ИСТОРИЯ

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА
КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ
I

1.1. Въведение
средата на 70-те години на ХІХ в.
националноосвободителното движение на народите от Балканския
полуостров, които се намирали под
пряката власт на Османската империя
или били политически зависими от
нея, навлязло в етап, който се оказал
решителен. През 1875 г. станали въоръжени стълкновения между християнското население и турските войски,
при които проличало, че турското
правителство, известно като Високата
порта или само Портата, има трудности да се справи с народните вълнения,
било чрез сила, било чрез реформи.

В

автор: К.ГЕРБОВ
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Великите сили в Европа констатирали, че Османската империя очевидно
е навлязла в политическа и икономическа криза.
Непрекъснатите смени на нейните
министри, съпровождани с постоянно
изменение на правителствената програма, показвали, че идващи и отиващи си бързо един след друг, съветниците на турския султан, макар и да се
различавали по конкретните си виждания, еднакво осъзнавали необходимостта от предприемането на някакви
реформи. Те предлагали такива, но
резултатът от въвеждането им бил не-
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еднозначен, понякога даже отрицате- чивост, почти не срещана сред турлен.
ските държавници от по-ново време.
Мечтаел за възраждане на миналото
В това отношение особено показател- могъщество на Турция и за така нано било пребиваването на власт на ве- реченото „единство на Исляма”, коеликия везир Хюсеин Авни паша (3/15 то се изразявало в подчиняването на
февруари 1874 - 14/26 април 1875). мюсюлманите от всички страни на
Той имал точно определена програма властта на турския султан (управлеи се стремял да я осъществи с настой- ние, наричано „емират”) и в отнема-

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ
те на хора, напълно неспособни да се
справят с големите трудности, които
тепърва предстояли. Скоро се видели
и последствията от управлението на
Хюсеин Авни: Турция обявила частичен банкрут.
През втората половина на 1875 г. в Османската империя произтекли конфликти и сътресения, които активизирали дейността на европейската
дипломация. Между шестте велики
европейски сили Австро-Унгария,
Германия, Русия, Англия, Франция и
Италия - от една страна, и Турция - от
друга, възникнало постоянно поддържано противоборство, което се изразило в подчертан стремеж за промяна
на политическата система в европейските владения на Турция и преразпределението на тези територии, без
нейно участие. На дневен ред излязъл
въпросът за ликвидиране на османското владичество на Балканския полуостров, наричан популярно Източен въпрос.

Тези „честолюбиви” замисли се нравели на султан Абдул Азис (13/25 юни
1861 - 23 май/4 юни 1876) и той поощрявал мероприятията на Хюсеин
Авни, създаващи възможност за осъществяване на замисленото. Великият
везир се грижел за увеличаването на
числеността на армията, за нейното
въоръжение и скоро повелителят на
османците се оказал с налична силна
и добре въоръжена войска. Хюсеин
Авни се хвалел пред султана с постигнатите блестящи резултати и повтарял непрекъснато своето любимо изречение „Ислам кувелти” (Силен е
Ислямът).
Настъпилата обстановка, съпроводена с тиха дипломация, мирни конфеСъщевременно разстройството в дър- ренции и въоръжени стълкновения,
жавата непрекъснато растяло. Необ- продължила повече от три години
ходимите за военните реформи пари и е останала в историята под името
се придобивали чрез беззаконното Източна криза. В периода, който ще
увеличаване на и без това непосил- бъде разгледан тук - от средата на
ните вече данъци. Надменността на 1875 г. до започване на Руско-турскавеликия везир настройвала против та война в 1877 г., основните въпроси,
него чуждестранните кабинети, което които излезли на преден план пред
довело на края до отстраняването му. европейската политика, били два: 1.
Всички се надявали, че мястото му ще придобиване на пълна религиозна и
заеме Махмуд Недим паша, но това не политическа свобода и възможност за
станало и властта преминала в ръце- национално самоопределение и само-
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нето от турските християни на всички
техни права, придобити от тях малко
по малко през последното столетие. В
тази програма влизало унищожението на автономията на Сърбия и Румъния, завладяването на Черна гора
и може би в по-далечното бъдеще на
възвръщане на съществувалото в миналото владичество на Турция над
земите, влизащи в състава на тогавашното Кралство Елада (Гърция).
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управление на християнското население на Балканския полуостров, намиращо се под османско владичество; 2.
действия на определени заинтересовани европейски държави към постигане на трайни сфери на политическо
влияние сред това население, в които
действия прозирали и намерения за
преразпределение на съществуващите територии и граници.

съставлявал 10% от реколтата на селяните. Местните бейове, които били
събирачи на данъците, вземали 40%,
а съществуват сведения, че на места
този процент непосредствено преди
въстанието достигал до 80. При това
годината се оказала неплодородна. В
тежест на християнското население
идвала и ангарията, която то било задължено да дава, пак в полза на бейовете и спахиите.
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1.2. Избухване на въстанието в Херцеговина и Босна
Непосилните задължения накарали
селяните от няколкото села на Невесинска нахия в Южна Херцеговина,
които били в съседство с австрийската Далмация и самостоятелната Черна гора, в края на юни да откажат
изплащането на данъците и да се вдигнат на въоръжена борба. Избухнали
стълкновения между селяните и представителите на местната турска власт,
подкрепяна от мюсюлманското население. През юли и август бунтът се
разпространил в Източна Херцеговина, а към средата на август въстанали
и селяните в Северна Босна. Постепенно локалните конфликти прераснали
във всеобщо въстание по цялата територия на двете турски провинции.
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През лятото на 1875 г. първо в Херцеговина и по-късно в Босна възникнали
революционни вълнения. Непосредствен повод за тях било поредното
решение на турската власт да увеличи данъците, които станали непосилни за населението. Основният данък,
наречен „десятък”, отдавна вече не
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В началото се приемало, че подтик за
вълненията дало посещението през
пролетта на 1875 г. на австрийския
император Франц Йосиф в подчинената му област Далмация, която била
в съседство с Херцеговина и била населявана също от славяни. Тогава императорът се срещнал с представители
на херцеговското католическо духовенство, които го приветствали като

