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В изследванията на Руско-Отоманската война 1877 – 1878  различни ав-

тори се съсредоточават върху различни аспекти на войната – военно-
тактически, политически, религиозен, икономически, като обикновено пренеб-
регват или отхвърлят другите аспекти и категорично определят войната като 
„справедлива” или „несправедлива”, „прогресивна” или „реакционна”. Тази 
статия е опит да се покаже многоизмерността и противоречивостта на Руско-
Отоманската война 1877 – 1878  чрез една дълго премълчавана или подценя-
вана биографична история – тази на семейство Нобел в Руската империя, 
разказана от американския автор Роберт Толф в „Руските Рокфелеровци. 
Сагата на фамилията Нобел и руската петролна индустрия”

1
 Ще се опитаме 

да поставим тази сага в контекста на руското икономическо, политическо и 
религиозно обновление през 19 век, чието естествено следствие е победата в 
Руско-Отоманската война 1877 – 1878 . Руската индустриална революция, 
започнала при управлението на Николай I, достига апогея си при неговия при-
емник Александър II. Мащабните социални и религиозни реформи при царя 
Освободител довеждат до религиозен ренесанс, социално оживление, иконо-
мическа предприемчивост. Ще се позовем на оценката за управлението на 
Александър II и за значението на Руско-Отоманската война на един страничен 
наблюдател, близък до събитията – американския автор от края на 19 и нача-
лото на 20 век – Даниел Грегори.

2
 

Друго обичайно разделение, поне в България, е проследяването на 
войната само на Балканския фронт, където тя се разглежда най-вече като 
„справедлива война за освобождение на православните братя славяни”, като 
се пренебрегва случващото се на Кавказкия фронт, където войната се води 
сред иноверци и инородци и има по-скоро завоевателен характер. Нашата 
хипотеза е, че завоеванията в Кавказ, особено присъединяването на Аджария 
/Югозападна Грузия, от 1614 в пределите на Османската империя и с преоб-
ладаващо мюсюлманско население/ със стратегическото пристанище Батум 
/Батуми/ имат много по-важно икономическо значение за Русия от балканските 
придобивки. Аргументи ще потърсим в британските архиви, свързани с Аджа-
рия, за периода преди, по-време и след войната, в които приоритет имат ико-
номическите интереси.

3
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Семейство Нобел и руската тежка, военна и петролна индустрия  
Имануел Нобел /1801 - 1872/ е шведски изобретател, архитект, инженер, 

индустриалец. От рано проявява откривателски талант, учи в Стокхолмската 
академия на изкуствата, но се интересува преди всичко от механика и завър-
шва училище по механика. Сред първите му разработки е концепция за под-
водни мини, възпламенаващи се от разстояние, увлича се по експлозивите, но 
проектите му не предизвикват интереса на шведското военно министерство. 
Опитва с фабрика за каучук, но без особен успех. Жени се за Каролин Андри-
ета Алсел, през 1829 се ражда синът му Роберт, през 1931 – Лудвиг, през 
1833 – Алфред. Решаваща за неговата кариера се оказва срещата му с руско-
финландския официален представител с връзки в Pуското министерство на 
войната – Ларс Габриел ван Хартман, който окуражава Имануел да се пре-
мести в Русия. През декември 1838 Имануил пристига в Петербург, където по 
това време живее значителна шведска лютерианска колония, обединена око-
ло църквата „Св. Катерина”. 

Император Николай I е предприел програма за модернизиране на стра-
ната – развитие на тежката, оръжейна и петролна индустрия. На правителст-
вен проект за разработване на галванично детонирани мини Имануел проти-
вопоставя свой проект за взривявани чрез химически контакт подводни мини 
без батерии /пиротехнически мини/. Прави демонстрация, препоръчан е на 
царя и през 1840 получава грант от 3000 сребърни рубли за разработка преди 
всичко на морски и приземни мини. С полковник Огарев откриват „Фабрика за 
механични колела и леярна за стомана”, която допринася и за мащабния про-
ект – прокарване на ж.п. линия Петербург – Москва. През 1842 и семейството 
на Имануил пристига в Петербург. За Роберт и Лудвиг са наети учители по 
инженерство, а за Алфред – учители по химия. През 1843 се ражда синът му 
Емил. Имануил изкупува дяла на Огарев и създава „Леярна и механични ра-
ботилници Нобел и синове”, която изработва парни двигатели, артилерийски 
снаряди, оръдия, пиротехнически мини за оръжейната индустрия, както и ме-
ханични колела, прозорци, стругове, тръбопроводи и първата в Русия цент-
рална отоплителна система. През 1853 Николай I връчва на Имануил Имперс-
ки златен медал. 

