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НЕКОЛИКО МОМЕНАТА ИЗ ИСТОРШЕ ЗАЮЬУЧЕНЬА

JEflPEHCKOr УГОВОРА О МИРУ 1829. ГОДИНЕ

Срединой Maja месеца 1829. године, командант руске

Дунавске армще И. И. Дибич добио je из Петербурга npojeKaT

рускотурског уговора о миру. Уз npojeKaT je примио тума-

ченье nojçiwHHX н>егових чланова, као и овлашпенэе за дагье

воЬеше преговора и потписиваае уговора.1 Шал>угш Дибичу

поменута документа, у Петербургу су рачунали да he тежак

положа] Турске и неколико блиставих победа руске apMHje

на фронту у Румелщи приморати султана да затражи мир.а

Зато je Дибичу саветовано да у погодном тренутку предложи

султану Махмуту II да у руски главни ютаб на Дунаву упути

cBoje представнике ради преговора о будуЬем миру. За во-

Ьенье преговора, Дибич je по савету из Петербурга поставио

и одреЬене прелиминарне услове и захтеве. То су углавном

били они исти услови Koje je Pycnja истакла у no3Haroj Декла

рации из 1928. године.

Према noMeHyroj Декларацией, Турска се обавезивала да

призна све ранще потписане споразуме са Руоцом, да плати

ратну штету и да руским трговцима надокнади претршьене

губитке због ометан>а и прекида трговине, а трговачким бро-

довима под руском заставом дозволи слободан пролаз кроз

мореузе (Босфор и Дарданеле) и, Haj3afl, да Порта призна Лон-

донску конвенщцу од 6. jyna 1827. године.3 Уз поменуте усло-

ве, Дибичу je наложено да из]ави да onepaunje на руско-тур-

1 Сви датуми су по новом календару.

* Архив Внешней Политики России (у далем тексту: АВПР), ф.

Канцелярия, 1829, д. 2945, Дашков — Нессельроде, 9. 05. 1829.

s Исто, лист 27; oojaiiiibeibe уз npojeKaT написао je К. В. Неселрод.
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ском фронту Hehe у току преговора бити обуставл>ене. Другим

речима, на Порту се вршио одреЬен психолошки притисак

у намери да преговоре о миру схвати на]озбил>нще и да

пружи CBoj допринос н>еговом бржем закл>учен»у. Y извесном

смислу, ово je био и одреЬен тактички потез jep ce HHje

могло унапред знати какво he бити реаговаае турске владе

на предлог из Петербурга. На]зад, полазило се и од тога да

би Порта у цшьу доби)'а!ьа у времену, Koje joj je неопходно

ради споразумеваньа са западним државама, могла одуговла-

чити одговор на понуЬене joj преговоре о миру.4 Иначе, про-

jeicaT руске владе о миру имао je две варианте: максималну

и минималну. За време преговора са Портом, уколико би

до н.их уопште дошло, Дибич je према добщеном упутству

морао да инсистира на захтевима из максималне, а да евен-

туалне уступке чини сагласно MHHHManHoj варщанти.

Према матерщалима садржаним у onxoBapajyhHM доку-

ментима, централно место у MaKCHManHoj варщанти заузимао

je захтев за признаке и потврду свих привилепца Koje су у

раниjим споразумима измеЬу Русще и Турске дате дунав-

ским кнежевинама BnauiKoj и Молдавии. Конкретно, а према

инструкщцама Koje je гроф Неселроде, руски министар спол>-

них послова, упутио Дибичу, то je значило да Порта мора

укинути веома тежак данак у натури Kojn су становници поме-

нутих кнежевина давали турским властима поред веЬ спора-

зумно установл>ених налога и других даваььа. Y npeflCTojehHM

преговорима, Дибич je морао да се заложи како би Порта

прихватила joui неколико важних услова. Ту се пре свега

мислило на сагласност Порте за доживотно именование госпо-

дара кнежевина, на организащцу локалне милицще Koja би

заменила дотадашн>е турске на]амнике и, Haj3afl, на иреца.]и

BnauiKoj населл на лeвoj обали Дунава, a Koja су и pamije

припадала OBoj кнежевини све док их Турска HHje окупирала

и пpипojилa CBojoj територщи.5

Y упутству упуЬеном Дибичу, посебно се указивало на то

да Pycnja захтева рушеьье турских тврЬава БурЬево и Браила.

Браила се веЬ налазила у рукама руских трупа, па je oeaj

захтев могао бити остварен, док то HHje био cny4aj и са

БурЬево, те je рушен>е ове тврЬаве предвиЬено само у слу-

4ajy да и она падне у руке руске apMHje. МеЬутим, KacHHje, за

време преговора о миру, Pycnja je затражила рушеьье и ове

4 Strateáki plan Mahmuda II sastavljen pocetkom rata nije bio realan.

Dibié, àija se vojska kretala prema Jedrenu, predlozio je velikom veziru

Resid-paái pregovore o primirju. Predlog nije bio prihvacen jer Porta

jo§ uvek nije imala jasan stav o uslovima buduceg ugovora о mini, a

uz to je raéunala i na podräku zapadnih zemalja, Engleske i Francuske,

koja je u tom trenutku izostala. Oóevidno, Porta je povukla pogreáan potez.