ИСТОРИЯ
чини за народното недоволство се
криели в насилническата политика на
турското правителство, в изострените
както социални, така и национални
противоречия в Османската империя.
Първите опити на Високата порта да
потуши въстанието завършили с неуспех. Тогавашният губернатор на Херцеговина и Босна, Дервиш паша, не
реагирал своевременно, което дало на
бунтовниците възможност да засилят
и разширят вълненията до такава степен, че достъпът до въстаналите места
станал в един момент почти невъзможен по суша. Наложило се турските
войски да се извозват по море до пристанището Клек на Адриатическо море
и да се стоварват на австрийска тери-
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защитник на християните от мюсюлманското иго. За преки подстрекатели
на бунтовете в Херцеговина пък, се сочели „придошлите елементи”. Под такива се разбирали лицата, които преминавали през австрийската граница
и снабдявали херцеговците с оръжие
и боеприпаси. Твърди се, че се появили банди, които развявали австрийско
знаме, а водач на една такава банда
бил католически свещеник. Въстаниците също били предимно селяни-католици, които издигали призив: „Да
живее Франц Йосиф, крал на сърбите
и хърватите!” Скоро, обаче, с разрастването на въстанието и включването в него и на православните жители
от цяла Херцеговина и Босна, станало
съвсем очевидно, че истинските при-
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тория. Междувременно вследствие на
зачестилите нападения над турските
малки укрепления, наричани кули
или блокхауси, които били създадени,
за да потушават възникналите брожения сред славянското население, пътищата към тях били блокирани от
въстаниците и обозите с хранителни
припаси не можели да достигнат до
турските войски в укрепленията.
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Въстаниците получили горещо съчувствие от Сърбия и Черна гора,
плод на стремеж на двете да завършат
националното обединение на своите
съплеменници, част от които все още
били под турско владичество. Черногорският княз Никола започнал да
подпомага бунта и за да придаде поорганизиран характер на борбата и я
вземе под свой контрол, позволил на
черногорски чети да минат в Херцеговина. Независимо от колебанията на
сръбското правителство доброволци
от Сърбия начело с Мичо (Михаил)
Любибратич също се притекли на помощ.
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В подкрепа на въстанието освен в Черна гора и Сърбия възникнало и широко
доброволческо движение в Хърватско
и Словения. В Црни потоци в Хърватско бил създаден силно укрепен въстанически лагер. От Русия и Италия
във въстаналите райони започнали да
прииждат стотици доброволци, желаещи да се сражават за освобождението
на балканските народи. Славянските
комитети в Москва и Петербург и международният комитет в Париж, организиран по инициатива на сръбския
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митрополит Михаил и на хърватския
епископ Йосип Щросмайер, събрали
и изпратили значителни средства за
подпомагане на населението на въстаналите райони.
Благотворителна дейност за подкрепа на въстанието развили и подобните комитети, създадени от западната демократична общност в Англия,
Швейцария и др. страни. Българското
човеколюбиво настоятелство също събрало значителни суми от българските емигранти в Румъния и ги дало на
сръбския дипломатически представител в Букурещ с молба да ги предостави „на въстаналите братя в Босна и
Херцеговина”.
Като последица от въстанието, в съседните страни Далмация и Черна
гора пристигнали много емигранти от
Босна и Херцеговина, боящи се да останат по родните места под постоянната угроза от евентуални насилия от
страна на мюсюлманското население:
бейове и башибозуци. Цели семейства
се вдигали и емигрирали, оставяйки
на произвола на съдбата своите домове. Това пък направило свободни въстаниците, които не се притеснявали
за своите жени и деца. Което дало отражение впоследствие в ефикасността
на техните действия.
1.3. Първи съвместни действия на великите сили - международна комисия на консулите в Херцеговина
Въстаническото движение, започнало
в Херцеговина, станало причина да се
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В обстановката на въстание в западната част на Балканския полуостров и
при неумението на Турция да ликвидира причините за неговото възникване, между управляващите кабинети
на трите велики сили Русия, Германия
и Австро-Унгария, които поели през
1873 г. чрез т. н. Съюз на тримата императори ролята на гаранти на мира
в Европа, започнали дипломатически
преговори. Те имали за цел да постигнат умиротворяване на въстаналите
турски провинции и пресичане на
Още в началото на конфликта черно- разрастването на конфликта, с което
горският княз Николай изпратил свой да се запази мирът в Югоизточна Евпратеник във Виена, който да хода- ропа.
тайства пред великите сили за тяхното посредничество пред Портата, за Ходът на преговорите скоро довел
да бъде спряно кръвопролитието и да участниците до убеждението, че посе подобри положението на славяни- ложението във въстаналите райони
те. В противен случай князът на Чер- е станало доста сериозно и желаното
на гора не поемал гаранции, че може омекотяване на сблъсъците там може
да спре своите сънародници да не се да се постигне само с настоятелното
притекат на помощ на бунтуващите искане към Турция да осигури ефисе. По същия повод консултации във касни реформи във въстаналите раВиена направил лично и сръбският йони, които да дадат пълна защита на
княз Милан.
християните от произвола и насилия-
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раздвижат и европейските държави. В
своите действия техните правителства
от една страна се стараели да повлияят на Високата порта и въстаниците
да постигнат взаимно споразумение
и прекратят военните действия, а от
друга страна се опитвали да възпрепятстват евентуалната намеса на Черна гора и Сърбия в конфликта на страната на своите съплеменници, което
можело да доведе до разширяването
на района на въоръжените действия.
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та на мюсюлманите. В австрийския и
германския официозен печат се изказвали мнения, че е дошло време Турция да изпълни своите отдавнашни
обещания и да „дари” християнските
си провинции с административна автономия.
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През август 1875 г. във Виена бил създаден координационен център за
съглашение с представители на правителствата на Русия, Германия и
Австро-Унгария. „Става дума не да
се бъркаме във вътрешните работи
на Турция, а да въздействаме на двете
страни, т. е. да подтикнем въстаналите към покорство, а турците към милосърдие и справедливост”, обяснил
позицията на своето правителство
заместник-министърът на външните
работи на Русия барон Александър
Жомини. „Императорът [на Русия]
не желае по Източния въпрос да се
отделя от своите съюзници Германия
и Австро-Унгария”, уточнил руският
канцлер княз Александър Горчаков.
Действията по-нататък на трите държави били съгласувани чрез техните
представители във Виена, под ръководството на австро-унгарския министър на външните работи граф Дюла
Андраши.
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Инициативата за започване на координирани действия на трите държави
е дошла от страна на Русия. Това ясно
личи от един доклад от 10/22 ноември
1875 г. на руския посланик в Цариград
граф Николай Игнатиев до император Александър ІІ, в който се споменава за „общото въздействие, предложе-
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но на виенския и берлинския кабинет
от нас по заповед на Ваше императорско величество”. Стъпката на Русия за
намеса в балканските дела е била продиктувана от нейното изконно желание да поддържа авторитета си сред
славяните, намиращи се под опеката
на Турция, като техен покровител и
защитник. Но за да не встъпи в конфликт с Австро-Унгария, която също
се интересувала от съдбата на славяните на Балканския полуостров, ръководителят на руската дипломация
Горчаков решил да заложи на умерената и балансирана политика, която се предполагало, че ще провеждат
съвместно тримата императори, водени от принципа за постигане на общо
съгласие по решаване на възникналите проблеми.
Водещото на този етап място на Австро-Унгария при съгласуване на
действията на трите сили е било продиктувано от обстоятелството, че тя
била пряко заинтересована от политическите събития в съседна Босна
и Херцеговина. Този интерес имал
сложни измерения. Имало е среди в
дуалистичната империя, които са искали разширяване на територията
й за сметка на присъединяването на
двете славянски области. Други пък
са се опасявали, че при прекомерното
нарастване на славянския елемент в
империята, тя от дуалистична, можело да стане триалистична и с това да
се отслаби влиянието на маджарите.
Сериозни били опасенията и от обособяване на двете турски провинции
в автономни области, което можело

да накара австро-унгарските славяни
също да поискат своята национална
свобода. Редно било, смятал Горчаков,
политическите фактори в Австро-Унгария сами да изработят линията на
поведение към въстаналите си съседи.

