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СТОПАНСКАТА КРИЗА ОТ 1875 Г. НА СТРАНИЦИТЕ 
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Християн АТАНАСОВ 

 

Abstract: The paper aims to present the information in the Bulgarian National 
Revival Press on the economic crisis of 1875. A problem that has been ignored by 
Bulgarian scholars so far. Hundreds of issues of Revival newspapers were reviewed, 
containing a large number of reports, executive orders from the Ottoman authorities, 
analyzes, and so on. 

The article can’t be quite exhaustive, however. The materials are thousands and 
it is impossible all of them to be presented here. The records are divided into several 
major thematic groups: the famine in Asia Minor in 1874, the harsh climatic 
conditions of the winter of 1875, the extinction of farm animals, the uprising in the 
Ottoman provinces of Herzegovina and Bosnia, and the bankruptcy of the High Porte 
in the same year. 
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I. Кратко въведение 

Няма да е пресилено да се каже, че 1875 г. бележи началото на развръзката 

на финансовата криза, в която Османската империя постепенно се оказва въвле-

чена. Всъщност коренът на проблемите може да се търси в 1854 г., когато ос-

манците прибягват до първия си външен заем, взет поради Кримската война, а 

още следващата година е сключен и договор за втори. Така до 1874 г. са полу-

чени общо 15 кредита, при средна лихва от 5,6 %, като последните два – от 1873 

и 1874 г., са взети за рефинансиране на старите дългове и за запълване на бю-

джетния дефицит (Ozekicioglu & Ozekicioglu, 2010, pp. 29, 33-34).  

През 70-те години на века увеличаващите се задължения на османската 

хазна стават все по трудни за обслужване, както поради затрудненията свързани 

с консолидацията на бюджета и провеждането на реформи, така и поради вло-

шената конюнктура. На 9 май 1873 г. настъпва срив на борсата във Виена – 

т.нар. Голям крах (Penchev, 2016, p. 143). Австро-Унгария и Германия са обхва-
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нати от финансова криза, която няколко месеца по-късно се прехвърля и в САЩ 

(Kindleberger & Aliber, 2005, p. 88). Пазарните колебания водят до намаляване 

на цената на пшеницата с повече от 60 % за периода от 1873 до 1894 г., което 

резултира негативно върху османската селскостопанска продукция и износ 

(Pamuk, 1984, p. 112). 

Стагнацията на световните пазари се отразява и върху османския бюджет, 

който през 70-те години на XIX век страда от хроничен дисбаланс и невъзмож-

ност за акумулиране на излишък, което е видно и от Таблица 1. 

Таблица 1. 

Османският бюджетен дефицит за периода 1869/70 до 1876/77 г. 

Година Приход Разход Дефицит: сума и (%) 

1869/70 г. (1285 г.) 1 775 144 500 2 036 084 000 260 939 500 -12,8 

1870/71 г. (1286 г.) 1 839 481 000 2 070 929 500 231 448 500 -11,2 

1871/72 г. (1287 г.) 1 920 081 500 2 276 533 500 356 452 000 -15,7 

1872/73 г. (1288 г.) 2 063 721 000 2 140 445 000 76 724 000 -3,6 

1873/74 г. (1289 г.) 2 109 927 500 2 618 661 500 508 734 000 -19,4 

1874/75 г. (1290 г.) 2 480 742 000 2 513 458 000 32 716 000 -1,3 

1875/76 г. (1291 г.) 2 388 294 000 2 892 909 500 504 615 500 -17,4 

1876/77 г. (1292 г.) 2 202 747 000 2 572 624 000 369 877 000 -14,4 

Източник: Ottoman Financial Statistics, 2003, p. 8. 
 
За времето от 1869/70 до 1876/77 г. дефицитът възлиза средно на около 12 

%. Очевидно регистрираните максимуми са за времето след световните борсови 

сривове от 1873 г. и съответно през и след кризисната за империята 1875 г., 

когато е обявен и фалит. От тази година, към външните фактори – нестабилни 

пазари и задължения към кредитори, трябва да се добавят и вътрешните обстоя-

телства, които допълнително ще наклонят везните в посока банкрут на Портата. 

