http://www.balkaninstitut.com

УДК 327(43):(436)(091):330.15

Андрез МИТРОВИЪ
Фллозофски факултет
Беоррад

СПОРАЗУМ ЦЕНТРАЛНИХ СИЛА О ПОДЕЛИ БАЛКАНСКИХ
И БЛИСКОИСТОЧНИХ СИРОВИНА
(Уговор од 8. jaHyapa 1916)
Уговором од 8. jaHyapa 1916. споразумеле су се Немачка и
Аустро-Угарска о MehycoÔHoj подели сировина на Балканском полуострву и на Блиском истоку за време Tpajaiba првог светског
рата. Овим су две савезничке царевине покушале да за извесно
време, док рат Tpaje, реше меЬусобна размимоилажен>а око тога
коме he припасти право на експлоатащцу привредних богатстава
у два поменута региона.
Када су се меродавни л>уди у Немачод и Аустро-yrapcKoj у
лето 1914. одлучили на оружани иступ на меЬународно] сцени, они
су се руководили проценама де he брзим кампан>ама постиЬи по
беду отприлике за три месеца. Оваквим убеЬеььем посебно се руководио Генералштаб Pajxa, уверен у надмоЬност немачке ратне
доктрине и немачке сувоземне во]не силе. МеЬутим, када je страTenija „мун.евитог рата" joui у npeoj половини септембра 1914.
била покопана у току битке на Марни, и пошто je остао безуспешан покупку током октобра да се она васкрсне у HOBoj бици у
сектору Ипра (уз шта су дошли и тешки порази аустро-угарских
трупа Hajnpe на руском а потом и на српском фронту те исте jeceни), во]еван>е се, тактички узето, претворило у рововско, а стра
теги] ски у рат исцрпл>иван>а. Тада се показало да две средн>оевропске царевине у привредном погледу нису биле спремне да издрже
jeflaH дуг и тежак рат, а пре свега да не располажу с довольно рудних и гамьопривредних сировина. Излаз из тих суштински важних тешкоЬа обе су почеле да траже — уз наj строжа рационална
коришЬеша сопствених извора и, посебно Немачка, уз noja4aBaifae
„научнотехничког маневра" (Tj. уз подстицан>е научних истражи
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вааа знача]них за производн>у синтетичких сировина и нових борбених средстава) — у безобзирно} eкcплoaтaциjи привредних извора и држава коje су им биле савезнице и територи]а xoje су
окупирале дотадашн>им успесима на фронтовима (Белги^а, северни делови Француске, западни делови Pycwje).