 Николай I, който иска да осъществи мечтата на баба си Екатерина Ве-
лика за разширяване на юг с достъп до Дарданелите и Константинопол, по 
повод на пренебрегването от Портата на приоритета на руската православна-
та църква над Светите места в полза на католиците (което е в разрез с Кючук-
Кайнарджийския договор от 1774, който признава правото на Русия като пок-
ровителка на православните народи в Отоманската империя) окупира Влахия 
и Молдова. През 1853 Портата обявява война на Русия, а Франция и Англия 
окупират Крим. В навечерието на Кримската война /1853 – 1856/ Нобел работи 
трескаво за модернизирането на руското въоръжение, техническо изостанало 
в сравнение с това на европейските противници. Имануил и Лудвиг (чийто син 
Емануил ще получи руски патент за изобретяване на дизеловия двигател след 
25 години) създават първия мощен парен двигател за военни кораби (500 кон-
ски сили). За Кримската война изработват парни двигатели за флотата и сто-
тици подводни мини, но все още много от корабите на руската флота са меха-
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нични. Инсталираните от Роберт подводни мини в подстъпите към Петербург 
при Кронщат спасяват града от британската флота. 260 мини са инсталирани 
за защита на финландския град Або, а 900 за Сваборг и това предупределя 
поражението на британците в Балтика. Русия загубва войната и Парижкият 
мирен договор задължава Русия да купува тежка индустрия от страните побе-
дителки. След 30 години икономически ръст при Николай I, в началото на уп-
равлението на неговия приемник Александър II настъпва икономическа реце-
сия. Договорите с Нобел не са подновени, Алфред търси безуспешно пари в 
Париж, през 1859 Нобел фалират: Имануел, Андреата и Емил се връщат в 
Швеция, Лудвиг наследява баща си.  

През 1860-те в Русия започва ерата на либералните реформи на Алек-
сандър II във всички сфери. Американският автор Даниел Грегори като либе-
рален религиозен мислител високо оценява начинанията на Александър II.  

„ Още в деня на коронацията (2 март 1855) той поръчва четири превода 
на Библията на съвременен руски език в четири университета, за да бъдат 
комбинирани в една от Светия Синод, 6 години по-късно – през 1861 – той 
освобождава крепостните, през 1864 реконструира цялата юридическа систе-
ма, през 1870 отхвърля оковите, с които Парижкият договор несправедливо е 
оковал неговия народ, и започва реконструкция на армията и флотата, в 1877 
в отговор на зова на християните от Югоизточна Европа и щедрото въставане 
на руския народ, той започва война за тяхното освобождаване. От пръв пог-
лед може да се види, че водещият го мотив е прогресът”.

4
 

Авторът изтъква, че икономическите и политически интереси и напредък 
са краткосрочни без религиозно обновление и морал. Той подчертава единст-
вото между народност и религия в Русия от времето на покръстителката кра-
лица Олга, като изтъква, че на първо място в Русия винаги е била религията, 
а след това народността (славянството). Религиозното възраждане в Русия 
според него започва по времето на Александър I и бележи връх в библейското 
движение при Александър II, инспирирано в Европа от американеца д-р Ро-
берт Беърд. Закриването на клона на Британското библейското общество в 
Петербург по времето на Николай I, според автора, се дължи на нарастващо-
то съмнение в искреността на британците.  

