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В значителната по обем литература за живота и дейността на Любен Кара-

велов няма специално проучване за отношението му към кризите в Османската 
империя. Изследователският интерес обикновено е насочен към еволюцията на 
политическите му възгледи, свързани с идеите за национално освобождение, 
както и за пътищата и средствата за постигането му (Dimitrov 1959, Arnaudov 
1964, Sharova 1979, Stoyanov 2008). В настоящото изложение се прави опит да 
се покаже и анализира отношението на Л. Каравелов към кризите в османската 
държава в периода на неговата най-активна дейност на основата на запазеното 
му богато документално наследство. 

През десетилетията, предхождащи създаването на Княжество България, 
Османската империя е обхваната от две продължителни кризи – през втората 
половина на 60-те години на ХІХ в. и т.нар. Източна криза (1875–1878). Но по-
вечето специалисти по историческото развитие на Турция споделят констатаци-
ята, че още от края на предходното осемнадесето столетие държавата на султана 
изпада в тежко състояние, което има икономически, военни и политически из-
мерения. Затова нерядко се срещат констатации за перманентна криза в Осман-
ската империя в резултат най-вече от трайните и необратими военни неуспехи, 
довели до негативни последици и разрушителни тенденции в почти всички сек-
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тори на държавата. В настоящата работа се изхожда от най-общото понятие за 
криза като състояние на нестабилност и опасност за съществуването или нор-
малното функциониране на държавата (в това число на икономиката й, финан-
сите, основните й институции, териториалната й цялост и пр.). 

Началото на активната публицистична дейност на Л. Каравелов съвпада с 
поредната криза в Турция, проявила се през 1866–1867 г. в няколко от васални-
те й балкански княжества (Румъния, Сърбия) и ангажирала Гръцкото кралство 
почти до степен на война със султана заради продължителното Критско въста-
ние (1866–1869). В дописка до в. „Голос“ от 4 септември 1866 г. Л. Каравелов 
дава израз на няколко от трайните си възгледи по повод на новата политическа 
криза на Балканите. На първо място той заявява убеждението си, че само един 
съюз на южните славяни, подкрепян от Русия, е способен да гарантира успех на 
желаното освобождение от нетърпимото османско владичество: „Сърбите, чер-
ногорците, българите и даже молдовласите разбраха, че само политическото им 
обединение и духовното сближаване с Русия ще спасят славяните, а всички 
останали съюзи, завоевателни или отбранителни, ще ги доведат до гибел“1. 
Декларирайки подкрепа за антиосманските вълнения на критяни и черногорци, 
Каравелов разглежда първите прояви на кризата в Турция като начало на все-
общо християнско надигане срещу османската власт: „Не само кандиотите и 
черногорците, но почти цялото християнско население на Турция се вълнува и 
се готви да отстоява своите права и да осигури бъдещето си“. Това според него 
ще стане като всички южни славяни се обединят около сръбския княз Михаил 
Обренович: „Около него започват да се навъртат, както около Виктор Емануил, 
християни от всички краища на Турската империя; липсва само славянският 
Гарибалди“. Известно е, че Каравелов пише тази дописка в Москва, независимо 
че в началото й посочва Белград и датата 4 септември (1866 г.). Както стана 
ясно от най-новите проучвания, по време на десетгодишния си престой в Русия 
той поема и стриктно изпълнява ангажименти и към Азиатския департамент на 
Министерството на външните работи на Русия, и към Военното министерство, 
на които сътрудничи и получава подкрепа от тях от 1862 г. та чак до края на 
живота си (Stoyanov, 2008, p. 53). 

