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У системі міжнародних відносин 70-80-х 
років XIX ст. одне з центральних місць посідав 
Балканський регіон, де зіштовхнулися інтереси 
великих європейських держав, які претендували 
на виключний вплив у ньому. На авансцену сві-
тової політики вийшло Східне питання, серцеви-
ною якого була балканська проблема.  

На початку 70-х років у центрі Європи вини-
кла нова агресивна держава – Німеччина, яка 
прагнула встановити свою гегемонію на конти-
ненті, використавши для цього Велику Східну 
кризу. Близькосхідний курс був домінуючим у 
європейській політиці Німеччини. Історією до-
ведено, що саме у період канцлерства Бісмарка 
розпочалася експансія Німеччини на Близький 
Схід і її боротьба за встановлення виключного 

впливу у Туреччині. Поступово кайзерівська 
імперія економічно і політично витіснила з От-
томанської Порти Великобританію і Францію. 
Особливості німецької політики на Балканах 
зумовлювалися наявністю у регіоні австро-
російських та англо-російських протиріч з ме-
тою їх використання у власних цілях. Це праг-
нення змушувало німецьку дипломатію прово-
дити звичну для себе завуальовану політику і 
здійснювати гнучку тактику.  

На магістральній лінії експансії Німеччини 
на Південний Схід лежали Балкани. Тому вони і 
стали основним напрямком німецької Weltpolitik 
у цей період. Основним завданням Німеччини 
на Балканах було збереження миру між велики-
ми силами, особливо недопущення військового 
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конфлікту між Росією та Австро-Угорщиною, 
запобігання англо-російському виступу проти 
Туреччини та унеможливлення створення анти-
німецьких коаліцій [1].  

Балканська політика глави німецького уряду 
О. Бісмарка зводилася до таких основних напря-
мків: будучи запеклим ворогом визвольної боро-
тьби балканських народів, він формально у влас-
них цілях підтримував її; провокував Росію і 
Австро-Угорщину до активного втручання у 
балканські справи; настирливо проводив у жит-
тя ідею Союзу трьох імператорів [2]. У ході роз-
в’язання Східної кризи для О. Бісмарка особли-
вої ваги набули стосунки Німеччини з Австро-
Угорщиною і Росією, руками яких рейхсканцлер 
прагнув реалізувати власні політичні задуми. З 
цією метою в результаті тривалих дипломатич-
них комбінацій у жовтні 1873 р. було оформлено 
австро-німецько-російський договір, що мав 
назву “Союз трьох імператорів” [3]. Берлінський 
конгрес довів, що виникла нова рівновага сил у 
Європі, центром якої стала Німеччина. Бісмарку 
потрібен був європейський авторитет, і він усе 
робив для його здобуття: політично загравав з 
Францією та Австро-Угорщиною, постійно ба-
жаючи залишити їх у становищі великих, але 
принижених держав; рейхсканцлер дотримував-
ся нейтралітету стосовно Росії, маючи у ній пот-
ребу як у великій державі, хоча відмовляв Пе-
тербургу у допомозі проти Габсбургів, бо на 
першому плані у нього стояли інтереси двоєди-
ної монархії. Такими комбінаціями “залізний 
канцлер” власноручно руйнував свій витвір – 
Союз трьох імператорів. Звичайно, формуючи 
нову розстановку сил у Європі, канцлер рейху 
не бажав нових конфліктів, але його політична 
лінія, розрахована на створення протиріч між 
європейськими державами в інтересах Німеччи-
ни, сіяла зерна майбутніх конфліктів, що прине-
сли гіркі плоди. Після Берлінського конгресу 
Балканський півострів поступово перетворював-
ся у “пороховий льох Європи”. Через неприми-
ренні суперечки англо-австрійського блоку та їх 
союзників з Росією, що спонукалися німецьким 
рейхсканцлером, балканська криза знову вийш-
ла на історичну арену у 80-ті роки XIX ст., а її 
основу склало болгарське питання. 