5 //сто, л. 32—33.
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тврЬаве, иако je она join увек била запоседнута турским ]еди-

ницама.

Y упутству je било неколико примедаба о Србщи. Найме,

за Cp6njy нису били предвиЬени никакви нови уступци Koje

би Порта морала да учини, али je Дибич био овлашпен да

H3jaBH како се руске трупе непе повуЬи ни са ког дела зау-

зете TepHTopnje све док Порта не испуии одредбе Букурешког

уговора о миру и Акерманске конвенщце у деловима Kojn се

тичу CpÖHje.

Y упутству се подробно говорило о контрибуции. Истина,

о H>eHoj висини HHje се говорило ни у npojeKTy уговора, а ни

у самом упутству, али се она према рачуницама у Петербургу

повепавала сваким даном рата са Турском. Према неким

подацима, у jaHyapy 1829. године су руска влада и лично

цар Никола I сматрали да се могло говорити о 150 милиона

рубала. МеЬутим, у руским круговима се сматрало да се

ова сума не мора исплатити jeflUHo у новцу. Рачунало се да

он може бити заменен граЬевинским дрветом, испоруком рат-

них бродова, или уступан>ем неких турских тврЬава на Кав

казу.6 Y последнем crryqajy долазиле су у обзир тврЬаве

Анапа, Поти, Ахалцих и Ахалкалаки. Али успешан ток ратних

операщца на Балкану омогуЬио je Дибичу да поред контри-

бущце затражи истовремено од Порте и npeflajy поменутих

тврЬава. Дибич je нарочито инсистирао на npeAajn Анапе као

тврЬаве Koja je требало да осигура безбедност свих погранич-

них провинщца Pycnje, а посебно asnjcKor дела ' н>ене црно-

морске обале.

Током преговора, Дибич je непрекидно указивао на то да

би преласком Анапе у руске руке ишчезли разлози за сталне

руско-турске сукобе, a Koje су Haj4einhe изазивале турске

паше, команданти ове тврЬаве.7

Да би показала ceojy спремност за одржан>е добрих односа

са Турском, руска влада je у npojeKTy уговора о миру потврдила

непромеаеност одредаба о разграничен^ на реци Прут. И

мада се истицала руска мирол>убивост и н>ена спремност да

ради на проналажен>у обострано прихватл>ивих решена, овде

je у ствари била реч о нрихватан>у реачно nocrojermx могуЬ-

ности. Найме, у Петербургу су тих дана дошли до заюьучка

да се у реону Прута не може постиЬи ништа више од веЬ

постигнутог, па се зато помишл>ало и на одреЬене уступке

TypcKoj, односно на peBH3Hjy неких одредаба Акерманске

KOHBeHUHje.8 Ynopeflo са тим подвлачена je изузетна важност

питаньа слободне пловидбе водама мореуза, jep je то било

• Lettres et papiers du vice-chancelier de Messelrode, t. VII, Paris

(1908), str. 111.

7 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, л. 41—42.

8 Исто.
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посебно важно са становишта pa3Boja трговине измеЬу Pycnje

и ]ужних делова Европе. Преовладало je мшшьен>е да би за

решение овог питаььа било Haj6on>e укинути сва nocTojeha огра

ниченна, односно укинУти nocTojetiH систем фермана KojHM

je до тада био регулисан и одржаван режим пловидбе Бос

фором и Дарданелима. Место н>ега, Порти je предложен спе-

UHjaaHH споразум KojHM би се на jeflHHCTBeH начин регули-

сали сви проблеми око режима слободне пловидбе, свакако

уз задржаван>е веп nocTojehe новчане надокнаде за пролаз

бродова кроз поменуте мореузе.9

О проласку руских ратних бродова кроз Босфор и Дарда-

неле, ни у npojeKTy уговора о миру, ни у упутствима Дибичу

HHje, меЬутим, било ни речи.

Како се тих дана грчко питание налазило у центру пажше

европске jaBHoera, то оно шце могло бити заобиЬено ни у

npojeKTy будупег уговора о миру, тачное у teeroBoj максимал-

Hoj варщанти. При томе je руска влада сматрала да je протокол

Лондонске кoнфepeнциje од 22. марта 1829. представл>ао у

датом тренутку добру основу за регулисагье овог питан>а.'°

Што се тиче минималне варианте упутства, то у H>oj HHje

дата дета1ьни]а анализа одредаба будуЬег уговора о миру. Она

je уз то била подел>ена на два дела. Први je садржавао

одредбе Koje нису могле бити мен>ане ни под KojHM условима

и о KojHMa je дискуема била апсолутно исюьучена.

За разлику од првог дела, у другом су се налазиле одредбе

о KojHMa се за време преговора могло расправл>ати. Meby гьима

се налазила одредба о разграничен^. Тако, на пример, Дибич

je према добщеном упутству морао учинити све како би два

острва у делти Дунава (Чапал и Лети) припала Руоци, док су

острва измеЬу сулинског и reoprajeecKor канала, уколико би

Порта на томе инсистирала, могла бити враЬена TypcKoj.