По същото време с оригинална идея за мирно разрешаване на българския 
въпрос в рамките на следкримското статукво и без нарушаване на Парижкия 
договор от 1856 г. излиза и т.нар. Таен централен български комитет в Букурещ. 
Тя предвижда предоставяне на широка политическа автономия на българите 
чрез лична уния със султана (Petkov, 2003, pp. 31; 59-61). В поредна дописка до 

                                      
1  Голос, ІV, 271, 1 октомври 1866, с. 3. 
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в. „Голос“ от 22 май 1867 г. Л. Каравелов изразява скептичното си отношение 
към тази политическа програма. В пространното си изложение той внушава 
идеята, че получаването на политическа автономия на българите в рамките на 
Османската империя е нежелано от двете страни, а и неосъществимо. Пишейки 
от името на неизвестен член на Централния български комитет, Каравелов зая-
вява: „Ние може да имаме общи интереси само тогава, когато българите се от-
делят от турците, когато всеки народ има свои закони, съобразени с неговите 
нрави, обичаи и религия; с една дума, ние не можем да имаме нищо общо, освен 
едно върховно правителство“2. В случая и не за първи път Каравелов спекулира 
с обстоятелството, че голяма част от читателите не познават текста на мемоара 
на ТЦБК, в който се настоява именно за такова самостоятелно управление на 
българите (самостоятелен парламент, правителство, войска), и то в държава, 
наречена Царство България, чийто владетел само формално е султанът (Petkov, 
2002, pp. 106-108; Petkov, 2003, pp. 59-61). 

В духа на емигрантската възрожденска журналистика, склонна да преуве-
личава революционната готовност на народа, в средата на 1867 г. дописникът на 
„Голос“ от Белград съобщава: „От България до нас достигат вести, че въстание-
то все повече и повече расте и се разширява и има надежда то скоро да стане 
общо и повсеместно“3. За това, че Каравелов едва ли е бил запознат с истински-
те цели на двете чети, преминали в България през април и май 1867 г. (които не 
са вдигане на масово въстание, а по-скоро демонстрация на недоволство), едва 
ли може да има съмнение. Но и непълната информация, на която се основава 
преувеличеното му заключение за разширяващо се въстание в България, е не-
достатъчна за такъв категоричен извод. 

Дали е само от преувеличен ентусиазъм или е част от мисията, която из-
пълнява в Белград по поръчение на влиятелните си руски покровители, но Ка-
равелов стига до крайности и в публикациите си относно благоприятната перс-
пектива и реалните, според него, възможности за постигане на южнославянско 
държавно обединение. В поредна дописка до „Голос“ той представя тогавашния 
си идеал като почти свършен факт: „В Белград повече за нищо друго не се гово-
ри в настоящо време, освен за московската изложба и за южнославянския съюз, 
т.е. за славянската федерация. Мненията за този съюз са различни, но у всички 
целта е една: болшинството както от сърбите, така и от българите мислят да 
слеят в едно цяло сърби и българи; всяко племе ще има свои закони, език, лите-
ратура, училища и т.н.; върховната власт ще бъде една: тя ще се състои от пар-