Уклавши у 1879 р. австро-німецький договір 
та отримавши для себе союзника проти Росії, 
Бісмарк не збирався остаточно розривати стосу-
нки з царським урядом. Але у плани “залізного 
канцлера” краще вписувався австро-російсько-

німецький союз, ніж угода лише з однією Росі-
єю. Адже глава уряду кайзерівської імперії міг 
одночасно забезпечувати підтримку балканської 
політики Австро-Угорщини, що фактично потрі-
бно було для Німеччини як запорука внутріш-
ньої безпеки та пруського панування, і перебу-
вати у добрих стосунках з Росією, що у компле-
ксі забезпечило б йому лідерство у європейській 
політиці та роль арбітра між зацікавленими дер-
жавами на Балканах і Близькому Сході. Але з 
іншого боку, рейхсканцлер добре розумів, що 
коли Росія не буде відчувати небезпеки з боку 
Англії, то вона може знехтувати союзом з Авст-
ро-Угорщиною, якщо остання не забезпечить її 
інтересів у Балканському регіоні. Недарма у 
бесіді з міністром закордонних справ Габсбурзь-
кої монархії Кальнокі О. Бісмарк заявив, що 
“війна Англії і Росії, з нашої точки зору, є бажа-
ною” [4]. 

Так поступово окреслювалися передумови 
для перепідписання австро-російсько-
німецького союзу. Сторонам необхідно було 
тепер узгодити свої позиції на Балканах. Бісмарк 
з метою припинення суперечок між Австрією та 
Росією повернувся до улюбленої дипломатичної 
тактики і запропонував розподіл сфер впливу 
між ними, провівши демаркаційну лінію від Ду-
наю до Егейського моря, та виніс три варіанти 
розподілу на обговорення сторін. Перший поля-
гав у приєднанні до Австро-Угорщини Македо-
нії, а до Росії – Болгарії. Другий варіант допус-
кав існування автономних держав Македонії та 
Болгарії під контролем відповідно Австро-
Угорщини та Росії. Третій передбачав зайняття 
державами-суперницями основних підпунктів 
(Австро-Угорщиною – Солоніків, Росією – Бос-
фору) та утворення двох угрупувань незалежних 
держав (на Сході – Болгарії, Румелії, Сербії, Ру-
мунії з центром у Константинополі під протек-
торатом Росії; на Заході – Чорногорії, Македо-
нії, Албанії, Греції з центром Солунь (Солоніки) 
під зверхністю Австро-Угорщини) [5; 6].  

Переговори про повторне укладення австро-
російсько-німецької угоди затягнулися майже на 
півтора року. Їх результатом стало перепідпи-
сання 18 червня 1881 р. договору між російсь-
ким, австрійським та німецьким імперськими 
дворами, що ввійшов в історію під назвою Сою-
зу трьох імператорів [7], хоча він фактично не 
являв собою військового союзу, а скоріше – уго-
ду про нейтралітет на випадок того, коли одна із 
держав-союзниць опиниться у стані війни, тобто 
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забезпечував нейтралітет Росії у франко-
німецькій війні та Німеччини і Австро-
Угорщини у російсько-англійській; на випадок 
російсько-турецької війни австро-німецький 
блок гарантував царському уряду невтручання з 
умовою забезпечення їхніх інтересів на зразок 
70-х років (за прикладом Будапештської чи Рей-
хштадської угоди). Сторони зобов’язувалися 
також дотримуватися рішень Берлінського кон-
гресу 1878 р. До договору додавався таємний 
протокол з вирішення балканських проблем [8]. 
Відновлення Союзу трьох імператорів було най-
більш вигідним для Німеччини, адже правлячі 
кола кайзерівської імперії отримували роль арбі-
тра між Росією і Австро-Угорщиною, а також 
союз не допускав російсько-французького збли-
ження, призводив до ізоляції Франції. Досягнув-
ши укладення угоди трьох імператорів, Бісмарк 
будував свою балканську політику на 
“догоджаннях” російській стороні та прагнув 
недопущення протиріч між Габсбургами і Рома-
новими, які б призвели до збройного конфлікту 
між ними. Тому рейхсканцлер невтомно висував 
ідею поділу Балканського півострова на сфери 
впливу: Східна частина – Росії, Західна – Австро
-Угорщині [9]. Договір сприяв посиленню ролі 
Німеччини у загальноєвропейській політиці. 

Нова політична обстановка у Європі кінця 70 
– початку 80-х років XIX ст. стала поворотним 
моментом у політиці німецької імперії на Пів-
денному Сході Європи. Це призвело до підпи-
сання 20 травня 1882 р. договору між Німеччи-
ною, Австро-Угорщиною та Італією, який увій-
шов в історію під назвою Троїстого союзу і був 
спрямований як проти Росії, так і проти Франції 
[10].  