Слична ситуащца je била и са границом на Кавказу.11

Дибичу je било допуштено да са Турцима води преговоре

и о висини контрибущце, мада су суму од 1,5 милион холанд-

ских дуката сматрали у Петербургу за sine qua non. Могло

се погаЬати и о начину и времену повлачен>а руских трупа

са заузетих територща, али се ово повезивало, како je веЪ

напред речено, са Портиним испун>е!ьем одредаба Букурешког

уговора о миру и Акерманске KOHBeHunje, а такоЬе и одре

даба о слободи пловидбе, као и неких других.

• Исто, а. 76—77.

«• Исто, л. 68.

11 Исто, л. 77. Vraéanje Turcima pomenutih tvrdava trebalo je da

posvedoèi о mirnim namerama carske vlade. Dibicu je dato pravo da sam

odluéi po pitanju smanjenja kontribucije, kao i o vremenu povlacenja ruske

vojske iz turskih oblasti. Pri tome mu je stavljeno do znanja da to pi-

tanje mora biti usaglaseno sa pitanjem izvrsenja obaveza prema Srbiji

koje su predvidene ranijim ugovorima sa Turskom.
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Четрнаестог jyna 1829. године, одмах после успешно завр-

шене борбе код места Кулевче, а имавши у рукама npojeicr

уговора о миру и OÄroBapajyha упутства, Дибич je посредством

А. А. Фонтона, шефа дипломатског одел>ен>а штаба Друге

руске apMHje, обавестио великог везира, Kojn се у том тре-

нутку налазио у Шумли, да je овлашЬен да отпочне преговоре

о склапан>у мира. Два сата KacHHje, шеф кабинета великог

везира Нури-ефенди^а донео je Фонтону одговор. Том при

ликом je и постигнут споразум да се наредни сусрет представ-

ника flßejy команди одржи Beh следеЬег дана. И заиста, 15.

jyHa, приликом поновног доласка у Турски главни штаб, Фон-

тон се сусрео с личним секретаром великог везира Решид-па-

шом. Том приликом, а на Решид-пашино питан>е о претходним

условима npHMHpja, Фонтон се позвао на текст руске декла

ранте од 26. априла 1828. године.12

Како Решид-паша Huje могао или HHje хтео да се сети

caÄp>Kaja поменуте декларанте, то га je Дибич изложио у

писменом виду. А као што je познато, у H>oj je захтевано да

Порта потврди важност свих до тада заюьучених руско-тур-

ских уговора, посебно Акерманске конвенщце, затим да из-

врши обавезе о исплати контрибушце и надокнади штете

руским трговцима, да пoштyje одредбе о слободи пловидбе

трговачких бродова у реону мореуза и да испуни обавезе Koje

су проистицале из Лондонске конвенщце од 6. jyлa 1827. го

дине.1'

И мада су сусрети измеЬу Решид-паше и Дибича били

препуни лубазности, они у OBoj фази нису дали никакве пози-

тивне резултате. Штавише, уверивши се да Pycnja не одступа

од CBojnx раниjих захтева, а подстакнута чшьеницом да je

Pycnja сама предложила преговоре, што je у одреЬеним кру

говима схваЬено као погодан тренутак за norabaita са №ом,

Порта je заузела став да са преговорима не треба за сада

журити. Такве тактике придржавао се и Решид-паша. Шта

више, добар део турских дос^анственика je веровао да je

Pycnja била приморана да излаз из para потражи у прего

ворима о миру. При том се шпекулисало и са н>еним уну-

трашн>им и са спол>нополитичким пoлoжajeм. Haj3an, желело

се добити и у времену како би се што успешнее привели

Kpajy преговори са Енглеском и Француском о ньиховом езен-

туалном посредован>у у руско-турском сукобу и проналажен>у

решеььа за грчко питан>е.

Разумлэиво je било држанье Турске, али се при овим

првим контактима ни Дибич HHje Äpyroja4Hje понашао. Позна-

BajyhH CHTyaHHjy на бо]ишту, он je сматрао да се прави пре-

» АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л .14—15. Рапорт Фонтона

Дибичу.

•» Исто.
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говори о миру са Турском могу водити тек после одлучног

ударца Kojn би joj био задат на 6ojHOM пол>у. Зато je у разго-

ворима Koje je Фонтон водио са Решид-пашом видео само

одреЬен политички ефекат, и то пре свега у западноевропским

земл>ама.14 Дибич je иначе сматрао, а тако се донекле гледало

и у Петербургу, да бн склапан>е привременог npnMnpja са Тур

ском само задржало продор руских трупа у дубину турско

територще. А такав продор je био потребан не да би се задр-

жале заузете територ^е, а посебно тврЬаве БурЬево и Шумла,

него да би се после потписиваььа уговора о миру вратиле

TypcKoj. Тиме би се пред Европом демонстрирала наводна ру-

ска незаинтересованост за ocBajatbe нових територща, а Ру-

сщи би дало могупност да од Турске floönje oflroeapajyhy ком-

neH3aHHjy за уступл>ене joj територи]е.