„ През 1876 в Северна Русия циркулират 264 227 копия на Библията, до-
като в 1877 – 247 656, а в Южна Русия за три години циркулират средно по 80 
000 копия годишно...С изключение на Нова Англия и Шотландия никой народ в 
света, доколкото може да чете, не е такъв ревностен читател на Библията 
като руснаците”.

5
  

Освен за религиозна просвета, Александър II се погрижва и за образо-
ването на своя народ и установява около 8 – 10 хиляди училища, подготвя 
либерална конституция.  

Д. Грегори поставя под съмнение европейските предубежденията към 
източното християнство като „догматично, мъртво богословие” , според него 
руснаците „имат ценния дар на древна ортодоксална вяра без нетолерантност 
и прозелитизъм”.

6
  

По отношение на Руско-Отоманската война 1877 – 1878 той изтъква 
правото на Русия да бъде черноморската сила с достъп до Босфора, като 
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естествено право на Русия, много по-естествено от достъпа на далечна Вели-
кобритания, която по това време владее всяка стратегическа в търговско от-
ношение точка в света. Авторът критикува политиката на икономически инте-
реси и краткосрочни изгоди на Великобритания и посочва, че не случайно в 
английски език interest означава ‘интерес’ и ‘лихва’. Британската политика, 
водена само от интересите, според автора, влиза в разрез с християнския 
морал и солидарност и обрича балканските славяни и арменците в Азиатска 
Турция на потисничество и застой. Вълната на нихилизъм в Русия той обясня-
ва с внезапното предоставяне на свобода на довчерашните крепостни, които 
нито имат традиции, нито пък големи възможности да използват позитивно 
свободата си. „Смъртта на Александър II от ръцете на нихилистите е едно от 
най-тъжните събития в човешката история”.

7
 

Ако Д. Грегори обръща внимание преди всичко на религиозния и социа-
лен напредък в Русия, като предпоставки и за военни успехи и за икономичес-
ки напредък, Р. Толф разглежда преди всичко военните реформи в тясна 
връзка с развитието на индустрията. 1860-те дават нов тласък на индустриа-
лизацията на страната – домашното производство е окуражавано, освободе-
ните крепостни (40 милиона) осигуряват евтина работна ръка. Реформите на 
военния министър Дмитрий Милютин преобразуват армията: 1/3 от бюджета 
се използва за военни цели, въвежда се всеобща военна повинност, децент-
рализират се военните окръзи, премахват се телесните наказания, осигурява 
се нова тренировка и въоръжение. В Европа и Америка се появяват нов тип 
пушки – зареждани отзад, многоизстрелни и далекобойни. През 1867 Минис-
терството на войната изиска преустройство на пушките и в Русия. Във воен-
ния завод в Ижевск Лудвиг се заема с конвертирането на пушките, изработени 
по дизайна на чеха Силвестер Кринка, като временно решение, започва и 
производството на пушка „Берданка”. Произвежда и артилерийски снаряди, 
оръдия, системи за придвижване на оръдия. Това въоръжение използват рус-
ките войници по време на Руско-Отоманската война 1877 – 1878. Въпреки 
подобренията, турската армия е с по-добри пушки – закупени са 45 000 аме-
рикански многоизстрелни пушки „Уинчестър”, 5 000 „Уинчестър” карабини и 
британски едноизстрелни, но по-далекобойни „Пибоди-Мартини”. По време на 
войната синът на Лудвиг Емануил пристига в Плевен със специална мисия – 
донася изработените във фабриката на баща си стоманени щитове за руските 
войни, обсадили Плевен, които да предпазят пехотата от по-далекобойни тур-
ски пушки и те свършват работа. Той присъства и на капитулацията на обса-
дения град, награден е с орден „Св. Георги”.  

След войната братята Нобел получават множество поръчки за тежката 
и военна индустрия: оръдия, мини, шрапнели, пушки, патрони, както и парни 
бойлери, парни чукове, хидравлични преси, механични колела (за които са 
наградени с Имперски орел) и цистерни за дестилация на вода, използвани от 
войниците на Скобелев в Транскавказката им мисия след войната. Но съдбата 
е насочила вече Нобел към петролната индустрия... 