През 1875 г. всичко изглежда против османците: лоша реколта в няколко про-

винции, глад и мерки на правителството за борба с него, болести и климатични 

аномалии (Blaisdell, 1929, p. 76). В следствие на това, на 5 октомври 1875 г., 

великият везир Махмуд Недим паша декларира, че Портата ще изплаща само 

наполовина облигациите по дълговете си, а половин година по-сетне, през ап-

рил 1876 г., е обявен и пълен фалит (Birdal, 2010, p. 40). 

Всъщност фокусът на настоящата публикация ще се насочи върху 1875 г. и 

ще маркира по какъв начин проявленията на кризата са отразени в българския 
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периодичен печат. Целта е да се „провери“ за пореден път неговата информаци-

онна натовареност и достоверност. Поради това, където е възможно, материали-

те от вестниците ще бъдат сравнявани с различни източници – официална ос-

манска статистика и други данни. В крайна сметка ще се търси отговор на въп-

роса какъв е бил действителният мащаб на стагнацията от гледна точка на про-

дължителност и реална засегнатост – както в общоимперски мащаб, така и кон-

кретно български.  

Трябва да се признае, че българската историография остава малко или много 

длъжник на разглеждания проблем. Поне на мен не ми е известно проучване на 

български историк, което да е посветено конкретно на икономическата страна на 

кризата от 1875 г. и банкрута на Портата. В по-широк контекст Източната криза е 

представена добре, особено от гледна точка на международната политика (Kosev, 

1978), но от перспективата на стопанската история процесите все още остават 

неясни. Като първа стъпка в посока тяхното изясняване може да се посочи науч-

но-популярната публикация на икономиста Димитър Събев (Sabev, 2013).  

 

II. Използвани източници 

В статията са въвлечени материали от няколко вестника, обособени в две 

групи: умерени и революционни. Към първата група спада периодика излизаща 

предимно в границите на Османската империя (Цариград, Одрин и Русе), но и 

извън нея (Букурещ), а към втората само изданията на бунтовно настроената 

българска емиграция, която в това време публикува своите органи в Букурещ. 

Подходът към изчитането на пресата бе хронологично-тематичен. Така бяха 

прегледани издания, имащи отношение към разглеждания въпрос, публикувани 

в периода от януари 1874 г. до края на април 1876 г., когато избухва Априлско-

то въстание
1
.  

Първата група периодика включва – „Век“, „Напредък“, „Источно време 

(The Levant Times)“,  „Ден“, „Дунав“, списание „Ступан“ и един брой на вест-

ник „Едирне“ („Одрин). От революционната преса са прегледани – „Независи-

мост“ и „Знаме“. Ще добавя, че тук не са обхванати всички възрожденски ме-

дии издавани в разглеждания период. Налични са редица други – „Балкан“, 

„Знание“ и „Тъпан“ (Букурещ), „Български глас“ (Болград), „Зорница“ и „Шу-

тош“ (Цариград) и прочее, които обаче по-малко засягат стопанската тема на 

статията, и в които по-трудно ще се открият икономически записи. Ако и да ги 

има – мисля, че пропускът няма да е съществен. 

                                      
1
  Текстът е резултат на работа по научен проект на тема: „Информационен портал за 
архивно-документално наследство на Българското възраждане“ (Договор КП-06-Н 
25/2, 13. 12. 2018 г., Фонд научни изследвания). 
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Правя и уговорката, че материалите от вестниците няма да бъдат обобща-

вани в клиометрични модели, а ще бъдат представени само някои от тях. Пре-

димство, ако се обособят по номинал, се дават на дописките, които са информа-

ционно много добре подплатени, макар и с микроданни, на публикациите за 

действията на правителството и отразяването на нормативните му начинания, и 

на анализите и обзорите, които се обнародват (за съжаление в повечето случаи 

анонимни). Освен това публикациите са разделени и на база политически убеж-

дения на издателите им – такива на по-умерената преса и съответно на револю-

ционната. 

Подбрани са няколко теми, които ми се струват ключови за допълнително-

то фактологично осветляване на кризата от 1875 г. Това са както следва: тежка-

та зима на 1874/75 г. и други климатични аномалии, високата смъртност по жи-

вотните от 1875 г., гладът в Мала Азия от 1874 г., политическите събития от 

1875 г. – конкретно въстанието в Херцеговина и Босна, и банктурът от същата 

година. 

 

III. Теми 

Времето – лошо или добро (суровата зима на 1874/75 г.) 

