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„Размисли” и „страсти”сред част от руския политически елит 
в навечерието на Освободителната война 1877-1878 г.

Проф.дин Калчо КАЛЧЕВ

„Е, и… Пак ли за Русия ?” 
– дочувам иронични задев-
ки от страна на нароили се 
политикани от харддемо-
кратичното ни простран-
ство. За тях всичко свърза-
но с Русия от българското 
минало трябва да бъде или 
премълчано, или обругано. 
Плюс това вече сме се кле-
ли във вярност към евро-
атлантизма. А критериите 
му повеляват из недрата на 
българската душевност да 
бъде изтръгнато чувството 
за разбиране, признател-
ност и уважение към всичко 
руско. Особено в областта 
на историята… Само че във 
философията на история-
та на големия немски учен 
Вилхелм Дилтай (1833-
1911), главен метод на исто-
рическото познание е „раз-
бирането” („Verstehen”).  Та 
този метод повелява днес 
да гледаме трезво както на 
„лошата” Русия, така и на 
„добрата” Украйна, като 
анализираме историческия 
генезис на противоречията.
Не е така, ако гледаме на 
историята  като на… изку-
ство… Лично за мен, пред 
знанията за миналото има 
два пътя на развитие. Те да 
бъдат словесно изкуство, 
или да бъдат … наука.  А 
науката, ако е изживяла 
зародишния си фазис, не е 
изкуство и не търпи целе-
съобразност. Тя изисква да 
се анализират и осветляват 
различни, в т .ч. и емоцио-
нални, нерядко взаимоиз-
ключващи се факти и тен-
денции, или да се изяснява 
тяхната субординация. Без 
да се хитрува, че „това” 
или „онова” не ни било из-
вестно. А за руско-турската 
война 140 години след Сан-
стефанския прелиминарен 
мир  (19 февр./3 март 1878 
г.) неизвестности не са ос-
танали. Със спекулациите, 
подчинени на някакво из-
куство, нещата не са така 
– от наивно-емоционалните 
тиради във вазовско-сла-
вейковско преклонение към 
тотално освободителната 
роля на Русия до отрицание 
на всякакви благосклонни 
към българите намерения 
в духа на захаристоянов-
ските и стамболовистки  
„идеи” за „задунайская гу-
берния”. При последните 
напоследък има видимо 
оживление. И то не е само 
заради „пустата му мода”! 
А заради криворазбрания 
„патриотизъм”, повеляващ 
да се харесваме на поред-

ните „велики съюзници”, 
пък и заради грешките на 
руски и български полити-
ци и историци, пишещи все 
в духа на „братска дружба 
ни свързва” и избягващи 
осветляването на „сенчес-
тите” страни в българо-ру-
ските отношения, особено 
след 1878 г. Но дали „сен-
ките” идват от 1877-78 г.? 
Какво пречи напр. днес да 
се признае, че самодържав-
на Русия чрез тази война не 
преследва сáмо възстановя-
ване на някаква българска 
държавност и освобожда-
ване от произволите на ос-
манлиите ? Та тогавашната 
руска имперска власт, труд-
но преживяла кримската 
катастрофа /1853-1856 г./, 
няма как да  таи друже-
ски чувства към „болния 
човек” от Босфора, най-
малкото заради Константи-
нопол, но тя се и опасява 
да заема официална анти-
турска позиция след кър-
вавите априлски зверства 
и  робува на остаряла своя 
стратегия отпреди 10 г. На 
царската администрация в 
Петербург не е безразличен 
и рейтингът на самодържа-
вието, което десетилетие и 
половина по-рано премахва 
крепостничеството и осво-
бождава руските мужици от 
крепостния  гнет, а в 1876 
г., се бави да издигне този 
рейтинг и като политически 
„освободител” на право-
славни християни на Бал-
каните - това осмислили ли 
сме го?... Това са си чисто 
руски неафиширани цели, 
хармониращи с повишено-
то внимание към почналата 
през лятото Сръбско-турска 
война. Централните руски 
власти твърде дълго показ-
ват пасуване към започна-
лото движение от страна на 
обществеността в защита 
конкретно на българите, до-
като в далечна Англия има 
по-завишена обществена 
чувствителност,  достигаща 
дори до Камарата на общи-
ните (Уйлям Гладстон). Ще 
напомним и това, че даже 
в периода от септември до 
декември 1876 г. протест-
ното движение срещу про-
турската политика на ка-
бинета на Дизраели там не 
заглъхва. А в православна 
Русия активността на сла-
вянските комитети и пози-
цията на руски мислители 
и гении като Ф.Достоевски, 
Д.Менделеев, И.Тургенев, 
Л.Толстой, И.Репин и де-
сетки представители на 