Околности
У условима светског рата, за Немачку и Аустро-Угарску нарочити знача] су добили простори ко}и су лежали jyroHCT04HO од
среднее Европе, найме, Балканско полуострво и, дал>е,Блиски ис
ток, иначе веЬ традиционално noflpynje на копима су две средн>оевропске царевине насто]але да створе ceoje интересне сфере, посебно привредне. У оюружен»у непри|]ател>а са запада (Француска
и Велика Британи]а), истока (Pycnja) и jyra (Итал^а, Koja je то
ком ггрвих десет месеци рата формално била савезник, а уистииу
наклокьена супротном блоку, коме се отворено и активно придружила у flpyroj половини Maja 1915), Немачка и Аустро-Угарска су
неки излаз ]едино могле да траже у правду jyroHCTOKa. Истина,
ту су се нлховом продору супротставиле Cpíwija и Црна Гора, алк
je Турска, од првих дана рата Taj но а од Kpaja октобра 1914. jaBHO,
била н>ихов савезник, док je Бугарска више од годину дана задржавала став наглашене благонаклоне неутралности, а потом, као
и pamije Турска, постала и ратни савезник (TajmiM уговором од 6.
септембра 1915. и учешЬем у нападу на Cpènjy 14. октобра 1915).
У овим државама су две Централне силе j едино могле да набаве
део сировина, Koje су им све више недостатале, и оне су насп^але
ту MoryhiHOOT потпуно да иокористе. Зато су вршиле притисак на
Турску и Бугарску да им на располагайте ставе ceoje привредне
ресурсе. А када су ce Hajnpe Турска, потом и Бугарска нашле у
рату као савезнице Централних сила, оне су, слабее у сваком погледу и зависне од BojHe и финaнcиjoкe подршке Pajxa и МонарxHje, морале илазити у сусрет привредним захтевима Берлина и
Беча.
Одлука немачког и аустро^угарског вог^ства донета у рано
лето 1915. да надмоЬном водном силом сломе дотадаппьи жилав
отпор Cp6nje, а последично и Црне Горе, била je плод BojHOCTpaTerajcKHx и морално-политичких разлога, али je у jeceH 1915, са
успешним развитком офанзиве групе apMMja „Макензен", постаjaлo из дана у дан све jacmije да оне, с проширен>ем ceoje окупационе зоне и на Cpöwjy, CTBapajy себи нове и знача]не привредне
могуКности. Балкан и Блиски исток су се тако током рата за две
средк>оевропске силе почели доказивати као j единствен простор
ко}и за шихову ратну eKOHOMnjy има улогу допунског привредног
noflpy4ja. Ме^утим, управо на том простору Beh pamije настала
ме^усобна конкурентна два] у савезника, Немачке и Аустро-Угар
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ске, показала се у сво] CBojoj оштрини у дневно] пракси join то
ком продора шихових и бугарских арыща у Срби]у.1 Балкански
простор, а у ньеговом оквиру посебно Монархини суседно подруч^е
српске државе схватан je у Бечу и Будимпешти као искл>учиво
аустро-угарска интересна сфера. Маг)арски председник владе опомин>ао je 1. новембра 1915. бечко Министерство спол>них послова:
„Немачка има од поседан>а туг>их територи}а ионако неоразмерно
веКе користи него ми и дакако би могла прихватити да под нашу
управу до!)е ова мала и сиромашна облает коja политички и привредно лежи близу нас [CpÖHja] и да не буде експлоатисана у
немачке еврхе."2 Тврдн>а да je реч о ,,мaлoj и cnpoMauiHoj обла
сти" свакако je имала само тактички характер, jep напор ко]и су
улагали меродавни фактори MoHapxnje да за CBojy земл>у обезбеде привредна блага Cpönje jacHo говоре да се, у ствари, имало
умногоме flpyroja4^e мишл>е&е. Сагласно таквим убе^ешима,
царско-кргиьевско Министерство сподьних послова je као основу
наступа пред Немцима поставило тезу да Cpônja „лежи у Hauioj
непосредно] интересно} сфери";' царско-крал>евски министар
сползних послова je 7. новембра тражио од шефа Генералштаба да
то гледиште одлучно заступа пред немачким Генералштабом,4 а
18. новембра 1918. наложио je и амбасадору у Берлину да исту
тезу изричню и упорно браии пред владом Pajxa.3 Немачка je, са
гласно iBeh inpe ipara «разви^еним убе^ешима да Балкан нуди зна4ajHe могупности немачко] привреди, и наставл^уЬи путем кojи
je део крупног капитала ранще сматрао пожел>ним, нacтojaлa да за
себе осигура Hajeehn део балканских природних богатстава, дакле
и богатстава Србще, мада су н>ени водеКи л>уди морали ради очуван>а савезничких односа да бар на речима noxa3yjy разумеван>е
за захтеве Koje су поставл^али представници MoHapxnje. Тако je
шеф Генералштаба своме колеги на челу аустро-угарског Генералштаба умео да одговори да „што се тиче прокламован>а аустро-угарске интересне сфере", он нема „ништа, ни HajMaite, да замepи";, немачки државни секретар за спол>не послове je аустро-