И док су преговарачке стране, свака по concTBeHoj cno3Hajn

стварног стан>а ствари, тактизирале и надмудривале се, ситу-

aunja на фронту се до те мере променяла да je Решид-паша

био приморан да обавести Порту како се Турска apMnja на

фронту према PycKoj армией налази у критичном станку и да

неКе успети да се супротстави руским налетима на назваж-

HHjHM деловима oojHurra у Румел1ци. Зато je предлагао да се

са Русима што пре закгьучи npHMHpje.15 Мишл>ен>е и захтев

Решид-паше подржали су и Махмуту II пренели сераскер

XjycpeB-паша и Бехчет-ефендиоа, начелник медицинске службе

на султановом двору.

Наредних дана, почев од 20. jyna, у Цариграду je заседао

Диван. Заседан>има су присуствовали истакнути великодосга]-

ници HMnepuje сераскер Хусрев-паша, uiejx-ул-ислам Тахир-ефен-

доца, реис-ул-кцутаб Пертев-паша, цариградски кад,и]а Абдул-

кадир-бег, башдефтердар Мехмед Садик-ефендоца, као и неке

HCTaKHyTHje улеме и хащце из западне и источне Анадол^е.

На дневном реду заседан>а налазила су се три питан>а: прво,

колико су дубоке несугласице Турског Царства са Енглеском

и Француском по грчком питагьу; друго, рат са PycnjoM; трепе,

питание посредован>а Енглеске и Француске у руско-турском

рату, посебно са становишта оправданости и уопште могуЬ-

ности таквог посредова№а.10

Ставл^анье на дневни ред заседала Дивана овог трепег

питан>а сведочило je о томе да су Bnaflajyhn кругови ото-

манске HMnepnje на челу са султаном, и онда кад je перспек

тива BojHor пораза била jacHa и многим истакнутим турскнм

државницима, joui увек покушавали да се нагоде са Енгле

ском и Француском и да уз н>ихову помоп noKyuiajy да се

14 Центральный Государственый Архив Древних Актов (ЦГАДА),

разряд XV, д. 681, ч. 1, л. 98. Дибич — Нессельроде.

15 Русская старина, 1881, т. 32, стр. 574.

" Исто.
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супротставе Pycnjn, односно да из рата са н>ом изиЬу са што

ман>им губицима.17

Природно да je питан>е рата са PycnjoM имало за Порту

превасходан знача] у датом тренутку. О н>ему се на Дивану

расправл>ало 23. jyna; расправа je била бурна, а мишл>ен>а

подел>ена.18 За наставл>ан>е рата H3jacHHo се и сам султан,

али je Диван и поред тога донео ]ед.но прилично еластично

решен>е. Найме, заключено je да се потражи начин за што

CKopnje закл>учен>е npnMHpja, али да се то уради у Hajeehoj

TajHOCTH зато што се Диван 6ojao непово.ъног реагован>а

jaBHOCTii. А да би се прикриле стварне намере, те донекле

поправила и ситуащца на фронту, по пело] земл>и je o6jaB-

Лэена општа мобилизащца. На службу у оперативним ]едини-

цама су том приликом позване и улеме са султановог двора.19

Сагласно одлукама Дивана била су одмах саставл>ена и

ycßojeHa два документа. Први je представл>ао Портин одговор

на ноту Енглеске и Француске од 9. jyna, а други, Решид-

-пашино писмо Дибичу.

Y првом je Порта одбацила услове Лондонске конвенщце

из 1827 као и мартовски протокол из 1829. године.20 Негативан

Портин став према поменутим актима o6jauiH>eH je чшьени-

цом да су становници Mopeje султановом одлуком веп добили

права и повластице Koje су требало да им обезбеде мир и

благостан>е, сада у cBojcray поданика отоманске имперще. У

ноти Гордону и Хил>емину, посланицима Енглеске и Фран

цуске, Kojn су у Цариград стигли 18. jyHa 1829, дан после

приспеЬа првих вести о Фонтоновом сусрету с турским пред-

ставницима, до детал>а су поновл>ене све одредбе садржане у

ферману и хатишерифу о Tp4Koj, об]авл>еним 30. jyna, 1829.

године (29. мухарема 1245).

Решид-паишно писмо Дибичу упупено je 6. августа 1829.

године. Y н>ему je изражено задовол>ство поводом размене

мшшьен>а измеЬу Фонтона и представника великог везира у

jyHy о прекиду воjних операщф. Одмах затим, паша je пред-

ложио Дибичу да зарапене стране безусловно прекину све

BojHe onepaunje на целом фронту и заюьуче npHMHpje.ei

Неоспорно да je Решид-пашин цил! био, као и у првим

контактима са Фонтоном, да користепи ce npHMwpjeM омогупи

прегруписаван>е IV, V и VI турског корпуса и долазак на

фронт ]единица Мустафа-паше Бушатли]е из Северне Албанще,

па тиме створи услове за ycnennraje Bobe№e onepaunja на

фронту против Руске apMHje. Примир|е je TypcKoj требало да

17 Ovo potvrduju i pregovori koji su 1. avgusta 1829. vodeni izmedu

Pcrtev-paáe, sa jedne straiie, i Goruana, Giljemina i Mjuflinga sa druge.

