
Лекція 1. 6. Постфранкфуртська

система міжнародних відносин.

Частина 1. 1871-1898 рр.

Питання

  баланс сил у світі;

  основні точки міжнародних протиріч;

  створення воєнно-політичних блоків;

  колоніальні завоювання;

Періодизація історії міжнародних відносин останньої третини XIX – початку ХХ ст.

  1871–1898 рр. – завершення розділу світу великими державами;

  1898–1918 рр. – початок боротьби за колоніальний переділ світу

Загальна характеристика міжнародних відносин

  нові соціально-економічні мотиви у зовнішній політиці країн світу;

  співвідношення сил на міжнародній арені поступово змінюється на користь країн,

що  динамічно розвиваються – Німеччина, США;

  формування військово-політичних союзів;

  вплив на зовнішню політику держав внутрішньополітичної боротьби, агітації і

пропаганди партій, громадських організацій.

Умови союзу трьох імператорів

«Примусово підтримувати європейський мир, вберігаючи його від всяких

потрясінь» (ст. 1);

в разі загрози нападу з боку третьої держави – домовитися про спільні дії (ст. 2);

якщо виявиться необхідним, укласти спеціальну воєнну конвенцію (ст. 3);

угоду можна було розірвана тільки через 2 роки після попередження однієї зі

сторін (ст. 4).

Причини укладання Союзу трьох імператорів

Загострення англо-російських відносин в Середній Азії штовхало Росію до

зближення з Німеччиною.

Австро-угорська дипломатія повністю порвала з ідеєю реваншу і сподівалася знайти

в Німеччині надійного союзника на випадок зіткнення з Росією на Балканах.

Бісмарк також, бажаючи придбати союзника в особі Австро-Угорщини, не хотів в той

же час загострювати відносини з Росією і, навіть, дбав про їх поліпшення. Цього

вимагала його політика тиску на Францію.

Німеччині необхідно було вберегти себе від війни на два фронти.

Етапи існування Союзу трьох імператорів

  6 червня 1873 р. у Відні Алєксандр II и Франц Йосиф підписали в Шенбрунні

розраховану на два роки угоду.
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  23 жовтня 1873 р. до цієї угоди приєдналася і Німеччина.

  У 1878 р. договір сильно похитнувся під час російсько-турецької війни, коли на

Берлінському конгресі Бісмарк підтримав Автро-Угорщину проти Росії.

  18 червня 1881 р. в Берліні був підписаний новий договір, розрахований на 3 роки.

  27 березня 1884 р. він був продовжений ще на 3 роки.

  Значення договору було підірвано загостренням в 1885–1886 р. австро-російських

відносин через питання зовнішньополітичної орієнтації Болгарії та сербсько-

болгарської війни. У 1887 р. замість нього був укладений договір перестраховки.

Договір перестраховки 1887 р

  Росія брала на себе зобов'язання залишатися нейтральною, якщо тільки

Німеччина не нападе на Францію.

  Німеччина – зберігати нейтралітет за умови, що Росія не нападе на Австро-

Угорщину.

  Німеччина знову взяла на себе зобов'язання підтримати Росію з питання про

протоки. У Договорі вперше був намічений контур протистояння коаліцій – Антанти і

Центральних держав (Росія –  Франція та Німеччина – Австро-Угорщина).

Передумови російсько-турецької війни 1877–1878 рр.

  Антитурецькі повстання 1875 року в Боснії і Герцеговині і Болгарії через політичний

і соціально-економічний гніт. В ході придушення повстань турецькі війська чинили

масові вбивства мирного населення. Загинуло понад 30 тисяч осіб; особливо

лютували нерегулярні частини – башибузуки.

  Громадськість Європи виступила з осудом Порти. Публікації в «Daily News»

викликали хвилю обурення. На підтримку боснійців і болгар висловилися Чарльз

Дарвін, Оскар Уайльд, Віктор Гюго і Джузеппе Гарібальді.

  Громадська думка Британії була остаточно налаштована проти «туркофільскої»

політики.

  У Росії з осені 1875 року розгорнувся масовий рух підтримки слов'янської

боротьби, що охопила значні суспільні верстви.

Віктор Гюго: «Необхідно привернути увагу європейських урядів до одного факту,

одного абсолютно невеликого факту, який уряди навіть не помічають ... Піддається

винищенню цілий народ. Де? в Європі ... Чи буде покладено край мукам цього

маленького героїчного народу [про болгар]?»

Слов'янофіли, яких уособлював Достоєвський

Особлива історичної місії російського народу, яка полягала в згуртуванні навколо

Росії слов'янських народів на основі православ'я

Західники, яких уособлював Тургенєв

Заперечували значення релігійного аспекту і вважали, що метою війни є не захист

православ'я, а звільнення болгар

Передісторія війни
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  Бісмарк підтримав Росію в її прагненні розпочати війну.

  15 січня 1877 р. в Будапешті була підписана секретна конвенція, яка

забезпечувала Росії нейтралітет Австро-Угорщини у війні проти Туреччини. Росія

дала згоду на окупацію Австро-Угорщиною Боснії і Герцеговини.

  У квітні 1877 р. Росія уклала договір з Румунією, за яким румунське уряд

зобов'язався виставити війська проти Туреччини, а також пропустити російську

армію через свою територію.

  13 квітня 1877 р. Росія розпочала мобілізацію.

Сан-Стефанський мир 19 лютого  (3 березня) 1878 р.

  визнавав незалежність Сербії, Чорногорії та Румунії, їх територія збільшувалася.