                                      
2  Голос, V, 140, 22 май 1867, с. 2. 
3  Голос, V, 155, 7 юни 1867, с. 4. 
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ламент, съставен от двата народа, съобразно населението, а начело на парла-
мента ще стои Михаил Обренович, който ще има право сам да назначава вис-
шите управители на южнославянското господарство“4. Подобно на Найден Ге-
ров, който подтиква Добродетелната дружина да състави проект за създаване на 
Югославянско царство между българи и сърби, Каравелов също действа по своя 
линия за проваляне политическата програма на ТЦБК за лична уния под скип-
търа на султана – „цар на българите“. Осъществяването на подобна идея, макар 
и вписваща се в следкримското международноправно статукво, изключва реши-
телната намеса на Русия за „освобождението“ на българите и следователно не 
предполага сериозно руско политическо влияние сред тях след това, но също 
така блокира и сръбско-българското общо държавно бъдеще. А доколкото може 
да се съди от публикациите му по това време, Каравелов искрено вярва в югос-
лавянската федеративна идея, защото все така разпалено продължава да я възх-
валява и защитава в следваща дописка от 1 юни 1867 г.: „За да утвърдим и обез-
печим своето съществуване, всички ние, раздробените славяни на юг, трябва да 
се слеем в едно цяло, и то под покровителството на Русия. Свободна Сърбия 
сега трябва да стане общо отечество и на сърбина, и на българина, и на хърва-
тина, и на черногореца, а може би и на чеха, и от този център да се постарае да 
устрои бъдещата Югославия… Южните славяни трябва да си устроят свободна 
федеративна държава… Ето българите захванаха да проливат кръвта си за юж-
нославянското единство, но на тях трябва да се окаже поддръжка, да им се по-
даде ръка за помощ… Разбира ли Сърбия какво трябва да бъде тя? – Ние не 
знаем. Знаем само това, че тя не само не обръща никакво внимание на нас, но 
дори запрещава на българите, живущи в сръбското княжество, да отидат да по-
могнат на своите братя и да умират заедно с тях за родината“5. От това плахо 
изразено неодобрение към сръбските власти заради липсата на подкрепа към 
българските революционни очаквания през 1867 г. до категоричното заявление 
за разочарование от управляващите в Белград през 1868 г. минава по-малко от 
година. Още преди да бъде арестуван за съучастие в убийството на княз Михаил 
Обренович, през юни 1868 г. Л. Каравелов изразява по-различно мнение за 
сръбския монарх, влияние върху което оказва разочарованието му от отношени-
ето на сръбската династия към него и към българското освободително движе-
ние: “убийството на княз М. Обренович е резултат отчасти от деспотизма и ло-
шото му управление и най-вече на неговите министри, на които им се иска да 
утвърдят в Сърбия абсолютизма... Ако княз М. Обренович не вземаше върху 

                                      
4  Голос, V, 141, 23 май 1867, с. 3. 
5  Голос, V, 177, 29 юни 1867, с. 4. 
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себе си цялата отговорност, ако народната скупщина беше запазила първона-
чалното си значение, то ние смело ще кажем, че това, което се случи, нямаше да 
стане”6. 

Повечето автори откриват съществени промени във възгледите на Л. Кара-
велов след освобождаването му от пещенския затвор. Нека видим какви въз-
можности за изход от неприключилата криза в Турция вижда освободеният 
затворник в началото на 1869 г. Макар да изповядва, че „патриотизмът е при-
вързаност към политическото отечество, към собствената независимост и сво-
бода“, както и че „българите трябва да имат свое национално развитие, свое 
вътрешно самоуправление, което да отговаря на народните им обичаи и на тех-
ния характер“7, Каравелов и сега представя като единствено възможен изход от 
политическата криза федеративното обединение на балканските християнски 
народи, и то на основата на отдавна мечтаната от него южнославянска сръбско-
българска ос. В статията „Какво ни трябва?“, публикувана през март 1869 г., той 
пише: „Солидарност между сърбите и българите е имало още отдавна, но тая 
солидарност често е била нарушавана от нашите владетели, които са карали 
народа да се мрази и бие със своя брат, само за да задоволят своето самолюбие“ 
– почва отдалеч авторът. „Друго време е сега…, народът излиза на сцената, за 
да се управлява сам, да си избира братя, другари и съюзници. Сега нашата со-
лидарност вече върви по естествения път, по пътя на свободата и братството, а 
не по пътя на завоеванията и робството“8. Към тази илюзорна представа Кара-
велов прибавя умозаключението, че естествените народни стремежи към самос-
тоятелност и самоуправление не бива да се бъркат с политическата децентрали-
зация. Той смело заключава, че няма никакви пречки българите и сърбите, раз-
виващи се като отделни народи, „да бъдат едно политическо тяло“, т.е. по при-
мера на щастливо живеещите швейцарци „сърбите и българите могат да живеят 
под едно правителство, а всеки народ да си има свое вътрешно самоуправле-
ние“9. Те, сърбите и българите, според Каравелов ще са основата на мечтания 
нов ред на Балканите. Другите народности на полуострова – гърци, румънци и 
арнаути – ще се развиват самостоятелно; отношенията с тях ще са на основата 
на „свободните принципи“. Без изобщо да споменава турците като обитатели на 
Балканите и следователно непредвиждащ тяхното оставане тук, плановете си за 
бъдещето Каравелов гради на основата на южнославянската българо-сръбска 
ос, чиито добродетели преувеличава: „Ние, южните славяни, сме народ демок-

                                      
6  Голос, VІ, 161, 12 юни 1868, с. 3. 
7  Застава, ІV, 31; 32, 7; 14 март 1869, с. 2; 3. 
8  Пак там. 
9  Пак там. 
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ратичен и поради това можем да живеем с всеки народ, ако тоя народ има като 
нашите наклонности“10. 

