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КРИМСКАТА ВОЙНА (1853–1856) – РАЗЛИЧНАТА ВОЙНА 
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Abstract: Wars have been among the greatest disasters for modern and 

contemporary human society as they cause significant economic, political, 

demographic, and moral crises. This is generally true regarding the wars that the 

Bulgarian nation has been involved in during the last few centuries of its existence. 

One of them, however, may be considered a partial exception to the rule: the Crimean 

War (1853-1856). Albeit equally accompanied by calamities and damages, by human 

death and insecurity, the Crimean War exerted a stimulating influence on Bulgarian 

economy and gave impetus to the process of modernization in Bulgarian society. The 

present paper is an attempt to outline the actual influence of the Crimean War on 

Bulgarian economic and social development in the mid-nineteenth century. The study 

is based on archival evidence from Archives diplomatiques du Ministère des Affaires 

Etragères de France and the Bulgarian periodical press of the 1850s. 
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Постановка на проблема. 
В икономическата теория кризата, наричана още колебание, се дефинира 

като всяко отклонение на икономическата система от дългосрочния тренд на 

развитие – едно твърде общо и не особено полезно определение. Въпреки мно-

гото публикации, модели и т.н. в Макроикономиката, точно тази част от теория-

та е все още в процес на развитие, твърдят специалистите. Дори битува и едно 

интересно сравнение между теорията на кризите и сеизмологията: подобно на 

земетресенията и за кризите знаем много, но напълно недостатъчно, за да ги 

разбираме и прогнозираме успешно, да ги предотвратяваме, да си вземаме поу-

ки от тях. Факторите, които предизвикват кризите, биват две групи – ендогенни 

(икономически, вътрешни за системата) и екзогенни (външни, неикономичес-

ки), като към екзогенните, редом с политическата дестабилизация, природните 
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и човешките бедствия, се отнасят и военните конфликти (Pirimova, 2014, pp. 57-

49; Mirkovich, 2012). И въпреки че проблемът за факторите силно вълнува ико-

номистите само до началото на XX в., т.е. до времето, когато те разбират, че 

пазарното стопанство, макар да е най-доброто за съвременните общества, не е 

съвършено тъй като заради вътрешните си конфликти е предразположено към 

периодични кризи
1
, то стопанският историк може и трябва да даде своето обяс-

нение за предпоставките, довели до икономическите колебания в конкретното 

историческо време, да проследи техния генезис и различни прояви в миналото. 

Именно такъв опит е настоящата статия, насочена към изясняване на значе-

нието на Кримската война (1853–1856) в динамиката на българското стопанско 

развитие през XIX в. Всъщност това събитие вече е придобило своето знаково 

място в националната ни история, тъй като то присъства във всички периодиза-

ции на Българското възраждане като начална граница на третия, заключителен 

етап на епохата (Genchev, 1995, p. 9; Stoyanov, 1999, pp. 45-46; Mitev, 1999, pp. 9-

10). Няма съмнение, Кримската война променя равновесието на Великите сили в 

т.нар. „Източен въпрос”, респективно в опциите за решаването на българския 

национален въпрос и това е добре видно в навечерието, по време и след поредния 

руско-турски военен конфликт, този от 1877–1878 г. (Petkov, 2016). По отноше-

ние на стопанските процеси обаче оценките за Кримската война не са еднознач-

ни: някои автори, главно ранните представители на марксистката историография, 

акцентират върху тежкото, почти катастрофално положение на българските 

дребни търговци, занаятчии и селяни по време и след Кримската война и върху 

забогатяването на едрите търговци и чорбаджии чрез спекула (Kosev, 1946–1947, 

pp. 184-185, 197-199; Nathan, 1957, pp. 185-196), докато други главно отчитат по-

ложителната роля на събитието за икономическото развитие на българските земи 

(Berov, 1999, p. 322). Но има и ред неизяснени въпроси (Mitev, 2009, p. 32), сред 

които са и въпросите дали войната води до стопанска криза и как войната се отра-

зява на българското стопанство в по-дългосрочна перспектива. 