През март 1873 Роберт пресича Кавказ и посещава Баку, където по това 
време се намират най-големите нефтени находища в света. Алфред вече е 
изобретил динамита –смесица от нитро-глицерин и други химикали, открил е 
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множество заводи за динамит по целия свят, занимава се и с финанси в Па-
риж. Емил умира при експлозия в лаборатория заедно с лаборантите. Роберт 
от 1860 опитва със свой бизнес във Финландия – внася руски лампи и керо-
син, произвежда нитроглицерин. През 1870 се връща в Петербург. Лудвиг го 
изпраща в Транскавказието, за да проучи пазара на орехова дървесина за 
пушките „Берданка”, за които е получил контракт през 1871. Роберт се оказва 
в екзотичния Баку – вечен огън осветява зороастрийския храм на парсите в 
центъра на Баку, където магове се покланят на бог Митра (този храм ще стане 
емблема на бъдещата Нобелова компания), стотици петролни кладенци бъл-
ват нефт. Поделян от перси и руснаци (през 1806 Баку е трайно присъединен 
към Русия), Баку от столетия се слави с производство на керосин (рафиниран 
нефт за осветление), лубриканти и лекарства. През 1837 Николай I посещава 
Кавказ и предприема реформи за индустриализиране и модернизиране на 
региона. През 1847 Княз Воронцов, наместник на Кавказ, започва строеж на 
пътища, мостове, училища, развитие на петролната индустрия. Ако през 1829 
в Баку има 82 кладенеца, то през 1849 броят им е 136 и те непрекъснато на-
растват.  

При управлението на Александър II петролната индустрия се модерни-
зира с бързи темпове. Първата рафинерия е открита през 1863 от Меликов, 
първите 2 сонди и нефтени фонтани се появяват през 1871 – 1872. През 1872 
представители на местната администрация посещават Петербург с искане да 
се смени старата система на директни контракти на предприемачи с прави-
телството за четиригодишен срок, водеща до монопол и краткосрочни инвес-
тиции. През 1873 системата е сменена и това отваря пространство за свобод-
на конкуренция, публични търгове печелят големи предприемачи като Мирзо-
ев, Кокорев, Губонин. По пътя си от Петербург до Царицин и оттам по Волга 
до Астрахан и с кораб по Каспийско море до Баку, Роберт се запознава с хо-
ландския предприемач Де Боер, собственик на петролен фонтан и рафине-
рия. С парите за дървесина 25000 рубли Роберт купува имота. Братята му не 
приемат инвестицията, Роберт се връща в Баку и бидейки добър химик се 
заема с усъвършенстването на рафинирането. През 1875 той купува нова 
рафинирия и през 1877 е най-добрият рафинер в Баку. Керосинът, който про-
извежда, е равен на американския, който дотогава доминира в Русия и Евро-
па. През 1876 Роберт доставя 300 варела керосин в Петербург и това е нача-
лото на края на американския монопол в света. От 1876 Роберт започва да 
добива и нефт, през пролетта в Баку пристигат Лудвиг и сина му Емануел и 
така започва ерата на Нобелите в петролната индустрия. В Тифлис (Тбилиси) 
на среща с Великия княз Михаил, брат на царя и наместник на Кавказ, братята 
са окуражени в тяхното начинание. От 1876 остатъкът от рафинирания нефт 
(мазут) започва да се използва като гориво в Русия вместо внасяните от Анг-
лия въглища, проблем остава скъпият транспорт на иначе евтиния мазут. 
През 1876 руското правителство изпраща в Баку и Пенсилвания известния 
учен Дмитрий Менделеев, за да проучи състоянието и перспективите на пет-
ролната индустрия. През 1877 финансовият министър вдига митото за вносен 
нефт, като премахва акциза на този, произведен в Русия. Руската империя 
осъзнава стратегическата роля на петролната индустрия и се насочва към 
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Европейския и световен пазар, а Черно море с най-доброто пристанище в 
Батуми придобива стратегическо значение.  