общо съгласие на всички държави и
при спазване на някои особени форми” последното правило било често
нарушавано - твърди тогавашният
руски посланик в Цариград генерал
граф Николай Игнатиев.

След първите взаимни консултации
дипломатическите представители на
Австро-Унгария, Русия и Германия
решили да се обърнат към Портата
с настоятелни съвети тя по-бързо да
удовлетвори справедливите жалби на
християните в Херцеговина. С идентични призиви последвали техния
пример Франция и Италия, а Англия
отишла още по-далеч. Посланикът на
кралица Виктория сър Хенри Елиът
останал недоволен от обясненията на
Портата и лично изложил на турския
султан възгледите на своето правителство за положението в Турция, като го
посъветвал настоятелно да вземе мерки за възможно най-бързото и този
път сериозно премахване на всички
вековни злоупотреби, от които страдали турските християни.

В резултат на дипломатическите
действия на шестте европейски държави Високата порта приела да изпрати в Херцеговина специален комисар,
който на място да вземе мерки за умиротворяване на населението. Като такъв бил назначен турският министър
Сервер паша. Едновременно с това в
бунтуващите се области била организирана обиколка на специална международна комисия, съставена от консули на шестте държави. Те трябвало да
проучат положението в размирните
райони, да разберат причините за недоволството на християнското население и да внушат на въстаниците, че
не трябва да се надяват на каквато и
да е външна помощ. По-добре било да
приберат оръжието и да чакат резултатите от застъпничеството на великите сили за тях пред Портата.

Съставът на държавите, участници в
бъдещите съвместни действия на вмешателство във вътрешната политика
на Портата, се изяснява от клаузите
на Парижкия мирен договор от 1856
г. В които се казва, че всички подписали го държави са равноправни по
отношение на Турция и се забранява
самостоятелната намеса на всяка от
тях. Дори всички държави едновременно нямали право да интервенират
във вътрешните работи на Османската империя. Независимо от това „при

Акцията на консулите с обиколката на
района, обхванат от въстанието, била
бойкотирана от повечето главатари
на бунтовниците, които отказали да
се срещнат с членовете на международната комисия. Въпреки това, все
пак бил постигнат някакъв резултат:
консулите събрали подробни сведения за причините, които били накарали християнските поданици на Турция да вземат оръжието. Няколко от
предводителите на бунтовниците от
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района на град Меткович предали записка, състояща се от 20 точки, съдържащи оплакванията на християните
срещу насилничеството от страна на
мюсюлманските земевладелци - бейовете. Въстаниците недоволствали и се
оплаквали от тежестта на данъците и
от произвола при събирането им, от
безправието и беззащитността си пред
съда, от обременяващото ги задължение безвъзмездно да превозват турските военни, да прокарват пътища,
да пресушават блата - с други думи да
правят много неща, от които турците
били освободени. На някои консули
било заявено от страна на въстаниците, че те са готови да изложат оплакванията си лично на турското правителство и да пристъпят към преговори,
но желаят по време на провеждането
им да бъдат преустановени военните
действия. Намират и за необходимо, в
случай, че бъдат дадени обещания за
реформи в администрацията и данъчната система, великите държави да гарантират, че те ще бъдат осъществени.
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Коментарите относно записката, получена в Меткович, били, че все пак тя
съдържа гледната точка само на една
малка част от въстаниците. Публикуваните в пресата мнения, изразени от
повечето от останалите водачи на въстанието в Херцеговина, били в полза
на даване на автономия на областта.
От лагера на въстаниците се чувало:
„Ние единствено искаме да бъдем свободни и да живеем с турците в братско съгласие под скиптъра на християнски господар. Нека Портата остане
наша върховна покровителка; ние ще
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й плащаме определените данъци и
ако турската империя бъде нападната, ще я защитаваме с кръвта си, така,
както защитаваме и нашата свобода.”
Според сведенията на Николай Игнатиев, той, заедно с посланиците на
другите велики сили в турската столица, на основа на отчетите на участниците в международната консулска комисия изготвили паметна записка със
съвети към турската страна за необходимите административни и социални
подобрения, които трябвало да се извършат в разбунтувалите се райони.
Игнатиев, като доайен на дипломатическия корпус в Цариград, предал
лично записката на Високата порта.
В своя доклад до канцлера на Руската
империя княз Александър Горчаков
от 12/24 ноември 1875 г. посланикът
твърди, че предложенията в записката
били взети предвид при предприемане на следващата стъпка на турското
правителство.
Тази стъпка била издаването на султански указ-ираде, който бил обнародван на 20 септември/2 октомври
1875 г. С него всички провинции на
Турция се „дарявали” с доста радикални реформи. На първо място се
отменяло последното увеличение на
десятъка и се опрощавали всички стари данъчни задължения, натрупани и
неплатени в провинциите след 1 март
1873 г. Обещавали се по-нататъшни
преобразувания на цялата данъчна
система. В провинциите щели да бъдат изпратени специални длъжностни
лица, които да осигурят равномерно
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Общо казано, делата се насочвали
към въвеждане в Турция на земска
(общинска) автономия, с обещания
за преобразуване на данъчната система и постепенното отстраняване на
всички злоупотреби на тогавашната
местна турска администрация. Указът предписвал на турския комисар
в Босна и Херцеговина, Сервер паша,
да пристъпи незабавно към прилагане
на всички нови порядки във въстаналите провинции, като за времето на
привеждане в действие на същите порядки в останалите провинции не се
споменавало.
Излизането на указа за новите въвеждани или обещавани реформи било
последвано с вземане от страна на
правителството на нови финансови
мерки, които били оценени от икономическите наблюдатели като обявяване на частичен банкрут на Турция.
Портата обявила, че занапред, в про-

дължение на 5 години, притежателите
на облигации по държавните турски
заеми ще получават само 3% в пари, а
за останалата сума, според съответния
процент ще бъдат давани нови облигации, носещи 5% годишно, които ще
бъдат погасени към 1 януари 1881 г.
Последната мярка показала, че очевидно великият везир Махмуд Недим
паша, който дошъл все пак на власт на
14/26 август 1875 г., забелязал накрая,
че финансовите средства на Турция
били напълно изтощени и решителната борба с бунтовниците може да бъде
продължена, само ако се предприемат
някакви извънредни финансови мерки. За обичайното осигуряване на финансовия ресурс на Турция при трудни моменти чрез външен заем тогава
не можело да става и дума. Всичките
опити за сдобиване с пари от западните капиталисти завършили неуспешно. Затова и турското правителство се
решило на последното средство, което
било частичен банкрут на държавата.
Този полубанкрут направил огромно
впечатление на Европа. Притежателите на турски облигации, които били
особено много в Англия, Франция и
Австро-Унгария, останали недоволни и енергично възроптали, а много
от дотогавашните доброжелатели на
Турция веднага се превърнали в нейни врагове.
Издаденото султанско ираде било посрещнато с недоверие от страна на
бунтовниците в Херцеговина и Босна.
Те изразили мнение, че предложените мерки няма да бъдат осъществени,
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разпределение и вземане на данъците. Гарантирало се, че членовете на
управляващите съвети в провинциите ще бъдат свободно избирани измежду хора, които имат доверието на
своите избиратели. Делегати, избрани
от провинциалните съвети, щели да
имат право ежегодно да представят в
Цариград желанията на своите избиратели и да дават на правителството
обяснения, въз основа на които то да
провежда реформи, осигуряващи спокойствието, благосъстоянието и прогреса на жителите. Споменавало се и
за преобразуване на полицейското управление.