Климатичните амплитуди от 1875 г. привличат вниманието още на първите 

изследователи, които споменават за прекомерните наводнения без да фокусират 

върху тях (Blaisdell, 1929, p. 76). В статията също ще бъдат представени матери-

али по отношение на климата. Времето е водеща тема в дописките от различни-

те населени места до възрожденските медии. Хората пишат за това, което е 

важно за тях и като се има предвид, че голяма част от тях са ангажирани в земе-

делието, то е повече от очаквано капризите на климата да се наблюдават внима-

телно и отразяват приоритетно. Всъщност описания за зимата имаме още от 

януари 1874 г., например в „Дунав“: Пишат от София, че тази година зимата 
по ония страни била твърде силна...2. Зимният сезон е причина и за покачване 

на цените в Цариград според брой на “The Levant Times” от началото на същата 

година: По причина на лошото време и на празниците Курбан Байрям които 
спреха работите, през тази седмица неможаха да станат много дела...3. Вес-

тникът съобщава и за големи студове в Ямболско дори през май месец
4
. 

Като цяло може да се каже, че зимата на 1873/74 г., въпреки отделните по-

датки, не е била чак толкова необичайна, колкото ще се окаже следващата. Из-

                                      
2
  Дунав, IX, 843, 23 януари 1874 г. 

3
  The Levant Times, VI, 3, 26 януари 1874 г. 

4
  The Levant Times, VI, 20, 25 май 1874 г. 
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вестни са и дописки за порои през пролетта и лятото на 1874 г., което се при-

покрива с информацията от историческите съчинения посветени на периода. 

“The Levant Times” съобщава например за обилни дъждове във Видинско: От 
десет-дванадесет дена насам, извънредни дъждове валят...5. Наводнения и 

дъждове изглежда има и през август отново във Видин и в Кюстендил
6
. Въпре-

ки това реколтата не е била лоша. „Источно време“ съобщава за порои и прова-

лена реколта в Солунско, Драмско и Чирпанско, но в същото време публикува 

дописка от Тулча (от 15 септември), в която се чете: Жетвата по нашите мес-
та беше твърде добра и харманите още са продължават7

. Такива са очаквани-

ята и на списващите списание „Ступан“, които през месец май правят пътуване 

от Видин до Търново и пишат: Според както са днес сеидбите, почти на секъ-
де, дето барем знаем, обещават добро изобилие (берекет)8

. 
В климатично отношение далеч по-неблагоприятен е бил следващият зи-

мен сезон. Още през ноември 1874 г. „Источно време“ публикува материал, че 

се очаква трудна зима: Зимата са показва като че ще бъде твърде тежка...9. 
Януари 1875 г. „Век“ също пише, че пазарите в Цариград са колебливи поради 

климатични фактори: Последните дни зимания-давания почти няма по причина 
на лошето време10

. Особено силно зимата се усеща през март 1875 г., което е 

отразено в съобщения и дописки от Оряхово, Никопол, Плевен, Ловеч, Севлие-

во, Габрово, Видин, Варна и т.н.
11

 „Источно време“ също обнародва в няколко 

броя записи (от Пловдив, Берковица, Оряхово и т.н.) посветени на „мраза“ в 

България
12

, „Дунав“ предава известия от Тулча, Търново, Ниш, София и т.н.
13

 

От Пловдив например пишат за „Источно време“: Времето е проклето... Търго-
вията ни не ни утешава за върлостта на зимата; работите са намират от-
давна в голям застой. Също и от Одринско: ...големи снегове паднали напосле-
дък в тази област.... Студа бил твърде лют. Този студ причинил голяма скъ-
потия и различни болести14

. Това е причина цариградските вестници да публи-

                                      
5
  The Levant Times, VI, 21, 1 юни 1874 г. 

6
  Источно време, I, 29, 31 август 1874 г. 

7
  Источно време, I, 34, 5 октомври 1874 г. 

8
  Ступан, I, 6, 1 юни 1874 г. 

9
  Источно време, I, 40, 16 ноември 1874 г. 

10
  Век, II, 4, 25 януари 1875 г. 

11
  Например: Век, II, 10, 8 март 1875 г., вестникът препечатва телеграми до „Дунав“, но 
публикува и собствени дописки. 

12
  Источно време, II, 3, 28 февруари 1875 г., и следващите. 

