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Въведение

Хенри Джон Темпъл, трети виконт Пал-
мерстън (1784–1865) е един от най-
влиятелните държавници във викторианската
епоха от историята на Великобритания. В
продължение на тридесет и пет години той
направлява вътрешната и външната политика
на страната като заема ключови позиции във
властта. Палмерстън е министър на външните
работа през годините 1830-1834 г., 1834-1841
г. и 1846-1851 г., министър на вътрешните
работи през 1852-1855 г. и министър-
председател през 1855-1858 г. и 1859-1865 г.
Той управлява във време,  в което Англия  се
утвърждава като доминираща световна сила и
модерна индустриална държава, чието вът-
решно и външно политическо развитие носи
силния отпечатък на сложните реалности на
европейския ХIХ век –  възход на либерализ-
ма, революционни катаклизми, разпадащо се
статукво. Политиката му, както и личността
му,  като продукти на своята епоха,  са също
толкова противоречиви. Палмерстън започва
кариерата си като член на партията на кон-

серваторите, но я завършва като либерален
министър-председател. Вътрешната му поли-
тика е считана за консервативна, а външната
– за либерална, подсилена с войнствен интер-
венционализъм. За едни – неговото управле-
ние представлява връщане към Регентския
период (1811-1820 г.) с типичния лукс и раз-
точителство, и с несигурността, породена от
Наполеоновите войни и революционните
вълни;  за други –  Палмерстън е модерен де-
мократ и патриот, строител на нова по-
демократична Британия. По думите на бри-
танския историк Дейвид Браун, Палмерстън е
„човек на противоречия и парадокси, който
олицетворява модерната викторианска Брита-
ния и в същото време е жив символ на това,
което вече е загубено”.[1] Въпреки противо-
речивите оценки, историците са единодушни,
когато определят Палмерстън като знакова
фигура на ХІХ век.  Ето защо,  въпреки че в
британската историография е отделено значи-
телно място на кариерата на този държавник,
Палмерстън продължава да привлича интере-
са на всеки, който изучава имперската дип-
ломация на викторианска Англия.
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Целта на това изследване е да се проследи
външната политика на лорд Палмерстън през
периода 1830-1865 г. и да се оцени приносът
му за утвърждаването на Англия като доми-
нираща световна сила. Анализът на външно-
политическите решения на британския каби-
нет от този период разкрива лорд Палмерстън
като прагматичен либерален политик, после-
дователен защитник  на британските интере-
си, свързани с утвърждаването на Британска-
та хегемония в международните отношения,
Изречената от него фраза „Нямаме вечни съ-
юзници и нямаме постоянни врагове. Нашите
интереси са вечни и постоянни, и наш дълг е
да следваме тези интереси“[2] най-точно
синтезира политическия реализъм и обяснява
либералния интервенционализъм на британс-
ката имперска дипломация.

За постигане на целта на изследването са
изучени документални материали – най-вече
политическата кореспонденция на Палмерс-
тън, събрана и публикувана в пет тома от
Хенри Литън Бълуър и Елвин Ашли, биогра-
фични бележки и основни вторични източни-
ци, постижение предимно на британската
историография.[3] В българската историческа
литература все още липсват по-подробни
изследвания върху външнополитическата
дейност на известния британски политик.[4]
Ето защо, представените тук допълнителни
детайли от британската дипломация, включи-
телно и по важния за българската история
проблем – т.н. Източен въпрос, са предназна-
чени да компенсират, доколкото е възможно,
тези липси, без претенции за изчерпателност.

Палмерстън и революциите в Европа

Белгийската революция
В началото на 30-те години на ХІХ век

британското правителство се ангажира ак-
тивно със събитията в Европа. Във Франция
избухва революция за отхвърляне на динас-
тията на Бурбоните; веднага след нея избухва
революция в Белгия за отхвърляне на съюза с
Холандия, наложен ѝ след края на Наполео-
новите войни; в Полша също избухва рево-
люция срещу руския царизъм; в Испания и
Португалия се водят борби за наследството на
испанския престол. Всички тези събития
представляват сериозно предизвикателство
към установеното след Виенския конгрес от
1815 г. статукво и признатите за легитимни
монархически режими.

