-
ското правителство е съгласно главна-
та квартира на Негово императорско 
височество да бъде временно прех-
върлена в Сан Стефано. Желателно 
било числеността на конвоя, личният 
състав и въобще на служещите лица 
да не надминават хиляда и петстотин 
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души. Останалите до десет хиляди 
души щели да бъдат разквартирувани 
в Кючук Чекмедже, Буюк Чекмедже и 
в съседните места, които трябвало да 
се определят от офицерите по взаим-
но съгласие. В двата противоположни 
края на с. Макрикьой ще се наредят 
две вериги от часови от двете армии. 
Портата смятала, че при заемането 
на местата демаркационната линия 
на примирието и неутралната ивица 
между двете армии ще останат неиз-
менни и ще бъде допуснато само едно 
малко отстъпление по посока на Буюк 
Чекмедже.
 
В тъмните зори на 11/23 ноември вла-
кът, в който се намирали Николай Ни-
колаевич с щаба си, руските и турски-
те пълномощници, казашкия конвой 
на главнокомандващия, потеглил от 
одринската гара. Сред турските вое-
началници имало в началото колеба-
ние дали да пропуснат без съпротива 
руските войски през укрепленията в 
Кючук Чекмедже, но определените за 
прехвърляне руски отряди мълчаливо 
настъпвали и поставили турците пред 
свършения факт на нарушаването на 
демаркационната линия без да дадат 
нито един изстрел.
 
Когато влакът към шест часа вечерта 
стигнал до Чаталджа, Скобелев докла-
двал, че командващият турските вой-
ски Мухтар паша не бил съгласен да 
пропусне нито влака, нито войските. С 
локомотив бил изпратен турски офи-
цер от свитата на Сафвет паша, който 
успял да уреди свободното пропускане 
на войските и главната квартира. Едва 

късно вечерта влакът отново потеглил 
и в четири часа сутринта на 12/24 фев-
руари пристигнал в Сан Стефано, къ-
дето бил посрещнат на гарата от во-
енния министър Реуф паша, бившия 
главнокомандващ Мехмед Али паша 
и гръцкото духовенство. За главноко-
мандващия и цялата му свита имало 
приготвени екипажи и конници фа-
клоносци за осветяване на пътя.
 
Николай Николаевич обаче влязъл 
на кон, предшестван от духовенство-
то с икони, хоругви и запалени свещи. 
Турските паши, понеже нямали коне, 
вървели зад главнокомандващия пе-
шком. Били приготвени квартири как-
то за главнокомандващия и неговия 
щаб, така и за Игнатиев и дипломати-
ческата канцелария, които се оказали 
близо до гарата.
 
Николай Николаевич веднага изпра-
тил в Петербург краткото си съобще-
ние: „Пристигнах днес, 12 февруари, в 
4 часа през нощта в Сан Стефано, със 
съгласието на султана, по железни-
цата. Днес пристига Преображенския 
полк. Казаците с Жуков и конвойната 
рота са с мен. Турците са ни опразнили 
място. На гарата ме посрещнаха гръц-
кото духовенство, Реуф и Мехмед Али 
паша. Всичко върви благополучно. 
Войската е в отличен вид и здраве.” И 
още една телеграма от 10 часа вечер-
та, същия ден: „Днес пристигнаха тук: 
преображенци, гвардейската стрелко-
ва бригада, моят улански полк и гвар-
дейския сапьорен батальон. Всичко е в 
ред и върви засега добре. Удивително 
е чувството да видиш пред себе си Ца-
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риград. Войниците са възхитени. Времето е чудесно, топло, морето е велико-
лепно. Седим на балкона и се любуваме.”

 Главните сили на гвардията били разпределени в Сан Стефано, Буюк Чекме-
дже, Галатария, Фурия, Салфакьой, Нефаса и Каликрата. Главнокомандуващи-
ят и Реуф паша установили нова демаркационна линия между руските войски 
и войските на Османската империя. Корпусът под командването на ген. М. Д. 
Скобелев заема линията Перенджикьой — Агач.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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