 

Какво сочат фактите? 
Трудно е да се анализира стопанската ситуация в Османската империя, в част-

ност в българските земи, по време на Кримската война (1853–1856) поради липсата 

на всички необходими за това данни. И все пак историческите архиви дават въз-

можност за частичен поглед. Една от проявите на стопанската криза е покачването 

на цените. Тук представям данни за движението на цените на основни видове хра-

                                      
1
  Споделям това мнение, изказано от доц. д-р Калоян Колев от Катедра „Обща иконо-

мическа теория“ в Икономически университет – Варна и му благодаря за икономичес-
ката литература по темата, към която ме насочи! 
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нителни стоки в Империята, извлечени от Дипломатическия архив на Френското 

външно министерство, които за първи път се въвеждат в научна употреба. 

В началото на м. юни 1855 г. във френското посолство в Цариград присти-

га искане от Париж да се започне редовен мониторинг на цените на основните 

хранителни стоки в Османската империя
2
. Първата справка е направена за вре-

мето юли–началото на август, като са събрани данни от френските резиденции в 

Цариград, Одрин, Солун, Варна и Трабзон
3
, представени в следната таблица. 

Таблица 1. 

Цени на основните видове хранителни стоки в Цариград, Одрин, Солун, 
Варна и Трабзон през юли – началото на август 1855 г. 

по данни на френското посолство в Цариград 

    Пазар 
 
Стоки  

Цариград4 
(франкове) 

Од-
рин 
(фр.) 

Солун5 
(фр.) 

Солун 
(грош, 
пара) 

Варна6 
(фр.) 

Трабзон7 
(фр.) 

хляб 1-во кач. 
(кг) 

0,60–0,65 0,52 0,55 2,20
8
 0,72 0,34 

хляб 2-ро кач. 
(кг) 

0,40–0,45 0,23 0,44 2
9
 0,54 0,18 

пшеница (1 hl) 25,50–26 16,50
10

 19,15
11

 125
12

 16–17,50
13

 0,15–0,17
14

 

овнешко месо 
(кг) 

0,95–1,00 0,62 0,65 3,25
15

 0,90
16

 0,50 

говеждо месо 
(кг) 

0,85–0,90 0,54 0,45 2,25
17

 0,80
18

 0,35 

                                      
2
  AMAE (Дипломатически архив на Министерството на външните работи на Република 

Франция), Correspondance consulaire et commerciale (Серия „Консулска и търговска 
кореспонденция” – по-нататък CCC), Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 263. 

3
  AMAE, CCC, Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 276–281. 

4
  Справката е с дата 4 август (н.ст.) 1855 г. 

5
  Справката е с дата 15 юли (н.ст.) 1855 г. 

6
  Справката е с дата 18 юли (н.ст.) 1855 г. и е изготвена от френския вицеконсул във 

Варна Адолф-Салватор Тедески. 
7
  Справката е с дата 12 юли (н.ст.) 1855 г. 

8
  За една ока (1,28 кг). 

9
  За една ока (1,28 кг). 

10
  Цената е за 1-во качество пшеница, от която се добива най-хубавото брашно. 

11
  Специално е посочено, че това е цена за твърда пшеница, 1-во качество. 

12
  За едно „солунско киле“. 

13
  Първата цена е за 1 hl (хектолитър) мека пшеница, а втората за 1 hl твърда пшеница. 

14
  Първата цена е на пшеница от Кавказ, а втората – на мека пшеница от района. 

15
  За една ока (1,28 кг). 

16
  Не е уточнен видът на месото, а е посочено, че това е цена за 1-во качество месо от 
месарница. 

17
  За една ока (1,28 кг). 

18
  Не е уточнен видът на месото, а е посочено, че това е цена за 2-ро качество месо от 
месарница. 
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От особен за конкретния анализ интерес са коментарите, които съпътстват 

справките на консулите. Отбелязано е, че в Одрин цените са нараснали двойно 

след идването в града на френските войски
19

. Видно е, че в Солун цените са още 

по-високи, макар градът да е далеч от пътя на войските, но е посочено, че във 

вътрешността на района цените са по-ниски, например в Битоля („Горна Маке-

дония“) те са поне с 1/3 по-ниски от солунските. В пристанищата обаче, главно 

във Волос и Кавала, разликата е слабо доловима, ако въобще съществува, отбе-

лязва френският консул в Солун
20

. 