руската духовност, а и 
разгръщата се „отдолу” 
благотворителност и заси-
лено доброволчество към 
войната в Сърбия, в унисон 
с пробългарската настъпа-
телност на някои военни 
кръгове (Р.А.Фадеев) – 
едва те водят в началото на 
септември 1876 г. до пла-
хо приемане на идеята за 
война за българите, която 
да решава и българския въ-
прос, след евентуално ново 
въстание. Oсновна причи-
на за официалната царска 
въздържаност в избора 
на войната като единстве-
но средство за решаване 
на т.нар. Източен въпрос 
е – първо, съзнанието за 
незавършеността на ре-
формите в руската армия, 
които протичат вече 16-а 
година, и  -  второ, опасе-
нието, че т.нар. Европейски 
сили биха могли да заемат 
антируска позиция и, както 
и през Кримската война и 
да застанат срещу Русия. В 
средата на октомври 1876 
г., а това е три месеца и по-
ловина след Райхщадската 
среща между Александър 
II и австроунгарския импе-
ратор, руският самодържец 
е категоричен, че „никакво 
присъединяване на земи от 
Турция не влиза в плано-
вете на Русия”, че „за рус-
наците ползата се състои 
в това да се остави ключа 
за Черно море в ръцете на 
отслабени хора, които не 
биха могли да заключат  за 
Русия този търговски из-
ход и да заплашват нейната 
безопасност”. Но създаване 
на Балканите на независи-
ма от Турция „славянска” 
държава, особено на един-
на България, не хармонира 
с интересите на Англия и 
Австро-Унгария. И, съз-
навайки това, Русия… па-
сува. Изведнъж в края на 
октомври 1876  в реч пред 
московските съсловия 
„плахият” Александър II 
произнася войнствена реч, 
в която твърди, че неговите, 
и на Европа, усилия да се 
преустановят  ужасите на 
Балканите не дали резултат 
и че оттук нататък той смя-
та да действа срещу Турция 
сам. Европейската преса 
настръхва, защото разбира 
анонса - без да се отказва 
от дотогавашното приори-
тетно действие на дипло-
мацията, Русия заявява: ще 
се готвя за война с Турция. 
На другия ден следва указ 
за мобилизация на войски, 
заповеди за формиране на 
армии и корпуси, кадрови 
рокади в съединенията и 
щабовете и непосредствено 
след това – формиране на 
„Канцелария на граждан-
ското управление в осво-
бождаваните отвъд Дунава 
земи”  и „Основания за 
организация на българска 
войска”. Вече няма съмне-
ние: това е подготовка за 
бъдещи военни действия в 
българските земи на Тур-
ция. 
 Че Руската империя възна-
мерява да реанимира поза-
бравената от нея българска 
държавност подсказват 
съставът на Канцеларията, 
както и задачите, които тя 
си поставя. Шеф на тази 
институция става княз Вла-
димир Ал.Черкаски – бивш 
московски кмет, със зна-
чителен опит в аграрното 
оземляване на селячество-
то. В антуража му като 
близки сътрудници влизат 

фигури като Сергей Луки-
янов, генералите Д.Анучин 
и М.Домонтович, играли 
след това в 1878-79 г. важна 
роля в живота на Българ-
ското княжество. Редом с 
тях  в подготвяне на норма-
тивните актове за местното 
и централно управление, в 
регламентацията на различ-
ното конфесионално учас-
тие в бъдещата държавна 
система, като се отчитат 
бита, нравите обичаите и 
традициите в условията на 
османската власт, работят 
и българи, добре познати 
на руските власти – таки-
ва като Найден Геров, То-
дор Бурмов, проф.Марин 
Дринов, Тодор Икономов, 
Христо Стоянов и др. С 
други думи из средите на 
тази Канцелария произлиза 
голяма част от кадрите на 
новата българска държавна 
власт, която малко по-късно 
ще поеме управлението на 
новата държава. Че всички 
те са с определено русо-
филско съзнание не следва 
да буди недоумение, както 
не следва да се удивляваме 
и че в Пешия почетен кон-
вой, трансформиран през 
април в Българско опълче-
ние, също се търси симби-
оза между руското висше 
и старше офицерство и 
българите из средите на 
младшите офицери, както 
и от унтерофицерите. Едва 
ли би могло през онази епо-
ха да бъде другояче. Русия 
планира да гради нова бъл-
гарска държава с активното 
участие на самите българи, 
и това при онези условия не 
би могло да бъде другояче.
Защо обаче руският са-
модържец, който до края 
на октомври се е пазил от 
дрънкане на оръжие в полза 
на българите и е отбягвал 
да говори за война, като 
че ли изведнъж в края на 
месеца, се е стреснал от 
предупреждението на граф 
П.Шувалов, че „българите 
интересуват англичаните 
много повече в сравнение с 
другите славяни и не тряб-
ва да се допусне правител-
ството да ги изостави”? 
Едва ли ще да е настъпил 
прелом в душата на Царя и 
от уверенията на ген.Фаде-
ев, че българският народ е 
повече от всички привързан 
към Русия. Със сигурност 
по-болезнено в душата му 
ще да е отеквала готов-
ността на обикновени руси  
да се пишат доброволци в 
каквито и да било отряди, 
но да воюват срещу „невер-
ниците мюсюлмани”. И все 
пак той е предпочитал да се 
вслушва в гласа на канцле-
ра А.М.Горчаков, отколкото 
в този на военния минис-
тър ген.Д.А.Милютин, все 
повече тежнеещ към „бъл-
гарофилите”. А в края на 
октомври виждаме прелом. 
Защото всесилният монарх 
е разбрал:  във войната 
с Турция сърбите, макар 
и да са победени, са спа-
сени от военен разгром, 
благодарение на негов ул-
тиматум до Портата от 19 
окт.1876. Руският предста-
вител в Константинопол 
граф Н.П.Игнатиев тогава 
е предупредил Турция да 
спре незабавно военните 
действия срещу сърбите и 
да сключи примирие до 2 
месеца. В противен случай 
Русия ще скъса диплома-
тическите отношения и ще 
отзове своя посланик. Улти-
матумът му е бил чут.