Братя Нобел започват проучвания в Петербург за производство на тръ-
бопроводи, помпи, складове, ж.п. транспорт, запознават се с американския 
опит в прокарването на тръбопроводи в Пенсилвания. Сменят примитивното 
пренасяне на нефта от кладенците до рафинерията чрез варели, натоварени 
на коне, като планират и прокарват през 1877 първия тръбопровод от 8 мили с 
25 парни помпи, частите за съоръжението са внесени от Великобритания, то 
се охранява от казаци. По късно прокарват тръбопроводи и от рафинериите 
до пристанището, изобретяват първия морски петролен танкер в света „Зоро-
астър”, който е построен в Швеция през 1878, по-късно изобретяват ж.п. тан-
кери, а също и петролни депа, които обхващат в мрежа цяла Русия. Така бра-
тя Нобел решават проблема с пренасянето на големи количества мазут до 
потребителите в Русия и Европа. С присъединяването на Аджария с Батуми 
към Руската империя (Източна Грузия е присъединена към Руската империя 
през 1801) след Руско-Отоманската война 1877 – 1878 руският петролен износ 
за Европа добива нов тласък. През 1878 е учредена мултимилионната „Бра-
Нобел компания за производство на петрол”, контролният пакет акции се дър-
жи от Лудвиг, с капитали участват Алфред и Роберт, както и старият съдруж-
ник на Лудвиг от фабриката за пушки в Ижевск – Петер Билдерлинг. През 1879 
капитализацията на компанията е 1.61 милиона, през 1881 – 4. 60 милиона. 
Компанията открива офис в Батуми, който съгласно Берлинския мирен дого-
вор е обявен за порто франко (свободно търговско пристанище без военни 
цели). През 1885 Нобел имат вече 11 танкера – „Татарин”, „Мохамед”, „Коран”, 
„Мойсей”, „Талмуд” и др., както и 40 депа, собствена флота и ж.п. съоръжения 
и персонал. Построяват рафинерия за лубриканти „Иван Грозни”, фабрики за 
производство на сода каустик и сярна киселина, необходими за рафиниране-
то. Икономическият успех на братя Нобел е неотделим от социалните им ре-
форми. Те въвеждат нова прогресивна система на заплащане и контрол над 
наемните работници, осигуряват общежития, болници, училища за тях, а вила 
„Петролеа” за техническия персонал се превръща в символ на нова професи-
онална етика в Баку.  

След откритието на Спаковски за пулверизиране на нефта за горене 
във фурни, следва изобретяването на газови двигатели, а по-късно и на дизе-
лови двигатели. Синовете на Лудвиг Емануел и Карл експериментират с дви-
гатели с вътрешно горене, Емануил изобретява първите в света дизелови 
влекачи и танкери. През 1880-те руската и световна индустрия вече е двежена 
от петрола. През 1890-те Русия е доминиращ петролен производител: 45% от 
световния мазут, 23% от световния керосин. Баку в съчетание със свободното 
пристанището в Батуми предизвиква интереса на големи европейски инвести-
тори – холандски, британски, френски. През 1877 британецът Джеймс Брюс, 
по късно посланик в САЩ, посещава Батуми. „Той предвижда, че ако някога 
Русия го отнеме от турците, той ще стане процъфтяващ пристанищен град, 
най-важен изход за цялата транскавказка търговия, активен терминал на 
ж.п.линия Тифлис-Батуми”.

8
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Конкуренцията за разпределение на световните пазари нараства – за-
почва втората Тридесетгодишна война в Европа за петролните пазари. Руско-
то правителство търси консеционер за построяване на 560 мили ж.п. линия 
Баку – Батуми. Палашковски се обръща към петролните магнати в Баку, но те 
не се решават на такава инвестиция. Френският клон на аристократичната 
еврейска фамилия Ротшилд, която преди десетилетия в Лондон финансира 
британското участие в Кримската война, инвестира 10 милиона долара в до-
вършване на ж.п. линията срещу ипотеки на рафинирии, кладенци, транспорт. 
Фамилията има богат опит в строежа на ж.п.линии в Европа, интересува се от 
минерали и петрол, очаква, че по-евтиният руски нефт ще победи американс-
кия на европейския пазар. Каспийската и Черноморска петролна компания 
/BNITO/ на Ротшилд задава такава скорост, че старата римска морска база 
Батуми скоро се превръща в трескаво оживено световно пристанище.  