13
  Дунав, XI, 954, 9 март 1875 г., Дунав, XI, 956, 16 март 1875 г., Дунав, XI, 958, 23 март 
1875 г. и т.н. 

14
  Источно време, II, 4, 8 март 1875 г. 
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куват материали със заглавия: „Економическите бедствия в България“
15

, „Зима-

та и поминака в Ловчанското окръжие“, „Сиромашията в отечеството ни“
16

 и 

т.н. 

След средата на март времето започва постепенно да се оправя и съответно 

търговията да се нормализира. Това разбираме от цариградския „Век“: От поп-
равлението на времето ся очаква до някъде и поправлението на пияцата ни, 
която лошото време беше току речи вцепенило17. Затоплянето е причина за 

топене на снеговете и наводнения на отделни места – например Пирот
18

. Общо 

взето информацията за реколтата е противоречива – на отделни места лоша 

(например Галиполи)
19

, в Пловдивско имало притеснения за черниците
20

, а на 

други добра – Силистренско: сеидбите добро изобилие показват за сега, стига 
Бог да ги уварди, надежда добра 21

. Дунав обобщава информацията за селскос-

топанската продукция в северна България: Тази година понеже имаше изобилие 
в произведенията... доста пари ще влезат в касите на земледелците22

. 

Интересното е, че въпреки някои сведения за градушки по места (например 

в Софийско и Враненско)
23

, очакванията за зимата на 1875/76 г. са оптимистич-

ни. „Дунав“ съобщава: В последните дни на Рамазана времето беше доста 
добро, но отпосле ся появиха силни ветрове и захвана да вали ту снег ту дъжд. 
По тоя начин макар и да ся виждаме от рано в Зимата, но некои опитни лица 
искат да кажат, че захващането на Зимата така от рано доказвало, че тази 
годишната Зима ще бъде умерена24

. 
Зимните месеци на 1875/76 г. наистина преминават без особени темпера-

турни аномалии. Нещо повече – според информацията от пресата, през пролетта 

на 1876 г. се очаква изобилна реколта. „Дунав“ пише: Таз годишните сеидби във 
велаета са достойни за благодарение25

. Същото разбираме и от дописка за вес-

тника от Лом: Тази година са предвижда голямо изобилие в тукашните сеид-
би26

. Впрочем надеждите за плодовита година се оправдават напълно и това се 

потвърждава от други източници (Marinova, 2019, p. 350). 

                                      
15

  Век, II, 11, 15 март 1875 г. 
16

  Источно време, II, 6, 22 март 1875 г. 
17

  Век, II, 12, 19 март 1875 г. 
18

  Дунав, XI, 960, 30 март 1875 г. 
19

  Источно време, II, 10, 19 април 1875 г. 
20

  Ден, I, 12, 28 април 1875 г. 
21

  Источно време, II, 14, 17 май 1875 г. 
22

  Дунав, XI, 1010, 28 септември 1875 г. 
23

  Дунав, XI, 985, 2 юли 1875 г. 
24

  Дунав, XI, 1016, 26 октомври 1875 г. 
25

  Дунав, XII, 1062, 18 април 1876 г. 
26

  Дунав, XII,1065, 28 април 1876 г. 
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Висока смъртност по животните 

Другата голяма тема, която има отношение към разглеждания въпрос е 

„морът по добитъка“ настъпил в следствие на суровата зима от 1874/75 г. По 

този повод в пресата започват да се публикуват материали някъде от февруари. 

„Источно време“ публикува дописка от Солунска област: С жалост са науча-
ваме че почти по сичките места на Солунската област, един страшен мор 
опустошава овцети, козите и другите добитъци... причината на тази напаст 
е върлостта на зимата, няманието кърма и пасбища27

. „Век“ също обнародва 

поредни материали за глад и мор върху добитъка28
. 

И „Дунав“ публикува информации по този повод като осветлява мерките 

на властите, които забраняват коленето на животни преди Гергьовден. По при-
чина на дългата и силната зима, понеже са твърде слаби животните, които 
останаха живи... ся заповяда... да не ся оставят да ся колят преди Гергьов ден 
агнета и ярета... и да ся внимава особно да не ся колят никак женските агне-
та и ярета29

. По-късно е публикуван и „циркуляр“ на великия везир със запо-

вед да не се убиват и изнасят животни, и че ще се намали данъкът върху дреб-

ния добитък
30

. 

