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КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878. ГОДИНЕ•) 

Берлински конгрес 1878. је имао низ сличности и разлика са 

осталим мировним сnоразумима који су имали, или којима би се мо

гао дати карактер конгреса у XIX и почетком ХХ вијека. Њихова је 
заједничка ознака да су то били скупови државника највишег ран

га, који покушавају да уз мировни споразум након одређеног рата 

изврше и ширу европску прегрупацију односа међу великим сила

ма, иако све оне у томе рату нису учествовале. Форма\Лни задатак 
Берлинског конгреса је био да усnостави коначни мир између Руси

је и њених балканских савезника са Турском. Али, главни задатак 

Конгреса је био изван тог формалног циља·: усклађиваље новонаста

лог стања на Балкану и Блиском истоку са интересима европских 

великих сила у условима када је Русија коначно разбила изолацију 

наметнуту јој 1853. и постала једна од доминантних свјетских факто
ра. Берлински конгрес је био више срачунат на обезбјеђење стабил

них основа за повећање будуh.е~ nрестижа у источном питању, не
го на успостављаље трајног мира са nораженом Турском. Слично као 
конгресни скупови nрије и nослије (Бечки конгрес 1815, Паришки 
мир 1856. и Версајски мир 1919) и Берлински конгрес је био дик

Та/1' у име једног вишег nринципа .. Тај nринцип на Берлинском конг
ресу није био до краја јасан, па је тачна nримједба српског nредстав

ника у Берлину 1878: »До сада је било у свету више конгреса. О 

сваком се зна, да је застуnао неко начело, а знало се и какво начел(}. 

Тако се један руководио начелом легитимности, други начелом осва
јања итд. Но какво је начело овај Берлински конгрес за<:туnа(}, теш

ко би се знало изразити, ван ако би се рекло, да се тражило к радило 

да се велики задовоље, а мали да се истисну из nоложаја, који би 

били од важности и могли да сметају великимао:.1) Берлински конг
рес је бк(} наnор европских »сила nротект(}ра« да очувају хармонију 

*) Чланак прещставља срnск:охрватску вep:rnjy рефЕ\рата rна XV ме
ђународtrом коrнгресу .историчара у Букурешту 1980, под насловом Soiution 
ој а Cтisis: The Beтlm Congтess 1878 and afteт«. 

1) Ј о в а н Р и с т и ћ, Дипд.оЈtаТС1Са историја Србије за вреЈtе срnс1еих 
ратова за ослобо!)ење и независност 1875-1878, II, Београд, 1896, стр. 231. 
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доминације над Османским Царством, која је била створена у анти~ 
турском миру 1856, и, у исто вријеме, наnор Русије да кроз очува~ 
ље те легитимне форме наруши ту хармонију. То је било помиреље 

противрјечности у којој је основна тековина Паришког мира 1856. 
- изолација Русије у рјешаваљу 1tсточноz питања - требала да бу~ 

де извојевана руском побједом у рату против Турске. Поред свих 
сличности са осталим конгресима модерног доба, Берлински конгрес 

има и неколико наглашено својих кара·ктеристика. 

1) Прва и основна карактеристика Берлинског конгреса 1378. 
јесте да тражеље европског мира и контрареволуција иду заједно, 

без обзира на то што је она тада била маље видљива неrо 1815. и 
1919. У вријеме Берлинског конгреса савременици имају у виду дви~ 
је револуције: једну .м,о~уhу рево\Луцију у Русији и једну ствар1-LУ 

код Јужних Словена. Карл Маркс је тада предвиђао да. би пораз 

Русије у источном питаљу омогућио једну револуцију у Русији и 

Европи. На такву револуцију рачунају у Бечу у новембру 1877.2) Са 

своје стране и Бизмарк (Biэmatгdk) рачуна да би »1Тeovolliu1Ji.oмed Slav
dQm, wiJth or wJ'thOIUJt the Ru·ssian. Emperor aJt the hea•d, will ever Ье the 
abl.y of revo!Jut~OIIla~ry elleanents дott <mily Wn. Fra!Ilce, Ь!Uit a.lso in Italy, iп 
Sparin, еvеп perheps in England«.З) Руски револуционари вјерују да је 
љихово учешће у балканским устанцима школа за будуhу револуци~ 

ју у Русији, а руски реакционари полажу наду у један словенски рат 
nротив Турске, као средство умиреља тадашљег револуционарног ста~ 

ља у Русији. 
Међутим, таква• револуција није постојала и била је баук који 

ни;је nокретао историју. Једина права револуција на коју се Берлинс

ки конгрес односи, 1878, јесте револуција јужнословенских народа у 
Турском Царству. У својој социјалној подлози и узроцима, та је ре

волуција била еминентно сељачка, а по циљевима. је била национал
на и тежила је за ствараљем слободног јужнословенског друштва без 

отомански-х феудалних стега и са слободном формом националне др

жавности. Устанак у Херцеговини и Босни 1875, као и ланац уста
па-ка на Ба\Лкану nослије тога, имао је за социјалну подлогу аграрно 

nитање. Оно је било отворено након укидаља старих феудалних од~ 

носа у Турском Царству 1833. и регулисања аграрних односа 1858. По
ред тога, систем је зајмова страних банака и roдИlllЊe обавезе враћа

ња дугова погоршао аграрно стаље сељаштва, послије свјетске аграр

не кризе 1873. Израчунато је да је, уочи финансијског банкротства 
Турске 1875, укупни национални доходак био око 380 милиона фран
цуских франака, а годишља обавеза• враћаља дугова страним банка

ма 300 милЈюна франаt<а.4) Преко »Sundlicarte юf BondhoiЪders« у 

2) »·f'roto.kobl iiber die u.nter Allerhёhstem V<n-si•tz Seiner Ma~estat des Kai
sers am 13 November 1876. stattgehable K<m:ferenz«, Кa-ieg.s Archiv W1ien, 
мкsм 69 - 1/25. 

З) W. N. М е d 1 i с о t t, Bismaтck, Gtadstone and the Сопсетt of Еuтаре. 
London, 1956, str. 194. 

4) А. D u V е 1 а у, Essai S1tr t'ltistoiтe financiere de la Turquie depuis te 
regne d1t Sulta·n Mehлned 1I jusq1L'a nos jo1trs. Pamis, 1903, sФr. 324. 
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Константиноnољу западне банке контролишу финансијску дјелатност 

турске владе. Притисак страних зајмова је био главни разлог убрза

ног повеhања пореског оптереhења сељачког становништва. Пред из

бијаље аграрних револуција 1875., закуп пореза који држава преду
зима ради њиховог укључивања у систем отплате дугова западноев

роnским банкама је био основн:и мотив социјалних немира.5) Сви су 

устанци 1875. представљали реакцију на ово пореска оптереhење које 
је nодлога социјалне револуције балканског сељаштва. 

Циљеви те револуције су разарање османског феудализма и ус

постава слободног националног друштва. До завршетка борби 1878, 
овај је циљ само дјелимично био остварен у ослобођеној Бугарској и 

новоnриnојеним дијеловима Србије и Црне Горе. "Уз то је настојање 

срnског националног nокрета да за сЕоје циљеве придобије и мусли

манско nлемство у Босни, Херцеrовию-r, Косову и Албанији, уз услов 

очуваља љихових феудалних посједа, био један од разлога алијена

ције аграрне револуције од националних циљева.0) Идеју о помирељу 
муслиманског племства са словенсt<им националним циљевима, извор

но је створио Н. П. Игњатијев.7) Сви су мировни nриједлози и остваре

ља 1878. nолазили од гаранције власништва муслиманском становни
штву. И Санстефански nрелиминарни уговор8) и Берлински 'l'рак

тат након њега,9) као и споразум Аустро-"Угарске и Турске у Босни и 

Херцеговини 1879,10) гарантовали су посједе и власништво Муслима

нима. Андраши (Andrassy) је на Берлинском конгресу говорио да је 
аграрно питање било ·>>Stшrce pr.in·ci:pale ,des secous•ses !periodiques qui 
onif. ·agite ces contres«.11) Иако су биле обавезне да уведу реформе у 
окупиране области, аустријске власти нису, све до 1918, ријешиле 
аграрно nитање, као што су радиле и турске власти на свом noдpy

~rjy до 1912. 

Кад је избио у Херцеговини у јулу 1875., устанак се у августу 
nроширио на Босну, а до априла 1876. је запалио централну Бугарс
ку. Средином 1876, он ће изазвати националне ратове Србије и Црне 
Горе против Турске. Иако је nочео као типична аграрна побуна, ус
танак се брзо претворио у националне револуције које су тежиле ус

nостављаљу слободних држава. На срnској страни устаню< је добио 
југословенски одјек. Око 200.000 људи је било nребјегло из Босне и 
Херцеговине на аустро-угарску страну, око 70.000 у Црну Гору и, от-

5) с h а :r 1 е s М о 1r а v i t z, Die Tilтkei im Spiegei ihтет Finanzen.. Beгlirn, 
1903, stг. 21. 

6) М и л о ,рад Е к м ·е ч и ћ, Уста пак у Боспи 1875-1878. Са~рајево, 1960, 
C'l'p, 234. 

7) Сан-Стефано. ЗапиСК'И Г·рафа Н. П. Иrнатьева сь при.'i!.ечания..wи А. А. 
Б:ашмакова и К. А. Губастова. ПеЂроград, 1916, C'I1). 193. 

1) »Сборютr догDВ<ЈРОВ Pocc;m с другими rосударсmа.ми 1856-1917«, Мо·с
ква, 1952, стр. 162, 166. 

9) Чланови ХП, ХХХ, XXXIX Бер.линС'Ког уrовора, !ИСТо, стр. 187, 196, 199. 
10) К а 'Г 1 S р u ;r r, Ausgewiihlte dipiomatische Akten:stilcke zит oтientali

schen Fтage, Gotha, 1916, st. 167. 
11) I m а n '!.1 е 1 G е 'i s s, Der ВетUпет Kongress 1878. Protokolle und Mate

тialen. Ворр~гd aan Rohe~n. 1978, mr. 77, 81. 
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прилихе, тоЈiико у Србију. У Хрватској и Војводини су све политичке 
партије за.узеле став nрема њему. Бе'i је у очајаљу гледао како ус

танак, који је спо·четка био само борба »хришћана против мухамеда· 

низма« добива изразити српски и југословенски национални карак

тер.12) Најистакнутије српске политичаре у Војводини угарске влас
ти гоне и хапсе. Вођа српског национално•г покрета у Угарској Свето
зар Милетић, предвиђен да буде шеф устаничке Народне скупшти

не, био је ухапшен. Власти: у Бечу нотирају да се на југу већ јавно 

говори о nолитичком уједињењу Босне, Баната, Војводине, Хрватс

ке и Словеније са Србијом. Један је од вођа сељачког устанка у Хер
цеговини, Мићо Љубибратић, био, такођер, на граници ухапшен од 

аустријских власти и интернираiН у унутрашњост. Љубибратић је 

био најистакнутији српски национални вођа сво·га времена, доnиси

вао се са Гарибалдијем, а у устанку је покушавао· да створи цент

рално руководство ради уједињења• Босне и Херцеговине са Србијом. 
Најутицајнија и најјача политичка странка у Хрватској, Наро

дна странка, већ одраније је заступала тезу да Босна и Херцеговина 

треба да се уједине са Србијом и на тај начин постану језгра буду

ће Југославије.13) У nисмима Гледстону 187'6, вођа те странке, бискуn 
Ј. Г. Штросмајер {Str.ossшayeг), објаiШЬавао је да је циљ Хрвата да се 

уједине са Србима у заједничку југословенску државу у којој ће Срби 

добити политичко (као Пијемонт у Италији), а Хрвати културно (као 

Тоскана) водство.14) Други је вођа• Странке, Фрањо Рачки, 1877. гово
рио да хрватски сепараrrизам у Босни и Херцеговини подгријавају 

само Мађари који су увијек у историји преко ХрваiГске онемогућа

вали уједињавање Јужних Словена, будући да Хрватска није била 

историјски способна да сама остварује интеграцију Балкана.15) Бис
куп Штросмајер се конзекветно држао ове идеје и у једној је »Про

меморији«, од 13. марта 1878, државном секретару Папске државе, 

упозоравао Свету столицу да не смије подржавати Аустро-Угарску 
политику на. Балкану, јер је Хабзбуршко Царство историјски осуђе

но да се распадне и доживјеће исту судбину као к Турска. »Аустриј

ско царство ће доживјети судбИЈНу турског царства{(, вели он, и рас

пасти се, јер »по својој унутарњој конституцији бо··лује од двију ма
на: nрва, што се једном превише приклонио оном нездравом покрету 

који је толико nревлада•о готово свуда по Европи;, уnерен nротив ду

ха и закона католичке цркве; друга, што је, попустивши превише бе
зграничној амбицији дsију нација унутар склопа, остале нације ври-

12) М и л о р а д Е к м е ч и ћ, Историјс?щ зпа"ај уста'Н.ка у Бос'Н.u и Херце
zови'Н.u 1875-1878, у ~Међ)'IНародни научни скуп посвећ·е.н стогодишњи
ци устанка у Б01сни и ХерцеговИ'НИ«, Сарајево, 1977, стр. 67. ЦитИiран је 
телеграм цара генералу Молинарију у Загреб. 