Британия, като една от създателките на то-
ва статукво,  се изправя пред дилема:  дали да
осъди или да подкрепи либералните движе-
ния, които разтърсват устоите на консерва-
тизма в Европа. В случая с Франция британс-
кото правителство е готово да приеме смяната
на династиите във Франция, при условие, че
новият монарх от Орлеанската династия про-
вежда мирна политиката; по отношение на
Белгия Британия подкрепя каузата за незави-
симост на страната при условие, че това няма
да доведе до засилване на влиянието на
Франция; в Португалия и Испания британци-
те подкрепят претендентите за престола, кои-
то защитават либерални идеи и обещават ли-
берални институции; британците симпатизи-
рат и на поляците в техните опити да отхвър-
лят руския контрол и обявяват Русия за враг
на либералната кауза след като полското въс-
тание е смазано безмилостното от руските
власти, но не предприемат нищо конкретно в
защита на полската независимост.

Във всички тези ситуации британското
правителство се ръководи от един основен
интерес: поддържане на стабилен баланс на
силите в Европа чрез конфигурация от запад-
ни съюзници с конституционни либерални
режими – Франция, Испания и Португалия
като противовес на централните и източноев-
ропейските автократични монархии – Русия,
Прусия и Австрия. В западната конфигурация
основен съюзник и същевременно – съперник
на Британия е Франция, спрямо която се при-
лага внимателна политика на запазване на
съюзническите отношения но и на възпиране
на стремежите ѝ към териториално разшире-
ние. По думите на биографа на Палмерстън –
Лойд Сандърс, „британските интереси за него
(Палмерстън) са на първо място и в момента,
в който се сблъскат с френския курс на дейст-
вие, той изхвърля Луи Филип и министрите
му през борда без никакви скрупули и влиза в
нова комбинация. Фирмата трябваше да бъде
Англия и Франция, а не Франция и Ан-
глия.“[5]

Първият тест за лорд Палмерстън като
външен министър при управлението на лорд
Грей са революционните събития в Белгия,
които поставят на изпитание англо-френските
отношения. По силата на решенията на Виен-
ския конгрес от 1815 г. Белгия – бивша Авст-
рийска Холандия, е обединена с Холандия, за
да бъде създадена бариера срещу евентуална
нова френска експанзия. Съюзът, обаче, меж-
ду протестантска Холандия и католическа
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Белгия се оказва нетраен и кратковременен.
През 1830 г., под влияние на революционните
събития във Франция, Белгия въстава и обя-
вява независимост.

Белгийската революция е сериозен пробив
в реда, установен от Виенския конгрес през
1815 г. Очаква се, че великите сили ще защи-
тят своето творение – кралство Холандия.
Русия, например, подкрепя Холандия и е го-
това да помогне на холандския крал с военна
сила срещу въстаналите белгийци. В Брита-
ния също съществува силно настроение в
подкрепа на Оранжската династия, още пове-
че, че създаването на Холандското кралство
се е считало за триумф на британската външ-
на политика.

Палмерстън, обаче, избира да подкрепи
белгийската независимост, обявявайки се по
този начин не само срещу статуквото,  срещу
традициите в отношенията между британска-
та кралска династия и династията Оранж но и
срещу френските интереси. Обяснението за
тази позиция откриваме в кореспонденцията
му до Форин офис по време на Лондонската
конференция, с която се урежда белгийският
въпрос. В писмата си Палмерстън описва
подробно френските сондажи и претенции за
териториално разширение както и сложните
дипломатически маневри за противодействие
на техните искания. Франция не крие плано-
вете си по отношение на Белгия: изправени
пред холандската заплаха, белгийците разчи-
тат на френската помощ – едно много благоп-
риятна възможност за осъществяване на
френските експанзионистични намерения. В
тази ситуация Палмерстън не се колебае: „ако
не искаме Белгия да се превърне във френска
провинция трябва да измислим план, който
ще я направи независима.“[6] През март 1831
г., той пише до Форин офис: „Талейран ми
каза днес: ‘Когато пишете на лорд Гранвил,
моля,  кажете му да не третира белгийския
въпрос като нещо голямо; докато това е нещо
дребно, може бързо и лесно да се разреши.’
На Франция може да ѝ харесва да говори та-
ка, но ние никога не бихме погледнали на
белгийския въпрос като на дреболия, а напро-
тив, като на въпрос от най-голямо значение за
Англия. Перие трябва да разбере, че Франция
не може да има Белгия без да влезе във война
с четирите велики сили.  Дали би могла да я
получи чрез война с четирите сили, е друга
работа.“[7] В разговор с френския външен
министър Талейран той го предупреждава, че
Франция ще срещне английската съпротива,