Следва ожесточена конкуренция между БраНобел, Манташев, BNITO, 
американската Standard Oil на Рокфелер, холандската Royal Dutch Shell за 
световните пазари – оклеветяване, дъмпинг, заговори. Лудвиг умира през 
1888, а син му Емануил получава награда на Имперското руско технологично 
общество по случай годишнина от смъртта на баща си. През 1901 Алфред ще 
учреди Нобеловата награда за наука, изкуство и мир. През 1903 Нобел пост-
рояват 835 километра тръбопровод Баку-Батуми като алтернатива на ж.п. 
линията на Ротшилд. През 1916 те владеят 1/3 от руския петрол, 40% от ра-
финирания петрол, 2/3 от домашната консумация на петрол. След Първата 
световна война успяват да продадат дял от компанията си на американски 
инвеститори и да се спасят от болшевишкия терор.  

 
Аджария и Батуми в британските архиви (1830 – 1878, 1878 – 1917) 
В британските архиви акцентът е поставен преди всичко върху икономи-

ческите процеси в Русия и тяхното отношение към интересите на Великобри-
тания в Османската империя, и в частност в Аджария. Това позволява по-
отчетливо да се очертае икономическото значение на присъединяването на 
Аджария с Батуми към Грузия в рамките на Руската империя.  

В средата на века британците се впечатляват от по-голямата свобода, 
предоставена на кавказците в сравнение с чистите руснаци, крепостно право 
почти не съществува в граничните провинции, съществува и сравнителна сво-
бода при изповядването на различните деноминации, въпреки че джамиите не 
са окуражавани, единствено православните храмове. Военни чинове и ордени 
свободно се разпределят между мюсюлмани и християни, те са равни пред 
лицето на закона и имат право да носят оръжие.  

Още през 1870 те обръщат внимание, че ако се прокара ж.п. линия, коя-
то да свързва Черно море с Тифлис и с Каспийско море и при наличието на 
Волга с нейните канали, ще се създаде една цялостна, лесна и независима от 
трудностите на Кавказ комуникативна мрежа, способстваща за развитието на 
руската индустрия и износ. Руснаците, с прокарването в Грузия на ж.п. линия 
Тифлис – пристанището в Поти, вече създават конкуренция .на основния тър-
говски път с Персия през Трабзон и Ерзурум в Османската империя, който е 
под контрола на британците. Те обръщат внимание и на руските амбиции по 
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отношение на Батуми: „Пристанището в Батуми, което е твърде жадувано от 
Русия, е единственото сигурно пристанище по Източното крайбрежие на Чер-
но море, то е малко, но кораби с голям тонаж могат да отсядат в него почти до 
самия бряг през цялата година”.

9
 

В навечерието на войната отбелязват: „Прокарването на разклонение 
на ж.п. линията Тифлис – Поти към Батуми ще превърне изведнъж Батуми в 
пристанище, което ще притежава 9/10 от търговията, която сега се поделя 
между Поти и Трабзон. Батуми ще се превърне в пристанище и на Кавказ, и на 
Персия и второ по значение след Одеса сред черноморските пристанища. 
Това едва ли може да стане, ако се отстоява сегашната граница между руски-
те и отомански територии”.

10
 

След Руско-Отоманската война 1877 – 1878 следват поверителни ко-
ментари и мемерандуми по отношение на Санстефанския и Берлинския дого-
вор и съдбата на Аджария. Санстефанският договор между Русия и Турция, 
подписан на 3 март 1878, живо илюстрира военната слабост на Турция. Съд-
бата на Батуми (който не е зает от руските войски) се определя от член XIX. 
Русия изисква огромна контрибуция от 1410000 рубли, но „вземайки предвид 
финансовите затруднения на Турция Императорът на Русия се съгласява да 
замени голяма част от парите, споменати в този параграф, срещу следните 
териториални придобивки – Ардахан, Карс, Батуми, Баязет...”.