Във време, докато Игна-
тиев подготвя и активно 
размишлява върху два 
проекта за автономия на 
българските земи, а за дър-
жава България малцина 
(Българското централно 
благотворително общество 
в Букурещ) мечтаят, пред-
вид все по-засилващата се 
вероятност за международ-
на конференция, иниции-
рана от Лондон, двама бъл-
гарски емисари Др.Цанков 
и М.Балабанов посещават 
Лондон, Париж, Рим, Ви-
ена и Берлин. Целта им е 
да убедят политическите 
елити в тези столици да 
подкрепят идеята за… ав-
тономия. От Берлин двама-
та заминават за Петербург. 
На 11 дек. 1876 г. импера-
торът приема двучленната 
делегация. Той я посреща 
прав, не позволявайки да 
му целуват ръка. Когато за-
говорва за българите, Царят 
се просълзява. Той уверя-
ва делегатите, че работата 
„наскоро ще завърши бла-
гополучно”. Изводът му 
е: „Аз няма да се задоволя 
този път с голи думи и с 
голи обещания… Ние ще 
призовем на наша помощ 
Бога, ще тръгнем напред и 
ще изпълним длъжността 
си”.  След тези думи не е 
трудно да се досетим какво 
е имал предвид Александър 
II. Трябвало е само руската 
дипломация да убеди тога-
вашната благосклонна към 
българите християнска Ев-
ропа, че единственият път 
да се застави  Османската 
империя да проведе истин-
ски реформи  е… войната. 
И в това тази дипломация 
успява. В голяма степен 
благодарение своенравие-
то и на Турция. Дотогава, 
до деня на обявяването на 
войната (12/24 април 1877 
г.), светът ще види още 
Цариградска конферен-
ция (дек.1876-ян.1877 г.), 
Будапещенска конвенция 
(ян.1877 г.) и Лондонски 
протокол на шест държави 
(март 1877 г.), даващ мора-
лен картбланш на Русия за 
военна акция срещу Тур-
ция. При това върху фона 
на нееднократни уверения 
на руската дипломация, че 
Империята няма намерение 
да създава голяма незави-
сима държава и ще воюва 
най-много до Балкана, ма-
кар и да има аргументация 
от свои военни специали-
сти (ген.Н.Обручев), че ус-
пех може да има, само ако 
Дунавската армия стигне… 
Константинопол ! Затова  
пред света руският импе-
ратор прокламира: „Война 
Турции объявлена… Не для 
завоевания идем мы, а на 
защиту поруганных и уг-
нетёных братьев наших…”. 
И намеренията му да осво-
бождава докрай България 
не са неискрени.
Скоро след това обаче от-
към мъгливия Албион идва 
вест, че уж неутралната Ве-
ликобритания не одобрява 
руската военна акция. С 
мрачен нихилизъм към вой-
ната се отнася и Виена. От-
тук извират и трудностите 
пред руската дипломация, 
която като спасителна котва 
прегръща идеята за огра-
ничени военни действия 
до Балкана и до обещания 
да не се стига до Истанбул, 
а динамиката на войната 
властно налага да се вър-
ви напред. Това лавиране 
между логиката на генера-