ако предприеме анексия на Белгия. В писмо
до Форин офис Палмерстън пише:  „Не е зле
французите да си мислят, че флотът ни е под
тревога, защото вярвам, че само страхът от
морска война е това, което кара френското
правителство да полага усилия да запази ми-
ра.“[8] По-късно той заявява недвусмислено:
„Абсолютно задължително е да се споразуме-
ем с Казимир Перие относно Белгия. Ако той
иска да поеме по правилния път и да бъде
честен с четирите сили, ще уредим въпроса
дружески. Но ако продължи с жалките интри-
ги на Пале Роял,  предвиждам,  че това ще
свърши с война…. Да кажем направо – Евро-
па никога няма да се съгласи,  освен ако не
бъде принудена чрез разрушителна война,
Белгия да бъде присъединена пряко или неп-
ряко към Франция“[9]

 С цялото влияние на британската империя
и силата на британския флот Палмерстън
успява да убеди всички велики сили при под-
писването на Лондонския договор от 1831 г.
да приемат белгийската независимост и да
гарантират нейния неутралитет. Конференци-
ята на великите сили през февруари 1831 г. в
Лондон признава новата държава Белгия. С
договора от ноември 1831 г. белгийската не-
зависимост и неутралитет са гарантирани.
Холандците отказват да приемат това реше-
ние до 1839 г. когато втори договор в Лондон
потвърждава гаранциите. Тази последна
стъпка увенчава с успех усилията на Палмер-
стън да запази баланса на силите в Европа, да
предотврати френската експанзия и да допри-
несе за създаването на нова конституционна
държава под управлението на Леополд Сакс-
кобург-готски.[10] Британските интереси са
защитени успешно.

Революциите от 1848 г.
Две години след като Палмерстън се връ-

ща на служба в Министерството на външните
работи избухват революциите от 1848 г. По
време на тези шеметни и повратни събития
Палмерстън проявява изключителна актив-
ност, опитвайки се да влияе върху техния ход,
винаги в интерес на Англия. Реалист и праг-
матик, той постоянно воюва срещу роман-
тичната идея, че в отношенията между дър-
жавите трябва да се прилагат същите прин-
ципи както в отношенията между индивиди-
те. Единственото, което кара едно правителс-
тво да следва съветите или да отстъпи пред
друго, смята той, е очакването за полза, ако
ги приеме, или страхът от последствията, ако
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им се противопостави. В камарата на общи-
ните той заявява: „Да се предполага, че тази
или друга страна е белязана като вечен прия-
тел или постоянен враг на Англия, е тесног-
ръда политика. Ние нямаме вечни приятели и
нямаме постоянни врагове. Нашите интереси
са вечни и постоянни и наш дълг е да следва-
ме тези интереси.  И ако ми разрешите да из-
разя в едно изречение принципа, от който,
мисля,  че трябва да се ръководи всеки анг-
лийски министър, ще използвам израза на
Канинг и ще кажа, че за всеки британски ми-
нистър интересите на Англия трябва да бъдат
лозунгът на неговата политика.“[11]