В обръщението „Мои братия“, под което Каравелов е поставил многозна-
чителното уточнение „1 януари 1869 в Пещанската темница“, макар да е публи-
кувано във в. „Народност“ на Иван Касабов през март 1869 г., авторът доразви-
ва представите си за възможния изход от дългата балканска криза. Тук вече има 
ясно изразено отношение и към Османската империя, и към турците: „Народ и 
господарство, кои не са в състояние да вървят напред, кои се гнушават от обра-
зование и наука, трябва да паднат, да се изгубят и да дадат място другиму да 
живее и да бъде полезен“11. Каравелов разглежда турците не просто като отдел-
на народност, а непременно като религиозна мюсюлманска общност, която 
именно заради особеностите на религията си, според него, е неспособна за 
прогресивно развитие: „Що виждаме у учениците Мохамедови? Разврат, мно-
гоженство, олани, тъпоумие и пиянство и пр…. Турчинът е турчин, него ни бог, 
ни дявол не може да го направи човек. Кръвожадност, фанатизъм, ненавист към 
гявурите – ето турските достоенства. Дорде са турците мохамедани, дотогава 
тия не могат да бъдат люде“. В тази публикация Каравелов много по-
категорично отхвърля като невъзможен и противоестествен изхода от кризата 
чрез предоставяне на политическа автономия на българите в османската държа-
ва: „Мнозина наши братия мислят или барем говорят, че ние може да се сложи-
ме с турците, да коронишеме султана с българска корона, да му плащаме данок, 
но да имаме свои закони и свое самоуправление. Но аз мисля, че само луд човек 
може да вярува що това може да бъде. Секи от нас знае, че в Турция няма закон, 
няма правда, няма човечество“12. И оставайки верен на възложената му от влия-
телните му покровители мисия13, както и на собствените си възгледи, Каравелов 
за сетен път повтаря федералистичния си идеал като единствена възможност за 
изход от продължителната криза: „Българи, сърби, ромуни и гърци тряба в се-
гашно време да подадат един другиму братска ръка и с общите си сили да отку-
пят отечеството си, ако иска секи из тях да достигне свойта слобода. Тия четири 

                                      
10  Пак там. 
11  Народност, ІІ, 16, 9 март 1869, с. 2. 
12  Пак там. 
13  Последните проучвания доказват поетите ангажименти от страна на Л. Каравелов 
към влиятелни и високопоставени лица в руското външно и военно министерство. 
Той е сръбски поданик и се ползва с дипломатическа и финансова подкрепа от сръб-
ската държава, а и с протекцията на руското посолство в Цариград (Stoyanov, 2008, 
pp. 13, 72, 103, 119). Това позволява на дейността му през този период да се гледа не 
само като на проява на политическа наивност, а на добре обмислена позиция на влия-
телен глашатай на българската радикална емиграция, която е мотивирана от собстве-
ното му разбиране за българския национален интерес, но не само. 
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народа търсят слобода, желаят спасение, а имат едни общи врагове и ако се 
карат между себе си, то помагат на своите душмани“14. Дали заради несправед-
ливото му задържане и престой в затвора, дали защото е твърде далеч от центъ-
ра на църковно-националното движение, но в следващите редове Каравелов 
показва и политическа наивност (която беше констатирана още преди двадесет 
години: Petkov, 2001, pp. 500-501): „Нашата вражда против гърците тряба сега-
засега да се остави настрана и да се гледа общата цел. Кога ние бъдем слободни, 
тогава ние можеме да се препираме и да делиме това, щото имаме; кога бъдеме 
слободни, тогава и църковния наш въпрос ще се свърши сам по себе си; кога 
бъдем слободни, тогава и вражда не може да бъде между нас“15. По времето, 
когато Каравелов изповядва тези свои разбирания, движението за национална 
еманципация чрез самостоятелна българска църква е близо до успешния си край 
– издаването на султанския ферман за автономна българска Екзархия. В такъв 
исторически момент да се настоява за преустановяване на борбата с „гърците“, 
за да се постигне ефимерно политическо партньорство с тях, е дори повече от 
наивно, но и за това вероятно има разумно обяснение. Все пак, след малко по-
вече от година Л. Каравелов ще преразгледа тази част от възгледите си и в 
„Програма на Българския революционен комитет“ (1 август 1870 г.), съставена 
лично от него, гърците не са сред участниците в бъдещата балканска християн-
ска федерация: „Ние желаеме да живеем с сичките наши съседи дружественно, 
а особено с сърбете и ромънете, които отчасти съчувствоват на нашите стрем-
ления, и желаеме да съставиме с тях “южно-славянска” или “Дунавска федера-
ция из свободни земи”16. 