Най-подробни разяснения дава Адолф-Салватор Тедески – вицеконсул на 

Франция във Варна по онова време. Той отбелязва, че до май 1854 г. цените в 

града са били много по-ниски, но след това са се покачили поради присъствието 

на съюзническите армии в него, а и поради поскъпването на цените на пшени-

цата в Цариград. Цените във Варна започват да спадат едва през февруари 1855 

г., като продължават да бъдат твърде високи за бедните варненци. Причината за 

поскъпването на хляба Тедески вижда още в покачването на цените на транс-

порта, на меленето на брашното, пакетирането – дейности, които водят до удво-

яване и утрояване на крайните цени „след идването на армиите и очевидно ще 

се задържат на това ниво“, подчертава вицеконсулът. Преди пристигането на 

английските и френските войски месото в града не надвишава 32 сантима за 

килограм, за да достигне впоследствие (през май 1855 г.) до 1 франк и 44 сан-

тима, след което цената му спада, тъй като интендантствата спират да го изку-

пуват. Допълнителна причина за поскъпването на месото е разпространила се 

болест по едрите животни, която вече е поразила голяма част от стадата в райо-

на
21

. 

Изнесените в таблицата данни показват, че най-високи са цените на основ-

ните хранителни стоки в столицата Цариград, следват тези в големите градски 

центрове на Балканите, а най-ниски са в Трабзон – многократно по-ниски (осо-

бено цените на пшеницата) от цените в останалите градове от справката. Да, ако 

се доверим на коментарите на консулите (а няма основание да не го сторим), 

пристигането на съюзническите армии и изкупуването на провизии от техните 

интендантства води до значително поскъпване главно във Варна и в Одрин, но и 

в намиращия се далеч от войските и военните действия Солун стоките от първа 

необходимост са не по-малко скъпи, откроява се осезаема разлика между висо-

ките цени в пристанищата и доста по-евтините провизии във вътрешността на 

района, откъдето всъщност се набавят хранителните стоки. 

                                      
19

  AMAE, CCC, Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 278. 
20

  Ibid., fol. 279. 
21

  Ibid., fol. 280. 
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Особен развой получава темата за цените на зърнените храни в Османската 

империя през есента на 1855 г. През октомври френският посланик Тувенел е 

информиран от османския министър на външните работи, че реколтата в Руме-

лия през годината не е добра, в резултат на което Портата решава да ограничи 

износа. В писмото се дава и следното сведение: „…Преди обявяването на вой-

ната, едно киле (около 50 кг) зърно е струвало в Константинопол от 15 до 18 

гроша, а днес [средата на октомври 1855 г.] неговата цена достигна 70 гр. и 

продължава да се покачва“
22

. Стига се дори и до забрана на износа
23

. Френското 

правителство обаче, което по онова време разчита на внос на зърнени храни от 

българските земи, е силно заинтересовано дали тази мярка на Портата е про-

диктувана от необходимост и дали може да се повлияе на решителността, с коя-

то е наложена забраната
24

. Мнението на френския министър на войната маршал 

Вайан е категорично: наложената от Турция санкция няма никакво основание 

по адрес на изхранването на съюзническите армии
25

. На посланик Тувенел е 

наредено да протестира пред османското правителство наложената забрана за 

износ на зърнени храни към европейските пазари, а той, в духа на властващия 

през своя XIX-ти век либерализъм, отговаря: „…струва ми се трудно да оборя 

самия принцип на мярката, който навярно може да не се счита за много прави-

лен от гледна точка на икономическата наука, но който е приет почти навсякъде 

в Европа вследствие на недостиг на реколтата през годината и на прогнозата за 

посредствена реколта през следващата година“
26

. 

И все пак Тувенел изпълнява нареждането от Париж за официален протест 

на мярката, а полученият незабавен отговор от страна на министъра на външните 

работи Фуад паша ясно показва вече приетата османска позиция за следване во-

лята на западните Велики сили. Фуад паша заявява, че мярката е временна, тъй 

като реколтата на зърнени храни през годината е „посредствена“ в Румелия и в 

Дунавските княжества и „почти никаква“ в Анадола, че мярката не касае тези 

френски търговци, които вече имат сключени договори с производителите и че 

ако посланикът му ходатайства в подкрепа на даден търговец няма да има проб-

лем за неговата търговия, дори е дал пример, как това се е случило наскоро
27

. 