В следващите си броеве медията непрекъснато информира за състоянието 

на добитъка и за това как да се вземат мерки да се предотврати смъртността. 

Принципно, като изключим някои изолирани случаи, лятото на 1875 г. ефектът 

на зимата е преодолян и в повечето от окръжията на Дунавския вилает няма 

болести и смъртност по животните
31

. 

„Морът“ от 1875 г. наистина се отразява на приходите в османския бюджет 

от данъка върху дребния рогат добитък (ağnam), което е видно от долната таб-

лица. Там финансовата 1875/76 г. бележи спад в сравнение с предходните две-

три години, а последвалото увеличение е по-скоро следствие на включването в 

перото на облаганията върху камилите и едрия рогат добитък. 

 

 

 

 

 

                                      
27

  Источно време, II, 3, 28 февруари 1875 г. 
28

  Век, II, 14, 26 март 1875 г., Век, II, 15, 29 март 1875 г. 
29

  Дунав, XI, 962, 6 април 1875 г. 
30

  Дунав, XI, 964, 23 април 1875 г. 
31

  Дунав, XI, 976, 1 юни 1875 г., Дунав, XI, 1034, 4 януари 1876 г., Дунав, XI, 1044, 8 
февруари 1876 г. 
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Таблица 2. 

Приход от данъка върху дребния добитък (ağnam) 

за периода 1869/70 до 1876/77 г. 

Година Приход 

1869/70 г. (1285 г.) 153 646 500 

1870/71 г. (1286 г.) 160 143 000 

1871/72 г. (1287 г.) 200 000 000 

1872/73 г. (1288 г.) 204 970 000 

1873/74 г. (1289 г.) 225 000 000 

1874/75 г. (1290 г.) 217 500 000 

1875/76 г. (1291 г.) 201 980 000 

1876/77 г. (1292 г.)
32

 205 000 000 

Източник: Ottoman Financial Statistics, 2003, pp. 71-96. 

 

Сред печатните издания има и такива, които ноември месец напомнят за 

липсата на приготовление през миналата зима – също важна причина за висока-

та смъртност по животните и приканват да се вземат необходимите мерки, с 

които да се гарантира, че това няма да се повтори. Така в „Ступан“ четем: Да са 
приготви храна за добитъкът за през зимата. Кому не е позната миналата 
тешка и студена зима?... Секи знае, че много добитък, едар и дребен, измре от 
глад. Сичкото това ни кара сега, когато влизаме в зимата, да си напомним 
миналата зима и да са приготви доволно храна за добитъкът за през целата 
зима...33. 

Естествено революционната преса се възползва от случая и по повод „мо-

рът по добитъка“ от пролетта на 1875 г. публикува дописка от Пловдив прикан-

ваща към бунт: Тежката зима измори почти сичкият добитък и унищожи да-
же сичката храна, а правителството ни съдра и кожата от гърбъ.... Единст-
веното наше утешение е това, че пролетта вече настана и шумата скоро ще 
да са развие. Който е човек, той ще да нарами пушката, пак ще да търси 
щастие и отмъщение, а който е скот, той ще да пасе трева и ще да робува34

. 

 

 

                                      
32

  Записано: Ağnam, deve ve camus (т.е. дребен добитък, камили и едър добитък). 
33

  Ступан, II, 21-22, 15 ноември 1875 г. 
34

  Знаме, I, 13, 4 април 1875 г. 
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Глад в Мала Азия и помощи 

Горните теми изчерпват кризисните проявления по българските земи през 

1875 г. Действително зимата е била особено тежка, имало е наводнения и висо-

ка смъртност по животните, но като цяло лятото на същата година негативните 

последици са преодоляни. Не така стоят нещата в общоимперски план. Там кри-

зата е далеч по-осезаема и продължителна. В някои области на империята – 

предимно в Мала Азия има глад и несигурност. Още през април 1874 г. “The 

Levant Times” пише: От няколко седмици насам са появил глад почти в цял 
Анадол и особно в Ангора и другите околни вилаети. Хората ядели диви треви 
и умирали... Храните липсували съвсем в тези места тъй като и в Йерусалим и 
Кипър35

. В брой на вестника от май също е публикувана препечатка от гръцкия 

„Неологос“ за ситуацията в Синас (селище в М. Азия): Човешкото перо е слабо 
за да опише тукашната бедност...Ако е възможно нека ни пратят брашно от 
Цариград, защото ще измрем от глад!36

. 