71

сп. Българска Наука брой 54

ИСТОРИЯ

72

както неколкократно ставало дотогава. И поискали гаранции, че обещаното ще бъде изпълнено от Високата
порта. С това се заела Русия, която
поела ангажимента да стане, както искали въстаниците, гарант, че европейските велики сили твърдо ще изискват
от турското правителство да изпълни
обещаните реформи. На 17/29 октомври 1875 г. руското правителство излязло в „Правителствен вестник” със
следната декларация:
„Важните политически събития, извършващи се днес на Балканския полуостров, накараха Русия не сама, а в
съюз с две държави, въодушевени ед-
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накво с нея, да запазят и заздравят европейския мир. Чужд на всякакви користни политически цели, основаващ
се на взаимното доверие на правителствата и скрепен със среща на тримата
императори, този съюз се явява пред
Европа не за да решава нейните съдби, а за да пази нейната свобода и да
защитава нейното спокойствие. Достъпът в този съюз е отворен за всички,
които искат мир.
Като участник в този съюз, Русия не е
принесла в жертва съчувствието, което
постоянно е хранила към подтиснатото население на Турция, и което е споделяла с нея и без съмнение споделя и
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Изпълнен, както преди със симпатии
към християнското население на Балканския полуостров и със съзнаването
на опасността, застрашаваща спокойствието на Европа, императорският
кабинет днес, както и преди при същите обстоятелства, не може да остане
равнодушен и безучастен зрител на
ставащото в Херцеговина, застрашаващо да въвлече в неравна борба Сърбия и Черна гора и да разпали война,
чиито граници трудно могат да бъдат
предвидени. Той първи издигна глас
в защита на бедстващото население
в Херцеговина, доведено до крайно
положение от прекомерно големите
данъци, и в полза на запазването на
мира, толкова необходим за Европа и
особено за Турция. По негова покана
правителствата на съюзните държави
Германия и Австро-Унгария, движени
със същото желание да предотвратят
възникването на следващи междуособици в Турция, побързаха да му окажат съдействие за сключване на помирение на Високата порта с нейните
въстанали поданици.
Правителствата на Франция, Англия
и Италия, споделяйки възгледите на
северните кабинети относно опасното
за европейския мир положение на нещата в Турция, присъединиха своите
старания за постигане на поставените

цели. Миролюбивите съвети, предадени на Портата от представителите на
държавите в Константинопол, имаха
като първо последствие - изпращането
в Херцеговина на консулска комисия,
със задача да съдейства за помирение
на въстаниците с правителството, а
като второ - свободното и непринудено обнародване от негово величество султана на „ираде”, даряващо
на неговите християнски поданици
значителни облекчения на данъците,
равноправие с мюсюлманите в съда,
и по-добро административно устройство.
Никой, разбира се, не се съмнява в искреното желание на Негово величество
султанът да подобри настоящето бедствено положение на неговите християнски поданици. Правителствата
на всичките велики държави се отнесоха съчувствено към новото ираде,
като несъмнено доказателство за постоянната грижа на султана за благото на тези поданици. Но примерите от
недалечното минало, ясно сочещи, че
подобни съчувстващи на християните
волеизявления на султана са оставали
без следа, и че тези, сравнително нищожни права, които имат християните в някои места в Турция, са им били
дадени принудително, вследствие
на настоятелната европейска дипломация, дават повод на общественото
мнение в Европа да се отнася към новото султанско „ираде” не с това доверие, каквото то трябва да има - като
израз на съчувствието на негово величество към бедственото положение на
неговите християнски поданици. До-
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днес цяла християнска Европа. Жертвите, които са принесени в жертва от
руския народ за християните в Турция са толкова големи, че дават право
на Русия да декларира и днес пред лицето на Европа това съчувствие.
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верието на последните към подобни
правителствени актове е разколебано
до там, че Портата трудно ще го възстанови изведнъж, без приятелското
съдействие на европейските кабинети. Кабинетите, без съмнение, няма
да откажат съдействието си на Портата; на свой ред и Портата не следва
да отказва да даде на тези кабинети
осезателни доказателства за твърдата
и непреклонната си решителност да
изпълни точно поетите тържествени
задължения спрямо християните и с
това да сложи край на ненормалното
положение, внушаващо толкова опасения у Европа. Във всеки случай можем да бъдем уверени, че бедственият
ред на нещата, продължаващ и досега
в Турция в ущърб на интересите на
Портата, нейните поданици и Европа,
ще бъде прекратен.”

за успешното и мирно отстраняване
на всичките затруднения, които могат
да повлияят на спокойствието. Трите
силни северни държави се стремят със
съединени усилия, при съдействието
и на другите европейски правителства, да намерят мирно разрешаване
на трудностите, възникнали в Херцеговина, и никой не може да си помисли да наруши мира и да излезе срещу
общите миролюбиви стремежи.
По този начин отново твърдо може да
се каже, че колкото и скръбни да са
размириците, които възникват днес
на Балканския полуостров и нарушават спокойствието на Европа, - съединените усилия на трите държави, със
съдействието на другите европейски
кабинети, ще дадат изход от тези размирици, съответстващ на истинското
миролюбиво настроение и че във всеки случай мирът в Европа се опира
достатъчно здраво на доверието и съгласието на великите държави и няма
никаква опасност за неговото нарушаване.”
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По това време в европейската преса се
появяват коментари, че действието на
Русия е било съгласувано с Германия
и Австро-Унгария и декларацията
трябва да се разглежда като съвместен
акт на трите държави. Сякаш за да потвърди това, на 4/16 ноември 1875 г. в 1.4. Нотата на австро-унгарския
„Правителствен вестник” се появило външен министър граф Дюла Аннапечатано:
драши
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„Откриващите се в някои части на европейския печат опасения по повод
сегашните размирици в Херцеговина
не се оправдават нито от общото политическо положение в Европа, нито от
изключителното състояние на нещата
на Балканския полуостров. Никога досега Европа не се е намирала в по-благоприятно положение, отколкото сега,
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Почти веднага след публикуването на
първата декларация на руското правителство, в пресата е съобщено, че на
23 октомври/4 ноември австро-унгарският министър на външните работи
Дюла Андраши бил поканен от северните държави да разработи предложения за осигуряване на гаранции, че
реформите в турското държавно уп-
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обществените задължения. Ферманът
потвърждавал на патриарха и на другите духовни глави правото им свободно да прилагат духовната си власт.
Допуска се на немюсюлманите достъп
до всяка длъжност; понижава се размерът на заплащането за освобождаване
от военна повинност; на всички поданици немюсюлмани се осигурява правото на придобиване на земеделска
собственост; предоставя се на всички
правото да подават заявления и жалби; обещава се строго определяне на
правата и задълженията на губернаторите и чиновниците. Тези привилегии можели да се ползват само от покорните поданици, за другите те не се
отнасяли. Накрая на фермана се заяНа 30 ноември/12 декември 1875 г. вявало, че специална комисия ще слебил издаден ферман на султана, раз- ди за привеждането в изпълнение на
виващ по-нататък въпросите по съдеб- обещаните мерки.
ната и административната реформи
в Турция, които били повдигнати в Двата султански акта, издадени един
предишния указ-ираде. Предвиждало след друг, били оценени от политисе: даване на право на населението да ческите среди в Европа като факт, че
избира членовете на провинциалните турското правителство е респектирасъдилища и провинциалните адми- но от действията на великите сили.
нистративни съвети; предоставяне на Същевременно, обаче, се подозирало,
гражданските съдилища да решават че това ще е пореден опит на Османсъдебните процеси между турци и ската империя да отклони намесата
християни; отменяне на арестите без на европейските държави във вътрешсъдебна присъда; справедливо раз- ните й работи. На практика в указите
пределение на данъците; еднообразна се оповестявали права, които Турция
система за вземане на данъците; избор била дала на книга на християнското
на събирачите на данъци от самото на- си население още с Хатихумаюна от
селение. Обещани били още: реформа 1856 г. Във ферманите от септември и
на постановлението за недвижимото декември 1875 г. нямало почти нищо
имущество; защита на правата на соб- ново. Австро-унгарският канцлер
ственост на всички поданици; отмяна Бисмарк коментирал, че „в Турция
на натуралната повинност; реформа имало хубави закони, които обаче не
на постановлението за отбиването на се прилагат”. Можело да се вярва, че
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равление ще бъдат изпълнени. На 28
октомври/9 ноември във вестниците
се появява ново съобщение: на съвещание във Виена представителите на
трите северни държави взели решение да попитат Портата, може ли тя
на този етап да представи гаранции,
че ще изпълни обещаните реформи.
Счита се, че тогава по инициатива на
Русия на граф Андраши било предложено да разработи проект за срочно
провеждане от Турция на задължителен минимум от реформи, които да
умиротворят обстановката в Херцеговина и Босна и да създадат условия за
провеждане на мероприятията, заложени в султанския указ.