Изключително стриктен в изпълнението на своите задължения, Тувенел 

дава подробни разяснения за така възникналата ситуация. Той изисква инфор-

                                      
22

  Ibid., fol. 393–395. 
23

  Ibid., fol. 410. 
24

  Ibid., fol. 418. 
25

  Ibid., fol. 419. 
26

  Ibid., fol. 420–421. 
27

  Ibid., fol. 429–430. 
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мация от една от най-старите и уважавани търговски къщи сред френската ко-

лония в Цариград, според която причините за поскъпването са следните три: 

недостигът на реколтата в Румелия „особено в провинциите Румелия и Бълга-

рия“, продължителното блокиране на руските черноморски пристанища и неп-

рекъснато нарастващите трудности в транспорта в резултат на договорените от 

различните военни интендантства навла
28

. По данни на тази справка през ок-

томври–ноември 1855 г. в Цариград цената на зърното достига до нечувани за 

този пазар цени от 89 гроша за киле. Според сведения от Париж, публикувани 

във в-к „Монитьор“, хлябът е най-скъп в Цариград в сравнение с всички остана-

ли столици. И следвайки примера на другите европейски страни, включително и 

на Франция, Османската империя налага забрана на износа. Вследствие на това, 

счита посланикът, много бързо цената на зърното спада до 72 гр. за киле и про-

дължава да пада. Но той посочва и едно друго странно явление (дори го нарича 

„търговски феномен“), което влияе на движението на цените нагоре-надолу: 

брашното се продава за 5 гр. оката, т.е. на цена, която не е пропорционална на 

високата цена на пшеницата. Причината за това е в големите доставки на браш-

но от Триест и Марсилия, а те са породени не от липсата на пшеница, а от не-

достига на средства за мелене в Империята
29

. 

Този „търговски феномен“ обяснява поне две неща, а именно: че пазарът 

на Османската империя вече е трайно вписан в европейския, а следователно и в 

изграждащия се по онова време световен пазар и че бавно случващата се мо-

дернизация в османските условия се превръща в причина за движение на вът-

решните цени под външен натиск. 

В периода от септември 1852 г. до август 1856 г. на страниците на „Цариг-

радски вестник“ се публикуват сведения за цените на зърнените храни на пазара 

в османската столица. Прави впечатление, че въпреки войната, на този най-

голям в империята пазар продължава да присъства и „азовско зърно“, и „беса-

рабско зърно“
30

, и „пшеница от Крим“
31

. В Таблица 2 са представени цените на 

твърдата и меката румелийска (т.е. българска) пшеница, публикувани във вест-

ника, които потвърждават тенденцията на движението на цените, документира-

на във френската дипломатическа кореспонденция. 

 

 

                                      
28

  Плащане за предоставено право на наемане на кораб или за използване на част от 
него за превоз на товари. 

29
  AMAE, CCC, Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 451-453. 

30
  Цариградски вестник, IV, 161, 20 февр. 1854 г., с. 4. 

31
  Цариградски вестник, VI, 277, 19 май 1856 г., с. 4. 
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Таблица 2. 

Движение на цената (в грошове за киле) на твърдата и меката румелийска 
пшеница на пазара в Цариград през 1852–1856 г. по данни, публикувани 

в „Цариградски вестник“32 

дата твърда пшеница мека пшеница 

6.09.1852 17,5 17 

13.09.1852 17,5 17 

17.01.1853 19,5 21,75 

15.08.1853 22,5 24 

26.09.1853 23 26 

3.10.1853 25 27 

31.10.1853 25 27 

28.11.1853 30 30 

6.02.1854 40 30 

13.02.1854 40 30 

20.02.1854 40 30 

7.01.1856 73 – 

21.01.1856 68 – 

18.02.1856 – 43 

3.03.1856 – 43 

17.03.1856 – 43 

12.05.1856 38 32 

19.05.1856 38 32 

26.05.1856 32 30 

9.06.1856 30 30 

4.08.1856 35 36 

 

Много по-подробни са данните за цените на хранителните стоки, съдър-

жащи се във френската дипломатическа кореспонденция. От 15 ноември 1855 г. 