18 Санкт-петербургские ведомости, 23. августа 1829.

» АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 11886, л. 44—44 об.
м Исто.

" АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л. 24—24 об.
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послужи и за добщан>е у времену око реализащце одлука о

грчком питан>у, о чему су у Цариграду воЬени интензнвни

разговори са Гордоном и Хшьемином.

Y меЬувремену je Друга руска apMnja, предвоЬена Диби

чем, све дубл>е продирала на TepHTopnjy европског дела тур-

ске тери-ropnje. 1едан за другим, у руске руке су прелазили

такви утврЬени реони као што су Мисемврща, А]дос, Бургас

и други. До Тедрена je Дибичу и 1ьеговим )ещтицама било

остало joui само нешто мало више од стотину врста. Зато

кад 7. августа прима Решид-пашино писмо, Дибич не жури

са одговором. Одговорио je тек три дана Kacunje, 10. августа

1829. године.-'2

Дибич у свом одговору истиче да се надао бржем одго-

вору на CBoje писмо од 14. jyHa у коме je предлагао преговоре

о миру. Сада се, меЬутим, ситуащца изменила. Руска apMHja

je прешла планински масив Балкана и налази се надомак

1едрена; она je у nynoj офанзиви. Да би je зауставио, нагла-

шава Дибич, морао би добити такве rapaHUHje Koje му у

HacTanoj ситуации o6e3Öebyje pa3Boj догаЬа|а на фронту. Уз

то, а то je и била поента Дибичевог писма, евенуално npiiMnpje

ни у ком cny4ajy не сме да омете почетак преговора о миру.

За овакав cBoj став, Дибич je имао ослонца и у инструк

ции Kojy je 2. jyjia примио из Петербурга, а у Kojoj се ука-

зивало на то да са закл>учен>ем npHMHpja не треба да жури

него да насади да oflny4yjyhnM ударцем на фронту убеди

Порту како више нема другог излаза сем да прихвати прего

воре о миру.аа МеЬутим, одлучу]'уНег ударца HHje било; он

je тек очекиван. Али je Дибич и дал>е наступав, а Порта му

се могла супротставити je;uiHO десеткованим и дезорганизова-

ним регуларним ]единицама и одредима cnaxnjcKe кон.ице.

О новим BojHHM jeflHHHnaMa HHje могло бити ни речи у том

тренутку jep je мобилизащца спровоЬена уз велике тешкоНе.

Y TaKBoj cHTyaunjH, Порта меиьа CBoje држаьье. По цену усту-

пака EHmecKoj и OpaHuycKoj у вези с грчким питан.ем, она

HacTojn да обезбеди №ихово посредован>е у односима са Ру-

cnjoM. Истина, такав noKyinaj je забележен joui у новембру

1828. године. Тада je Порта преко реис-ул-^утаба предложила

меЬународну rapaHnnjy руско-турског уговора о миру пошто

се оправдано бojaлa да се сама не би могла успешно одупрети

руским acnHpauHjaMa и захтевима. Тада je Pycnja одбнла Taj

предлог, па се на ньега привидно заборавнло, али га je сада

Порта поново ставила у игру.

Портин потез je одговарао и Француско] и EumecKoj,

jep су се б^але како потпуног BojHor пораза Турске тако и

а Исто, л. 26. Дибич — Решид-Паше, 10. августа 1829.

a Исто, д. 2968, л. 87 об. Несельроде — Дибичу, 2 июля 1829; ЦГАДА,

раз. XV, д. 681, ч. 1, 137, Дибич — Нессельроде, 12. августа 1829.
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могупности да Русиja сама, у свом интересу, реши грчко пи-

тан>е. Y поменутом тренутку оне су, са jeflHe стране, преко

CBojnx представника у Цариграду Гордона и Хшьемина тра-

жиле HajnoroflHujy форму за посредсванье у руско-турском

рату, а са друге, због става Турске нрема грчком питан>у,

инсистирале на н>еном формалном признан>у Лондонске кон-

венщце.84

Другог августа 1829. године, Пертев-паша je саопштио Гор

дону и Хшьемину да je Порта спремна да призна Лондонску

конвенщцу и да Грцима у области MopejcKor полуострва и

Кикладских острва обезбеди аутономна права. МеЬутим, cßojy

спремност да TpHKoj призна право на унутрашн>у самоуправу,

Порта je условила повратком свих тврЬава у н>ену надлеж-

ноет, распушташем и забралом обнове Грчке apMHje и join

неким другим захтевима.25

Што се тиче односа са PycnjoM, Пертев-паша je указао на

искрену Портину спремност у погледу потврЬиван>а свих ра-

Hnje постигнутих споразума са нъом, али je истовремено захте-

вао да Pyenja врати TypcKoj све TepHTopHje Koje je npncBojnna

током 6pojHHX руско-турских ратова, као и гаранщц'у за непри-

косновеност и целост CBoje државне територще. Залагао се

joш и за то да Порта у руско-турском сукобу добиje потврду

да he Енглеска и Француска посредовати у том сукобу. И

док су се ми1шьен>а Гордона и Хшьемина разликовала по noje-

диним питан>има, она су по питаньу ангажован>а у руско-тур

ском сукобу била идентична. Найме, док je Гордон у потпу-

ности прихватио турско тумачен>е одредаба Лондонске конвен-

mije, Хшъемино се залагао за то да се н>ихова важност про-

шири и на континентални део Грчке, што овом конвенщцом

HHje било предвиЬено.20

Y погледу посредован>а у руско-турском сукобу, Гордон и

Хшъемино су иэразили одлучну спремност CBojnx влада да

Порти безрезервно изиЬу у сусрет, 3axTeBajyriH само то да

она што пре отпочне преговоре о миру са PycnjoM.