Когато избухва революцията във Франция
Палмерстън приветства Ламартин, въпреки че
републиканската форма на държавно уст-
ройство му се струва твърде радикална.  В
писмо от 28 февруари 1848 г. до британския
посланик в Париж маркиз Норманби пише:
„Не ми харесва перспективата за република
във Франция,  защото се страхувам,  че може
да доведе до война в Европа и вълнения в
Англия. Големите републики са наследствено
агресивни – агресията на французите ще
срещне съпротивата на останалата част на
Европа, а това означава война; освен това,
примерът за всеобщо гласуване във Франция
ще възбуди любопитството на нашето негла-
суващо население, ще провокира искане за
неудобно разширяване на правото на вот,
тайно гласуване и други зловредни неща.
Както и да е,  засега,  да живее Ламартин!”
Въпреки своите опасения, Палмерстън заявя-
ва подкрепата си за републиканското ръко-
водство. Запазените приятелски отношения
между Британия и Франция благоприятстват
международната обстановка в полза на френ-
ската република, предотвратяват създаването
на враждебна монархическа коалиция срещу
нея и така осигуряват нормални условия за
функциониране на френското правителство. В
този критичен момент позитивният подход на
Палмерстън допринася за запазването на ми-
ра. В писмо до Уестморланд (британски пос-
ланик в Берлин)  той пише:  „Твърдо вярвам,
че Ламартин означава мир и никаква агресия;
ще бъде важно,  следователно,  трите сили да
не предприемат някакви стъпки, които биха
изглеждали като заплаха от атака срещу
Франция. Единственото, което трябва да нап-
равим, е да чакаме, да наблюдаваме и да бъ-
дем подготвени. Що се отнася до нас, когато
има установено правителство, ние, според
нашия обичай, ще го признаем като изпратим

акредитиви на нашия посланик. Но бихме
искали да направим това в съгласие с остана-
лите сили.” В писмо до Понсонби пише: „За
сега, единственият шанс за спокойствие във
Франция и мир в Европа е да подкрепим Ла-
мартин.”[12]

Отношението му към революцията в Ита-
лия е продиктувано от същите принципи и
интереси. Палмерстън подкрепя морално ре-
волюцията и идеята за национално обедине-
ние, защото създаването на обединена Ита-
лия, необвързана с никоя велика сила, ще се
превърне в бариера между Франция и Авст-
рия.  Ето защо съветва Метерних да не се на-
месва в тези събития.  На 11 февруари 1848 г.
той инструктира Понсонби да предаде на
Метерних, че „ако той (Метерних) се заеме
със задачата да регулира със силата на оръ-
жието вътрешните работи на италианските
държави, без съмнение ще има война и това
ще бъде война на принципи, която започвай-
ки в Италия ще обхване цяла Европа и след
нея Австрийската империя със сигурност
няма да остане непроменена. В тази война
Англия и Австрия със сигурност няма да са
на една и съща страна… и основните воюва-
щи един срещу друг ще бъдат Австрия и
Франция;  и аз бих искал Метерних зряло и
добре да обмисли какъв ще е ефектът върху
вътрешното състояние на Германия, което ще
възникне от една война, в която Австрия ще
иска да смачка, а Франция да съхрани конс-
титуционната свобода. Добре ще бъде за
принц Метерних предварително да пресметне
не само на каква част от германския народ
може да разчита като на съюзник но и колко
правителства биха посмели да го подкрепят в
тази борба.  Ако иска да хвърли по-голямата
част от Германия в съюз с Франция,  не би
могъл да избере по-добър начин да го напра-
ви.“[13]

Палмерстън не е враг на Австрия, но иска
да види империята извън пределите на Ита-
лия, на север от Алпите, достатъчно проспе-
рираща и силна, за да противодейства на
Франция. Алпите са нейната естествена гра-
ница и най-добрата ѝ защита, смята той. Зато-
ва,  ще бъде по-силна ако е извън Италия.  В
писмо до Понсонби той определя Италия като
„ахилесовата пета на Австрия, а не щитът на
Аякс“.[14]  „Всичко което може да отслаби и
увреди Австрия“, казва пред Камарата на
общините през 1849  г.  „ще бъде гибелно за
Европа.“ Палмерстън затвърдява репутацията
си на либерал, подкрепяйки италианското
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обединение 10 години по-късно, продължа-
вайки да вярва, че една силна Италия ще бъде
бариера за френската експанзия.

Либералните му убеждения, обаче, не вли-
яят на отношението му към руския автократи-
зъм, по време на полските вълнения. В писмо
до лорд Блумфийлд, британски посланик в
Санкт Петербург, той пише: „В момента ние
сме единствените две сили в Европа, които
оставаме изправени и трябва да си имаме
доверие. Разбира се, той (цар Николай) трябва
да знае, че обществените настроения в тази
страна са в силна подкрепа на поляците; но
ние, правителството, никога няма да напра-
вим нещо скрито или неджентълменско по
този въпрос. Бих искал императорът по собс-
твено желание да разреши полския въпрос по
някакъв задоволителен начин.”[15]

Позицията му остава непроменена и през
1863 г., когато отхвърля предложението на
Наполеон ІІІ за свикване на конгрес,  за да се
обсъди полската революция срещу Русия.
Въстаниците получават само морална подк-
репа без никаква конкретна помощ.