„Дунав“ обнародва множество материали, в които информира, че е съста-

вена комисия, която да помага събирането на помощи от Дунавския вилает в 

полза на анадолските жители. Публикувани са списъци на лицата, дарили голе-

ми или малки суми в подкрепа на гладуващите
37

 – от Видин, Търново, Севлие-

во, Габрово
38

, София
39

, Тулча
40

, Ниш
41

 и т.н. “The Levant times” обобщава дан-

ните за капиталите събрани от вилаета до юни 1874 г.: Сумата, която е събра-
на до днес у Дунавския Вилает за в полза на злочестините които страдат от 
глада у Анадол, възлиза на 4,095 турски лири42

, а събирането на помощи про-

дължава и на следващата година. „Век“ съобщава (на база публикация на ос-

манския „Джеридей Хавадис“), че правителството се опитва да вземе мерки за 

овладяване на ситуацията като забранява износа на храни от засегнатите облас-

ти и съответно стимулира вноса им
43

. 
Българската революционна преса логично е привлечена от темата и още от 

май 1874 г. публикува материали по въпроса. Така например „Независимост“ на 

Любен Каравелов съобщава: Из Цариград являват, че в Мала Азия са е появил 

                                      
35

  The Levant Times, VI, 15, 20 април 1874 г. 
36

  The Levant Times, VI, 18, 11 май 1874 г. 
37

  Дунав, IX, 871, 8 май 1874 г., Дунав, IX, 872, 12 май 1874 г., и следващи. 
38

  Дунав, IX, 886, 30 юни 1874 г. 
39

  Дунав, IX, 915, 9 октомври 1874 г., Дунав, IX, 925, 20 ноември 1874 г. 
40

  Дунав, IX, 928, 4 декември 1874 г., Дунав, IX, 930, 8 декември 1874 г. 
41

  Дунав, XI, 960, 30 март 1875 г. 
42

  The Levant Times, VI, 25, 29 юни 1874 г. 
43

  Век, I, 42, 26 октомври 1874 г. 
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голям глад. В Ангора умират на ден по сто хора44
. Ботевият „Знаме“ също об-

народва обширна публикация за глада през месец март 1875 г.: Ако е работата 
за глад, то ние ще да споменем, че в Мала Азия тая обществена чума е погъл-
нала страшно едно количество човешки същества... В Босна...зимата е до тол-
кова тежка и страшна, щото и стогодишните старци казват, че такова нещо 
не са запомниле. Народът нема храна, добитъкът сено... Босненските турци са 
въоружават и, както са види, на пролет по тие страни ще да произлезе 
страшно клане45

. Всъщност последното твърдение на вестника ще се окаже 

пророческо, защото 1875 г. наистина ще донесе бунт в тази османска провин-

ция. 

Лоша реколта и въстание в Херцеговина и Босна 

Това е следващата кризисна тема, която привлича вниманието на възрож-

денската преса. Тя няма икономически характер (поне след началния си ста-

дий), но трябва да се спомене, понеже поставя началото на политическата тур-

буленция, в която ще изпадне Османската империя, и която ще доведе впослед-

ствие до война със Сърбия и Черна гора, Априлското въстание и Руско-турската 

война от 1877/78 г.  

През април 1875 г. вестник „Век“ съобщава, че цените на храните в Бос-

ненския вилает са се увеличили значително, и че зимата и тук е имало мор по 

добитъка
46

. „Источно време“ също информира, през месец юни, че в Босна ре-

колтата е изключително лоша
47

. След избухването на въстанието в Херцеговина 

излизащите във вътрешността на империята български вестници са предпазливи 

в неговото отразяване, за разлика от революционния патос, който обхваща 

емигрантската преса и конкретно „Знаме“. През юли 1875 г. изданието публи-

кува материал за бунта: При сегашното безпаричие на портата, при недовери-
ето от страна и най-искрените нейни защитници и покровители, при страш-
ните епидемии, които върлуват в Мала Азия, при загубите, които още от сега 
заплашват страната с глад и с мизерия – бунтът на Херцеговина е като качул 
на сичкото това...48

. Август месец вестникът съобщава, че: Революцията на 
Балканския полуостров е вече готова... Възстанието в Ерцеговина е обхванало 
тая страна от един край до другият. Очевидно се очаква революционният 

                                      
44

  Независимост, IV, 30, 11 май 1874 г. 
45

 Знаме, I, 11, 16 март 1875 г.; Също и друг материал по темата: Знаме, I, 18, 30 май 
1875 г. 