13) В е р а Ц и л и г а, Народна страпка и јужнославепс~ питање, 1866-
-1870, »Хисторијск·и зборнию<, XVII, Загреб, 1964, стр. 95; Ве.ра Цюrига, 
Слом политике Народне стрюше, 1865-1880. Загреб, 1970, стр. 263. 

14) Преписка бискупа Штрос:vrајера са Гледстоном, у R. W. S е а t о n
- W ·а t s о n: Die Sildslavische Frage im Habsburgeт Reiche, Beг1Ln, 1913, 
stг. 394. 

15) А. П а л а в .р ш и h - В. З е л и ћ, Юореспо.'Н.де'Н.ција Миховила ПавЈИt
'Н.овиfiа. Сплит, 1962, стр. 179. 
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јеђало и од себе одбило, у првом реду, што се тиче Славена, од ко

јих је двадесет милијуна под аустријским царством, а чије је стаље 
пуно опасности.16) 

Због оваквог развоја хрватске политике, цар је заnријетио Хр

ватском сабору да ће га распустити уколико се буде мијешао у пита

ље устанка у Босни и ХерцеговиниР) Да паралише ово јужнословЕ.'н

ско јединство, или пријетљу да се оно заиста и оствари, гроф Анд

раши је настојао да у самом устанку на турској страни раздвоји хр

ватске од српских устаника. Усшrо је да на своју страну придобије 
једног од вођа устанка у Херцеговини, католичкоr свештеника Дон 

Ивана Мусића. Он је Мусића позвао да тајно дође у Беч и након јед

ног интервјуа с њим, у прољеће 1876, обавезао га· је да херцеговачке 

католике веже за аустроугарске циљеве. Мусић је за- то добио фи

нансијску помоћ за себе и своје rерилске јединице.18) Све до оку
пације 1878, ову везу Мусић није смио учинити јавном, него је дје
ловао као војвода црногорског кнеза. 

Пријетљама, хапшељем главних лица и новцем, успио је гроф 

Андраши да у клици онемогући јужнословенско приближавање, па 

то открива и слабости југословенских националних поi<рета који су 

били историјски недозрели да се извуку из колијевке и наметну ве

ликим силама као одлучујући политички фактор. У тај комnлекс 

сnада и неусnјех Србије да обнови Балкански савез са државама и 

политичким покретима, на коме је радила деценију раније. Грчка је 

за тај савез остала незаинтересована,19) Бугари су naJiи nод руску, 
а Хрвати и Словенци nод аустријску контролу. 

Овај југословенски комnлекс срnског наци.оналног nокрета, 

1875-78, био је разлог да је он остао nолитички и дИ'Пломатски· изо
лован. Све су велике силе биле активно nротив таквог развоја баЈI

канске ситуације. Аустро-Угарска се активно борила против југосло

венске државне идеје, сматрајући да је отnор ствараљу ја.че словен

ске државе на Балкану главни мотив њене nолитике у источном nи

тању. У јануару 1875. и на Берлинском конгресу 1878, rроф Андра
ши је готово истовјетно формулисао циљеве nолитике Аустро-Угарс
ке на Балкану као реакцију на могућност стварања једне веће јуж

нословенске државе око Србије. 

За овакву ће nолитику Аустро-Угарска добити nодршку и 1Ье

мачке и Русије. Ову подршку је Бизмарк формулисао директно и от

ворено, а Горчаков обазриво и недосљедно. Руска се сnољна поли

тика на Балкану равна према славјанофилској идеологији. Почев

ши од И. С. Аксакова., славјанофили се и у доба исто'iке кр~Lзе, 

16) Л у к а 'Ђ а к о в и h, О одкосу Јосиnа Јурја Штрос.м.ајера npe.4ta оку
nацији Баске и Хер-цеzовике 1878. zодияе«, у »Зборник радова. Отпор 
аустроугарској окупацији Босне и Херцеговине«, Сарајево, 1979, стр. 
136. 

17) М 'И· .л о рад Е к м е ч и ћ, Уста как у Боски, C'I'P· 126-127. 
18) М и .л о рад Е к м е ч и ћ, У лоzа доя Ива ка Мусиh.а у Херцеzова'Чко.м. 

устаяку 1875-1878, у »Годишњак Друштва псторичара БиХ«, Сарајево, 

VII, 1956. 
19) Ј о в а н Р n с т и h, о. ц. I, стр. 199. 
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1875-1878, придржавају своје филозофије у »Посланици Србима« из 
1860, у којој су осудили српску сарадљу са католичким Хрватима и 
Словенцима.2(1) У децембру 1876, Аксаков he захтјевати да Русија 
пружи подршку само Бугарима, који су, и са ширих словенских и са 

ужих руских становишта, далеко кориснији.21) И сам је руски цар 
nисао аустријском да разумије >>Та тepugnance pQIUr la f()Гl1latkJn ,d'un 
Gгand Etat SегЬе. Је тepolllJsse oormme 'I1o.i cette combinahson«.2'2) Ге
нерал М. Г. Черњајев је пријетио да he Србију претворити у руску 
провинцију, јер је заражена противсловенским духом западног парла
ментаризма.2З) 

Уз овакву политику великих сила сваки је покушај ствараља 

једног јужно.словенскоr блока између Срба, Хрвата и Бугара био уна
пријед осуђен на неуспјех. Берлински конгрес је био санкција ве

ликих сила аустро-угарском отпору стварања веhе југословенске др

жаве О·КО Србије. 

2) Друга је карактеристика Берлинског конrреса 1878. у томе 
што је он био класичан модел диобе интересних сфера на Балкан

ском полуострву. Она је конзеквентан наставак прве карактеристике 

Берлинског конгреса. Берлински конгрес је довршио раније почету 

процедуру усаrлашавања интереса између Русије, Аустро-Угарске, 
Велике Британије и Њемачке. Само је ова задња досљедно сматрала 

да нема никаквих директних интереса на Балканском полуострву и 

у источном питаљу. Три су друге државе имале максималне и мини

малне интересе на том простору. 

Максимални је британски програм било очување Османске Им

перије онакве каква је би.ла, али за то се Британија неће борити и 

ризиковати рат. Њен је минимални програм очување Турске државе 

са њеним исламским про·винциј ама и њене контроле над море узи

ма. За одржавање тог минимума Британија he се борити. Тај је став 
дефинисао Лорд Дерби у меморандуму од 6. маја 1877.24) Главна је 
британска брига очување Босфора и Дарданела изван руске контро

ле и у турским рукама, уз постизаље користи које би Британија мо

гла добити на тачкама· битним за обезбјеђење Суеза. Наравно, Бри
танија је заинтересована за· османско тржиште које је од свих свјет

ских тржишта остајало традиционално најотвореније према британ
ском извозу.2Б) Поред Француске, Британија је главни финансијер и 

зајмодавац Турског Царства. У којој је мјери економски и баmшвни 

интерес утицао на политику, тешко је установити у појединостима. 

20) Касније ће о овоме бити више ријечи. 
21) Види биљешку 37 овог текста. 
22) В. Н. S umn er, Russta. a.-nd the Ba.tkans 1870-1880. Ox~ord, 1937. 

str. 208. 
23) D а v d d М а с К е n z i е, The Lion of Tashkent. The Ca;reer of General 

Chel.'lniaev, 1974, str. 173; ISiti: The SетЪs and Russian Pan-Stavism 1875-
-1878, 1967, str. 10. 

24) W. N. М е d l i с о t t, Bismaтck, Gladstone and the Coneert of Europe, 
stг. 26. 

25) F. Е. В а i 1 е У. Bтitish Policy and the Tuтkish Reform Moveme71Jt. А 
Study in Anglo-TUJI"kish Relations 1826-1853, CamЬri.dge, 1942, str. 83. 
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Тачна је Миљутинова оцјена да је у свакој земљи мoryhe раздвоји'Iи 
економски од политичкоr интереса, сем на Истоку, гдје »:tгade allld 
tr~om are ·the ooll'l.duotocr'.s юоf politJilcal in.fi1uence«.2G) Неки од 

британских дипломата и јавних радника који утичу на британску 

источну политику {LewiJS Faгley П. Ј. Goschen, специјални амба

садор у Турску 1880). били су финансијски стручљаци и пословни 
људи везани за турске зајмове. 

У свим питаљима које рјешава Берлински конгрес, ривалство 
међу великим силама је посебно подијељена. Ривалство је између 

Русије и Британије везано за мореузе и Блиски исток. У свим је 

балканским питањима главно ривалс•rво било између Русије и Ауст

ро-Угарске. Споразуми се о подјели интересних сфера, углавном, од

носе на овај посљедњи случај. Од 1871, Бизмарк изјављује да је 

Њемачка >>а saJtlia~ted sta•te« и да може због своје незаинтересованос
ти за Турску постати умирујуhи фактор у европској политици. У 

намјери да постане »Поштени посредник« међу другим великим си

лама, он је био заинтересован посредник у подјели интересних сфера 

на Истоку. Идеја о таквој подјели је љегова, без обзира што она има 
одређену традицију давно прије велике источне кризе 1875-1876. 
Дио руских дипломата се тада, као и касније, опирао· да говори тим 

рјечником бојећи се да тиме Русија заувијек препушта дио Јужних 

Словена Хабзбуршкој држави. У вријеме рушења Санстефанскоr 

уговора и они су журили да признају потребу споразума са Аустро

-Угарском да би се спасиле руске позиције у Бугарској. Након 1878, 
Д. А. Миљутин се противи диоби интересних сфера, али још увијек 
говори о потреби успостављаља >>·the LГ{)ntiers wiФhLn which it w.Qil!J.d 
Ье p01ssiЬle ·to ex:pa·nd l()lne's rimtLuence aпld wo'l'lk for the f.untherence .оо 

one,•S interests wi!tfuotDt haiV'iJn·g tO· e.nC'CJIUn·teт •the ldi:stnusot and Olp,pю&ilt~Oil'l 

of o1fuers«.27) То је само једна бла.ожа формулација за политику инте~ 
ресних сфера. Економска. слабост Русије се осјеhала и на њеној бал
канској политици. Руски привредници немају интереса за балканс

ку експанзију, а они који имају, немају снаге да се одупиру конку
ренцији ни на бугарском територију.28) Има теорија у науци да је 

сукоб између Срба и Бугара на Балкану, након 1878, био сукоб рус
ких и аустријских банака.29) 

Разлике у интересима и територијална диоба дошле су у току 

рутинског усклађиваља акција у источној кризи 1875-1878. Русија 
је од почетка била сумњичава према политици Аустро-Угарске и Ње
мачке на Балкану и страховала да• ту игра друrу улогу. То је по

чело веh 1874., око »Подгоричке афере« која је избила због крвопро
лиhа у том пограничном мјесту. Афера је изазвала узнемиреност у 

Херцеговини, коју су аустријски органи будно пратили. Прије него 

је дошло до избијаља отвореног устанка у Херцеговини, 9. јула 1875, 
аустријски је цар разговарао са црногорским кнезом у Кото·ру о мо

гуhности развоја дубље кризе. На сједници Крунског вијећа у Бечу, 

26. W. N. М е ·d Iti •с о t t, о. с. stг. 264. 
27) Љid, стр. 261. 
23) S у m n е r: о. ц., стр. 568. 
29) G е о r g е W. F. Н а 11 g а r t е n, Impeтialismus vот 1914. Die soziotogi

·schen Grund!agen der Au.ssenpotitik E1tropiiischer Gтossmach.te vот den 
Eтsten Wettkrieg, 1, Munchen, 1963, s·Ьr. 212, 213. 
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под царевим водством, 29. јануара 1875, било је одређено држање 

двојне Монархије у долазећој кризи.30) Максимални аустро-угарски 
програм је не дозволити стварање веће јужнословенске државе око 
Србије. Тај се програм изграђује у аустријској спољној политици све 

од револуције 1849. и од тада се припрема запосједање Босне и Хер
цеговине. За одржавање а.гената у тим провинцијама издата је 1854. 
голема сума од 100.000 форинти, а од 186'6, годШllЊИ фонд за те на.м
јене износи 20.000 форинти.З1) Андраши је од доласка на мјесто ми
нистра спољних послова појачао тај рад и радио на присаједињењу 

цијеле Босне и Херцеговине, при чему би се Србији оставили само 

неки »дроњци на Дрини«,32) Црној Гори се давао дио Херцеговине, а 
војска је пра•вила притwсак да се изгради и програм запосједања но

вопазарског санџака. 