Упражнявайки влиянието на Британия ка-
то велика сила, Палмерстън в тези кризисни
за цяла Европа ситуации успява да запази
мира и баланса на силите. Той подкрепя ин-
тегритета и независимостта на Белгия като
сдържа териториалните амбиции на Франция;
съветва Австрия да не води кървава борба
срещу италианската борба за национално
обединение, надявайки се да бъде изтласкана
от Италия; продължава да посредничи за оси-
гуряването на по-добри условия за италиан-
ците чак до успешния край на борбата им; не
се намесва във вътрешните дела на Франция и
възпира образуването на враждебна коалиция
срещу нея, но и не позволява на френското
правителство да намали вътрешното напре-
жение чрез външна агресия; не приема руския
автократизъм но не се намесва във вътрешни-
те дела на империята и подкрепя полския
национализъм само морално.

Източният въпрос и съхраняването на
Османската империя

През 1833  г.  Източният въпрос почти до-
вежда Европа на ръба на войната. Кризата е
разпалена от пашата на Египет, Мохамед
Али. След успешна атака на османските вла-
дения в Сирия, Мохамед Али се готви за по-
ход срещу Истанбул. Великите сили го подо-
зират, че се стреми към създаването на арабс-

ка империя, която най-вероятно ще бъде под
егидата на революционна Франция.

През есента на 1832 г. султанът на Осман-
ската империя Махмуд ІІ се обръща към Бри-
тания с молба за помощ срещу непокорния си
васал. В момент на колебание британското
правителство решава да не отговори на мол-
бата на султана. Тогава Махмуд ІІ се обръща
към Русия, която с готовност изпраща кораби
и войски в Константинопол и по този начин
принуждава Мохамед Али да се споразумее
със султана. В замяна на помощта си, Русия,
без да уведоми останалите велики сили,
сключва договор за взаимопомощ с Османс-
ката империя в Ункяр Искелеси през юли
1833 г.. Този договор поставя инициативата в
Беломорския регион в ръцете на Русия и я
превръща в протектор на Турция.

Договорът предизвиква тревога в Британия
тъй като разкрива големи възможности за
руското проникване в Близкия изток. Според
тайна клауза, Турция трябва да затвори про-
ливите за чужди военни кораби в мирно вре-
ме.  Съмнително е,  че ако Турция затвори
Дарданелите за британски военни кораби, би
направила същото и за руските. Преценката
на английското правителство е, че Русия ще
се възползва от това споразумение, за да за-
почне експанзия за сметка на Персия и Ос-
манската империя. Освен това, следващият
ход на Русия –  срещата на император Нико-
лай с Метерних в Мюнхенграц (малко селище
в Бохемия) през септември 1833 г., подроб-
ностите от която остават в тайна, предизвиква
още по-силно напрежение и опасения у анг-
личаните, че двете страни са се споразумели
за подялба на Османската империя. Едно та-
кова споразумение, освен че би разстроило
баланса на сили в Европа, би представлявало
голяма заплаха за търговските интереси на
Британия в Близкия изток, за морските ѝ по-
зиции в Средиземноморския басейн, както и
за контрола ѝ над Индия.[16]

Оттук нататък схемите в британската
близкоизточна политика имат един приоритет
– да се противодейства на Русия да осъществи
амбициозните си планове и да се подсили и
стабилизира Османската империя. Моментът
на колебание от есента на 1832  г.  отминава
много бързо. Палмерстън разбира последст-
вията от пропуснатия шанс да вземе съдбата
на Турция в свои ръце. Той без отлагане под-
силва ескадрилата в Средиземноморието и
предупреждава Русия, че няма да признае
договора в Ункяр Искелеси. В инструкциите
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си до новоназначения посланик в Турция -
лорд Понсонби, му предлага да намекне на
султана, че „неудобствата и опасностите мо-
гат да се избегнат чрез връщане към старата
политика на Портата; и чрез търсене на по-
мощ от Англия,“ чиито интереси не са по-
различни от тези на Турция, „вместо да се
обляга на силен и постоянно нахлуващ в чуж-
ди територии съсед.“[17] През септември
1835  г.  Палмерстън пише до Мелбърн:  „Го-
лемият враг на Англия е Русия – не поради
лични чувства, а поради това, че нейните на-
мерения и цели са несъвместими  с нашите
интереси и безопасност; и основната цел на
външната ни политика трябва да бъде в про-
дължение на години да ѝ се противодей-
ства.[18]