  Боснія і Герцеговина мала отримати автономію.

  Утворювалося автономне князівство Болгарія, яке включало Мезію, Фракію і

Македонію.

  Болгарія мала два роки перебувати під російським управління, після чого отримати

повну автономію, але номінально виплачувати Туреччині данину.

  Туреччина зобов'язувалася виплатити 1,410 млрд руб. контрибуції, з яких 1,1 млрд

погашалися за рахунок територіальних поступок – Ардаган, Карс, Батум, Баязет в

Азії; Добруджі, острів дельти Дунаю та острів Зміїний – в Європі.

  Туреччина зобов'язувалася дотримуватися регламенту 1868 р. по відношенню до

Криту, ввести в Фессалії і Албанії управління за схожим принципом і провести

реформи в Вірменії.

Розділ Сан-Стефанської Болгарії

  Болгарія була розділена на три частини.

  Князівство з центром в Софії оголошувалося васалом Порти, виборний глава якого

затверджувався султаном за згодою великих держав. Тимчасово управління ним до

запровадження конституції зберігалося за російським комісаром, проте термін

перебування російських військ був обмежений 9 місяцями. Турецькі війська не мали

права перебувати в князівстві, але вони зобов'язані було платити Туреччині щорічну

данину.

  Румелія отримувала автономію. Туреччина отримувала право охороняти її межі

силами тільки регулярних військ, розташованих в прикордонних гарнізонах.

  Македонія залишилася в складі Порти як звичайна провінція

Новий статус-кво на Балканах

Визнавалася незалежність Чорногорії, Сербії і Румунії.Перша, що одержала на

Адріатичному морі порт Антібарі, була позбавлялася права мати флот, а морський і

санітарний контроль в цих водах передавався Австро-Угорщини. Територія Сербії

збільшувалася, але не за рахунок Боснії, а за рахунок земель, на які претендувала

Болгарія. Румунія отримувала Північну Добруджу і дельту Дунаю.Австро-Угорщина

домоглася права на окупацію Боснії та Герцеговини, а також тримати гарнізони між

Сербією і Чорногорією – у Новопазарському санджаку, який залишався за

Туреччиною.Виправлення греко-турецького кордону мало вирішуватися за
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посередництва європейських держав в разі їх невдачі.Остаточне рішення про

збільшення території Греції було прийнято в 1880 році передачею Греції Фессалії і

частини Епіра.

Інші умови Берлінського трактату 

  Фракія і Албанія залишалися за Туреччиною. У цих провінціях, а також на Криті і в

турецькій Вірменії, Туреччина зобов'язувалася провести реформу місцевого

самоврядування.

  Туреччина відмовлялася на користь Персії від прав на прикордонне місто Хотур.

  Гарантувалася свобода судноплавства по Дунаю від Чорного моря до Залізних

Воріт.

  Росія відмовлялася від Баязета і Алашкертської долини і отримувала лише

Ардаган, Карс і Батум, в якому зобов'язалася ввести режим порто-франко (вільної

торгівлі). Їй поверталася Південна Бессарабія.

Умови Троїстого союзу 1882 р.

  Німеччина, Австро-Угорщина та Італія взяли зобов'язання (терміном на 5 років) не

брати участі ні в яких союзах або угодах, спрямованих проти однієї з цих країн. 

  Проводити консультації з питань політичного та економічного характеру і надавати

взаємну підтримку.

  Договір поновлювався в 1887 і 1891 роках (при цьому вносилися доповнення та

уточнення) і автоматично продовжувався в 1902 і 1912 роках.

Петербурзька угода 1869 року про розподіл сфер впливу між Росією і

Великобританією в Центральній Азії

  Британія була зобов'язана утримувати свою маріонетку – афганського еміра Шер-

Алі - від спроб розширити свої володіння.

  Росія мала перешкодити своєму васалу – еміру Бухарського – нападати на

афганську територію.

Берлінська конференція (1884)

Цілі:

Португалія представила т. з. «Рожеву карту», яка передбачала об'єднання

португальських володінь в Анголі і Мозамбіку в єдину колонію. Ці плани заблокувала

Великобританія, що розглядала всю Африку на південь від екватора як сферу своїх

інтересів. Франція і Німеччина наполягли на статус Вільної держави для Конго, який

служив ширмою для бельгійської колоніальної експансії в басейні річки Конго.

РІШЕННЯ:

Генеральний акт визнав законність колишніх колоніальних завоювань, письмово

закріпив обов'язки держав, що накладаються на них наявністю сфер впливу.

Проголошувався принцип ефективної окупації, яка закликала країни добувати

сировину в своїх колоніях і пускати його в обіг, а при нездатності самостійно

освоювати багатства колонії – допускати до господарювання на її території інші

держави і їх картелі.
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Уряд У. Мак-Кінлі після вибуху американського броненосця «Мен» в Гавані 15

лютого 1898 р. (причини трагедії досі не з'ясовані) і під приводом підтримки

національного повстання на Кубі (йшла з 1895 року війна за незалежність

Куби) оголосило війну Іспанії.

Підсумки іспано-американської війни

  В ході бойових дій США захопили колонії, які з XVI століття належали Іспанії –

Кубу, Пуерто-Ріко, Філіппіни.

  Згідно Паризькому миру, що завершив війну, Іспанія відмовилася від прав на всі ці

колонії, які були оголошені «вільними державами», проте під тим чи іншим

контролем США.

  Гуам – південний острів в складі Маріанських островів, що підпорядковувався

генерал-губернатору Філіппін, був переданий за Паризьким договором США.
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