Неколико дана KacHHje, 5. августа 1829. године, Хил>емино

je обавестио Порту о наводно нзме№еним условима Koje je

PycHja истакла у цшьу закл>учен>а мира са Турском. По

Хил>емину, Pyenja je у насталоj ситуации инсистирала на еле-

деКем: на потврди ранних споразума, на отваран>у мореуза

за пролаз руских трговачких бродова, на надокнади штете

руским трговцима и, у виду компензашце за CBoje BojHe рас-

84 С. С. Татищев, Внешняя Политика императора Николая Первого.

Введение в историю внешних сношений России в эпоху Севестопольской

войны, Спб., 1887, с. 185—192.

25 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 91 об. Ливен — Нессельроде,

4 сентября 1829.

м Исто, л. 92.
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ходе, на предав joj тврЬаве Анапа.47 Свакако да je Порта

са интересованэем примила ово обавештеше, али je истовре-

мено узвратила контрапредлозима. Порта ниде прихватила

захтев за контрибушчу, а енергично je захтевала да joj Ру-

CHja врати све ранще одузете тврЬаве, и то у потпуно исправ

ном стан>у.

Изгледа да су на Порти заснивали овакве CBoje ставове

на неким информац^ама према Kojmía je Дибичева apMHja

услед öpojHHx епидеми)'а била неспособна за дал>е офанзивне

onepaunje, те да због тога руски цар, а у цил>у мира са Тур-

ском, тражи посреднике у Берлину и Паризу.38 А кад je 6.

августа 1829. стигао у Цариград лични изасланик пруског

крал>а генерал Ф. Mjyфлинr и обавестио Пертев-пашу о насто-

jaH>y руске владе да прекине крвави рат, да заюьучи с Тур-

ском npHMHpje и приступи преговорима о миру, на Порти су

били убеЬени да je Pycnja заиста неспособна за далу борбу.

На Toj основи су у Цариграду уследили и oflroBapajyhn потези.

Први меЬу н>има односио се на овлашпе1ье Koje je султан

Махмут II дао Пертев-паши да са генералом Д/Цуфлингом отпоч-

не разговоре о условима будуЬег мира са PycnjoM.89 Тешко je,

меЬутим, замислити какво je разочарен>е доживела Порта кад

су н>ени HajncTaiCHyTHjH и HajoflroBopHHjn л>уди сазнали да

генерал нема овлашЬен>а да о склапан>у уговора о миру, па

ни о прелиминарним разговорима у том цшьу, води било

какве преговоре.30

Седмог августа 1829. године, Пертев-паша je одржао са-

станак са Гордоном, Хшьемином и пруским послаником Poje-

ром. Присутни су били и неки чиновники Портине дипломат-

ске службе. Овом приликом je Пертев-паша обавестио посла-

нике о разговору са генералом А^уфлингом, изpaжaвajyhи

6oja3aH да би мир са Русином био несигуран и неправедан

без гаранщца европских држава, али да he Порта заузети

еластичнщи став по питан>у н>еговог склапаньа и да he у

Дибичев штаб упутити ceoja два представника Нури-ефенддцу и

Решид-бега. Истовремено je Пертев-паша замолио енглеског

посланика за caflejcTBo код руске владе ради склапан>а при-

Mnpja на фронту у PyMennjH.31

Само три дана после Пертев-пашиног састанка са посла-

ницима Енглеске, Француске и npycuje, генерал Mjyфлинг

je посебном нотом, а у име свога кралл, обавестио реис-ул-

-Kjyraöa о спремности Pycnje на заюьучен>е уговора о миру са

Турском. Генерал je том приликом пренео султану Махмуту

я Исто, л. 93. Ливен — Нессельроде, 4 сентября 1829.

и Poloiaj Druge ruske armije je bio zaista tezak, ali su njenih 20

hiljada vojnika na teritoriji evropske Turske predstavljali realnu snagu.
M Mjufling je stigao u Konstantinopolj 4. avgusta 1829.

м АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 11886, л. 128.