75

ИСТОРИЯ
реформите, обещавани от султана, ще
бъдат изпълнени, само ако бъдат дадени някакви гаранции от страна на
Високата порта.
Съмнението в изпълнението на обещаното идвало най-вече от факта, че
то щяло да се реализира от мюсюлманската администрация, а самата
мюсюлманска религия отхвърляла
мисълта за равнопоставеност на християните с мюсюлманите: едните били
правоверни, другите рая. Така че контролът, предвиждан да бъде осъществяван от европейските държави при
изпълнението на реформите, можел
да бъде гарантиран в пълнота, само
при отстраняване на водещата роля
на мюсюлманите от управлението във
въстаналите провинции.
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Граф Николай Игнатиев твърди, че
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турският султан Абдул Азис и неговият велик везир Махмуд Недим
паша търсели сближение с Русия и
имали желание да решат проблемите
на християнското население на Балканите чрез преки преговори само с
нея. Естествено при условие, че предложенията й няма да бъдат в посока
на нарушаване на целостта на Османската империя. Двамата висши турски управници съзнавали необходимостта от провеждане на реформи в
посока на даване на повече права и
привилегии на християните в Босна,
Херцеговина и България. (Въпросът за
последната бил повдигнат от Игнатиев и бил възприет положително.) Султанът даже имал подготвена програма
от реформи за подобряване на положението на християнското население,
която искал да представи на руския
император, тъй като Русия във всички
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сравнимо по-удобно и по-късо спрямо предишния път, минаващ през
Цариград. Затова и турската столица
престанала да бъде, поне за момента,
ключов морски пункт за Изтока. Във
вестниците почнали да се шегуват, че
Средиземно море станало всъщност
Английско езеро. Появили се и мнения, че преминаването на Суецкия
канал под пълното разпореждане на
англичаните, ще развърже ръцете на
европейските велики сили и особено
на Русия и ще им позволи да действат
В средата на ноември 1875 г. се случи- директно и открито.
ло нещо неочаквано: Англия, виждайки в произтичащите в Европа събития В началото на 1876 г. положението по
настъпателните действия на Русия и Източния въпрос било определено от
нейните съюзници, насочени срещу европейските политически наблюдаТурция, и съзнавайки, че е безсилна да тели по следния начин:
попречи на осъществяването им, изкупила от хедива (вицекраля) на Египет Съседните на Турция велики държави
акции на Суецкия канал, възлизащи Русия и Австро-Унгария, опирайки
на стойност 100 000 000 франка. По се на съчувствената подкрепа на гратози начин островното кралство сло- ничещата с тях и сякаш защитаваща
жило ръка на морския път, осигуря- техния тил могъща Германия, твърващ му така необходимите за големия до били решени да приключат със
английски флот преки съобщения с съществуващото ненормално полоИндия.
жение в европейския Изток. Тези три
държави си поставили за цел да добиКоментарите били, че тази покупка ят за всички турски християни достаще измени коренно положението с де- тъчна за нормалното им съществуване
лата в Югоизточна Европа. На прак- политическа, гражданска и имущесттика с откриването на Суецкия канал вена сигурност. Франция и Италия
изчезнали главните причини, заради съчувствали на този план. На Англия
които Англия поддържала запазване- той не се харесвал, тъй като тя се опато на Турция в нейния вид и се про- сявала, че в крайна сметка той ще дотивопоставяла на опитите да бъдат веде до разпадането на Османската
отнети нейните европейски владе- империя. Чувствайки, че не може да
ния. Водният път, прокаран през Су- попречи на това, обединеното кралецкия провлак, станал изходен пункт ство своевременно се погрижило да си
на ново морско трасе към Индия, не- осигури допълнителни облаги, като
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времена била следвала великодушна
политика по отношение на славяните.
Фактът, че именно Абдул Азис и Махмуд Недим паша са инициатори за
издаване на трите височайши указа от
края на 1875 - началото на 1876 г. (за
третия указ ще стане дума малко понататък), с които се правят опити да се
уредят проблемите на обезправените
християнски поданици на Османската империя, показва, че те действително са имали добри намерения.
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увеличи влиянието си в Египет. Предполагало се, че Турция ще се старае да
отклони заплашващата я участ с редица отстъпки, разчетени да задържат в
нейни ръце пряката власт над християнските поданици на султана. Това,
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по всяка вероятност нямало да й се
отдаде, защото трите велики държави
били твърдо решени да не се задоволяват само със обещанията и нямало да
изпуснат от свои ръце нещата, докато
не унищожат до корен всички поводи