Всъщност „Програма на БРК“ и съпътстващата я брошура „Български 
глас“ са естествен завършек на идейната еволюция на Каравелов през втората 
половина на 60-те години. И през 1870 г. той продължава да твърди, че „поло-
жението на Турция е критическо“, все така горещо препоръчва на българите, 
бошняците, херцеговинците и другите християнски народи, които живеят на 
Балканския полуостров, да се съединят помежду си и да се отърсят от турския 
гнет. Трайно установил се в румънската столица, ползващ се от закрилата и 
материалната подкрепа на сръбските власти и руското посолство в Цариград, 
Каравелов е публицистично безкомпромисен: „Ние искаме свобода, а свободата 
ние можеме да достигнеме само без турците; ние искаме живот, а да живееме 
ние не можем дорде между нази живеят такива гнили, развратни и гнуснави 
трупове, каквито са турците; ние искаме да бъдеме хора и затова тряба да се 

                                      
14  Народност, ІІ, 16, 9 март 1869, с. 2. 
15  Пак там. 
16  Свобода, I, 46, 14 октомври 1870 (Програма на БРК, 1 август 1870), с. 1.  
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отделиме от говедата“17. Със същата декларативна и непрактична категоричност 
Каравелов ще завърши „Програма на БРК“ не като основен документ на дейст-
ващ централен революционен орган, отразяващ консенсус на различни мнения 
и възгледи, а като поредната уводна статия на вестник, списван и издаван от 
един човек и отразяващ предимно неговите разбирания: „Ние причисляваме 
нашите чорбаджие в числото на нашите врагове и ще да ги приследуваме – на-
сякъде и сякога!“18 Неслучайно на Общото събрание в началото на май 1872 г., 
когато се обсъжда и приема първата Програма на БРЦК като реално съществу-
ващ ръководен орган на вече създадената Вътрешна революционна организа-
ция, след намесата на В. Левски същият текст придобива друга, по-практична 
редакция, която не обявява всички чорбаджии за врагове, както постановява 
програмата на Каравелов от 1870 г., а дава възможност за ефективна работа и 
сред богатите и влиятелни българи в страната: „Ние причисляваме в числото на 
нашите врагове и противници и ония български изроди и чорбаджии, които 
пречат на народната ни цел и ще ги приследуваме на секаде и секога!“ (Levski, 
2009, р. 94)19.  