На този етап, обаче, Палмерстън не смята,
че Британия трябва да следва силова полити-
ка спрямо Руската империя.  Според него,  е
достатъчно руските амбиции да бъдат изоб-
личени. Колкото по-явни станат за останалите
велики сили, толкова по-трудно ще бъде за
Русия да ги осъществи.  Ако Русия знае,  че е
наблюдавана, ще бъде много по-внимателна;
ако другите държави разберат каква опасност
представлява, толкова по-лесно ще бъде да се
обединят срещу нея.  Палмерстън пише за
това в писмо до Мелбърн през октомври 1835
г.: „Не приемам становището на [Едуард]
Елис, че трябва да мълчим относно политика-
та на Русия. И това не е защото всеки разбира
тази политика; напротив, доскоро едва 1 на
сто хиляди е бил запознат достатъчно с нея;
Русия напредва най-вече защото никой не я
наблюдава и не разбира какво прави. Разкрий
плановете ѝ и наполовина ще ги осуетиш.
Насочи общественото мнение срещу нея и ще
удвоиш трудностите ѝ. Аз съм за това – да се
вдига шум срещу нея. Това е най-добрият
начин да избегнеш необходимостта да започ-
неш война“[19] През 1834 г. Палмерстън изп-
раща мощна флота в Леванта,  в случай че
Портата „поиска помощ срещу Русия“[20]. На
няколко пъти през периода 1833-1839 г. не
пропуска директно да предупреди руското
правителство, че Британия няма да приеме
повторна самостоятелна намеса от руска
страна във вътрешните работи на Османската
империя.

Тази позиция се вмества логично в цялос-
тната политика на Палмерстън към Близкия
изток. Приоритет става защитата на целостта
и независимостта на Османската империя,
като противодействие срещу разширяването

на Русия без да е необходимо да води война
срещу нея. Когато Мохамед Али заплашва
отново Османската империя през 1839 г.
Палмерстън предприема много по-активни
действия, в сравнение с кризата от 1832-1833
г.  Той играе водеща роля в преговорите и
споразуменията, в резултат на които Сирия и
Крит са върнати под прякото управление на
султана, а Мохамед Али запазва властта си в
границите на Египет.

Инициативите на Палмерстън в подкрепа
на Османската империя почти въвличат Бри-
тания във война с Франция. Франция, която
подкрепя Мохамед Али, обвинява Британия,
че е решила турско-египетския проблем без
нейно участие, скривайки от нея че предстои
подписване на договор (15 юли 1840 г.) с ос-
таналите велики сили – Русия, Австрия и
Прусия от една страна и Турция от друга.  Но
Палмерстън е сигурен,  че Франция няма да
започне война с другите велики сили в Евро-
па заради Мохамед Али. В подробно писмо
до сър Джон Кам Хобхауз от 27  юли 1843  г.
Палмерстън обяснява своя подход към Фран-
ция. Той разкрива в детайли всички опити да
бъде убедено френското правителство да се
присъедини към мерките срещу Мохамед
Али.  След като Франция отказва да се съоб-
рази с тези мерки,  Британия решава да я изк-
лючи от консултациите „от страх,  че ще ги
осуети с интриги в Европа и предоставяйки
информация на Египет.“[21]