за периодичното възникване на въл- на външното й министерство на 23 денения на Балканския полуостров.
кември 1875 г./4 януари 1876 г. и италианското правителство веднага дало
Съвсем в края на 1875 г. английският, съгласието си с вижданията на граф
френският и италианският кабинет Андраши, поддържани от Германия
получили официално копие от нотата и Русия. Във Франция разглеждането
на граф Андраши от 18/30 декември на нотата забавило отговора два или
до Високата порта, съдържаща про- три дена, но той бил сходен с този на
ект за минимални административни Италия. В Англия, под предлог, че ръреформи. Които според мнението на ководителят граф Дарби отсъствал, от
автора, трябвало да бъдат въведени в външното министерство помолили за
Херцеговина, за да успокоят въстана- по-дълъг срок за отговор и обещали да
лите там християни. Представителите го дадат към 2/14 януари.
на Русия и Германия при трите гореспоменати правителства заявили, че те Поисканата отсрочка забавила връчванапълно споделят възгледите на Авс- нето на нотата на турското правителтро-Унгария и желаят да ги видят одо- ство, тъй като трите кабинета, участбрени от Англия, Франция и Италия. вали в нейното съставяне, се били
уговорили предварително, че тя ще
Това било първата стъпка на колек- бъде предадена по назначение едва
тивна намеса, за която ставало дума тогава, когато се получи съгласие от
още от есента и чиято необходимост всички държави, подписали Парижбила вече отдавна осъзната от цяла кия договор през 1856 г. Кабинетите
Европа. Нотата на граф Андраши вка- на трите северни държави взели всичрала Източния въпрос в нова фаза от ки мерки колективната им намеса да
неговото развитие. Тя предлагала на запази характер на приятелски диплотурския султан да извърши в Херцего- матически опит, не оказващ някакво
вина и Босна реформи, насочени към морално насилие. За тази цел било редаване на свобода на вероизповедани- шено проектът на реформите да бъде
ята, премахне на откупната система предложен не във вид на колективна
за събирането на данъците, създаване нота на Русия, Австро-Унгария и Герна специална комисия за провеждане мания, а като три напълно идентични
на реформите, използване на събира- ноти на кабинетите на всяка от тези
ните в областта данъци за нуждите на три държави. Останалите три велики
икономическото й развитие.
държави трябвало да заявят на Турция, че напълно споделят възгледите,
Държавите, на които било направено изказани в идентичните ноти и друпредложение да подкрепят нотата, се жески да настоят тя да приеме даваниотнесли към него не съвсем еднакво. те й съвети.
За Италия в пресата е съобщено, че съдържанието на нотата било предадено В крайна сметка Англия се присъеди-
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реакцията на дипломатите от обединеното кралство не се свеждала само
до даване на съгласие, то да бъде част
от екипа държави, които искат от Турция да осъществи реформите, изложени в нотата на граф Андраши. В броя
на вестник „Tаймс” от 31 декември/12
януари било публикувано съобщение,
в което се казвало, че Англия възнамерявала да даде съвет на Портата да
вземе под внимание проекта на граф
Андраши и да не изпраща от своя
страна никаква дипломатическа нота.
На 5/17 януари пак същият вестник
уточнил, че Англия се присъединила
към европейските държави за връчването на нотата на Андраши, като направила уговорката, че си „запазвала
правото на пълна свобода относно наблюдаването на изпълнението на обещанията”, каквато била същността на
нила към петте европейски държави, съвместно приетия документ.
поддържащи необходимостта от сериозни и незабавни реформи в Босна и В последното съобщение „за наблюХерцеговина. Което довело до прис- даването на изпълнението на обещакърбие Отоманската порта. Забавяне- нията”, като че ли прозира убеждето на английския отговор възбудило нието, че Портата ще приеме нотата.
сред турските държавници лъжливата Откъдето пък следва заключението,
надежда за евентуална възможност да че английските дипломати са знаели
отклонят европейската намеса. Вели- вече това решение, преди още нотакият везир Махмуд Недим паша, още та да бъде връчена по предназначепреди да получи по официален път ние. Действително, два-три месеца
нотата на граф Андраши, побързал по-късно била обнародвана дипломада съобщи на френското посолство в тическата преписка между Цариград
Цариград, че Портата енергично ще и Лондон по въпроса за нотата на Анпротестира против намесата във въ- драши. От преписката се виждало, че
лорд Дарби я подкрепил, тъй като сатрешните й работи.
мата Турция пожелала в крайна сметКакто се вижда от някои известия, пуб- ка това.
ликувани в лондонската преса през
първата половина на януари 1876 г., Донякъде не съвсем очакваната под-
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На 19/31 януари нотата на граф Андраши била сведена официално до
знанието на турското правителство.
На практика това станало, като съгласно споразумението с останалите
държави, в Цариград австрийският
посланик граф Ференц Зичи прочел
на турския министър на външните
работи Рашид паша съдържанието на
проекта на трите северни държави за
необходимите политически реформи,
които се искало да бъдат осъществени
от Турция и предал копие от този проект. Същото направили веднага след
това руският и германският посланик,
които оставили копия от идентичните текстове на своите правителства.
Стъпката била енергично подкрепена от присъстващите посланици на
Великобритания, Франция и Италия,
които обявили съгласието на своите
правителства с възгледите, изложени
в нотата. Според уверенията на вестник „Таймс” те заявили, че не виждат
в австро-унгарския проект за реформи нищо, което да не е в съответствие
с Парижкия мирен договор от 1856 г.
Рашид паша обещал на граф Зичи да
съобщи отговора на турското правителство след няколко дена.

Фактът, че турското правителство приело нотата и обещало да я разгледа и
изкаже своето мнение по нея, е изтълкувано като признание, че великите
сили, застанали като гаранти за изпълнението на реформите в Турция, имали право да сторят това. Те действали
за пръв път заедно, а не както дотогава
- някои от тях (главно Англия) да се
възползват и дават на турските управници едни или други лични съвети.
Всъщност именно заставането на Англия редом с останалите пет държави,
било оценявано като факт, дал знак на
Турция, че не си струва да се позовава,
както досега, на клаузата в Парижкия
договор, забраняващ на коя да е европейска държава да се меси във вътрешните й работи.
Случило се нещо повече. На 25 януари/6 февруари турското правителство съобщило на своите представители при управляващите дворове на
шестте велики европейски държави и
на шестимата посланици на тези държави в Цариград решението си относно нотата на граф Андраши. То имало
следния вид: „Вследствие на преговорите между Портата и посланиците
на трите северни държави, относно
умиротворяването на херцеговинското въстание, правителството се реши
да дари въстаналите области с реформите, споменати в петте точки на нотата на граф Андраши.”
На 1/13 февруари султанът подписал ираде за даряване с реформите,
предложени в проекта на граф Ан-