И в брошурата „Български глас“ (1870 г.) Л. Каравелов внушава разбиране-
то, че кризата в Турция не само че не е приключила, но се и задълбочава. Спо-
ред него „ние, българите, от 450 години насам сме попаднали под най-тежкото, 
под най-суровото и под най-адското тиранство; ние сме търпели, па търпиме и 
днес, повече от сичките други народи, които са били когато и да е поробени от 
други народности или които са търпели от своите държавни деспоти… Нашето 
отечество е разорено и ограбено; цели пространства земя стои пуста и необра-
ботена; а българите ходят да търсят кора хляб в Ромъния и Сърбия… Селянинът 
е жъртва на користолюбивите камилавки, на турските владетели и на нашите 
единородци чорбаджии, но той още не е ограбен съвсем, той не е още поробен, 
защото има своя воля и иска да живее“20. И като препоръчва на сънародниците 
си да „развалят старата къща“, т.е. османската държава, и да „захванат нови 
основания“, Каравелов ги приканва към революционна борба, споделяйки ста-
рото верую на Георги Мамарчев и на Георги Ст. Раковски: „Който няма лична 

                                      
17  Свобода, І, 21, 27 март 1870, с. 2. 
18  Свобода, I, 46, 14 октомври 1870 (Програма на БРК, 1 август 1870), с. 1.  
19  До Общото събрание 29.IV - 4.V.1872 г., когато се основава единен БРЦК в Букурещ, 
революционните дейци работещи в България и в емиграция не са подчинени на общо 
ръководство. Дотогава Централен комитет на Вътрешната организация е създаденият 
от В. Левски в Ловеч („Привременно правителство“, „ЦБРК в Българско“), а емиг-
рантските дейци се ръководят от Букурещкият център, начело с Л. Каравелов, обоз-
начаван като БРК и БРЦК (Petkov, 2001, p. 507). 

20  Български глас. От Б.Р.Ц.К. Женева, 1870. 
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свобода, той няма ни народност, ни свети човечески права; който се не кланя на 
свещената свобода, той не трябва да се кланя нито на Бога“21.  

Тук нов елемент е непримиримият антимонархизъм на Л. Каравелов. В ог-
ромното му документално наследство почти напълно липсват икономически 
анализи, но в тази брошура той обилно ползва финансови аргументи, цитира 
числа (позовавайки се на френски издания), с които характеризира имотното 
състояние на посочените от него владетели, и всичко това с една цел – да дока-
же, че „царьовете са били, са и днес, най-големи тирани и изедници и никакво 
добро не са направили на човечеството“. Като основен аргумент за потвържде-
ние на антимонархическото си внушение Каравелов използва сравнението на 
заплатите на четири монарси с тази на президента на САЩ: „Французкият им-
ператор земаше годишна плата 26 милиона франга или 225 пъти повече от аме-
риканският председател; Франц-Йосиф зема 520 пъти повече от председателят; 
ромънският княз – 10 пъти повече, а турският падишах – 1200 пъти повече“22. 
Изводът на Каравелов е, че президентът на САЩ получава 1200 пъти по-малко 
от султана, а държавата му има „толкова богатства“, докато „в Турция умират 
от глад“. Според него всички опити за реформи в османската държава са били 
безрезултатни, без полза за българите ще бъде и очакваната турска конститу-
ция, защото „турците издават закони и правят реформи само да замажат очите 
на другите и да извършват безнаказано своите планове; турските закони се пи-
шат в такъв дух, щото българите сякога тряба да са робове, а турците – господа-
ри“23. Единствен изход от това нетърпимо положение е революцията: „Който 
иска народна свобода, свободна държава и човечески правдини, той тряба да се 
приготви мъжки и да употреби сичките си сили, сичките си старания и сичките 
си средства, които са потребни за бой, т.е. да прежалее животът си, па да се 
земе за пушка, за сабля, за пищов, револвер, нож, шиш, топор, коса, сопа - кой с 
каквото може и кой каквото има, и да откупиме свободата си и отечеството 
си“24. Накрая Каравелов дава израз на традиционния си федерализъм, към който 
добавя и мечтата за републиканско устройство на бъдещата балканска федера-
ция: „Балканският полуостров тряба да се раздели на три щата или на три дър-
жавици, т.е. на българска, сръбска и ромънска, и сяка из тия държавици да има 
свое управление, свои закони, свое съдопроизводство, с една дума своя автоно-
мия; но в това също време тия тряба да съставляват едно цяло, което да бъде 
вързано с най-яките връзки, т.е. с един върховен парламент“25. 