46
  Век, II, 16, 19 април 1875 г. 

47
  Источно време, II, 17, 7 юни 1875 г. 

48
  Знаме, I, 23, 27 юли 1875 г. 
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плам да обхване Балканите, но това не се случва – макар, че действително през 

септември 1875 г. има няколко опита за въстание в България, които обаче ще се 

окажат неуспешни (Genchev, 1999, pp. 521-522).  

Османският фалит 

Банкрутът на Портата е тема, която не слиза от страниците на възрожденс-

кия печат още от началото на 1874 г., от когато по-осезаемо има очаквания това 

да се случи. Вестниците следят внимателно състоянието на бюджета на държа-

вата и своевременно информират своите читатели. “The Levant Times” напри-

мер публикува през март обширен материал за „Турският бюджет за 1290 г. 

(1874/75 г.)“
49

. В него вестникът с умерен оптимизъм представя опитите на пра-

вителството да консолидира разходите си, за прекомерното раздуване на които 

в миналото имало обективни обстоятелства: И други път сме показували коло-
салните суми, които са са похарчили и които няма вече да са харчат – уни-
щожението на каймето, критския бунт, боя в Йемен, железниците, палати-
те, обръжаванията и арсеналите – и мислим, че тия неща като ги няма вече, 
много ще са умалят разноските...50

. 

„Век“ също наблюдава внимателно ситуацията. Медията публикува в края 

на 1874 г. списъци с публичните дългове на други държави и обширен материал 

за финансовото състояние на империята и бюджетния й дефицит
51

. Особено 

интересен е обнародвания анализ от декември 1874 г. озаглавен „Економичес-

кият въпрос”, в който прави обзор на публикациите, които прогнозират или не 

предстоящ банкрут на Портата
52

. Обширни информативни материали и анализи 

публикуват – „Ден“
53

, „Напредък“
54

 и „Дунав“. Последният обнародва османс-

кия бюджет за 1291 г. (1875/76 г.)
55

, публикува информации за намаляване на 

заплатите на чиновниците
56

 и т.н. Медиите масово препредават и официалното 

съобщение за частичния фалит от 14 септември – стар стил, или от 6 октомври 

1875 г. (по нов)
57

. Общо взето фалитът на Портата е отразен във вътрешната 

преса по-скоро информативно, без емоции и ако има критики то те са умерени. 

                                      
49

  The Levant Times, VI, 10, 16 март 1874 г. 
50

  The Levant Times, VI, 15, 20 април 1874 г. 
51

  Век, I, 44, 9 ноември 1874 г., Век, I, 49, 9 декември 1874 г. 
52

  Век, I, 50, 14 декември 1874 г. 
53

  Например за заседанията на комисията по бюджета: Ден, I, 16, 26 май 1875 г.  
54

  Който публикува „размишления“ за общото състояние на империята. Напредък, IX, 
46, 14 юни 1875 г., Напредък, IX, 47, 21 юни 1875 г. 

55
  Дунав, XI, 985, 2 юли 1875 г. 

56
  Дунав, XI, 989, 16 юли 1875 г. 

57
  Источно време, II, 34, 4 октомври 1875 г., Дунав, XI, 1011, 1 октомври 1875 г., Дунав, 

XI, 1012, 5 октомври 1875 г. 
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Не така стоят нещата с революционната емигрантска преса, която посреща вся-

ка информация за предстоящия финансов колапс на правителството повече от 

емоционално. Още март 1874 г. Независимост предава мнение на австрийския 

“Neue Freie Presse”, според което: портата ще да са обанкрути твърде скоро58
. 

През юни вестникът също напомня: Турските финансиялни дела са намират в 
критическо положение... Секи вече види, че времето да са исплатат купоните 
наближава вече, а в казначейството се още са гонат мишките!...59

. Лятото на 

1874 г. „Независимост“ е повече от категоричен: Ние сме говориле хиляди пъти, 
че турската империя са намира в критическо положение... Днес почти сички-
те западни сили са успеле да разберат, че кравата е пресъхнала вече и че ней-
ната кожа трябва да са изнесе на пазара60

. 