Све што је касније реализована представљало је разраду ове 

основне мисли. На Крунском вијећу, 29. јануара 1875, Андраши је 
предвиђао да се неке области Босне и Херцеговине могу преnустити 
Србији и Црној Гори, али граница није одређивана, јер ;>не може се 

кожа продавати пре него се медвед убије«, како тада· вели Андр;\

ши. Кад је одмах послије тога, а прије него је избио устанак у Хер

говини у јулу 1875, црногорски кнез упутио један опширан мемо

рандум кнезу Горчакову, Бизмарку и Андрашију, 1. јуна 1875,]3) и 
затражио да европска дипломација издејствује признаље црнш·орс
ке државне неза·висности и проширења њеног територија, тиме је 

цијела дипломатска машина источне кризе 1875-1878. била ставље
на у погон, а заједно с њом и политика диобе интересних сфера. 

Русија. је била јако сумњичава према овим црногорским захт

јевима и Н. П. Игњатијев је савјетовао црногорском кнезу да све 

своје захтјеве о поправку положаја према Турској води у границама 

легалности. Вјероватно је то био разлог да је дио руске диппомаци

је укључујући посланика Е. П. Новикова у Бечу и славјанофиле на 

челу са И. С. Аксаковим, били јако сумњичави према Херцеговачком 

устанку,З4) мислећи да га је организовао Бизмарк. На томе ће из-

30) Протакол конфере!!Щије је у цјелости објавио Мило Вукчевиh у »Гла
сник Историјског друштва у Новом Саду«, VI, 1933; Mi h а ј 1 о D. 
S t о ј а n о v i с, The Gтeat Poweтs and the Batkans 1875-1878. Cam
Ьгidge, 1933, стр. 32-34. 

31) М и л о р ад Е к :.t е ч и ћ, Сnољки фактор у npunpe.~taњy балка1(ске 
револуције 1848-1875, у »Југословенски историјски часоnис«, З, Бео
rрад, 1964, стр. 14. 

32) А. F т е i h е r т v. М о 11 i n а г у, 46 Јаhте in Оstетт. ungaтische Herre, 
п, Zuгich, 1905, зtr. 287-288. 

33) »Memoratndum remis de la pa1rt de S. А. 1е PI1ilnce dru Montemeg.ro а S. А. 
le Prim-ce GOII'tchaJюv e.t Bismaгok et а son Ех. le Oomie A.ndrassy«, Ceti
inje, 1. j,ouma 1875, Cetilinjski m.uzejj, •P~irn.ovljer:ui s.pisi«, kutija 23. 

34) В. М. Н. П о к р о в с к и й, Диnло.м.атия и войкы царской Poccuu в 
XIX столет1щ. Мо~ква, 1924, стр. 251; И. В. К о з м е н к о, Переnиска 
И. С. Аксакова с Кк В. А. Черкаскu.~t, •Слав.fDНскмй сборнИIК«, 1948, 
стр. 142. Аксаков је био убјеђен да је Херцеговачки устанак »дјело 
Аус'l'рије«. 
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растати и. неповјереље nрема свим политичким циљевима кији су 
се везаЈiи за устана.к. Посланик Новиков је мислио да не треба пома

гати јужнословенске покрете на Балкану да извојују свој идентитет, 

него с Јужним Словенима треба радити оно што је Бизмарк радио 

прусизираљем Нијемаца: русифицирати Јужне Словене, а не пома

гати љихове посебне словенске оријентације.35) Постојала је тради

ција у неповјерењу руских славјанофила nрема Западним Словенима. 

А Ф. Гилфердинг их је раније оnтуживао да су свој национални 

идентитет изграђиваЈiи са негативне стране - тражећи шта ни.су, а 

не шта јесу, па у томе извојевали nраво да не буду Нијемци, а не и 
право да буду Словени.з&) По томе они и не спадају у словенски сви

јет, него у католички и протестантски Запад. Славјанофилско непо

вјерење у Србију је долазило из историјске дубине кроз осуду срп

ске политике јужнословенског зближеља и државног окуnљаља. То 

је био разлог да he, усред источне кризе, И. С. Аксаков, децембра 

1876., српске циљеве оцијенити као »лаж и фразу«, захтијевајуhи ос
лаљаље само на Бугарску.37) Ова је идеологија била инфраструктур
на nодлога на којој је дио руске дипломације пристајао на подјелу 

интересних сфера на Балкану. 

Дипломатску иницијативу за преговоре са Русијом дао је гроф 

Андраши, а Горчаков прихватио, сматрајући да ће то водити ка спо

разуму >>О питаљима која су раније nредстављала основу њиховог 

рази\Лажења<<.зs) Беч је био одређен као мјесто руско-аустријских 

nреговора. Beh у октобру 1875, Андраши према Русији врши »Ouveг
turres conf~dentie1!1.es«,З9) да би мјесец дана касније nредлагао за
једничку аустријско-руску окупацију турског простора по узору на 
окупацију Сирије 1860, или Шлезвиг-Холштајн-а 1864.411) До спо
разума је ипак дошло Бизмарковим посредништвом. Сем подршке 

Аустро-Угарској, Њемачка нема интереса у источном питању.41) Она 
тада нема ни великог економског интереса на Балкану;~2) Политички 

35) С. А. Н и к ·и т и н, Письма и записки Н. А Киреева о балканских 
событ.иях 1876 rода. »Славянский сборник«, Москва, 1948, стр. 95, 96. 

36) А. Ф. Г и л ь ф е р ди нr, Развити е народности у западних Славянь, 
"Собро.ние сочинени.я«, П, стр. 61, 99. 

37) »Накаку'Н.е 'Н.ашей nослед'Н.ей еойки«, ~Русский архив«, 1897, 260. Писмо 
И. С. Аксакова у Бео!1рад, 4. децембра 1876. 

38) Н. С. К и н я n и н а, Внешная nолитика России второй поло.ви.ны 
XIX веаtа. 

39) Амбасадор Новиков-Александру П, Беч, 13. октобра 1875, Бр. 131. Фо
токопија у Академији наука и умјетности СР Црне Горе. Захвалан 
сам др Бpwr~ Павићевићу за допуштеље да могу консултовати ко

пије рус.ких докумената за источну кризу 1875-1878. 

40) Новиков-Јомини-у, Беч, 17. новембра 1875, Бр. 149. Иста збирка. 

41) К о н "С т а н т и н К о с е в, Роль Германии в период восто'ШОГО кризиса 
1875-1878 годов. ~међународни научни скуп посвећен стоrодишњици 
устаiНКа у Херцеговини и БоСНIИ«, 1, стр. 254. 

42) I m а n u е 1 G е i s s, Die deutsche Reichspolitik gegeniЉeт der Au.fstands
bewegung in der Hercegovina u.nd Bosnien, 1875-1878, ·i-Ьid, str. 233. 
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нису заинтересовани за југоисточну Европу,4З) па звучи као шала 

објашњење у Берлину да жале што је у Србији пала Мариновићева 

влада и дошла Чумићева, јер су име првога у берлинском министар

ству спољних послова лакше изrоварали.44) Радовиц ·(Ra·do·witz) је, 

1875, објаснио њемачком конзулу у Београду да је до 1870. Њемачка 
била потпуно незаинтересована за могућност проширења Србије на 

рачун Аустро-Угарске, али да је сада (1875) спремна да даје и ефикас
ну помоћ Аустро-Угарској против Србије.4ii) Бизмарков је циљ у ис

точном питању био да придобије Аустро-Угарску за њемачко савез

ништво, помажући јој да се »ослободи опасног сусједства аутономних 
јужнословенских rpyпa«.4G) Вјеровњо је да би уједињење Србије и 

Босне утицало· на Хрвате да се и они више оријентишу ка идеји ју
гословенског окупљаља, а то би се осјећало све до Слова·чке.47) То 

је потпуно у складу са његовим општим циљевима при.добијања 
Аустро-Угарске и Русије на Балкану, што је Берлинским конгресом 

практично постигнуто.48) 

Конкретни планови о разграiНИЧењу интересних сфера између 

Аустро-Угарске и Русије на Балкану су Бизмаркови по практичном 
поријеклу. Већ у децембру 1875., он руском представнику у Берли
ну предлаже овакво разграничење, о-грађујући се да у том разго-во

ру »академског карактера.« не врши и практичан приједлог. Аустро

-Угарска би требала да заузме »католички дио« Босне и Херцегови

не, за који погрешно вјерује да сачињава половицу тих покрајина. 

Русији би се вратила Бесарабија која јој је одузета Паришким ми

ром 1856, а треба оставити Њемачкој да умири Британију тиме што 
би јој дали Егиnат, док она сама не тражи »аnсолутно ништа<~.4D) По
лазио је од тога да је овакав споразум стара жеља аустријског ца
ра.SО) Он је полазио од тактике рјешавања источног питања на мале 

дијелове, јер ако би ишао друкчије не би био у стању да реално по~ 

вуче »демаркациону линију између вас и Аустрије«.51) Касније ће 

и сам Бизмарк видјети да та линија подјеле није била реална, јер 

43) G о t t h о 1 d R h о d е, Dет Beтliner Kongress und Siidosteuтopa, u К. О. 
von Aretin, Bismarcks Aussenpoli!tik tш1d der Be1·11ner Kcmgress, Wiesba
den, 1978, str. 110. 

44) Андрија Раде1Нић, Дпевхик Бењuиха Калаја 1868-1875, Бео
град, 1976, стр, 613. 

45) Ibld. 
46) Бизмарк у КОIН!Верзациј:и са Карол:ијем 27. априла 1876. »Notiz fiir die 

Akten~, Берлин, 29. априла 1876, А 2211, ксерокс копија у Арх-иву Ео
оне и ХерцеrовИIНе, фонд Imanuel GeiGs. 

47) "Убрил - Александру П. Берлин, 8. јуна 1876, бр. 124. Збирка доку
мената у Академији наука СР ЦГ. 

48) О. F. v о iil В i s m а r с k, Gedanken und Erinerungen, I, Stuttgant, 1916, 
•стр. 393. 

49) "Убрил - Новик:озу, Берлин, 24. децембра 1875/6, ја:нуара 1876, Б\Р. 266. 
Збирка АНЦГ. 

50) Новиков - Го.рчахову, 11. фебруара 1876, Бр. 24. Цареве ријечи Нови
кову: »POO'V'U qrue IIIOUS restions unis - toUJt maгchera а soruhalit«. Збир
ка А:НЦГ. 

51) »Је prend, vorus V<>yez la questtan d'Orlen·t рЭЈr petilt Ьout. Car s'dl s'agi
ssait d'aller plus loin, је ne saurais reellement au tracer 1а 11gne de de

maroatian ell'tre vous et 1' А "IJJtaUche«, isto. 
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је Аустро-Уrарској давао само »Турску Хрваrrску« , што је био кан

целаријски назив за Босанску крајинуS2) у којој је било врло мало 

католика. Како је тај израз био уnотребљен у Рајхштадском спора

зуму у јулу 1876., заиста би се могло вјеровати Андрашију да се на 
то никад није реално мислило и да је то само »JalpSUs calami«. 