                                      
21  Пак там. 
22  Пак там. 
23  Пак там. 
24  Пак там. 
25  Пак там. 
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Както е известно, през 70-те години на ХІХ в. нито идеята за федеративно 
устройство, нито мечтата на Каравелов и Левски за демократична република 
стават доминираща част от формиращия се български национален идеал, който 
остава свързан предимно с унитарната национална държава и с конституцион-
номонархическата форма на държавно устройство и управление. До голяма сте-
пен тези преобладаващи нагласи в българското общество намират реализация в 
създаденото през 1879 г. Княжество България и в неговата първа Конституция 
(Petkov, 2003, pp. 229-235). 

Що се отнася до отношението на Л. Каравелов към Източната криза (1875-
1878 г.), то е противоречиво и нееднозначно, дори само защото началото й поч-
ти съвпада с онзи период от живота и дейността на „главното лице“ в БРЦК, 
когато той напълно се отказва от революцията „извътре“ и самостоятелната 
въоръжена борба на българите като главно средство за националното им осво-
бождение. Макар да не освобождава председателското място в БРЦК, той се 
оттегля от позицията на главен пропагандатор на радикалните идеи сред бълга-
рите, спирайки почти единствената постоянна дейност на организацията, която 
ръководи, – издаването на в. „Независимост“. 

Мнението на Л. Каравелов за кризисното състояние на Османската империя 
не се е променило. И сега той твърди, че Турция не може да се реформира, защо-
то „султанът управлява държавата по своят кеф: сваля и възкачва везирите си за 
нищо и никакво; псува, наказва и променява министрите си, без да знае и сам 
защо и за какво; прахосва съвсем безполезно държавните доходи; довожда пода-
ниците си до отчаяно положение; най-после, опропастява и народът си, и държа-
вата си“26. Каравелов повтаря, че деспотизмът и тиранията на султаните са основ-
на причина за тежкото положение на народа, че империята се управлява „по ке-
фът на султана…, а ние отдавна вече знаеме, че турските султани се занимават 
деветдесет и девет пъти повече със своите хареми и със своите азиатски розкоши, 
нежели със своите поданици“. А провинциите се управляват от „десетина малки 
султани, които се наричат валии и които са верни копия от цариградският упра-
вител“27. За разлика от Георги Ст. Раковски, който в публикациите си не само 
отделя място за икономически анализи на положението в Турция и Европа, но 
подкрепя реформите в империята и аргументирано обяснява ползата от сдружа-
ването и другите форми на търговската модерност (Rusev, 2015, p. 118; Petkov, 
2017, рр. 65-68), Каравелов не вижда възможност за по-добър живот на българите 
и другите християнски народи, ако останат под скиптъра на султана. 

                                      
26  Независимост, ІІІ, 44, 21 юли 1873, с. 2. 
27  Независимост, ІІІ, 39, 16 юни 1873, с. 3. 
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Като особено голяма тежест за подчиненото население Каравелов посочва 
увеличаващите се държавни разходи за войската: „военните приготовления уве-
личават числото на военните жители; а от военните харамоедци се ражда най-
голямото зло, което тегне на христиенските гърбове и което поглъща почти 
сичкото народно благосъстояние“. Прогнозата на Каравелов е нерадостна: 
„Турция ще да се задуши под своята собствена тежест, нея ще да погуби самата 
турска войска и военните приготовления, т.е. баснословните дългове, които са 
станали за тия цели“. И той, почти толкова категорично като Христо Ботев, се 
изказва скептично относно железопътното строителство в империята: „Ние 
смело можеме да кажем, че железните пътища са още едно нещастие за бедните 
жители“28. 