  Конфликтът с Франция и временното
сътрудничество с Русия по време на втората
египетско-турска криза не прави Палмерстън
по-малко критичен към руските амбиции. Той
остава русофоб и не спира да гледа на Русия
като на заплаха за британските интереси в
Близкия и Далечния изток. За да противо-
действа на руското влияние в Афганистан,
той води разрушителна англо-афганистанска
война (1838-1842), която приключва с уни-
щожение на британската армия, докато отс-
тъпва от Кабул.  През 1839  г.  Британия води
т.н. Опиумни войни срещу Китай, за да го
принуди да отвори вратите си за британската
търговия. Когато започва Кримската война
Палмерстън не е външен министър и не носи
отговорност за този конфликт. Но той я
удължава ненужно с две години. Когато Ру-
сия се оттегля от Влашко и Молдова през
1854  г.  и се появява перспектива за мирно
уреждане на конфликта Палмерстън смята, че
Британия ще загуби престижа си, ако прик-
лючи войната с незначителни резултати. За-
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това настоява да се нанесе тежък удар върху
Русия като се завладее Севастопол. В същата
година, когато приключва Кримската война
Британия започва нова война с Китай, след
като британски кораб е арестуван от китайс-
ките власти по обвинение в пиратство. Ог-
ромната му популярност сред британците е
потвърдена на изборите през 1855  г.  когато
партията на вигите печели категорично мно-
зинство и Палмерстън става министър-
председател.

Дипломация на „военните кораби“

Civis Romanus sum [22]
Немалкото случаи, в които Палмерстън

утвърждава интересите на Британия из целия
свят чрез заплаха от употреба на морска во-
енна сила, спечелват на неговата дипломация
етикета „дипломация на военните кораби”.
Един от тези случаи е аферата дон Пасифико
през юни 1850 г., която разкрива тази дипло-
мация в най-лошата ѝ светлина. Дон Пасифи-
ко е португалски евреин роден в Гибралтар но
живеещ в Гърция. Домът му в Атина е пляч-
косан по време на антиеврейски метежи.
Палмерстън заповядва на ескадрила от бри-
танския кралски флот да блокира гръцкото
пристанище Пирея докато Гърция изплати
компенсация за щетите, понесени от британс-
кия гражданин. Този инцидент получава кри-
тичен отзвук сред политическите среди в
Британия и силно неодобрение от страна на
Русия и Франция. Гърция е под съвместния
протекторат на Франция, Русия и Британия и
едностранната блокада на гръцкото приста-
нище предизвиква дипломатически конфликт.
След двумесечна блокада гръцкото правител-
ство изплаща компенсацията и този успех
превръща Палмерстън в олицетворение на
Джон Бул, засилвайки популярността му сред
британската общественост.[23]

Американската гражданска война
По време на Американската гражданска

война (1861-1865) Британия е на ръба на вой-
ната, когато двама политици са арестувани от
войските на съюза. Палмерстон отправя зап-
лахи към американските власти и блъфира
като изпраща войски в Канада. Благодарение
на това, политиците са освободени, но самото
начинание е доста рисковано.

Датско-пруската война

Не така успешно се развиват събитията
през 1864 г. когато Палмерстън заявява пред
камарата на общините, че ако Шлезвиг и
Холщайн бъдат завладени от Прусия Брита-
ния няма да остави Дания сама да се справя с
агресора. Пруския канцлер Бисмарк пренеб-
регва предупреждението на Палмерстън и
завладява княжествата заедно с Австрия. Бри-
тания не предприема нищо и изпада в унизи-
телна ситуация, показваща безсилието ѝ на
континента.

Заключение

В продължение на три десетилетия лорд
Палмерстън разгръща активна външна поли-
тика и дипломация, която утвърждава Брита-
ния като водеща световна сила.  Във всички
ситуации той използва умело британския
престиж и влияние, за да действа в определе-
ни моменти в подкрепа и защита на движени-
ята за независимост и либерализация, в други
моменти – в подкрепа на автократичните ре-
жими, но винаги в интерес на утвърждаването
на британската хегемонистична роля. Успеш-
ната му като цяло външна политика го ут-
върждава като „определяща политическа
личност на своята епоха“. Възпитан в тради-
циите на английския либерализъм, подозри-
телен към монархизма, той успява да освобо-
ди външната политика от абстрактните прин-
ципи и партийната зависимост, да я превърне
във въпрос от национално значение и да я
издигне до нивото на чистия прагматизъм,
където политиката е „средство да доживеем
от понеделник до петък без съществени ще-
ти.“[24]
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