У једном тренутку, Бизмарк је желио да устаници на Ба.лкану 
постигну против Турске неки значајнији успјех, -чак по цијену »да 

Србија и Црна Гора уђу у борилиште«,sз} то јест у рат. Кад је дошло 

до рата који је завршио несреhно по Србију, Срби су оптуживали Н. 

П. Игњатијева да је он гурнуо Србију у рат, пору-чујуhи да је то по
тајна царева жеља.54) Више је од 2.500 руских добровољаца, са 700 
официра међу њима, дошло у Србију. Међу њима• су они који су до

лазили са словенским идеализмом,S5) али је веhина била вична вој

нкчком животу, остављајуhи генералу Черњајеву да полити-чке ци

љеве рата сам одреди. Черњајев је постао готово »диктатор Срби:

је«56), уздигнут на· тај положај потребом да се у наелектрисаном срп
ском друштву пред унутрашњом револуцијом против владајуће ди

настије нађе један водеhи идол.57) Циљ који он одређује овом рату 
потпуно је супротан циљевима српског националног покрета FЬе

гов је циљ да упадне у Бугарску и тако даде повода Русији: да сту

пи на сцену. Циљ је Србије у pa'l'y одређен у њеном ратном споразу
му са Црном Гором у Венецији, од 15. јуна 1876, у коме се предвиђа 
ослобођеље српског територија од ријеке Искар на Истоку, Дрима 

на југу и Уне на· западу (Босна, Херцеговина, сјеверна Албанија са 

Скадром, Косово, сјеверозападна Бугарска са Видином и југоисточ
на Србија са Ни:шом).SВ) Устаници у Босни су, одмах по објави ра

та, прогласили уједињење Босне и Србије на четири мјеста., док је 
у Херцеговини проглашено уједињење са Црном Гором. Андраши се 

није пуно узбуђивао због таквог развоја• ствари, »интимно убјеђеюс 

да устаници и Турци »могу према ратној среhи још двадесет пута 

односити узајамне побједе једни над другима, али не могу никада 

својим сопственим снагама створwги солидне полити-чке формаци

је«.59) Његови су агенти и тако преузимали контролу над католич-

. ким дијелом: устанка. 

Неуспјех Србије у рату је отворио пут на споразумјевање Ру

сије и Аустро-Угарске. То је најприје остварено споразумом у Рајх
штату, 8. јула 1876. У његовим се одредбама и нејасноћама види од-

52) Убрил - Александру П, Берлион, 8. јуна 1876, Бр. 124. Збирка АНЦГ. 
53) Шувалов - ГорчакО'Ву, Берлин, 23. априла 1876, Бр. 83. Исто. Визмарк 

је желио :ode vok les insurges oЬteni.г quelque succes eclatan.t, meme 
en pl'llX de l'Eтtrree en lice du Montenegгo et de la Serble«. 

54) М. Г а з е н к а м ф, Мой дневник 1877-78 г. С. Петербургъ, 1908, стр. 470. 
55) ,.славянская борьба 1875- 1876. Историческ;ий очеркь возстания бал

канских Славлон«, С. Петербургь, 1877, стр. 283. 
56) с л о б од а н Ј о в а н о в и ћ, Влада Мила ка Обре-иовunа, 11, стр. 71. 
57) Руски добровољци у Србији 1876. гадине, Београд, 1893, стр. 7; N i с о 1 а 

L а z z а г о: La Seтbla duтante ta gиетта del 1876. Mblano, 1877, sЬr. 128. 
58) Д р Р а д о м а н Ј о в а н о в 'И ћ, П олитu~ки од-иоси Цtже Горе и Ср

бије 1860-1878, Це'IIИЊе, 1977, стр. 252. 
59) Новиков - Горчакову, 25. јуна 1876, Бр. 121. Збирка АНЦГ. 
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сзаз ранијих Бизмаркових убјеђења да није начисто гдје би се ус
поставила коначна демаркациона линија између двије силе. Наде ау

стријског ца,ра да he састанак са руским царем у Берлину довести 
»ДО· потпуног споразума о свим детаљим:а«6О) остале су изневјерене, 

барем због нејасноћа у двије верзије тог споразума. Руска варијан

та је предвиђала да се неће дозволити ствараље велике јужнословен

ске државе око Србије, Црна Гора he добити Херцеговину и једну 
луку на Јадрану, Србија »неке дијелове Старе Србије и Босне«, Ауст
ро-Угарска »Турску Хрватску и неке дијелове Босне који с њоме гра

ниче, Русија добива Бесарабију и у случају слома Турског Царства 

Буrарска и Румелија би могле створити :онеза,висне кнежевине у њи

ховим природним границама«, док би Епир и Тесалија могли припасти 

Грчкој. Цариград постаје слободан град. Аустријска варијанта спо

разума је предвиђала да ће Србија добити дијелове Босне на Дрини 
и Старе Србије према Лиму. Црна Гора ће добити дио Херцеговине, 

луку Спич (Spi-ш:a) и териториј до ријеке Лима која he ј·ој бити грани
ца са Србијом. Русија добива Бесарабију и један дио у азијској Турс

кој, »у својству еквивалента за дио територија. који се присаједиња

ва Аустро-Угарској« у Босни и Херцеговини. Бугарска, Румелија и 

Албанија могу постати аутономне државе, Цариград постаје слобо

дан град, док се Тесалија и Крит дају Грчкој.61) Текстови се нису 

слагали и изазвали су неспораоуме око дијело·ва Босне и Херцегови

не који се дају Аустро-Угарској.62) 

Рајхштатски споразум није био досљедна подијела интересних 

сфера и Бизмаркова »демаркациона линија« није била успостав

љена прије Будим:пештанских конвенција у јануару и марту 1877. 
Од Рајхштатскоr споразума у њима је остала сагласност да се »иск

ључује образоваље велике једИ!Нствене словенске или друге неке 

државе«. Бугарска, Румелија ИЈ Албанија би могле поста/Ги независ

не, Тесалија, Епир и Крит се дају Грчкој, а Цариград постаје сло

бо·дан град. Босну и Херцеговину he окупирати Аустро-Угарска, а 
Бесарабију Русија. О територију између Србије и Црне Горе се тре

бало накнадно споразумјети. Између руске и аустријске сфере ос

тављене су »Србија, Црна Гора и дио Херцеговине који дијели те 

двије кнежевине«. Та тампон зона »образује неутралну зону, кроз 

коју неће имати право да пролази армија ниједне империје«.~~~) 

Стварно се на овој подјели није стало и обје су стране насто

јале да повећају утицај у оној централној неутралној зони. Тежња 

је Аустро-Угарске била да контролише Дунав, Босну, Херцеговину 

и Црну Гору«.64) Ако се може вјеровати једној карти која је припи
сивана посланику Новикову, на којој је линија разграничења ишла 

60) Исти-истоме, 8. маја 1876, Бр. 92. Исто. 
61) Текст rџпиран у зборнику ЦИ'Гираном у фусноти бр. В, стр. 144-149. 
62) G. Н. R 1\.1 р р, А. Wa.veтing Friendship: Russ,Чt a.nd Austтia 1876-1878. 

Lond·on, 1941, str. 139, 140. 
63) »Сбор~щс до~оворов . .. «, стр. 152, 153, 
64) В а r Ь а r а Ј е 1 а v i с h, Th.e Ottoman Empire, the Gтeat Poweтs a.nd 

the Stтaits Que-stion 1870-1887. Bloooningtюn, 1973, str. 1.10. 
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долином Тимока и Вардара на Егејско море,65) онда се може рећи да 

је Аустро-Угарска у тим намјерама била успјела. Та карта, као ни 

карта генерала Обручева из децембра 1876,66) није никада узета у 

обзир. У априлу 1878, био је у Петрограду обавјештен српски повје
реник Протић да Аустрија захтијева териториј »до Балкана, Родоп

ских планина у Егејско море; дакле и Србија би морала ући у тај 

рејон«,67) а захтијевала се и контрола српских жељезница. 

Улазеh.и у рат против Турске, Руси су као њеrов главни циљ 

сммрали ослобођеље Бугарске (која• је састављена од три дијела: 

Придунавска са Рушчуком, Забалканска са Софијом и Македонска 
са Битољем као центрима).68) 

Македонија је сматрана бугарском провинцијом у складу са 

ранијим славјанофилским убјеђељима (А. Ф. Гилфердинг)6D) да је 

македонски језик само дијалект бугарског, као и у складу са одлу

кама Цариградске конференције по којима је и дио југоис

точне Србије са Нишом припао Буrарској.7О) Српској је диплома

цији објашљено у Петрограду да »најпре иду интереси руски, па он

да бугарски, па тек после љих долазе српски; а има прилика у ко

јима бугарски интереси стоје на равној нози са рускима«.71) С овак
вим су стаљем зараћене стране дочекале мировне преговоре у Јед

рену и касније у Сан Стефану. 

3) Tpeh.a је карактеристика Берлинског конгреса у томе што је 
он, по формулацији П. А. Шувалова, био »координација прелиминар

ног мира у Сан Стефану са општим wнтереi:ИМа Европе«.72) Онако 

како је мир након руског рата постао европски мир са Турском. '!'а

ко је и рат са цијелим источним питаљем добио карактер европског 

питаља. У овој процедури прерастаља руске побједе у европски мир, 

све су заинтересоване државе настојале да, прије него дођу до зе

леног стола у Берлину, ocwrypajy своје интересе и добитке. Берлинс
ки конгреi: је био само јавно легализоваље ранијих тајно постигну

тих рјешењас Све су формулације, као и процедура тока мировног 
скупа у Берлину, биле унапријед припремљене. Цијели је догађај 

добио карактер највећег тријумфа тајне дипломације за посљедљих 

200 година, правог :опозоришта. у коме је свака, страна одиграла своју 

властиту улогу«, као што вели: конгресни секретар Moiiy у својим 

85) D·r А ugust Fourrni ет, Wie wir zu Bcsnien kamen? Wien, 1909, 
str. 44. 

66) G i s е1 а Н ii01 i g е01, Ni'Юolaj Pavtovit Ignat'ev tшd die russhsche Bat
kanpolitik 1875-1878. GotiJiJn.gen, 1968, ·str. 258. 

67) Ј о в а н Р и с т и ћ, Диnло.IШТС'!Са историја Србије, П, стр. 152. 
68) »Лична забиљешка Н. Н. Обручева«, као додата·к бр. 1 у М. Газенгамф, 

о. ц. 

69) Michael ВоЈГо Petlt'ovlich, The Emergence of Russian Panstavism 
1856-1870, New Уогk, 1956. 

70) »Projet d'·o!'ganizatlion pour la Bu1gari·e«, n•orvernbra 1876, »Освобожден 
ние Волrарии от Турецкоrо ита«, I, »Освободи-rелная борьба Юж:них 
Славян и Россия«, Мсюква, 1961, стр. 491. 