Після підписання австро-німецького догово-
ру та утворення Троїстого союзу інтереси кайзе-
рівської імперії торкалися уже всього Балкансь-
кого півострова. Австро-німецький секретний 
договір, Троїстий союз та угода трьох імперато-
рів 1881 р. становили систему союзів Бісмарка, 
центральне місце у якій відводилося Німеччині. 
Очоливши створений нею військово-політичний 
блок держав, німецька дипломатія на початку 80
-х років ХІХ ст. поставила перед собою завдання 
“залучити до сфери його впливу балканські краї-
ни і Туреччину”. Така політична лінія стала ви-
значальним курсом німецької дипломатії в регі-
оні і разом з економічною експансією до кінця 
століття “набула формули “Дранг нах Зюд-
Остен” по лінії Берлін-Багдад”, поклавши поча-

ток новому комплексу міжнародних протиріч 
[11]. Отже, у балканському питанні, як і раніше, 
Німеччина повністю підтримувала двоєдину 
монархію у її боротьбі з Росією, а австро-
німецький союз тільки посилив єдність цих ім-
перій. Але перед “залізним канцлером” постав 
факт неминучого співіснування на Балканах 
двох суперниць – Росії та Австро-Угорщини. Та 
це не лякало Бісмарка, адже доки погляди та 
інтереси царського уряду були спрямовані на 
Схід, то йому не загрожувала небезпека політич-
них кроків Петербурга на Заході, насамперед 
зближення з Францією. Тому політика рейхскан-
цлера перебувала між двох полюсів: він не міг 
допустити австро-російського конфлікту, що 
спричинив би загальноєвропейську війну, а та-
кож не бажав, щоб Росія відійшла з Балкан, бо у 
тому разі для неї зникла б необхідність союзу з 
австро-німецьким блоком; також Бісмарк не міг 
відкрито стати на бік Австро-Угорщини та підт-
римати її програму послаблення Росії на Балка-
нах і Сході, бо це призвело б до краху Союзу 
трьох імператорів, строк якого було продовжено 
у 1884 р. [12]. Адже тільки при існуванні цього 
політичного угрупування Бісмарк міг виконува-
ти свою основну політичну роль арбітра між 
Росією та Австро-Угорщиною і керувати євро-
пейською політикою.  

Політика німецького рейхсканцлера О. Біс-
марка під час балканської кризи 1885-1886 рр. 
проводилася у звичному для нього руслі. Офі-
ційно Німеччина виступала проти рішучих дій, 
за скликання міжнародної конференції з метою 
вирішення болгарської проблеми. А насправді, 
глава уряду забезпечував європейське пануван-
ня Німеччини шляхом підтримання старих та 
створення нових конфліктів між Великобритані-
єю, Францією і Росією. На фоні розвитку болга-
рської проблеми, що набувала все більшої гли-
бини і широти, продовжували загострюватися 
англо-російські та австро-російські протиріччя. 
Німецького рейхсканцлера, як і раніше, надзви-
чайно турбувала проблема зіткнення Росії та 
Австро-Угорщини, бо у результаті цього виник-
ла б необхідність вступу до цієї війни кайзерів-
ської імперії на боці своєї союзниці згідно з авс-
тро-німецьким секретним договором. Така ситу-
ація загрожувала втручанням Франції у військо-
вий конфлікт і ставила Німеччину перед пробле-
мою ведення війни на два фронти, чого завжди 
бажали і до чого прагнули німецькі військово-
політичні діячі Мольтке та Вальдерзеє, а Біс-