(по нов стил) насетне в донесенията на френските посланици в Цариград еже-

                                      
32

  Цариградски вестник, III, 99, 6 септ. 1852 г.; 100, 13 септ. 1852 г.; 105, 17 ян. 1853 г.; 
134, 15 авг. 1853 г., 140, 26 септ. 1853 г.; 141, 3 окт. 1853 г.; IV, 145, 31 окт. 1853 г.; 
149, 28 ноем. 1853 г.; 159, 6 февр. 1854 г.; 160, 13 февр. 1854 г.; 161, 20 февр. 1854 г.; 
VI, 258, 7 ян. 1856 г.; 260, 21 ян. 1856 г.; 264, 18 февр. 1856 г.; 266, 3 март 1856 г.; 
268, 17 март 1856 г.; 276, 12 май 1856 г.; 277, 19 май 1856 г.; 278, 26 май 1856 г.; 280, 
9 юни 1856 г.; 288, 4 авг. 1856 г. 
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месечно се дават сведения за цените на дребно на столичния пазар на хляба 

първо и второ качество и на основните видове месо – говеждо, телешко и овче, 

в грошове и във франкове. Въз основа на тази стриктно водена справка в Таб-

лица 3 представям движението на цените на хляба първо качество и на овчето 

месо за периода от 15 ноември 1855 г. до 15 май 1858 г. 

Таблица 3. 

Движение на цените на хляба и на овчето месо на дребно в Цариград 
по сведения на Френското посолство в османската столица (1855–1858)33 

Дата (в нов стил) 
хляб 1-во качество за 1 ока 

(1,28 кг) в грошове 
овче месо за 1 ока (1,28 кг) 

в грошове 
15.11.1855 7,5 7 

20.12.1855 6,5 7,5 

15.01.1856 6,5 8 

15.02.1856 5 12 

15.03.1856 4,5 16 

15.04.1856 3,5 16 

15.05.1856 3,5 16 

15.06.1856 3,5 7 

15.07.1856 3,5 8 

15.08.1856 3,5 8 

15.09.1856 3,5 10 

15.10.1856 4,5 8,5 

15.11.1856 4,5 8,5 

15.12.1856 4,5 7 

15.01.1857 4,5 8,5 

15.02.1857 4,5 8 

15.03.1857 4,5 9 

15.04.1857 4,5 9 

15.05.1857 3,5 8,5 

15.06.1857 3,5 8,5 

                                      
33

  AMAE, CCC, Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 415, 448, 461, 479, 500; AMAE, 
CCC, Constantinople, t. 95 (1856–1858), fol. 5–6, 23–24, 43–44, 73–74, 76–77, 83–84, 
103–104, 114–115, 118–119, 136–137, 205–206, 213–214, 273–274, 287–288, 297–298, 
305–306, 318–319, 323–324, 343–344, 382–384, 401–402, 432–433, 437–438, 451–452, 
499–500. 
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15.07.1857 3,5 7,5 

15.08.1857 3,5 8 

15.09.1857 3,5 8 

15.10.1857 3,5 8 

15.11.1857 3,5 8 

15.12.1857 4 8 

15.01.1858 4 8 

15.02.1858 4 13 

15.03.1858 4 14 

15.04.1858 4 16 

15.05.1858 3,5 15 

 

Интересни са и коментарите, които съпътстват справката за цените в доне-

сенията на френските посланици. Потвърждава се т.нар. от Тувенел „търговски 

феномен“, а именно, че през зимата на 1855–1856 г. въпреки високите цени на 

пшеницата местно производство, цените на хляба спадат заради големия внос 

на брашно от чужбина и остават трайно ниски в следващите две години. Пак по 

същото време цените на месото нарастват не само заради напредването на зима, 

но и заради голямата смъртност сред животните. Друга основна причина за 

движението на цените е движението на обменния курс
34

. 

 

Изводите. Кримската война (1853–1856) – различната война 
Изнесените тук данни безспорно сочат, че има поскъпване на основните 

хранителни стоки, по-осезаемо в началото на войната и през есента на 1855 г. 

Конкретните причини са тези, посочени във френската дипломатическа корес-

понденция: слабата реколта, блокираните от войната черноморски пристанища, 

трудностите в транспорта, в меленето на брашното. Но в по-дългосрочна перс-

пектива трябва да се има предвид и нещо друго, което влияе върху покачването 

на цените – засиленото изкупуване на българското и влашкото зърно и износът 

му към Западна Европа, една оживена търговия, която стартира още в началото 

на 40-те години на века и продължава през следващите две десетилетия. Във 

връзка с нейните нужди нараства броят на европейските консулски резиденции в 

района. Като представители на модерна Европа, чуждите търговци, консулите и 

служителите в консулствата „донасят“ тук новия начин на живот, а той е неиз-

бежно свързан с увеличеното търсене на все повече стоки, както на основните 

                                      
34

  AMAE, CCC, Constantinople, t. 94 (1853–1856), fol. 479. 
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хранителни, така и тези на лукса, респективно с поскъпването на цените. Този 