71) Ј о в а н Ристић, о. ц., П, .стр. 143-144. 
72) I т а .n u е 1 G е :i s s, Der Berlin Kongтess, Pгotocol 2, s.tr. 39. 
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»Soitwendтs et caiUSeгioes •d'IUn dipliamЗJte«. I Паришки мир 1856. се одви
ја у повјерљивим разговорима изван официјелних сједница, уз ус

лов тоталне изолације Русије.7S) Српски представник у Берлину 
1878. уопште не жури да поднесе захтјев да га припусте конгрес
ном столу (као његов грчки, румунски и персијски колега), јер вје

рује да је то формалност, док се главне погодбе врше изван Конгре

са: »послови се свршавају изван конгреса - између самих великих 
сила, па у толико пре ће се решити и наше питање иза кулиса«.74) 

Без обзира на раније тајне споразуме, свака је од великих сила 
настојала да, прије него дође до стварног мира, осигура своје добит

ке. Унапријед се знало да Русија сама не може склапати мир са Тур

ском. По одредбама Паришког мира. (тачке VII и VIII), велике силе су 
имале право посредништва у случају да Русија дође у несnоразум са 

Турском.75) Турска је заиста искористила то право, а подржава је 
Енглеска и ускоро Аустрија, идејом о сазиваљу једне европске кон

ференције. Русија је унапријед рачунала на ову могућност и захт
јев за европским мировним скупом није јој био изненађеље. То је у 

природи првобитног циља рата 1877, који је тежио за дефинитив
ним сломом Паришке антируске коалиције из 1856. и повратак Бе
сарабије. Заузимаље Цариграда се не уноси у ратни циљ и то се до

луштало само као крајља мјера.7°) Дио руске званичне политике по

држава мисао да би заузимаље Цариграда промијениле ток руске 

историје. Истакнути је либерални политичар Б. Н. Чичерин оцјељи

вао да би заузимањем Цариграда »центар теже био пренесен на југ, 

и Русија би тиме престала· да буде Русија«. Ту је оцјену одобравао 

и сам руски цар,76а) без обзира што је она могла бити накнадна ут
јеха што је тај циљ 1878. у Берлину изгубљен. Званична политика 
од почетка рачуна на један »мали мир« у којем би била гарантова

на аутономија Бугарске редуциране на дунавски вилајет, добива

ље Бесарабије и увећање Црне Горе.77) Сасвим је вјероватно да при

станак Русије на конгрес почиње од 18'66. и 1870, кад су тражили да 
се пруски ратови против Аустрије и Француске заврше европским 

конгресима.78) Од почетка се сматрало да ће мир Русије са Турском 
бити само лрелиминарни мир, примирје •»опште принципијелне при
роде«, па је на савјетовању у Породиме, 22. јануара 1878, закључено 

73) W i n f r i е d Б ·а и m g а ·Г t, Dет Friede von Paтis 1856. Studie:n zum Ver
haltnis von Kгiegsfiihrung, Politik ~Und FriedensbewegUJng, Mtinchen, 1972, 
str. 171-172. 

74) Ј о в а н Р •И с т•и h, о. ц., П, стр. 190. 
75) Члан VIII Паришк:ог мира предвиђа арбитражу у случају конфлИ'К"Га 

прије и:зби:јања непријатељства, а 1878. f:Y непријатељства веh била 
у току. 

76) А. Л. Н а р о ч н и ц к и й, БалкаНQКИЙ кризи;с 1875-78. гг. и великие 
державы, у »Међународни научни скуп ... "'• 1, стр. 34. 

76а) Б. А. Г е о р r и е в, Н. С. К и н я п и н а, М. Т. П а н ч е к о в а Б. И. 
Ш е р е м е т, Босточний вопрос во внешней nолитИЈКе Росии. Конец 
XVIII - начало ХХ в. Москва, 1978. стр. 235. 

77) G ·i s е 1 а Н i.i n d g е 111, о. с., str. 210. 
78) R е i n h а r d W i t t r а m, Bismaтcks Russland.spolЩk nach dет Reichs

grii.ndung, »Historiзche Zeiltschгift«, 186, 1958, str. 261. 
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да се са Турском nотnише само ·»nримирје«,79) или nрелиминарни 
мир, како је остао nознат у историографији. 

Идеја је била да се мир nостигне онако како је 1866. nостигнут 
између Пруске и Аустрије, кад је након прелиминарног мира у Ни

колсбургу дошло до коначног мира тек у Прагу. У овом руском слу

чају разлика је била у томе што је било најnрије nримирје у Једре

ну, па nримирје у Сан Стефану и коначно мир у Берлину. Рачунало 

се да је у nротоколе овог nрелиминарног мира у Сан Стефану тре

бало унијети само <»основе будућег уговора и устуnака нама на ко

је ће се обавезати Порта«. Вјерова·ло се да ће nослИЈје тога једна кон
ференција великих сила nотврдити ове основе, а она се nредвиђала 

у Одеси, Баден-Бадену, Севастоnољу, Петерсбургу или Цариграду.ВО) 

Полазило се од тога да Русија има nраво да се сnоразумије са Турс

ком само око демаркационе линије, а да ће Турци nристати на да

лекосежнија nолитичка рјешеља само nод условом да се с љима са
гласи Европа. Одатле је Н. П. Игљатијеву дата инструкција, кад nо

лази у Једрене и Сан Стефано на nреговоре, да се »nрелиминарном 

миру не даје карактер формалног и коначног уговора, него једнос

тавно nрелиминарног уговора. Поред тога би било боље да се не 
улази у одређене nојединости. Усnостављаље граница Бугарске и др

жава које nостају независне и увећаље територија, вјероватно ће ући 

у категорију nолитичких nитаља, па то nретресаље може сада бити 

само nривремено и случајно. Ви ћете сами и на мјесту одлучити да 
ли у тој условној форми треба о тим стварима уоnште водити nре

говоре«.81) 
Санстефански мир који је склоnио Иrљатијев са турским де

легатима, иnак је био више од nре·лиминарноr мира, по основним на

мјерама које му је давао љегов творац. Прије свега, он није nоштовао 

раније тајне сnоразума са Аустро-Угарском у Рајхштату у јулу 

1876. и Будимnешти у јануару 1877. Треба· сумљати у изјаве Игља
тијева да он за те тајне споразуме уопште није знао, да их је Гор

чаков од љега скривао и да је за љих у детаљима сазнао тек касни
је, кад ra је цар слао у Беч да се тајно споразумије са Андрашијем 
о ревизији Санстефанскоr мира.82) 

Постоји разлика међу двије струје у руској диnломацији. Јед
на је умјерена., око Горчакова и Шувалова, која од почетка рачуна 

на евроnски мир. Горчаков вели Андрашију, 12. јуна 1878, да он 
»Кu?Сад није био за Санстефански уговор«, него само за основицу 

мира који ћи одредити Европа. Шувалов у једном дугом разговору 
са Андрашијем, у ноћи између 12. и 13. јуна, вели да је Санстефан
ски мир био »Не<:рећа, не за Аустрију него за Русију, највећа глу

пост која се могла урадити ... Бугарска какву је Игљатијев хтјео 

створити јесте бесмислица.:.SЗ) 

79) Н. П. И г н а т е в, Сах Стефахо. ЗЗIIИск.и ... , стр. 8. 
80) IЬi.d, стр. 9, 12, 13, 16. 
81) Iib'id, стр. 86. 
82) Ibld, стр. 7, 337. 
83) Andтassy - Фрањи Јосиnу, 13. јуна 1878, у А 1 е х а n d е r N о v otlfl у, 

QueHen un.d St·udien. zит Geschichte des Berlineт Kongresses 1878, Band 
I, Graz-Юiln, 1957, stг. 83, 84; В. А. reoprиjes, Н. С. КињаПИЈНа, М. Т. 
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Игњатијев, ипак, није сам творац Санстефанског мира. На 

крају га се и он одрекао, одмах послије потписивања и ишао у Беч 

да Андрашију понуди споразум и окупацију Босне и Херцеговине. 

Без обзира на. то што је он у кругу руске дипломације био родона

челник идеје о Босфору као >>улазним вратима нашег дома«84), на 
коју ће се позивати сви анексионисти до 1917. и што је мислио да би 
руска окупација Цариграда и Галипоља онемогућавала ула

зак британске флоте у Мраморно море, ипак је са Санстефанским 

миром хтјео да постигне други циљ, а не да демонстрира ратно рас

nоложење. Збо·г граница БугарСI{е, он је Турској поставио ултима.

тум (на који му је Горчаков дао само условно одобрење),85 настојеhи 

да nрије коначног рјешења дође до сnоразума. у максималним гра

ницама како би се могла имати боља стартна основа за коначан спо

разум. Његов је циљ био да створи велику Бугарску под руском кон

тролом због будућег развоја источног питања. Између осталог, он 

Бугарској проширује границе што више како би се у православној 

цркви увео мир. Захваљујући »близини руских бајонета«, тај је црк

вени мир изгледао на дохват руке 1878,86) па се надала да ће грчка 
nатријаршија лако nристати на nовлачење владика из о·квира грани
ца бугарске егзархије. Он одбија идеју турско·г делегата у Сан Сте

фану да би због муслиманског становништва једна међународна ко

нференција требала да провјери да ли: се народ на одређеним мјес

тима осјећа бугарским.В7) Због хитње око мира, он није успио да на 
пролазу кроз Букурешт добије од румуњске владе nовратак Бесара

бије у форми »une affailтe .de puxe COIUJГtoisie«, као обавезу савезника 
да то сам уради nрије мира,88) без обзира на пријетње Румунима да 

»ћемо· сами узети ако не дате«.В9) 

Није тачна тврдња раније историографије да је Санстефанс

ки мир искључиво дјело Игњатијева, а да је Горчаков пристао на ев

ропски конгрес у Берлину због »старачке склоности ... за конферен
цијама и због слабости према европски:м договорима«.9О) Након руске 

nобједе у рату nротив Турске, све су велике силе пожуриле да се у 

nосебним тајним споразумима са Турском обезбједе комадом терито

рија који he им Конгрес потврдити. Аустро-Угарска је без успјеха 
nокушавала да то уради са Босном и Херцеговином, а Британија усп

јешно са Кипром. Санстефански је мир само дио опште nримје
њене методологије да се nрије европске санкције територијалног ми

нимума nостигне у сепаратним договорима са Турском територијални 

максимум. 

Руска дипломација је од почетка рачунала на европски конг

рес. Након отпадања идеја о Одеси, Севастоnољу и неким другим 

84) Игнатев, о. ц., стр. 100, 101. 
85) IЬi·d, стр. 221. 
86) IЬi·d, стр. 97. Тада је још буга1)ски егзарх био у Цариграду, а еnископи 

ю1:су отишли у своје диоцесе. В. Кприл Патриарх Бьлrар
с к и, Бьлгарската егзархия в Одрmюко и Македония след осво6оди
дителната война 1877-1878, 1, 1, Софиа, 1969, стр. 22. 

87) Н. П. Иrнатев, о. ц., стр. 171. 
88) Itbld. ·стр. 13. 
89) М. Г а з е н к а н 1Ј Ф, D. ц., стр. 90, биљеошка 

90) Н. П. Иrнат!'!в, о. ц., ст.р. 90, биљешка 
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мјестима, Горчаков је nристајао на Баден-Баден како· би се у том 

одмаралишту сnојило )>Корисно са nријатним«91) и како би имао ви

ше изгледа да, одбијајуhи Беч и Лондон,112} улога nредсједника ску
nа у ванnрестоничком мјесту буде nонуђена њему, а не аустријском 

или енглеском министру сnољних nослова. 

У nроцедури сазивања Берлинског конгреса, једно зн<:•шјно тЕ> 

хничко nитаље је било да ли he то бити мировни скуn у форми кон
ференције, или конгреса., као и питаље мјеста одржаваља тога ску
па. Разлика је између конференције и конгреса у томе што је кон

ференција скуп делегата нижег ранга, а конгрес је, по дефиницији 

савеза од 1814, био скуп »ei•ther ru.nder !the immedialte auэpices of the 
1S1CJ1Vereig111s 1Jhemэe1Yes, •ОО" ·Ьу their respective mi.nisters«. Ово питаље 
није још сасвим рашчишhено.93) Идеја да то не буде конференција 

»него конгрес на коме h.e узети учешће Први министри (~eilteпde Mi
nister} великих сила.«94) дошла је у преписци Горчакова, Андрашија, 
Бизмарка и Дербија. Берлин је изабран због предсједавајућег мјес

та Бизмарку, а отпали су приједлози за Баден-Баден, Дрезден, сва 

друга маља мјеста и: нељемачке nрестонице. 

Битно у цијелој процедури припремаља Берлинског конгреса, 

по чему је добио европски карактер, јесте та.јно споразумијеваље ве

ликих сила са Турском и између себе, прије него је до Конгреса до

шло. Основно обиљежје тог тајног споразумјеваља је било у одбаци

ваљу конкретних рјешења Санстефанског уговора, а прихватаље 

њеrовог духа да се у споразуму са Турском на двојној основи од ње 

добију политичке и територијалне концесије. То важи не само за 

Британију и Аустро-Угарску, него и Русију саму, која је у свим тај

ним споразумима од почетка напуштала Санстефански уговор као 
неважећи. Чак и творац тог уговора, Н. П. Игњатијев, одлази у Беч 
са понудом да Аустрија окупира Босну и Херцеговину, под условом 

да прихвати остале одредбе Санстефанског споразума.95) Открио 

је само жељу Аустро-Угарске да контролише цијели запа~дни Бал

кан.96) Права ревизија Санстефанског мира извршена је у спорэ.