51 Исто, д. 2963, л. 166 об, Гюобш — Нессельроде.
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II жел>у крала Фридриха-Вшьема III да Турска без икаквих

оклева*ьа ступи у преговоре са PycnjoM. Beh следепег дана,

11. августа, MjycJwiHHry je уручено лично султаново писмо. Y

ььему je изражена Портина спремност да се одазове жел>и

крагьа npycHje и да у том цшьу упути свог званичног пред-

ставника у Дибичев штаб.32

\Цуфлинг je 12. августа примио и званичан Портин одго-

вор на cBojy ноту од 10. августа. Y поменутом одговору били

су изложенн услови под KojHMa je Порта спремна да заюьучи

мировни уговор са Русином: 1. признание територщалног инте-

гритета отоманске HMnepnje и на европском континенту и у

Анадолщи; 2. прихватила je захтев Pycnje да се потврде paHnje

склошьени уговори измеЬу руског цара и турског султана,

укл>учу]'упи и Акерманску конвенщцу; 3. прихватала je од-

редбе Лондонске конвенщце и воЬен>е преговора о Tp4Koj на

основама те конвенщце; 4. изразила je спремност да руским

трговачким бродовима rapaHTyje слободу пловидбе по Црном

мору, али под условом да се тиме не нарушава суверенитет и

TepHTopnjanHH интегритет Турске; 5. пристала je да се у

Цариграду поведу преговори о надокнади штете и руским и

турским трговцима Koja je настала изби]ан>ем рата.33

Нема сумн»е да су услови Koje je Порта истакла у csojoj

ноти од 12. августа 1829. сведочили да je она, суочена са

суровом стварношЬу, а пре свега под yrauajeM непрекидног

напредован>а Руске арми]е према Цариграду, исполнила извесну

попуспьивост. Само неколико дана ранще, ситуащца je била

сасвим flpyroja4Hja. Тада ce HHje могло ни замислити да Порта

прихвати макар и саму помисао да у уговор о миру yfey грчко

питан>е о одредбе о KOHTpn6yuHjH. Било je за то и одреЬених

разлога. Y првом cny4ajy, Tj. уношеше грчког питан>а у уго

вор, то би у суштини значило да о судбини Грчке, интеграл-

ном делу отоманске царевине, ofljiy4yje Pycnja. Што се пак

тиче питан>а уноше*ьа питан>а контрибущце у уговор о миру,

то je била чин>еница дотад без преседана. Jep како je познато,

питание контрибуцще ce HHje могло наЬи ни у jeflHOM уговору

Kojn je Порта било када склопила са неком другом државом.

Сада, меЬутим, Порта je пристала да се о грчком питан>у рас-

правтьа, мада само на основама Koje су предвиЬале одредбе

Лондонске конвенщце. Порта се ни овом приликом не H3jaui-

н>ава о KOHTpHÖyuHjH, али прихвата да се поведу преговори о

надокнади штете HaHeToj трговцима, а то je несумн>иво био

корак у правцу прихватагьа преговора и о контрибуции.

При свему поменутом, чшьеница да je Порта CBoje гледан>е

на caдpжaj будуИег уговора о миру са PycnjoM саопштила

генералу Mjy4mHHry може се протумачити као н>ен преЬутан

зг Исто.

и Исто.
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пристанак на посредничку улогу üpycuje у предск^еЬим пре-

говорима са Русщом.

ílpeAajyhH 12. августа генералу Л/Цуфлингу ноту са сводим

условима, Порта je рачунала да he je он одмах доставити

Дибичу, али се то mije десило. Штавише, 13. или 14. августа

у Цариград je стигло Дибичево писмо упуЬено великом везиру

10. августа. Y н>ему je Дибич одбацио везирову понуду о зак-

л>учен>у npHMHpja. Ако се томе лода]у и вести Koje су у Цари

град стизале из часа у час и према KojHMa je Дибич незадрживо

журио према TypcKoj престоници, онда je jacHO што je паника

захватила не само чланове Дивана него и стране представнике

на Порти. Тих дана су сви били узбуЬени пошто им се чинило

да he Pycnja BojHOM победой натератн Турску да прихвати

непосредне преговоре о миру са PycujoM и да he je приморати

да у уговор о миру ybe и одредба о Tp4Koj. Тиме би Pycnja

постигла велики политички успех и меЬународни углед jep

би се сама nojaBnna као ослободител>ка Грчке. То западне

силе, а ни сама Турска, никако нису ни хтеле ни могле доз-

волити. У HacTanoj ситуации, Порта бира ман>е измеЬу два

зла. Найме, попушта пред Енглеском и Француском по грчком

питаиьу, те 15. августа 1829. године (14. сафара 1245) и фор

матно npH3Haje Лондонску конвенщц'у. Заузврат, посланнци

Енглеске и Француске, Гордон и Хилемино, ynyhyjy 17.

августа писмо Дибичу у коме га o6aBeurraBajy да je грчко

питание Портиним формалним прнхваташем Лондонске конвен-

UHje ступило у фазу свог разрешена, и да сада треба учинитп

све како би се рат што пре завршио.'4 Истог дана се на

Портину молбу обратно Дибичу и генерал А/^уфлинг, KojH

ce у CBoja два писма залагао за обуставу нспр^ателстава и

започин>ан>е преговора о миру.3*

Писма Koja су му била ynyhena, а чщи je цшь био да гэ

зауставе на прилазима 1едрена, Дибич je примио 20. августа

yjyrpy, негде око седам сати. Упознавши се са н>иховом садржн-

ном, а веран добщеним упутствима и concTBeHoj процени си-

Tyaunje, он je мирно кренуо да би примио юъучеве ocBojenor

1едрена.зв

Вест о капитулаци)И .Гедрена стигла je у Цариград 21.