Към нерадостната картина на живота в Турция Каравелов добавя и липсата 
на справедливост и правосъдие: „кръвожадности, несправедливости, беснило, 
безначалие, обири, насилия, убийства и груб фанатизъм… - тия злодейства са 
достигнали до най-крайната степен; хиляди христиени падат жертва под ножо-
вете на турските пехлевани; турските власти затварят своите невинни вернопо-
даници и държат ги в темниците по цели години без съд и без разправа…, все-
възможни гладни шпиони наводняват империята и предават съвсем невинни 
хора за един комат хляб“29. Резултатите от реформите, започнали в края на 30-те 
години на ХІХ в., според Л. Каравелов са основно три: „1) турците се научиха 
да пият вино, да носят европейски дрехи и да произнасят думите пардон и бон-
жур; 2) туркините увеличиха своите разкошества до невероятна степен, смесиха 
Азия с Европа…; 3) правителствените чиновници се научиха да крадат система-
тически и да се прикриват със законът и с господарствените постановления, 
които, да кажеме право, съществуват само за една форма“. И това, според Кара-
велов, не е само негово мнение, тази оценка се споделя и от европейските вест-
ници и европейските писатели, някои от които той цитира в публикациите си30. 

Л. Каравелов остава на категоричната позиция за постоянна и непреодоли-
ма нестабилност в османската държава, според него „турската империя се на-
мира в критическо положение, властта на султанът в Европа се приближава към 
своят край и самите турци виждат вече своето безизходно положение“31. Но, 
както е известно, към края на 1874 г. той променя политическата си ориентация, 
спира издаването на в. „Независимост“ и се заема с ново просветителско начи-
нание – издаването на сп. „Знание“, като още в началото заявява, че няма да се 

                                      
28  Пак там. 
29  Независимост, ІІІ, 50, 1 септември 1873, с. 4. 
30  Независимост, ІV, 32, 25 май 1874, с. 2. 
31  Независимост, ІV, 42, 3 август 1874, с. 3. 
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занимава с текущи политически въпроси. Това не означава, че Каравелов е про-
менил и становището си за тежкото кризисно състояние на османската държава, 
но със сигурност той се отказва от следвания поне в публичните си изяви до този 
момент революционен път и от самостоятелната въоръжена борба като главно 
средство за постигането на българската политическа самостоятелност. Дали това 
е така заради идейната еволюция, която лидерът на революционната емиграция 
преживява след кончината на В. Левски, дали е ограничен заради временно нама-
лените финансови помощи, които получава от сръбските власти, дали е повлиян 
от влиятелните си руски покровители, които нямат интерес от радикализиране на 
балканските християнски поданици на султана и ненавременно за Русия въста-
ние, по тези въпроси и сега се води дискусия, която вероятно ще продължи и за-
напред. Макар да остава формално председател на БРЦК, всъщност Л. Каравелов 
сам се отдръпва от активна революционна дейност, а конфликтът му с Хр. Ботев 
се задълбочава (Doinov, 1986, р. 29). Затова той не участва в събранията в Буку-
рещ (12 август 1875 г.) и в Гюргево (ноември–декември 1875 г.), взели съдбовни-
те решения за масово българско въстание с цел да се заставят великите сили да се 
намесят и решат българския въпрос (Petkov, 2016, pp. 31-32). Той остава пасивен 
наблюдател на Източната криза до началото на руско-турската война през 1877 г. 
Тогава руските военни власти, проявявайки за пореден път „благосклонното си 
отношение“ към него, го привличат като сътрудник в Гражданската канцелария 
(Karavelov, 1960, p. 138; Stoyanov, 2008, pp. 14, 113-114). Така Л. Каравелов става 
единственият от големите водачи на революционното крило в националноосво-
бодителното движение, който дочаква да види България свободна поне по силата 
на първите две международни споразумения в края на войната – Основите на 
мира от 19/31 януари 1878 г. и предварителния санстефански договор от 19 фев-
руари/ 3 март 1878 г. (Petkov, 2018).  

За съжаление, Л. Каравелов преживява и разочарованието от частичното 
разрешаване на българския въпрос през лятото на 1878 г. и става един от ини-
циаторите за започване на организирана борба за национално обединение на 
разпокъсаните български земи след Берлинския договор чрез създаване на нова 
мрежа от комитети, този път с името „Единство“. 
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