процес е много добре описан от Андре Пападопуло-Вретос, консул на Гърция във 

Варна на два пъти в периода 1849–1855 г., който отбелязва следното: „Преди 

идването на чуждите търговци и на консулите, ни разказват първенците, животът 

в този град [Варна – И.Р.] беше съвсем евтин. Купуваха се 3 яйца за една пара и 

една кокошка за 20 пари. Днес едно яйце струва 5 пари (2 сантима и половина) и 

една кокошка 50 сантима“ (Papadopoulo-Vretos, 1856, p. 223). Увеличава се разно-

образието от стоките на местния пазар, варненци започват да отглеждат растения, 

търсени от европейците и да им ги продават на високи цени, но и самите те вече 

са принудени да купуват скъпо хранителните продукти. Ако отново се доверим 

на Вретос, то поскъпването преди и след идването на чуждите търговци и на кон-

сулите в града е 15 пъти. Въпреки това гръцкият дипломат е категоричен в своето 

заключение: „…днес във Варна се намира всичко онова, което е необходимо за 

европейския начин на живот” (Papadopoulo-Vretos, 1856, pp. 223-224). 

В своето безспорно приносно изследване „Движението на цените на Бал-

каните през XVI–XIX в. и европейската революция на цените” Любен Беров 

отбелязва, че относно търговията на зърнените храни в региона може да се отк-

рои „една по-трайна и ясна революция на цените” през XVI–XVII в. и две по-

краткотрайни вълни на покачване на цените през XVIII в. и в началото на XIX 

в. (Berov, 1976, pp. 61-75). Той не отчита като такъв период средата на XIX в., 

но съм убеден, че ако познаваше и имаше възможността да ползва и анализира 

посочените тук документални източници, щеше да изгради една по-различна 

научна теза. А това идва да подскаже, че в стопанско-историческото изследва-

не, колкото и да е важна и определяща, икономическата теория не е самодоста-

тъчна. Нужен е и исторически подход – т.е. добро познаване на епохата, която 

се изследва, на нейните документални свидетелства, тяхната комплексна интер-

претация в дългосрочна перспектива. 

Сравнена с двете предходни и със следващата руско-турски войни през 

XIX в., Кримската няма този разрушителен, кризисен ефект върху българското 

стопанство. Достатъчно е да се спомене, че по време на войната от 1806–1812 г. 

руските войски целенасочено на два пъти (през 1810 и 1812 г.) разграбват и 

опустошават един от най-търговските български градове по онова време – Сви-

щов (Danova, 2010), че войната от 1828–1829 г. провокира изселването на около 

100 хилядно население от югоизточните български земи към Влашко, Молдова 

и Южна Русия, сред които цели села и градски махали със заможни селяни, 

занаятчии и търговци (History of Bulgaria, 5, 1985, p. 208), че по време на война-

та през 1877–1878 г. са опожарени и разграбени процъфтяващи селища като 

Стара Загора и търговският център на Сливен (Roussev, 1996, pp. 260-261), че 
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през същата война е унищожена голяма част от работния добитък и се влошават 

условията за животновъдство (Penchev, 2008, pp. 52, 55), а това сa все събития и 

процеси с тежки последствия върху българското стопанство. 

Подобни характерни за една война явления – грабежи, убийства, бедствия 

– не липсват изцяло и по време на Кримската. Те са документирани в източни-

ците и са вече отразени в литературата (Kosev 1946–1947, pp. 185-187, 197-199). 

Но те не вземат такива размери, както в другите три войни. И нещо повече, ос-

тават в сянката на добрите възможности, които войната от средата на века съз-

дава за богатеене, за трупане на капитали. Достатъчно е да се споменат дори 

само някои от по-интересните примери. В своите спомени Михаил Маджаров 

(1854–1944) пише следното: „Кримската война... изсипа голямо количество 

чуждо злато и даде възможност на мнозина български търговци да се замогнат. 

Цените на всички предмети се удвоиха и утроиха. Мнозина нашенци приказва-

ха с въздишка за кримското мурабе [война – И.Р.]. „От парата пара се печелеше 

и пак не стигаше“ – ми са казвали някои от моите роднини...”. И по-нататък 

Маджаров уверява, че всичките капитали на неговите съграждани от Коприв-

щица, които Априлското въстание разсипва през 1876 г., водят началото си от 

Кримската война (Madjarov, 1968, p. 43). 