августа увече и у престоници изазвала запрепашЬен>е. А када

су два дана KacHHje у Цариград стигле прве групе усплахнре-

них и избезумлэених избеглица из 1едрена и околних места

Цариградом je завладала неописива паника."'7 Свима се чинило

да су руске трупе веп на капщама фада и да he престоница

" АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л. 48, 49.

:,i Исто, л. 59, Мюффлинг — Дибичу, 17. августа 1829.

" Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. Из переписки графа

Аибича, Спб, 1879, 6.

** Исто.
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ислама и велике отоманске царевине битн за icojn час у Нэихо-

вим рукама. Зар се нешто горе могло десити!

МеЬутим, уместо напада на Цариград, а обавештен да je

велики везир одредио Тахир-ефендщу да са н>им отпочне пре-

говоре о миру, Дибич je 21. августа одредио, а следеКег дана

упутио грофа Toлcтoja, штабног официра Друге apMHje, у

сусрет овом турском вeликoдocтojникy.

Дибич je у свом штабу примио 30. августа нове Портине

представнике Садик-ефенд^у и Абдулкадир-бега и у присуству

Фонтона уручио им Beh ранще припремл>ену максималну вари-

janTy уговора о миру. Тим чином су измеЬу Pycnje и Турске

отпочели преговори о закл>учен>у мира.

Поставлю се питание зашто Дибич mije онда кад je то

нзгледало najßepoBaTHHje и нajлorичниje наредио cBojHM тру-

пама да наставе започете операнде и у трщумфалном походу

заузму Цариград и тиме остваре велики сан свих руских вла-

дара, почев од Катарине Велике, па све до Hикoлaja I. Чини

нам се да je Hajoo-ъи одговор на ово питан>е дао сам Дибич.

Обуставити Bojue onepauHje и што je Moryhe пре зашьучити

мир са Турском, то je по Дибичевим речима био задатак дана

пошто je Дибичева apMHja у тренутку пада 1едрена имала у

свом саставу joui само 20 хил>ада BojHHKa способних да на

ставе ратован>е. И као што je Дибич писао цару Hикoлajy I,

тих BojHHKa je било довол>но да би се дошло до Цариграда

jep Турска apMnja mije практично више noerojaraa, али било

их je мало да би се предузело било шта озбшьнще против

турске пресгоннце у Kojoj се тада налазило више од 600

хшьада муслиманских становника.38 Kacraije, у априлу 1830.

године, у разговору са CBojHM другом Тизенхаузеном, Дибич je

рекао да je гьегова apwnja била подегьена на две колоне, од

Kojux je jeAHa деловала у правцу Еноса, а друга према Мидоци.

Па чак и да je обе колоне cnojno у }ец.ну, ни тада не би имао

довольно снага да заузме Цариград. Али та чшьеница HHje била

позната ни TypcKoj команди, ни страним посланицима на

Порти.''9 Штавише, сви у Цариграду, као и у европским пре-

стоницама, били су уверени да he Дибич заузети престоницу

Махмута И и да he то довести до рушен>а nocrojehnx политич-

ких односа у Европи. А алузи^и о снази и многобгкуности

Дибичеве apMHje доприносио je и он сам веома вешто тиме

што су се н>егови одреди ж>]'авл>ивали у Hajpa3nn4iiTHjHM

местима 3axBa^yjyhH брзим и вештим маневрима.40

" Н. К. Шилбдер, нав. дело, 9.

я Kad se Dibiâ priblizio Jedrenu, Halil-pasa je saopstio sultanu da

Dibic pod svojom komandom ima 40 hiljada vojnika. Pravo stanje stvari

nisu znali ni poslanici zapadnih zemalja; u Carigradu su se pronosile vesti

da ruska armija broji sto hiljada vojnika.

*" Фельдмаршал граф И. Дибич в его воспоминаниях, записанных в

1830 г. бароном Тчэенгаузеном, Русская старина, 1891, т. 70, 51.
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Према томе, Дибичеве речи сведоче не о одсуству жел>е

да се Цариград заузме, него о немогуЬности да се тако нешто

и оствари. Уз то, мир je био потребан да бн се зауставио и

разбио снажан револуционарни талас Kojn je тих дана претио

да зашьусне не само Pycnjy него и целу Европу.

FEW MOMENTS FROM THE HISTORY OF EDIRNE PEACE

TREATY CONCLUSION IN 1829

Summary

In this paper the author treated events which preceded signing of

Edirne Peace Treaty of 1829. The emphesis was put on the project of the

peace treaty between Russia and Turkey, handed to the Great Vezir in

May of 1829 and on the instructions given by the cabinet in Petersburg

to general Dabic, commander of the Second Russian Army on Danube,

about negotiation directions with the representatives of the Porte.

The paper followed the evolution of Porte's stands on offered suggesti

ons about peace making and its efforts to secure friendliness and inter

mediary role of West European countries. England and France and later

Prussia, in her future negotiations with Russia.

Finally, the author explained reasons because of which Russia, after

successful wars in Rumeli and at the entries to Constantinople, stopped

further war operations and hurried to make peace treaty with Turkey.
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