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Balkánská krize 1876-78
autorka: Silvie Filipová
Situace: Balkánský poloostrov = tradičně zájmová zóna Turecka - Osmanské říše → od 16. století většinu Balkánu okupovalo. Po rakousko-tureckých válkách v 17. století se turecké panství v Evropě rozpadá. Mezník = “Karlovický mír” 1699 → Turecko ztratilo Uhersko a Sedmihradsko. 
18. stol začíná na B. pronikat Rusko, → porážkou Turecka ve válce 1768-1774 načas získalo Valašsko. 
Významný vliv na uspořádání Balkánu měla rusko-turecká válka v létech 1876-1878. 
1875 – protiturecké povstání Bosny a Hercegoviny = akutní strategická hrozba pro Turecko. Kvůli vybírání daní a odírání bosenských rolníků – situace zrála už dloho, povst. odstartoval incident v Černé polaně, kdy byla přepadena turec. karavana. → 6 měsíců boje
1876 – povstání v Bulharsku
	- válka Srbska, ČH x Turecku, SRB armáda sice 120 tis. mužů, ale jen hrstku důstojníků, posílených o 700 ruských. Neuvědomovali si obrovské skoky v modernizaci i taktice → i na B. bylo srb. rolnické vojsko zastaralé → srb. armáda rozdrcena necelé 2 měsíce po vypuknutí války a otevřena T. cesta na Bělehrad, což vyvolávalo všeobecné srb. zděšení → zasáhlo Rusko, pohrozilo válkou → 2/1877 návrat do předválečného stavu. 
	SRB nepřišlo o území, ale 5000 mrtvých, 9500 raněných, 1,3 mil uprchlíků. Navíc o té chvíle pohlíželi R. na Srby jako na naprosto neschopné vojáky, přenesli náklonnost na Bulhary a uznali právo R-U na okupaci B-H.
1877 – Výsledky krymské války, porážka u Sevastopolu a pařížský mír 1856 R. doslova ponížily a vyřadily ze světové politiky. Spojila se proti němu celá Evropa – bylo mu zakázáno mít na Č. moři vál. loďstvo, budovat loděnice pro vojenské lodi, arzenály a pobřež. opevnění, ztratilo ústí Dunaje, již. Besarábii a Kars. 
	→ úkolem nového min. zahr. A.M.Gorčakova dobývat ztracené pozice. Od spojenectví s Bism. Německem očekávali „porozumění“ pro rus. imperiální zájmy na B. i pro snahy o obn. vlivu R. v E.
→ ruské zásahy do balkánských záležitostí (“pomoc balk. národům v boji za svobodu“) – idea PANSLAVISMU, PANRUSISMU – rozsáhlá kampaň, R. jako ochránce Slovanů v E. x útisk Polska! chtěli satisfakci za krymskou válku a návrat pravoslaví na Balkán, znovu proniknout až k Dunaji a dostat se blíže k Cařihradu + obnovit R. prestiž v Evropě. 
R-U bylo tajnými dodatky k budapešťským ujednáním (1877) zavázáno k blahovolné neutralitě na B, k faktické podpoře rus. váleč. plánů – R na oplátku souhlasí s rak. vládou v Bosně-Herceg.
Nejprve podpora povstání 1875, pak podněcování S. a ČH k válce. Ačkoli k tomu nebylo R. zcela připraveno - Přímý vojenský zásah Ruska 1877  → napadlo T. na dvou frontách: 
	Kavkaz – rozhodné úspěchy, dobytí Batumi, Karsu, pevnost Bajazet,  velel Loris-Melikov 

Balkán – ohromné R. ztráty, T. dobře vyzbrojeni angl. a něm. zbraněmi, R. modernizovali teprve z 20%. Hlavní bitvy – několikaměsíční boje o průsmyk Šipka a pevnost Plevno (rumunské velení – od července do listopadu) → to vše za mimořádné pozornosti celé Evropy. →→ uvolněna cesta na Cařihrad x zásah Británie – nemohli do něho vstoupit
1878 – San Stefano – R. zcela mimo diplom. zvyklosti sjednalo a podepsalo bez účasti spojenců Rum a Srb mír. Nezůstalo v platnosti, ale bezděčně odkrylo pravé cíle R: 
	SRB i ČH prohl nezávislými x ale bez územ. zisků

Rumunsko – přiznána váleč. náhrada, ale přišlo o Besarábii a dunajskou deltu
T. uznalo rozhodující vliv Ruska na B, mělo mu zaplatit 310 mil. rublů
vznikl nový stát „Velké Bulharsko“ (2x větší než SRB) s Makedonií i Soluní → strategická nadvláda Ruska nad B.
=  průhledná snaha R. dostat se co nejblíž Cařihradu, s pomocí vazala BULH
→ → SPOJ protestují, RUM hrozí válkou, SRB obviňují R z „obchodu se slov. bratry“ a z toho, že je hodili do „tlamy Rakouska“. Poukaz na to, že BULH se války neúčastnili, a přesto mají největší zisk  Zřejmě by se schylovalo k další válce, proto spojenci
→ svolávají: 
1878 – Berlínský kongres – nová dohoda upravuje sanstefanský mír (zásah Brit a RU). Nejvíce námitek proti R. expanzi na B. měla Vídeň. Jednání se účastnilo 6 velmocí (VB, Něm, Rak, Fr, It, Rus) a Turecko → R diplomaté neschopní → dopadli spolu s SRB. nejhůře
	VB dostala Kypr

Rakousko okupuje B-Hercegovinu (Bismarck, 1908 přímo připojeny k R-U) a Novozaparský sandžak
část území navrácena zpět Turecku 
Srbsko vedlo úspěšné zákulisní boje proti BULH →
Bulharsko teritoriálně zmenšeno – rozděleno na polovinu – vnizklo Bulharské knížectví a autonomní Východní Rumélie. Obě části byly teoreticky i nadále souč. OsmŘ, fakticky již ale vykročily na cestu k nezávisl. BULH., avšak získalo formálně nezávislost. Hlavou bulharského státu se stal synovec ruského cara Alexander I. Battenberský, který byl však orientován prozápadně a oporu hledal u Německa a Rakousko-Uherska. 1887 panovník nahrazen představitelem něm. šlechtického rodu Coburg-Gotha, což vyvolalo takové pobouření Ruska, že odmítlo prodloužit druhou Ligu tří císařů (první připravil a prosadil Bismarck 1872-3 → donutil cara ke spolupráci s R-U → rus.-rak. vojens. konvence).
→ zahranič. politika cara Alexandra II. byla neúspěšná, stejně jako jeho pokusy o reformy. Za hlavního viníka Rus. dipl. neúspěchů označován Bismarck – ten ve stejné době proslul svým výrokem „Čechy v rukou Ruských znamenaly by naše ujařmení, Čechy anektované Německem znamenají věčnou válku s Ruskem bez pardonu a oddechu“). 
Válka stála Rusko 200 000 padlých, 2 miliardy rublů)
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