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 54

крепа на Англия, дадена на нотата
на Андраши, направила впечатление
на политиците и те коментирали, че
управляващият консервативен кабинет на кралството, показал, че умее да
действа извън традициите на своята
партия, разбирайки изолираното си
положение, в което неминуемо щял да
се окаже, ако не подкрепи съвместните действия на европейските държави.
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драши. Направено било само едно отклонение: в австро-унгарския проект
се предлагало всички преки данъци,
вземани от християнските провинции, да се дават изключително за задоволяване на собствените им нужди и потребности. В султанския указ
било уточнено, че за задоволяването
на тези нужди и потребности ще се
заделя само една определена част от
дохода, който Високата порта получава от провинциите. Решенията са съобщени на представителите на шестте
държави към цариградския двор и по
телеграфа са изпратени на представителите на Турция при дворовете на
шестте държави.
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В английските вестници от това време било публикувано и официалното
съобщение на Портата: „Достигайки
до убеждението, че европейските държави имат желание да окажат според
възможностите си морален натиск, с
цел по-скорошно умиротворяване на
въстаналите провинции, и бидейки
готов и този път да покаже своята отстъпчивост към приятелските съвети
на великите държави, Негово величество султанът заповяда незабавно
и без никакви промени да приведе в
изпълнение четири от петте точки от
проекта за реформи. Петата точка ще
бъде заменена с комбинация, отговаряща на нуждите на въстаналите провинции и намеренията, изказани в нотата.”
На 10/22 февруари бил обявен нов
ферман на султана, с който се потвърждавали всички реформи, обе-
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щани по-рано и се правели конкретни
предложения за тяхното реализиране. За въстаналите области се правели
известни отстъпки и се давали някои
специални привилегии. В указа фигурирало: даване на пълна свобода на
вероизповеданията на немюсюлманите; заменяне на откупната система при
събирането на данъците с административна; продажба на държавните
пустеещи земи, с предпочитане правото на придобиване на такава земя
да имат безимотните; придобиване на
недвижимо имущество със зачитане
на равнопоставеността на поданиците.
Давала се и всеобща амнистия на „напусналите правия път поради вслушване в коварни съвети” (бунтовниците), които се върнат в родината си в
четириседмичен срок и се подчинят
на реда. Едновременно с това се обещавало, че турското правителство за
своя сметка ще възстанови разрушените домове и църкви и ще осигури
на завърналите се възможност отново
да започнат работа. В двата централни града на Босна и Херцеговина Сараево и Мостар - под председателството на висш чиновник се предвиждало
да бъде назначена смесена комисия от
мюсюлмани и немюсюлмани, която
да следи за изпълнението на реформите и разходването на средствата по
възстановяването на разрушенията.
Граничните власти трябвало да съобщят на въстаниците за тези мерки и да
облекчат преселниците при завръщането в родината им.

ИСТОРИЯ
трябвало, докато не се появят някакви
конкретни резултати от реформите,
европейските държави да продължат
да оказват натиска за изпълнението
им. Предполагало се също, че обещаните реформи ще срещнат при реализирането им съпротива от мюсюлманското население.
И докато в Цариград с утвърждаване
на нотата на Андраши от страна на
турското правителство нещата като че
ли се прояснили, на 4/16 февруари от
Херцеговина дошло съобщение за напълно противоположната реакция на
въстаниците. Под председателството
на Пейко Павлович предводителите
им направили съвещание в Суторина,
на което било обявено, че се отхвърлят
реформите, предлагани от европей-
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С последният си акт турското правителство се задължило пред цяла Европа в определена, твърде категорична
форма, да осъществи всички преобразования, които последната предложила като минимум подобрения, можещи да успокоят и задоволят турските
християни въобще и в частност християните в Босна и Херцеговина. По-голямата част от реформите, отбелязани
във фермана от 10/22 февруари били
всъщност петте точки, записани в проекта (нотата) на граф Андраши, но
имало и добавени нови. След издаването на фермана не настъпил някакъв
ентусиазъм, тъй като се имало предвид, че през последните двадесет години Високата порта давала тържествено подобни обещания не веднъж, но
после те оставали неизпълнени. Затова
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ската дипломация. Те били окачествени като „дипломатическа интрига”.
Въстаниците заявили също, че вече
никога няма да се върнат под турското владичество, каквато и форма то да
приеме и ще се борят докато не се сдобият с пълна независимост.
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Политическа активност проявило и
мюсюлманското население от размирните райони. На 8/20 февруари в
Травник се провел събор на бейовете
от Босна, на който те заявили, че отказват да приемат реформите, посочени в султанските укази. Решено било
също, да бъде изпратена делегация в
Цариград, която да представи желанията на мюсюлманите пред султана.
Те искали в предвижданите смесени
комисии християните да съставляват
една трета, а не половината от състава.
Бейовете били категорични, че никога
и под никаква форма няма да допуснат християните в Босна да се ползват
със същите права като мюсюлманите.
Иначе революцията била неизбежна,
смятали те. Водачът на мюсюлманите
- шейх-ул-ислямът (папата на мюсюлманите), също не приел нотата на Андраши, а мюсюлманското население
се вслушвало повече в неговите думи,
отколкото в тези на султана. Без съгласието на мюсюлманския водач декретите на Портата оставали без внимание от страна на „правоверните”.

януари въстаниците в Босна и Херцеговина възобновили действията си.
Отново възникнали стълкновения
между тях и турските войски, които
завършвали с променлив успех. Както пишат вестниците: „ту турците
разбиват бунтовниците, ту бунтовниците нанасят решително поражение
на турците - зависи от какъв източник
черпите информацията”. В средата на
февруари същите вестници констатират, че между въстаниците и турците
се установило нещо като примирие:
турските войски се събрали всичките
в един пункт, оставяйки останалата
част от страната в ръцете на бунтовниците. И двете страни се въздържали
от военни действия.

В края на февруари австрийският генерал-губернатор на Далмация барон
Георг фон Родич бил във Виена, където получил задача да склони въстаниците да приемат планът за реформи,
отразен в нотата на Андраши, да се
подчинят и сложат оръжие. На 22 февруари/5 март Родич организирал в
Рагуза съвещание с вождовете на бунтовниците. Те обаче, категорично отказали да приемат реформите и обявили, че ще се подчинят на Портата,
ако Турция изтегли от Херцеговина 40
батальона, допусне въоръжени техни
представители да преговарят с бейовете и ако Австрия или някоя от другите държави извърши военна намеса.
1.5. Берлинско съвещание и него- Губернаторът отговорил, че не може
да се съгласи на подобни искания.
вият меморандум
Австрия щяла да запази своя строг
След като заявили, че не приемат неутралитет и строго ще наблюдава
предложените им реформи, в края на своите граници. Родич заплашил, че в
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края на март щели да бъдат прекратени всички помощи за бежанците, преселили се в Далмация вследствие на
въстанието.

Така на практика действията с нотата на граф Андраши, въпреки, че тя
била подкрепена и от шестте велики
държави и била приета от Портата,
не довели до желания резултат, изразяващ се в промяна на обстановката в
бунтуващите се райони. Нещо повече,
с настъпване на пролетта действията
на въстаниците се засилили, техният
брой се оказал вече твърде значителен,
също се увеличили и районите, в които те действали. Сочи се, че към края
на април само в Босна и Крайна броят
на въстаническите отряди нараснал
на 27. В тях били включени към 30 000
въоръжени бойци.