зуму Русије и Велике Британије, 30. маја 1878. (Салисбури-Шувалов, 
Меморандум 1). Русија је пристала не само на подјелу Бугарске на 
два дијела, него и: на одредбу да западнобугарске границе буду исп

рављене по националном принципу, тако што би небуrарско станов

ништво остало изван бугарских граница. У принципу је та граница 

91) I.bld, стр. 111, 163. 
92) Го~чаков - НовИIКову, 1. фебруара 1878, ~освобож.ценије Бмrарији«, 

П, стр. 437. 
93) Alexan.der Novo1Jny, о. с., str. 51. 
94) Beu·st - Deri'Ьy""'U, 5. febrnшra 1878, i 7. marta 1878, »BriФils•h au1rd Foтeig)!'ll 

State Papers, 1877-1878«, LXIX, LOil'ldcm, 1885, sЬт. 794, 797; Bi:smarok
Biilow-u, 10. febг.ua:ra 1878, »Die Gтosse Politik der Еитораisсће Kabl
nette", Berlin, 1926, П, str. 189; »Aujzeicћnung des Staatssekтetiiтs des 
Ausweтtigen Amtes von BiПow«, 2. feЬruмa 1878, isto, str. 177; Al·exan
d е r N о v otn у, Der Berliner Kongтess und das РтоЫет eineт Euтopa
iscћen Politik, »ШstorLsc.he Zeitschrift«, 186, 1958, str. 293. 

95) Г р r у р Ј а к ш и h, Бос~а и Херцеzови~а ~а Берл.и~ско.Аt кcmzpecy, 
Београд, 1955, стр. 23. 

96) А. В. В и т о л, Турция и европейские де.ржавы на Берлин екС/М кон-

11ресе (1878 г.), »ТюрiКолоllический сборник«, 1973, Москва, 1973, ~р. 122. 
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ишла линијом Нови Пазар- Серес, која је Бугарској остављала ма
ли дио источне Македоније.97) Уговорена је да сјеверна Бугарска 
добије политичку аутономију под кнежевском управом, а јужна 
унутрашљу аутономију (»на примјер, по обрасцу аутономије, која 

постоји у енглеским колонијама<<) са хрШIIћанским гувернером на ро·к 

од 5 до 10 го·дина. У источној Ана,цолији се допуштала поправка гра
нице у корист Перзије и враћаље Турској једног дијела са трговач

ким путем. Русија обезбјеђује посјед Бесарабије. У основи је овим 
споразумом Русија пристала на потпуну измјену Санстефанског 

прелИМУmарноr уговора непуна три мјесеца послије љеговог закљу

чиваља. А кад долазе у Берлин, Руси напомињу својим партнери

ма да пристају на све захтјеве, па чак Шувалов Андрашију саопш

тава и руску тактику на конгресу: најприје јак отпор, да би на 

крају дали пристанак на захтјеве који се од њих траже. Пристали су 

на све захтјеве Аустро-Угарске, сем да, се лука Бар одузме од Цр

не Горе.98) Тако су сви споразуми до којих је дошло на Берлинском 

конгресу били утаначени прије њега. Он је заиста био позорница на 
којој се радља дешавала иза застора. 

Са своје стране, Британија је склапаљем >>Oonventiюn юlf De
ferusi,ve .&lHam.•ce« са Турском од 4. јуна 1878. (са додацима од 1. јула 
и 14 августа), успјела да добије Кипар,99) с правом да• га задржи у 
случаја }>ii BatoiUIIIl, .A!dia,han, Kars, <J>r any of ·tlhem, sha-11 Ье retained 
Ьу Russi,a«, или у случају било ког руског покушаја у будуhности да 
заузме посједе у Азији. 

Андраши је покушао да на исти начин од Турске добије одоб

реље за окупацију Босне и Херцеговине. Beh 28. марта 1878, покре
нута је та идеја, а њу је подгријавао и Бељамин Калај кад је ус

коро упуhен на Исток.100) Турци су отезали бојеhи се да ће то навес
ти и Италију да тражи Скадар, па је, након сједнице владе од 18. ап
рила, та идеја одбијена,. Британија и Њемачка су подржа·вале овај 

аустријски захтјев. Са Британијом је Аустро-Угарска склопиша уго

вор, од 4. јуна 1878, о смаљељу Бугарске и препуштању Босне и Хер
цеговине Аустрији. На самом конгресу, Андраши је имао потпуну 

подршку Њемачке, али је ипак одбио да Бизмарк буде тај који he 
поднијети приједлог о аустријској окупацији Босне и Херцеговине, 

како се »не би показала зависно:ст политике Аустрије од Њемачке« . 

Није прихватио ни Бизмаркову идеју о трајној понуди (Британија, 

Њемачка, Аустро-Угарска). СпоразУЈ11ИО се Андраши са Солсберијем 

да ту идеју он изнесе на Конгресу, при чему ће ријеч ))анексија<t би

ти избјегнута, иако he остати могуГ1ност да ставовништво то само 
уради. Шувалов је приrхватио ову процедуру, уз жељу да се за но

вопазарски санџак направи посебни уговор.101) 

Оваква претходна режија Конгреса је до крајности поједиоста

вила љегов ток w расправе о окупацији Босне· одузеле су само по-

97) >>Сборник до·rовЩ>ов Росији«, ст.р. 177. 
98) Alexa.ndeт Novot:ny, о. с., str. 83, 84. 
99) »!State Pa;pei'IS«, LXIX, стр. 744, 746, 769. 

100) Г р гу р Ј акшић, о. ц., стр. 24. 
101) An,dJгassy - Ф:раН>И Ј·осифу, 25. ј(}'На 1878, А. Nov.otny: о. с., стр. 97, 98. 
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ловицу једне сједюще. Само је турски делегат привремено nротив
рјечио. Турској влади Андраши је предлагао једну декларацију да 

султанов суверенитет неће бити угрожен аустријском окуnацијом 

Босне,102) а 29. маја је тражио потписиваље једне конвенције од 10 
чланова.tОЗ) Преговори око љеног nотписиваља отегли су се око го

дину дана и она је потписан<11 тек 21. априла 1879.104) Аустро-Угарска 

је признала султанов суверенитет над Босном и Херцеговином. -у· 

накнаду, добила је право да у новопазарском са.нџаку за одређено 
вријеме држи три војна гарнизона (Прибој, Пријепоље, Бјелопоље). 

У међувремену, морала је аустроугарска војска да у крви гуши от

пор окупацији Босне и Херцеговине, који је султан тајно помагао. 

Истог је карактера био покушај сnоразума Аустро-Угарске са 

Србијом и Црном Гором. Српска је влада била опоменута из Беча да 

своје акције не смије управљати nрема, Босни и Херцеговини, јер је 

то аустријска зона. Иако је одлучила да не даје никаква обећаља 
»Из којиос би изгледало, као да се Србија одриче Бо1.:не, или да је 

устуnа«,105) она је, иnак, nоштовала аустријске интересе и приклони

ла се овој Андрашијевој процедури. Санстефански мир је отвориС> 

српско-аустријско nриближаваље.106) На nуту за Берлин, српски 
представник Јован Ристић се задржао у Бечу и у начелу nристао на 

један трrовачки и жељезнич1ш уговор.107) До њеrа је дошло 8. јула 
1878, када је Ристиh nотписао двије конвенције: трговачку са перс
nективом на оствареље царинске уније и жељезничку која је српске 

жељезнице везала за аустријске. Шувалов је од Ристића у Берлину 

тра.жио да се споразумије >>на сваки начин<<. Слично је било и са Цр

ном Гором, којој је одмах након Рајхштатског споразума 1876. nу
ковник Темел саоnштио линију аустријског интереса у Херце
говини.1ОВ) Питаље трговачке контроле нове црногорске обале је рје

шавао на састанку црногорског представника са Андрашијем у Ве

чу, а коначно у сnоразуму СЭЈ Шува..ловим, који је осигурао луку Бар 

(Јtцрну тачку« у преговорима, како вели Шувалов).109) Коначно је 

1878. пуковник Темел дао црногорском кнезу неколико хиљада 

гулдена као помоћ за лакше nацифицираље Херцеrовине.НО) 

У таквим околностима тешко је говорити да су расnраве на са
мом Берлинском конгресу, онако како су унешене у протоколе за-

102) К е т а 1 Н. К а r р а t, The Ottoman Attitude toшards the Resistence 
ot Bosnia and Heтzegovina to the Austrian Occupaticm in 1878о:, »Збор
IНИК радова. Отпор аустроугарској оку;пацији«, стр. 151. 

103) Г р г у р Ј а к w и h, о. ц., стр. 35. 
104) К а r l S t r u р р, о. с., 'стр. 166-168. 
105) Др Н и к о л а Ш к е р о s и h, Заnискици седюща Мtишстарско~ са

вета Србије 1862-1898, Београд, 1952, стр. 325. 
106) Gd s е 1 а Н iin i g en, о. с., stг. 249, 250. 
107) Јован Р<Ист'Иh, о. ц., П, стр. 171; Др Владан Ћорђевиh, 

Србија ua Бер.мшско.м. кок~ресу, Београд, 1890, стр. 45. 
108) Ммло.рад Екмi:!'iиh, Устакак у Боски 1875-1878, стр. 252. 
109) Д ·Р Н о в а к Р о ж н а т о в и h, Црна Гора и Берл.икски кок~рес, Це

тиље, 1979, стр., 35, 72. 
110) Анд!)аши - Темелу, 21. avg;usta 1878, Kтiegsa.rchiv W•ien, No 69-1/30-123. 

69-1/30-123. 
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сједања, по.лазиле од неког стабилнијег принципа или доктрине. То 

је била привремена диоба Турске· са циљем да силе обезбједе бољу 

стартну основу за будућност. То је омогућило да ниједно рјешење 

Конгреса није изгледа:ло трајније природе. 

4) Четврта карактеристика Берлинског конгреса. је·сте крхкосоr 

мира након 1878. у Европи. Имао је право један анонимни писац бро
шуре о окупацији Босне и Херцеговине у Бечу 1878., кад је рекао 
да је Бечки конгрес 1815. оставио »немогућу Европу, Паришки кон
грес (1856) немогућу Турску, а Берлински конгрес немоrући мир«.111) 
Руски представници Жомини и Шувалов кажу српском представнику 
у Берлину 1878. да је у року од 15 година неизбјежан рат Русије 
против Аустро-Уrарске.112) Само је закашњавање Сарајевског атен
тата та~ датум помјерило до 1914. 

Сама процедура споразумијевања сила око Берлинског конгре

са и на њему оставља· мјеста за овакав исход. Конгрес нема доктрине 

и вишег принциnа по ко.ме се раtВна. Обично· се каже да је на Кон

гресу заступан најприје географско-стратешки., па тек онда· етнич

ки принцип.113) То· је тешко бранити ваљаним аргументима. Прије би 
се рекло да је основни принцип оно што је Солсбери савјетовао Гр

цима 1878.: »Tui!ikey'l.s .decay a!I1id •Gir>eece'~ ·~l'10W'th sh-OOJil·d •gQ at an equa~ 
pace«.tH) Свака се сила у Берлину оситуравала за будућност и ни-
једно рјешење није сматрала. трајним. У том смислу, географско

-стратешки принциn је нешто што се само по себи разумије као сре

дство којим се силе служе. Етнички nринцИiii се, међутим, мора до

вести у питање. Мора да се објасне двије ствари: шта на Балкану 

таtда значи етнички принци·п и шта људи: који сједе за берлинским 

столом подразумијевају под ти·м. Да· ли је њихово поимање етнич

ког принципа сагласно нашем данашњем и да ли га они имају као 
изграђену доктрину? 