На същото мнение е и вестник „Знаме“, който от момента на своето изли-

зане непрекъснато подхваща темата за предстоящия фалит. Така например в 

брой втори на медията четем: ...Турция отдавна вече са приготовлява да напра-
ви подобна финанциялна тумба...61

. Януари 1875 г. вестникът пише: Турция 
достигна до банкротство и заболе от болестта на своята естествена непод-
вижност62

, а април се публикува обширен анализ, в който се споменава за ев-

ропейска идея балканските провинции на империята да бъдат продадени на 

Хабсбургите и на Русия
63

. Подобни записи вестникът продължава да публикува 

и в следващите си издания.  

 

IV. Заключение 

Възрожденската преса може да ни даде добра представа за детайлите на 

кризисната за османците 1875 г. Тя очертава любопитно противоречие между 

по-общата икономическа нестабилност в световен мащаб и на имперско равни-

ще и българската конкретика. Така на макро ниво рецесията е повече от оче-

видна. Това се показва и от османската официална статистика. В крайна сметка 

се стига и до частичния фалит от октомври 1875 г. и следващия пълен банкрут 

от април 1876 г. Парадоксално на ситуацията в общия фон през 1875 г. – на по-

ниско равнище, само по отношение на българските земи, кризистните прояви, 

следствие на студа от предходната зима, изглеждат бързо преодоляни. През 

пролетта на 1876 г. надеждите са за добра реколта. Това противоречие поставя 
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  Независимост, IV, 21, 9 март 1874 г. 
59

  Независимост, IV, 34, 8 юни 1874 г. 
60

  Независимост, IV, 42, 3 август 1874 г. 
61

  Знаме, I, 2, 15 декември 1874 г. 
62

  Знаме, I, 6, 19 януари 1875 г. 
63

  Знаме, I, 13, 4 април 1875 г. 
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поне няколко въпроса. На първо място дали наистина студеното време е чак 

толкова важно при отчитане на факторите отговорни за кризата и фалита на 

империята? Освен това, доколко османците са способни, използвайки полити-

чески инструментариум, да се справят в ситуация, при която има стагнация в 

едни области на империята и стабилност в други? Ясно е, също така, че при 

един по консолидиран външен и вътрешен пазар трудно ще се стигне до описа-

ния казус – в България да има добра реколта, а в Мала Азия и Босна да е налице 

чувствителен недостиг на хранителни продукти. Това обаче са теми, които 

следва да са обект на далеч по пълнокръвно и изчерпателно историческо изс-

ледване. 

„Морът“ на селскостопанските животни по българските земи също изглеж-

да лесно превъзмогнат. През есента на 1875 г. в пресата дори се появяват мате-

риали, които подканват населението да вземе съответните мерки, за да не се 

повторят трудностите с изхранването на добитъка през следващата година. 

По отношение на общоимперските, а и конкретно на българските, кризис-

ни прояви в икономиката – слаби реколти и глад в Мала Азия, политиката – 

въстанието в Херцеговина и Босна и финансите – частичният фалит от октомв-

ри 1875 г., вестниците могат да се обособят в две групи – на по-умерени и ин-

формативни (пресата от вътрешността на страната и „Ступан“) и революционни 

(изданията на Любен Каравелов и Христо Ботев). Последните очаквано търсят 

повод и използват всяка кризисна ситуация за да подканят българите към рево-

люция. Такава обаче не избухва през 1875 г. – въпреки, че за това има по-

очевидни икономически предпоставки (най-малкото висока смъртност по жи-

вотните и трудно излизане от тежка зима). През 1876 г. обаче противно на ико-

номическата ситуация по българските земи и очакванията за добра реколта, при 

преминал първоначален шок от фалита, избухва Априлското въстание. 

Всичко това за пореден път ни показва изключителното информационно бо-

гатство на възрожденския печат за изследване на съвсем кратки времеви отрязъци 

– дори отделни години и месеци. Естествено в перспектива данните от вестници-

те следва да се засичат и с друг тип източници – официални османски документи, 

чуждестранни донесения и пътеписи, архиви на български институции или част-

ни лица и прочее извори, което допълнително ще обогати и детайлизира всяко 

историческо изследване, независимо от неговия вид, жанр, тема и обхват. 
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