сп. Българска Наука брой 54

В крайна сметка, независимо от директната намеса на Австро-Унгария
чрез посредничеството на нейния
губернатор, работата по умиротворяването на въстаналите провинции
не помръднала нито крачка напред.
Водачите на въстаниците след като
отхвърлили реформите, обявени в
султанското ираде, се обърнали към
европейските държави с възвание, и
молейки за тяхната помощ, заявили,
че няма да положат оръжие, докато не
се освободят напълно.
Непрестанно се увеличавало и количеството на турските войски. Те
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предприели някои акции, при които
конкретната цел била не да се принудят въстаниците да прекратят въоръжената си съпротива, а турците да се
промъкнат до крепостта Никшич и
да доставят провизии на обсадената
там османска войска. За тази цел главнокомандващият на турската армия в
Босна и Херцеговина Ахмед Мухтар
паша съсредоточил в Гацко и Требине 25 батальона. На 1/13 април започнало настъплението им към Никшич.
Настанали големи, няколкодневни сражения, които продължили до
18/30 април. В крайна сметка въстаниците не позволили на Ахмед Мухтар
да стигне до Никшич и той се върнал
обратно в Гацко.
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Ескалацията на военните действия в
Босна и Херцеговина накарала Русия
отново да вземе инициативата и да
предприеме действия, с които да се опита да подобри политическата обстановка в Югоизточна Европа. Руският
канцлер княз Горчаков предложил на
австро-унгарския външен министър
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Андраши и на германския канцлер
Бисмарк да направят в Берлин консултативна среща, като времето на
провеждането й трябвало да съвпадне
с пристигането на руския император
Александър ІІ на лечение в Германия.
Предложението било прието. На срещата на тримата външни министри
специално бил поканен и президента
на сената в Черна гора Петрович.
Александър ІІ пристигнал в Берлин
на 29 април/11 май и бил посрещнат
на гарата от император Вилхелм ІІ.
В същия ден започнала и срещата на
дипломатическите представители на
правителствата на Русия, Австро-Унгария и Германия. Тя се счита за акт,
при който водещата до тогава роля
при решаване на Източната криза,
която изпълнявала Австро-Унгария,
била поета вече от Русия. Което предвещавало по-решителни действия и
вземане на по-радикални мерки за
умиротворяването на конфликта на
Балканите. Участниците постигнали
съгласие по темата на съвещанието и

приели съгласувано предложение до меморандум. Според думите на рутурското правителство.
ския канцлер документът изразявал
общата воля на тримата императори
В Берлин председателстващият за- да се запази целостта на Османскаседанията Горчаков настоявал към та империя, но да се облекчи участта
Високата порта да бъдат предявени на християните в нея. „Да се подобри
искания за даване на автономия на статуквото”, с тези иронични думи
всички славянски области в Османска- Горчаков изразил основната идея на
та империя. Проектът, който руският току що приетия документ. След това
канцлер представил за обсъждане и призовал Англия, Франция и Италия,
одобрение, бил с такава насоченост и на които бил предаден текста на мемосе различавал коренно от предишна- рандума, да се присъединят към него,
та нота на граф Андраши. В хода на за да се окаже по-осезаем натиск върху
разискванията последният, обаче, на- Високата порта да проведе реформиправил към предложенията редица те, предложени в интерес на балкануточнения и поправки, тенденциозно ските народи.
насочени срещу освобождаването на
славяните от турската опека. За тези Съдържанието на самия меморансе действия Андраши бил воден от съ- дум не било публикувано, тъй като то
ображенията, че осъществяването на трябвало да остане в тайна, докато зад
предлаганото щяло да даде възмож- него не застанат всичките шест държаност на Русия да засили своя авторитет ви. Все пак на 3/15 май били съобщеи влияние сред славяните. Като резул- ни общите насоки на постигнатите от
тат от намесата на австро-унгарския тримата външни министри решения.
външен министър искането за даване Предвиждало се да се осигури двумена автономия отпаднало и в края на сечно примирие между въстаниците и
краищата новият документ в основни турските войски в Босна и Херцеговилинии повторил исканията, залегнали на, през което време Турция трябвало
в предишната нота.
да води преговори с официални представители от страна на бунтовниците.
Окончателният документ, известен Темите, които трябвало да бъдат засегпод името Берлински меморандум, нати при тези преговори представлябил приет от представителите на Ру- вали един по-развит вариант на просия, Австро-Унгария и Германия на екта за реформи на граф Андраши,
1/13 май 1876 г. Веднага след това на включващ някои допълнения, отразясрещата били поканени посланиците ващи исканията на въстаниците, предна останалите велики държави, акре- ставени пред барон Родич: прибиране
дитирани в Берлин. Пред тях Горча- на турските войски по гарнизоните
ков заявил, че Портата не е изпълнила им, въстаниците да запазят оръжието
нито една от обещаните от нея рефор- си и европейска комисия да надзирава
ми, затова бил изготвен Берлинския приложението на реформите. На Ру-
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сия била отредена ролята да осигури
енергични мерки в подкрепа на споразуменията, сключени между трите
империи. Предвиждало се също в турски води да навлязат германска, руска
и австрийска ескадра.
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като ориентиране на кралството към
старата му политика за запазване на
статуквото в Европейския югоизток.
По-скоро, обаче, изглежда става дума
за насочване на английската външна
политика към действия в посока на гарантиране на първенствуващата роля
на английския флот в Средиземно
море и Суецкия канал, като се намали
влиянието на Турция там и не се допусне Русия да получи свободен достъп до тези стратегически морски пътища, водещи към Индия и Далечния
Изток. Англия вече била преценила,
че опеката, която имала над Суецкия
канал, не е достатъчна и трябвало
проливите между Черно и Средиземно море също да се пазят от присъствието на конкуренти.

За да няма спекулации около несподелената с обществото секретна част на
меморандума, в информациите, изнесени в пресата все пак се намеквало,
че „за даване на васална автономия
на въстаналите провинции и за завземане на някоя от тях от европейските
държави, изглежда не е ставало дума”.
Накрая на меморандума се отбелязвало - добавят вестниците - че ако набелязаните в него стъпки не дадат резултати, трите северни държави ще се
уговорят за допълнителни мерки „с
цел предотвратяване на по-нататъш- Николай Игнатиев споменава, че още
ното развитие на злото.”
през ноември 1875 г. в английския вестник „Таймс” била отпечатана статия,
Пак на 3/15 май посланиците на която определяла на Русия като сфера
Франция и Италия в Берлин съоб- на влияние една значителна част от
щили официално пълното съгласие Турция , но правела уговорка за Цана техните правителства с решенията риград и Египет. Руският посланик
на берлинското съвещание. Англия, възприел това, като вид предложение
обаче, отказала да се присъедини към относно бъдещите действия на Русия
меморандума. Това било заявено офи- по Източния въпрос, които се очакват
циално пред английския парламент и могат да бъдат приети от английска
от министър-председателя Дизраели страна. Ръководителят на Канцелаи външният министър лорд Дерби на рията за граждански дела в България,
11/23 май. Последният обяснил, че княз Владимир Черкаски, в своята заАнглия с „прискърбие” отказва да се писка, представена през май 1877 г.
присъедини към берлинското съгла- на военния министър на Русия граф
шение, защото намерила съставеният Дмитрий Милютин, формулира още
в Берлин план за „непостигащ своите по-точно проблема: „под издиганите
цели”.
опасения на Англия, в действителност
се крие само един смъртен страх Русия
Поведението на Англия било прието да не направи така, че чрез завладява-
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не на проливите да стане съвършено
неуязвима за английското оръжие и
изплъзвайки се изпод неговата заплаха, да се добере безнаказано до Индия
в Средна Азия.”
На практика Англия видяла пряка заплаха за своите интереси с последната
точка от меморандума, отнасяща се до
навлизане на руски и германски военни кораби в Проливите, затова отказала да участва в Берлинското съглашение. Със своя отказ обаче, английският
премиер Дизраели станал на почит
в турската столица, а с действието си
поощрил Турция към съпротива. Високата порта разбрала, че европейските велики сили не са единни.
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