»Nalti•on-<Ьиlbl.dring pгocess« на Балкану тада још није завршен, 
барем у неким областима гдје је упадљиво каснио (Македонија, Ал

банија). Појам националне мањине није познат на Балкану до 1878. 
При: традициона:лној диоби на хришћане и муслимане, тешко се виде 

унутрашље варијанте међу њима,115) сем што је сасвим јасан однос 

Грка и Словена. Њихов идентитет, поред етничке, религиозне и поли

тичке свијести чине• и неки други фактори. Српски кнез вели да је 
на граници према Бугарској, »народ, нарочито по селима, одушевљен 

за Србију«, због мање порезе и што она не тражи регруте, а Руси (у 

Бугарској) то чине«.116) 
Посебно· је интересантно шта nод појмом етничког принциnа 

мисле људи који одлучују на Берлинском конгресу. То нигдје чес

тито није истражено. У протоколима Конгреса тај пршnџш није по

менут више од 10 пута. Солсбери је говорио о словенско] и грчкој 

111) Die Occupcttion Bosniens und deтen Fotge, Wien, 1878, str. З. 
112) .Ј о в а н Р и с т и h, о. ц., П., стр. 252 
113) Alexan•deт Novot'Ily, Quetlen und Studien, str. 57. 
114) Е v а 'I1 g е 1 .os С о f о s, Greece ctnd the Ectstern Crisis 1875-1875, Thesa

loni1ci, 1975, str. 260. 
115) С у r •u •s Н а m 1 i !fl, Among the Tиrks. Londcm, 1878, str. 265, 266. 
116) .Ј о в а н Р и с т и h, о. ц., п, стр. 205. 
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раси и љиховом »le droilt tde posseder les eglises et les ecdles«. 
спGменуо је и :oles iлterets d''Wle vaillante natholllэ:lite musJ.шnэ:ne« 

у и:сточној Ана:цолији,117) али на питаље Шувалова какG се она зо

ве није знао шта да одговори. Горчаков и Шувалов су говорили о 

»OOilldii'iollls ethnogr<l!phiques tde Ја lllaJticm Builgaгe« и G принципу ве
ћИIНе становништва,118) али са.мо кад је ријеч о успостављаљу бу

гарске границе. Бизмарк употребљава израз »Је ·dtГOiiit ·de gens<<, ве

жући то једном за трговину, а други пут за вјеру.119) Касније је ос
тала љегова формулација да »нема Албанске нације«,120) што би из 

љеговог преферираља костију једног померанског војника сасвим ло

гичнG излазило. Турски је делегат на Конгресу говорио о »вољи на

рода« албаНСКОГ И О »[es ~OICaJl'iJtes rde fi1on;tiere :dcmt lra naC~OillaJ1te es:t 
en·oo·re diouJtet.~~se((.121) Аустријски: је· делегат у име принципа •»tde 1es 
V'oeux de la IPO!pl.!Jl•arЬi•<m« сматраю да су Пирот и Трн српске области, а 
у име истGг тог принципа ШувалGв је мислио да су они бугарски.122) 

Он је сам, у име принциnа једногласности којим се Конгрес равна, 
предложио да се Пирот даде Србији, а Трн Бугарској. Очитледно је 

принцип једногласности на Конгресу имао већу тежину. Француски 

је делегат на Конгресу помиљао •)).point de vтue de la papudati'Oil1«,123) 

како би Враље припало Србији, а не Турској. Велику забуну изазива 

и чиљеница да руска дипломатија говори час о етни'tКU-", а час о 

nриродни-" границама Бугарске. Прећутно се усваја као да је то 

двоје исто. 
У научној се литератури обично као аргуменат о етничким 

границама на Балкану још узимају и границе међу разним етничким 

групама које је прtжламовала Цариградска конференција, као и пре

ли:минарни мировни уговор у Са·н Стефану. Постоји принцип етнич

ког разграничеља иа, у овом по.гледу, маље познатог договора Шу

вало·в - Солсбери О·Д 30. маја 1878. Међутим, ако се ове гранкчне ли
није анализирају са иоле озбиљнијом пажљом, уочиће се очигледан 

несклащ међу љима, без обзира на то што су рађене у приближно ис

то вријеме ИЈ понекад од стране истих стручљака које су диплома
ти консултовали. У цитираном Самнеровом дјелу, »Rлlssia an•d the 
Ball:kans 1870-1878« (стр. 240-241), објављена је карта етничког ра
зграничеља Бугарске по одлукама Цариградске конференције и Сан

стефанског прелиминарног уговора. Оне нису једнаке. По одлука

ма Цариградске конференције, југоисточна Србија са Нишом је до

дјељивана Бугарској, залеђе Солуна остављамо као небугарска ет

ничка зона и цијела граница је била несигурна према каснијим рје

шељима. По Санстефанском прелиминарном уговору, југоисточна 

Србија је вefi враћена Србији, а залеђе Солуна Бугарској. То нису 
тако мале области о којима би се смјеле правити тако велике разли

ке. По споразуму Шувалов - СGлсбери, од ЗО. маја 1878, речено је да 

117) I m а .n и е 1 G е i s s, Der BerHner Kongress, str. 37, 134; Surnner: о. с., 
IStr. 507. 

118) Iobld, стр. 40, 44. 
119) Ibid, стр. 65, 86. 
120) W. N. Medlioott, ·stт. 74. 
121) I m а n u е 1 G е i s s, о. с., str. 106, 119. 
122) IЫd, стр. 144, 146. 
123) 1Ьid, стр. 146. 
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етничка граница Бугарске иде приближно линијом која би се повук

ла од Новог Пазара на сјеверу до Сереса на. југу. Ако се равналом 

повуче линија између те двије тачке, види се да веhина Македоније 

спада у небугарску етничку област. Цијела Вардарска котлина и наr

рочито данашњи грчки дио Македоније је далеко од бугарске гра

нице. Вјероватно би се могло прорачунати да је овом линијом око 90 
посто Македоније остављано изван бугарске етничке зоне. Ка,ц се 

узму у обзир и упореде сва три случаја цртања етничких граница, 

види се да ту нису у питању мале области и да су таква разграни

чења касније више пута постајала поводи великим кризама, па чак 

и узајамним ратовима балканских држава. Стога није уопште оп

равдано да се овакве етничке линије које прави дипломаiГија вели..

ких сила узимају као аргуменат о стварном етничком распореду на 

Балканском полуострву. Једини је прави закључак, на основу ансt

лизе ова три случаја, да је дипломатија великих сила прије и у •rоку 

1878. била крајње конфузна о етничком распореду на Балкану. 'l'o 
се, наравно, односи и на руску дипломатију кој а активно и на првом 

мјесту партиципира у цр!Гању ових етничких линија. Једини мјера

даван афктор разгранкчења је самоопредјељење народа·, а не дипло

матско свједочанство·. Тај принцип, међутим, дипломатија Берлинс

ко·г конгреса није признавала. Одатле је због о·ве рђаве услуге ка
снијим покољењима покушај етничког разграничења остао као из

вор кризе, неразумијевања и узајамних гложења која се никад нису 

зауставила. 

Стварно, Конгрес нема уједна.чен став о етничком праву наро

да и принципу етничке веhине. Могуhност референдума је помиља

на само једном, у вези са Пиротом и Трном. Неиа ријечи о праву на 

самоопредјељење и оно није постало кодификована институција· свје

тске дипломације. КритеријИЈ језика, традиције, трговачко·r пролаза, 

права излаза• на море и етнички принцип су аргументи које су не

ки делегати употребљавали кад и..ч треба и противили им се кад им 

не треба. Етнички принциn је произвољни аргуменат дипломације 
1878. Основно Бизмарково полазиште, које су сви усвојили, било је 
:oune garan:tie soJ.i·dailre et coИective« (9. VII 1878). Јавно мишљење има 
врло мало утицаја на Конгрес. Делегати су могли видјети петиције 

које су подношене Конгресу. Закључено је (17. и 19. VI) да се оне 
»које представљају одређени политички интерес« резимирају, уко

лико су биле потписане. Петиције које долазе са Балкана једва се 
виде, а заиста је међу њима тешко разграничити оне које долазе од 

јавног мишљења, од оних које спремају одређене орrанизације.12~) 

За разлику од етничког принципа, принцип слободе религије је био 

општеприсутан и водеhи. Како се он односио на више области (Тур

ска, Бугарска, Црна Гора, Србија, Румунија), било је спорова. око на
чина уједначења »једне исте формуле за више ситуација« и да се 

нађе »une en.tante generaile«, како вели Андраши (13. VII). 

124) Нарочито се то ОДН()СИ на петиције П()СЛИје августа 1878, В. Кьнчо Ва
силев, Борбата на бьлгарския народ против решенията на Бе.рлин:схия 
конгрес (1878-1879), "Qсвобожднието на Бьлrария от Турско иrо~, 
Софиа, 1958, стр. 381. Једна је организација под називом ~Јединство« 
у овом била нарочито анrажована. 
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Ово је био главни разлог да су сва рјешења Берлинског конгреса 
била историјски краткотрајна и све he се касније ревизије одлука 
Конгреса, до 1918. и 1945., вршити на основи етничког nринциnа и 
nрава народа на самооnредјељење. Тематски, Конгрес је требао да 

заузме становиште nрема одредбама Санстефанског nримирја. Одат

ле су и најглавније бриге ра.зграничења Бугарске и судбина Босне 

и Херцеговине, na затим долазе Бесарабија, Батум, независност бал
канских држава (Срби.ја, Румунија, Црна Гора),nловидба Дунавом и 

мореузима, Света Мјеста, Јермени. Због nрестижа неких тема, изгле

дало је да је главни задатах Конгреса да задовољи интересе Аустро

-Угарске, иза чега стоји интерес Њемачке да сачува Аустрију као 
свог главног савезника. Конгрес ј е омогућио аустријску контролу nу

тева на исток у 4 nравца: Дунавом, преко двије жељезничке линије 
за Цариград и Солун и линијом јадранске обале на Скадар.125) 

На 20 сједница Конгреса учествовала је 20 nредставни;ка из 7 
земаља (no француском алфабетском реду). Само Турци нису посла
ли своје главне nолитичаре на сједнице. Представници малих држава· 

(Грчка, Румунија и Перзија) били су саслушани без nрава гласа.120) 

Срnски nредставник није журио да ту могућност искористи nрефе
рирајуhи уносније тајне дискусије иза затворених врата. Представнv.

ци неких народних nокрета, као босанских устани.ка (Десnотовић и 

Видови!\) могли су да своју nетицију nоставе на. сто док делегати још 

нису ушли. 

У територијалном nогледу, Берлински конгрес је измијенио од

редбе Санстефанског мира. У азијском дијелу Турске је ··смањен 

териториј који је nрипао Русији. Буга-рска је nодијељена на два ди

јела: nолусамосталну кнежевину и аутономну источну Румелију под 

хришћанским гувернером и војном милицијом. Грчкој је обећана ар

битража у случају несnоразума око границе, реформе на, Крети и у 

другим nровинцијама које су је се тицале. Тек се тиме отворИ\Ла бор

ба око ректификације границе у nравцу Тесалије и Еnира_127) Ауст

ро-Угарска је добила nраво окуnације Босне и Херцеговине и држо.
ња гарнизона у новоnазарском санџаку, као и контролу nутева на 

исток. Црна Гора је добила nризнаље независности, увећање терито

рија и излаз на море са луком Бар, док је Сnич додат аустријс

ким nосједима у Далмацији. Црногорска је обала стављена nод ауст
ријску војну контролу и њен nолицијски и санитарни надзор. Срби

ја је добила увећање територија и nризнање независности и била на 

nуту да nадне nод аустријски nротекторат. Румунија је добила nриз

наље независности, Добруџу и острва уз делту Дунава, али је у од

редбама о дунавској nловидби водеће мјесто остављено Аустро--Угар

ској. Русија је добила Бесарабију коју је изгубила миром 1856. У 
Азији је добила териториј Ардагана, Карса и Батума који је nостао 
слободна лука. Перзија је nостигла nоnравку гра-нице у области Ко

тура. Русија је nостигла nотnуну ревизију Паришкоr мира 1856, што 
јој је био један од циљева рата 1877. и nовољнији nоложај у свјетс-

125) W. N. М е dld с о tt, о. с., str. 47. 
126) I т а n u е 1 G е i s s, Dет Beтliner Kongress 1878, str. ХVП. 
127) Evangelos Cofos, о. с., str. 247. 
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кој диnломацији. Ту је, међутим, значајније оно што је изгубила од 
оног што је постигла. У очима балканских народа она ће изгубити 