В годините на Кримската война богатеят не само копривщенци. Трупат 

състояние и много други предприемчиви българи на север и на юг от Балкана. 

Като бащата на младия тогава Пандели Кисимов от Търново, местен търговец, 

който по спомените на своя син в края на войната натрупва капитал от 1 000 000 

гроша (Kosev 1946–1947, p. 185). В същите години се замогват и тепърва наби-

ращите скорост по-едри български търговци и фирми, в това число и най-

крупните сред тях – цариградската търговска къща „Христо П. Тъпчилещов“ и 

дружеството на братята от Карлово Евлогий и Христо Георгиеви. Само за три 

години (1851–1854) капиталът на „Христо П. Тъпчилещов“ нараства 2,3 пъти, а 

през периода 1854–1857 г. – още около 4 пъти, за да достигне през 1858 г. до 

огромната сума от 4 774 686 гроша (Davidova, 1998, pp. 45-46). По същото време 

братя Георгиеви, вече установили се трайно във влашките градове Галац и Бу-

курещ, но поддържащи връзки с пазара на юг от р. Дунав, натрупват значителен 

капитал посредством крупна търговия с добитък и храни. В своята кореспон-

денция те подчертават добрите условия за търговия и бързо забогатяване, които 

се създават по време на войната. В писмо от 1855 г. Евлогий пише: „Епохата 

добра беше тази годин за печалби, но трябваше дерзост [смелост – И.Р.]“
35

, а 

                                      
35

  Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, Български исторически 
архив (НБКМ–БИА), ф. 7, а.е. 10, л. 93. 
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Христо заявява, че годините от 1852 до 1857 са били „кяровити“
36

 за дружество-

то им
37

. 

С особена сила ефектът на бързото трупане на капитали се проявява във 

Варна – главното седалище на съюзническите армии, градът, в който през 1854 

и 1855 г. се случват най-динамичните събития, свързани с войната, в това число 

и най-големите бедствия, холерата и пожарът през лятото на 1854 г. Австрийс-

кият пътешественик Феликс Каниц отбелязва следното: „Независимо от уни-

щожителните болести, донесени тук поради струпването на едно място на голе-

ми войскови единици, сполетели Варна и по време на Кримската война, жите-

лите на града, собственици на кораби и търговци, дори и най-последните бака-

ли-варненци, си спомнят с удоволствие за онази епоха, когато „парите лежаха 

по пътищата“... Тогавашните складове при входа на пристанището, които по-

късно бяха изгорени, се пълнеха и изпразваха неколкократно. Чрез сделки със 

зърнени храни, фураж, месо, вино и др. доставки, бяха натрупани значителни 

състояния, които по-късно бяха загубени при нещастни спекулации“ (Kanitz, 

1995, pp. 215-216). В снабдяването с провизии на съюзническите армии активно 

се включват като комисионери варненските търговци – гърци, турци, българи. 

Именно в годините на войната капитали натрупват първите крупни търговци от 

българската общност в града: братята Никола и Сава Георгиеви, Рали и Христо 

Мавриди и др. (Dimitrova, 1975, p. 98). 

И така, дали действително Кримската война (1853–1856) води до криза в 

икономиката на Османската империя, в частност в българското стопанство? По 

мое мнение стопанска криза няма, или не е така съществена. Това е времето, 

когато местната икономика се вписва в европейската, т.е. в световната, и тя 

започва да реагира на проявите на световното стопанство. Нарастването на це-

ните е в следствие на модернизацията, на нарасналото търсене на стоки от бъл-

гарския пазар, на повишения интерес към тези стоки от страна на западноевро-

пейските търговци и индустриалци – процес, който започва още през 40-те и 

началото на 50-те години на века. Кримската война само ускорява този процес. 

Въпреки съпътстващите я бедствия и грабежи, тя способства увеличаването на 

местното богатство, което в следващите две десетилетия ще бъде насочено в 

стопански инициативи, културни и просветни начинания, дори във финансиране 

на националната революция. 

 

 

                                      
36

  „Кяр“ (тур.) – печалба. 
37

  Архив на БАН, ф. 34, а.е. 682, л. 9 (Писмо на Хр. Георгиев до Евлогий Георгиев от 
29 дек. 1860). 
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