149 Випуск 10. Політичні науки 

марк намагався будь-якими способами уникнути 
цього в умовах ускладнення міжнародного ста-
новища Німеччини [13] . Оскільки у планах гла-
ви кайзерівського уряду одне з провідних місць 
займала війна з Францією, то для Німеччини 
були невигідними суперечки і конфлікти з Росі-
єю. Не бажав рейхсканцлер втрачати і свою пос-
тійну спільницю Австро-Угорщину, і тому йому 
необхідно було врегулювати стосунки з обома 
партнерами по Союзу трьох імператорів, що 
було досить нелегко у зв’язку із їх загостренням 
у результаті розгортання балканської кризи. І 
тому главі німецького уряду потрібно було вда-
ватися до своєї вишуканої тактики дипломатич-
ної спритності. Бісмарк з перших днів подій у 
Східній Румелії зайняв звичну для себе офіційну 
позицію невтручання у балканське питання та 
болгарську проблему. Що ж до своїх союзниць, 
то, як і під час Великої Східної кризи, рейхскан-
цлер заявляв, що “він погоджується з усім, про 
що Росія домовиться з Австро-Угорщиною”, а 
німецькому послу в Константинополі дав ін-
струкцію “втопити у чорнилах” усе румелійське 
питання [14]. Бісмарк, знаючи слабкість австрій-
ської армії та з метою уникнення небезпечної 
перспективи війни на два фронти, планував за-
безпечити Габсбургам допомогу Англії у боро-
тьбі за панівні впливи на Балканах [15]. Але від-
носини між Австро-Угорщиною та Англією, з 
одного боку, та з Росією – з іншого, постійно 
загострювалися. Союз трьох імператорів давав 
чергову глибоку тріщину. Бажаючи, як завжди, 
його зберегти, рейхсканцлер не міг у такій ситу-
ації бути повністю на боці будь-якої із сторін-
суперниць. Тому Бісмарк вдавався до складних 
дипломатичних комбінацій, лавірував між цими 
європейськими імперіями, щоб досягти макси-
муму користі для свого творіння “кров’ю та за-
лізом”: постійно багаторазово проголошував 
повну незацікавленість Німеччини у болгарсь-
ких справах; вмовляв уряд Габсбурзької монар-
хії не так цілеспрямовано і відкрито діяти у бал-
канському питанні проти Росії; агітував петер-
бурзький кабінет до активних дій на Балканах, 
навіть до захоплення Константинополя і Проток, 
пропонував стати покровителем султана і 
“особисто встановити у Болгарії і Східній Руме-
лії status quo ante” [16] та прагнув отримати в 
обмін на підтримку царського уряду деякі еко-
номічні поступки, наприклад, зменшення митно-
го збору на залізо та вугілля. 

 Але політика Бісмарка у 80-ті роки не мала 

на меті лише ангажувати одночасно великими 
європейськими державами – Росією, Австро-
Угорщиною, Францією, Італією, а іноді і Вели-
кобританією та ставити їх у залежність від рі-
шень Німеччини. У цій політиці виявилися нові 
додаткові фактори, що були не менш значими-
ми, а саме – німецьке економічне проникнення 
до Туреччини (постачання зброї, будівництво 
залізниць, надання позик та укладення двосто-
ронніх торгівельних договорів). На шляху про-
никнення Німеччини на Близький Схід і до Ту-
реччини знаходилася Болгарія. Погіршення з 
кінця 70-х, а особливо з початку 80-х років ро-
сійсько-німецьких відносин слугувало каталіза-
тором активізації німецької політики у Туреччи-
ні. Сам рейхсканцлер визнавав у бесіді з фран-
цузьким представником у Берліні Ж. Ербетом, 
що “...нові німецько-турецькі стосунки спрямо-
вані проти Росії” [17]. Це, звичайно, не могло не 
впливати на ставлення кайзерівської імперії до 
болгарського питання. Значне зростання у сере-
дині 80-х років інтересів німецького монополіс-
тичного капіталу до Туреччини торкалося безпо-
середньо й інтересів Болгарії. У цей період німе-
цьке економічне проникнення до цієї південнос-
лов’янської країни робило рішучі кроки. Цей 
факт мав значний вплив на політику кайзерівсь-
кої імперії у Болгарії і був складовою частиною 
загального Drang nach Osten. У свою чергу Біс-
марк проводив звичну для себе дипломатичну 
тактику: пропонував Петербургу ввести війська 
у Болгарію і, скориставшись ситуацією, усунути 
від влади Баттенберга, а також критикував авст-
рійців, що вони “демонстративно виявляють 
вороже ставлення до Росії замість того, щоб да-
ти їй втягнутися у болгарські справи, загрузнути 
у них, а цим самим примусити Англію до війсь-
кового виступу проти неї” [18]. А офіційно 
рейхсканцлер зберігав нейтралітет стосовно пів-
деннослов’янських проблем. 

5 квітня 1886 р. у літньому палаці султана 
Топхане послами шести великих європейських 
держав і Туреччини було підписано акт, який 
означав міжнародне визнання об’єднання Болга-
рії [19; 20]. Таким чином, довготривала боротьба 
за об’єднання країни завершилася успіхом для 
болгарської нації. Підписання Топханейського 
акту стало подією великої історичної ваги. Про-
те глибоких протиріч між великими державами 
Європи на Близькому Сході стосовно балкансь-
кої проблеми вона не вирішила. Вони вступали у 
чергову стадію загострення, основним джерелом 



150 Наукові праці 

якого знову була Болгарія, внутрішньополітична 
обстановка у якій навесні-влітку 1886 р. і боро-
тьба великих європейських держав за вирішення 
болгарської проблеми у власних інтересах спри-
чинили виникнення нової міжнародної кризи. 
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