ореол правичног арбитра. Грчка је постала британски штићеник, а 
Србија аустријски. Српски представник у Берюmу 1878. савјетује 

свом црногорском колеги да обојица напусте политику ослонца на 
Русију и окрену се Аустро-Угарској, наивно вјерујући да уз помоћ 

Аустро-Угарске могу остварити свој идеал заједничке државе Јуж
них Словена.128) 

Врло брзо ће се показати пукотине у систему успостављеном 

1878. У прољеће 1880, избија на површину гранично питање Црне 
Горе и Грчке. Оба су питања извирала из одредаба Берлинског уго
вора.129) Европске силе су присилиле Грчку да се повуче из Тесалњ

је гдје је била упала 1878. Црна Гора није била окупирала цијелу об
ласт коју јој је Конгрес додијелио и ту постоји сукоб са муслиманс

ким становништвом, као што је и Аустро-Угарска имала муке да па

цифира Босну и Херцеговину, употребљавајући армију о,ц више сто

тина хиљада· људи.130) Била је створена »Албанска лига« у току про
теста против одредаба Санстефанског и Берлинског уговора.131) 

Турска. у почетку подржава овај албански покрет, иако ће га касни

је морати у крви да гуши. Она се, 10. јуна 1878, обраћа великим сила
ма: »As we ахе not and -don'tt want •to tbe Tt.WЮs, so we witll qppose 
with all our migh-t a.ny Oille who woo:uJ,d •1iJke 1to ma\ke us Sla'V's, or Aus
trians ,o.r Gгeeks«.132) У својим првим корацима Лига је нарочиту па
жњу обраћала питањима језика и културног јединства албанских 

племена.133) Био је несигуран аустријски положај у Босни и Херце
говини. Само је неуспјех преговора муслимав:ских и српских нотаб

ла у Сарајеву 1880., о заједничкој борби за остварење аутономије, 

или присаједињења Србији, оставио те области у миру. Протест Му

слима·на због аграрног питања и српске политике у новим областима 

око Ниша, довео је до расцјепа преговора. Споразумом са Турском 

владом, 12. IV 1880, успјела је Црна Гора да замијени немирне об
ла(:ТИ Плава и Гусиња за Улцињ.lЗ~) Тесалија је припојена Грчкој 

1881. Ове су послијеконrресне промјене омогућиле учвршhење са

веза Њемачке, Аустро-Угарске и Русије, 18. јуна 1881. Он је прив
ремено омоrућио преношења фокуса ривалства између Русије и Бри

таније у Централну Азију и слободније ферментирање оних соко

ва на Ба·лкану који ће водити уједињењу двају бугарских држава и 

анексији Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске.1З5) Тајном 

128) д р В л а д а н 'В о р ђ е в и ћ, о. ц., стр. 5. 
129) W. N. М е d Н с о t t, о. с., str. 72. 
130) Број је од 160.000 војника, кoлffi\:o процјењује Геtералштаб, поуздаfl 

само за почетак војних операција. 

131) S t а v г о S k е 111 d i, Th.e A~banian Nationa~ Awekening 1878-1912, Pni.n
ceton, 1967, ·Str. 34. 

132) ЉLd, стр. 45. 

133) Б а ј а з и т Н у ш и, Призре'Н,С?Са Jиtza и ocuщme ?C0..4(noueuтe њ e'IWz 
осло6одилаоt?Соz е'Н,титета, ПриштИiНа, 1978, стр. 17. 

134) Р()жнатов.иh, о. ц., стр. 236. 
135) Текст уговора, W.M. Medblcott: о. с., str. 338--41. 
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конвенцијом од 1881, Србија ће nотnуно nасти nод аустријску конт
ролу. Тако је коначно био створен »ћорсокак који се називао ми
ром«.1ЗВ) 

Опште тековине Берлинског конгреса су: 

- јачање савеза Њемачке и Аустро-Угарске у условима оја

чавања евроnске равнотеже и nораза духа револуције на Балканс

ком nолуострву; 

- олакшавање европске жељезничке и оnште трансnортне ек

спанзије у условкм:а разбијања првобитне цјелине отоманског тр

жишта·; 

- дубока криза јужнословенских националних nокрета и бал

канизација њихових антагонизама, који ће се осјећати до 1945. Та
да се институционализује сукоб Срба и Хрвата око Босне и Херце

говине, Срба., Бугара, Грка и Албанаца око Македоније, Албанаца и 
Грка око Епира; Бугара и Румуна око Добруџе; Румуна и Руса око 
Бесарабије; 

- миграције становништва са турског и на турски териториј из 

ослобођеник дијелова, као и nромјена структуре градског становни

штва у неким дијеловима Балканског nолуострва. Општа статистика 

о nромјени мјеста боравка становништва није нигдје израчуната и 

цијело је научио истраживање И1 данас обојено јаким емоционалним 

nрилазима. Број од 2 милиона· људи, привремено и трајно покрену

тих са својих огњишта, по милион на муслиманској и хришћанској 

страни, не би био претјеран;1З7) 

- nобједа принциnа религиозне толермщије и права мањине, 

што први пут у историји Балкана добива међународну санкцију. Бер

лински конгрес је разбИiо старо· црквено јединство на Балкану. По

себним се конвенцијама (21. IV 1879 и 24. V 1881) организују нове 

муслиманске вјерске заједнице изван Турске, у Босни и Херцеговини 

и Тесалији. Аустријска. влада не дозвољава црквено уједињење бо

санско-херцеговачких Срба са карловачком nатријаршијом, него 

их на основу једне конвенције са Цариградским nатријархом 

задржава у nосебној покрајинској црквеној организацији. Идеја гро

фа Игњатијева да се оконча рат у балканској православној цркви 

није остварена и пракса двојних еnискоnа у nојединим диоцезама 

се наставља све до 1912. године. 

- Берлински конгрес ће ојачати дипломатски модалитет спо

разумјевања великих сила, што lie имати за посљедицу да се опас
ност оnштег европског рата, или великих ратова, избјегне за неко

лико наредних деценија. 

136) Ibld, стр. 337. 
137) За муслиманску емиграцију у Турску: В il а 1 S i m s i т, T·U.тkish Emi

gration fтom the Balkans. D·ocumente, Aю.kara, 1968. Нема сИЈНтетич
ког дјела за миграције хришћана. Међу емиграције преко rрающе и 
натраг треба урачунати и унутрашње збјеrове на устаничк:ом и узне
r.треном подручју. 
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R~SUM~ 

LA SOLUTION D'UNE CRISE:· LE CONGRES DE BERLIN DE 1878 
ЕТ SES CONSEQUENCES 

Dans cette etude l'auteur а essaye faire une courte synthese de 
l'histoiтe ,du »Congres d€ Beгlirн< de 1878 et celle de ses c.onщ~quences 
L'histoire du Congres de Berlin у est consider€e sous ses quatre aspects 
essentiels: 

1) Le Congres de Berlin, comme ce1·taines autres grandes reunions 
pacifiq·ues orga.nises рат les g~rai!1Jdes puissances a~vant et aJpre.s 1878 (Con
gres de Vienne de 1В15 et Traite de Versailles de 1919), n'etait pas seu
lement une reunion diplomatique souhaitant la paix, mais aussi une 
reaction contre la revolution precedente. Le Congres de Berlin а em
peche la formation de la base visant а l'unification d'un Etat unique 
yougoslave. C'est par la decision des insurges de Bosnie-Herzegovine en 
1876 concernant le rattachement de celle-ci а la Serble et au Montenegro 
et par la convention dressee dans la meme periode entre le Montenegro 
et la Serble sur la creation d'une communaute composee de toutes les re
gions habltees par la population serbe qu'a ete creee la base de l'unifi
cation d'un Etat yougoslave plus large. Celui-ci а ete autorise par le parti 
politique le plus fort des Croates - le Parti populaire, dirige par Stros
smayer et Racki. La condition fondamentale de la convention а ete posee 
par U.'Autr:i.c.Ьe-Њongr.ie en janvier 1875 et eble exl.geailt qu'И. n 'y ait pas 
d'Etat slave plus fort autour de la Serble. Les grandes puissances ont 
soutenu cette exigence dans plusieurs conventions dont le dernier est 
notaan·ment le tгa.i·te du Oong:res de Ber.Iin de 1875. C'est de сеьtе ma
niere que le Congres de Berlin, tout en etant une reunion pacifique, а 
joue un rбle contre-revolutionnaire dans la revolution des Slaves du 
Sud de 1875 а 1878. 

2) Le Congres de Berlin comme modele classique de la division des 
zones d'interet dans 1es Balkans represente la deuxieme caracteristique. 
Les principaux facteurs interesses dans cette division sont l'Autriche
-Hongrie et la Russie, tandis que le rбle de l'intermediaire entre ces deux 
parties interessees appartenait а l'Allemagne. La realisation de се con
trat а eu plusieurs phases. Au commencement on а offert Bosanska Kra
jina а l'Autriche-Hongrie, la Bessarable а la Russie et l'Egypte а l'Angle
terre. Finalement, apres le traite de Reichtadt de 1876 et les conventions 
de Budapest de 1877, on а etaЬli les accords sur la division par les ri
vieres Timok et Vardar: la partie bulgare а la Russie et сеНе de Bosnie
-Herzegovine а l'Autriche-Hongrie. Les deux parties essayaient plus tard 
d'€largir leu.rs zornes a'u d'e·tr1ment de la pa~rtie cerntraie (Serh!ie, Mace
doine et Montenegro) et c'est ainsi que la Russie а realise les frontieres 
de la Grande Bulgarie avec la Macedoine et que l'Autriche-Hongrie а 
essaye de s'approprier Sandzak Novi Pazar. 
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З) L'auter considere que l'interet reel de la Russie, pendant toutP la 
periode de la crise orientale de 1875 а 1878 а ete l'elimination de l'isola
tion qrui lui await ete imposee pcur le traite de Paris. Quoiqrue oolle-ci а 
ete effectivement annulee par la conference de Londres de 1871, la Russie 
n'a pas toutes les garanties q'un bloc e-uropeen ·ne puisse etre refait oon
tre elle. Cela а influence ses intentions dans la guerre contre la Turquie. 
Dans son plan de guerre ne Ii~ure pas l'occupation militaire de Constan
tinople. C'est pourquoi la Russie considere comme pпШminaire et non 
comme definitive la paix qui а ete conclue avec la Turquie а San Stefano. 
C'est avarnt la paix eruropeenne definitive que cette paix preli·minanre 
devait II'ealiser 1'.acoord Ьilateral avec la T.UJrquie concernarnt les con
cessions dont deciderait le Congres de Berlin. C'est pourquoi l'on de
manlde la Graпde Вrulga.rie avec la Ma•cedJoirne. D',aJUtres puissance ~t 
~saye 'Cie renouveler cette procedure diplom<atique: la G.raпde Bтetagne 
а reussi а s'accorder avec la Turquie sur la cession de Chypre tandis que 
les eff.orts de 1' Autriche-Hongтie porurs s'acoo,гd& avec la Тu.rqruie SUil' 

Sandzak Novi Pazar et sur la cession volontaire de Bosnie-Herzegovine 
ne parviennent pas а se realiser avant le mois d'avril 1879. 

4) L'instaЬilite politique generale etait une des consequences prin
cipales du Congres de Berlin. L'idee que le Congres de Berlin approuvait, 
parmi d'autres facteurs, celui du principe ethnique est fausse. L'auteur 
а analyse les actes du Congres de Berlin pour pouvoir repondre а la 
question sur се que la diplomatie d'alors considёrait comme point de 
depart dans la delimitation de territoire. Apres 1919, la diplomatie inter
nationale agit selon le principe du droit ethnique au territoire (autode
cision et separation). Се principe ne figure pas au Congres de Berlin. 
Les prises de position ne sont pas les memes pour la Macedoine, la Bes
sarabie et l'Anadolie orientale. C'est а trois reprises (Conference de Con
stantinople, traite de San Stefano et Congres de Berlin) que les memes 
representants des grandes puissances trщ;aient trois differentes frontieres 
ethniques de la Bulgarie. C'est pourquoi l'on peut dire que le point de 
depart des grands Etats а ete l'interet et non un systeme humanitaire 
superieur. 
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