литета и потребността да 
се ограничи враждебността 
става смисъл и съдържание  
на руската външна полити-
ка не без знание на Царя. 59 
годишният владетел, упра-
вляващ огромната империя 
от 1855 г. и стремящ се да 
се съобразява с всякакви 
съвети, незастрашаваши 
нейния интегритет, съзна-
ващ отлично близостта на 
Игнатиевите виждания за 
българска държава до тези 
от Цариградската конфе-
ренция, няма как да игно-
рира Лондонските угрози 
за военна интервенция, 
и затова не възразява на 
Горчаковата идея за пре-
лиминарен характер на 
бъдещия договор. Оттук и 
непоследователността към 
българското освобождаване 
и държавностно обедине-
ние. Но тя би могла да се 
оцени реалистично само 
ако подходим с адекватни 
за тогавашната обстановка 
исторически критерии. А 
хората, дори и самодър-
жците, не са ангели. За-
това и договорът от Сан 
Стефано, ако се разглежда 
във връзка с тогавашната 
политическа обстановка, а 
и с извлечени поуки и уро-
ци от Адрианополския мир 
(1829 г.), става жертва на 
руската неподготвеност  да 
се воюва докрай с проти-
вници от 1854-1856 г. и на 
риска за бъдещето на ру-
ската самодържавна реал-
ност, имаща свои искрени 
симпатии към угнетените 
българи. Ако не се игнори-
рат след 1879 г. и тактич-
ните царски действия във 
взаимоотношенията му с 
прибързващите действия 
на княз Ал.Батенберг  до 
бомбения атентат на 1 март 
1881 г., няма основания да 
се мисли, че Александър II 
oкончателно и безвъзвратно 
е отстъпил от стремежа да 
гради една нова модерна 
България. Замисълът да се 
създава нова, но не копи-
раща руския самодържавен 
модел държава, продължава 
да е налице, ала реалности-
те след горната дата уско-
рено и злокачествено се 
променят, за да се стигне до 
есента на 1886 г.
Към такива обобщител-
ни съждения в духа на 
Verstehen-а ни води вни-
мателното запознаване с 
най-новия историографски 
труд на доц.Емануил Ема-
нуилов („Истината за Ос-
вободителната война пред 
съда на Клио”), излязъл от 
печат в навечерието на 140 
годишнината от българско-
то Освобождение в староп-
рестолния град. Особено 
ако не се игнорират и ре-
алните достижения на един 

друг забележителен ум на 
XIX в.– основоположника 
на германската класическа 
психология Вилхелм Вундт 
(1832-1920), имащ твърде 
съществени заключения за 
„Воюващите народи и тях-
ната философия”. Даже и 
да приемем като напълно 
достоверни исторически 
истини изложените детайли 
в извороведските „Письма 
из Болгарии 1877 г.” на Ев-
гений И.Утин, видели „бял 
свят” на български език 
едва в 2017 г., в обобщаващ 
оценъчен план нещата не 
биха се променили ради-
кално: дисонансът между 
анонсирани намерения и 
постигнати резултати в 
световните исторически 
процеси не е прецедент, ва-
лиден единствено за Руско-
турската 1877-1878 г. война, 
която остава освободителна 
за българите, главно с учре-
дяването на нова българска 
държавност, макар и да не 
решава доста радикални 
проблеми на българската 
нация според критериите 
на епохата…
Що се касае до ролята на ук-
раинските войскови части в 
състава на Руската импера-
торска армия, мисля че би 
било достатъчно всеки  да 
знае, че тя е изключително 
героична. Защото синовете 
на тогавашните украински 
губернии и уезди изпълня-
ват отлично своя християн-
ски дълг на освободители в 
съставите на такива елитни 
подразделения  като 53-ти 
Волински, 54-ти Мински, 
55-ти Подолски, 34-ти Сев-
ски, 35-ти Брянски, 36-и 
Орловски и др. полкове и 
батальони, воюващи смело 
и даващи много жертви от 
войнишкия и офицерски 
състав в боевете за Сви-
щов,  за освобождението 
а Ловеч, при Ст. Загора, в 
защитата на Шипченския 
проход, при обсадата и пре-
вземането на Плевен, в боя 
при Шейново и др. И нека, 
когато се посети красивия 
град Габрово се знае, че 
улица „Брянска” е назована 
така в чест на украинския 
Брянски полк, а когато се 
чете (или рецитира ) „Оп-
ълченците на Шипка” да се 
обърне внимание, на факта, 
че българите заедно с „ор-
ловците” кат лъвове тичали 
по страшний редут…” като 
се знае, че „орловците” са 
украински воúни от 36-и 
полк. Една немалка част от 
загиналите 3411 руски сол-
дати в Шипченските боеве 
са чада на Украйна, макар 
и да са в състава на руската 
армия.

Проф. дин Калчо 
КАЛЧЕВ