11
 Британските 

възражения са обобщени от Foreign Office с меморандум към кабинета. „Анек-
сиите в Азия ще лишат Портата от единственото добро пристанище в Черно 
море”. Според държавния секретар Лорд Солзбъри „присвояването на важно-
то пристанище Батуми ще превърне волята на руското правителство домини-
раща в Черно море”.

12
 

В друг меморандум до британския кабинет, като основно възражение 
срещу Санстефанския договор се изтъква, че той позволява да се установи 
нова доминираща морска сила в Черно и Егейско море. Анексиите в Азия ще 
лишат Портата не само от единственото хубаво пристанище в Черно море, но 
и ще разклатят лоялността на месопотамските и сирийските поданици на им-
перията. Интензивната европейска търговия през Трабзон към Персия ще 
бъде оставена на благоволението на Руското правителство. За да се избегне 
това, руснаците трябва да се откажат от Ерзурум и Баязет и долината на 
Алашкерд срещу получаването на Батуми. 

В отговор на британския протест Княз Горчаков обявява, че Августей-
шият господар ще обяви Батуми за порто франко, това успокоява британците 
и този статут е включен в член LIX от Берлинския договор, подписан на 13 
юли 1878. Отделно е подписано споразумение между Великобритания и Тур-
ция, че британците ще администрират Кипър дотогава, докато руснаците оку-
пират Батуми.  

Освен британското недоволство, недоволни са и част от аджарците мю-
сюлмани. Дервиш паша уверява британския вицеконсул Билиоти, че лазите са 
готови да се сражават срещу анексията на Лазистан (Аджария) от Русия и са 
готови да приемат британски протекторат. „Безмислено е да казваме, че Ба-
туми е най-важното и страхотно пристанище в цяла Азия. Лесно е да се проу-
мее, че ако Батуми попадне в ръцете на Русия, то ще се превърне в най-
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голямата корабостроилница. С прокарването на пътища те ще имат цяла Азия 
под свой контрол”

13
 Британците убеждават подписалите апела, че Великобри-

тания не може да вземе под свой протекторат Аджария и едно въстание ще 
бъде само проливане на кръв, но обещава застъпничество за спазването на 
религиозните права на мюсюлманите в Аджария. Надделяват патриотичните 
настроения, Шериф бей Химшиашвили убеждава влиятелни бейове в Аджа-
рия да подкрепят възвръщането на Аджария към родината Грузия под руско 
управление. В резултат 80 000 лази емигрират в Турция (главният молла на 
Аджария е заточен в Сибир). Британският вицеконсул отново изтъква опасе-
нията си, че бъдещата търговия в това пристанище ще поеме голяма част от 
сегашния оборот в Поти, но също и петролната търговия от Баку и останалия 
транзит през Трабзон. Опасяват се и мюсюлмани и християни от Трабзон, 
които протестират пред вицеконсула „Търговските и политически интереси на 
Батуми и Трабзон са толкова преплетени, че анексията на първото ще пре-
дизвика разрухата на второто пристанище”.

14
  

След присъединяването на Аджария към Грузия в рамките на Руската 
империя през 1880-те, в специален доклад за перспективите на руската пет-
ролна индустрия и Батуми като петролно пристанище вицеконсулът посочва, 
че комисия от няколко представители на петролната индустрия в Баку и мест-
на администрация начело с управителя са ангажирани да проверят условията 
и да изготвят правилата с оглед на установяването на петролни депа, рафи-
нирии и др., всички във връзка с очаквани железопътни петролни доставки от 
Баку. „Твърде оптимистични очаквания са подхранвани с оглед на възмож-
ността за успешно съревнование с американския петрол, внасян в Европа. 
Схемата за свързване на Баку с Батуми чрез тръбопровод, предложена преди 
4 години от американец, и отхвърлена, сега се възприема от мнозина като 
настояща необходимост, тъй като ж.п. линията е с недостатъчен капацитет. 
Така петролът ще стане основен експорт на Батуми”.

15
  

„Като се сравняват постигнатите резултати в двете страни (Русия, САЩ) 
може да се твърди, че богатството на естествени петролни залежи в Баку ня-
ма паралел в света. От 1877 петролната индустрия в Русия е отворена за 
свободно състезание, което започва да привлича предприемачи и капитал в 
размери, непознати за тази страна...Нефтът, който се добива в неограничени 
количества, започва отскоро да се използва в Баку от братя Нобел и няма 
съмнение, че с времето ще заеме важно място в икономиката на всички ин-
дустриални операции”.

16
  

Подробно се коментира отварянето на транскавказката ж.п. линия от 
550 мили през 1883, като епоха в историята на Кавказ, както и влизането на 
първите петролни танкери в Батуми през 1885. Същата година британците 
отбелязват започването на скъпи операции за фортификацията на Батуми, 
през 1886 Александър III отхвърля статуса на франко порто и превръща Ба-
туми във важна военна база срещу Азиатска Турция.... 

Уплашен от убийството на своя предшественик и от надигащия се нихи-
лизъм и национализъм в империята и разочарован от неблагодарността на 
освободените християнски народи на Балканите, Александър III ще сложи 
край на либералните преобразования, започнати от Александър II, и твърдата 
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му политика по отношение на националния и социалния въпрос, ще бележи 
началото на края на Руската империя. 

 
Заключение 
Предложихме един модернизационен прочит на историята на Руската 

империя през 19 век и на Руско- Отоманската война 1877 – 1878, като се опи-
тахме да разколебаем някои клишета за империите като „затвор на народите” 
и за „реакционната роля на аристокрацията”, подчертавайки космополитизма, 
културното многообразие и верска търпимост, а също и мащабността на ико-
номическите проекти в империите, за разлика от хомогенизиращите се нацио-
нални държави. Опитахме се да разколебаем и категоричните оценка на Рус-
ко-Отоманската война 1877 – 1878, като „справедлива” или „несправедлива”, 
„религиозна” или „икономическа”, „реакционна” или „прогресивна”, доколкото 
всяка война има множество измерения и противоречия. Разглеждането на 
взаимодействието между различните аспекти на войната обаче е сложен 
проблем, който поставя повече въпроси, отколкото отговори:  

Доколко в името на модернизацията, индустриализацията и прогреса са 
оправдани жертвите на войните? Не случайно именно Алфред Нобел ще уч-
реди световна награда за мир. 

Какво е съотношението между модернизация и колонизация? Модерни-
зирането на Кавказ и развитието на петролната индустрия е съпътствано де-
сетилетия наред от кръвопролитната Кавказка война на завладените мюсюл-
мански народи срещу имперските власти, която ще бъде преустановена едва 
при Александър II.  

Оправдава ли икономическата изгода и политиката на интересите 
потъпкването на религиозните права и националната свобода? Борбата на 
Русия за национални свободи на Балканите и в Азиатска Турция изисква по-
голяма чувствителност към правата на националностите и вероизповеданията 
вътре в империята.   

Оправдана ли е социалната нищета и социалния гняв като цена на ин-
дустриализацията? Именно в Баку, в така наречения «Черен град» на работ-
ническата беднота, ще получат революционна закалка болшевиките начело 
със Сталин, които ще съсипят не само процъфтяващата петролна индустрия, 
но и империята.  

 
* Изследването е проведено в Батуми, Грузия по проект „Memory Policies 

to the Russian – Ottoman war 1877 – 1878 – from Divergence to Dialogue” финан-
сиран от програма „Мария Кюри” на Европейския съюз. 
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Industry, politics, religion: the case of Nobel and  
the Russian-Ottoman war 1877 – 1878  
 
Petar Vodenicharov, Anastasiya Pashova 
 
We researched the modernization of the Russian empire in the 19

th
 century 

and the relations between industry, war, religion following the saga of the Nobel 
family in the Russian empire. We aim at provoking discussion about such clichés as 
“empire as prison of nations”, “reactionary role of aristocracy”, “just and unjust war”, 
“religious and economic war”. 