'А. Mitrovic, Prodor na Balkan, Srbija и planovima Austro-Ugarske i
Nemaíke 1908—1918, Beograd 1981; исти, Стварауье немачке окупационе зоне
и аустрщеке окупационе управе у Cpôuju (jecen 1915 — пролеКе 1916), ИсTopujcKU гласник, 1—2, 1977, 7—37; исти. Die Kriegsziele der Mittelmächte u-nd
die Jugoslawienfrage 1914—1918, Die Donaumonarchie und die südslawische
Frage von 1848—1918, Wien 1978, 137—172. Вид. такоЪе: 2. Avramovski,
Bugarske pretenzije na aneksiju delova Kosoi-'a и prvom svetskom ratu
(1915—1916), Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova 2,
Beograd 1982, 119—151.
* Haus- Hof- und Staatsarchiv in Wien (дал>е: HHStA-Wien), Poli
tisches Archiv I (PA I), Karton 1973.
» HHStA-Wien, PA I. K. 973, koneept
' HHStA-Wien, PA I, K. 973, Nr. 5069.
5 HHStA-Wien, PA I, K. 973, Nr. 5214.
* Kriegsarchiv in Wien (KA-Wien), Armeeoberkommando-Operations
abteilung, Nr. 19017 op., den 26. November 1915.
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-угарском амбасадору тако^е говорио да je немачка влада „потпуно спремна" да управу над српском територи]ам (изузев делова
ко]и су та]ним уговором од 6. септембра 1915. обеЬани Бугарско])
„препусти цapcкo-кpaл>eв(жoj влади".7 Mehy собом су водеКе не
мачке личности износиле потпуно супротна гледишта. Шеф Генералштаба je, на пример, писао државном секретару за стмьне
послове како он сматра да аустроугарски предетавници немаj у никакво право да изjaвл>yjy „да 'западно од уговорене границе [са
Бугарском] почин>е царско-крал>евска интересна сфера' [ . . . ]";•
државни секретар му je одговарао да се с н>име слаже.*
Оно што су Немци радили на самом терену — и на Балкану
и на Блиском истоку, па и у Србщи — било je потпуно у складу
са ставовима Koje су меЬусобно размешивали н>ихови водеЬи л>уди. Дипломате, BojHH команданти и познати публицисти Pajxa понашали су се управо тако као да су привредници. Немачки морнарички изасланик у Софией je о посланику Pajxa извештавао да
„join и дакай много више nocsehyjy пажиьу сваком немачком трговцу [. . .1 него великим питаньима рата и политике";10 начелник
штаба групе apMttja „Макензен" je 28. октобра 1915. писао да се
толико бави питанзима рудника бакра и извоза пшенице да мисли
о себи да je трговачки агент, а не генерал.11 На Блиском истоку се
само дал>е потврЬивало оно што je аустроугарски во]ни изасланик
join 4. фебруара 1915. описао овим речима: „Ми у сваком cny4ajy
морамо схватити да he Немци тежити да целу Турску CMaTpajy
искл>учиво CBojoM интересном сфером и да he HacTojaTH да нас у
Moryhoj мери искл>уче као конкуренте";14 osaj извештач je писао
14. октобра да „Beh и свако дете види" како у TypcKoj „Немци
сасвим очевидно HacToje да у CBoje руке добацу ова утица]н&ца
места".1' У новембру je у HeManKoj створено и ново, чини се шесто
по реду, удружен>е за послове с балканским и блискоисточним
земл>ама, Heмaчкo-oplиjeнтaлнo трговачко друштво (Deutsch-Orientalische Handelsgesellschaft).14 Врло je карактеристично да
je Густав Штреземан (Gustav Stresemann), тада ]една од водеКих
7 HHStA-Wien, PA I, К. 973, Zahl 114-В/Р, Berlin den 27. Dezember
1915.
• Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (AA-Bonn), rroписник Oxfort, Seite 1134, Grosses Hauptquartier Nr. 2., Band 1, den 3. März
1916.
4tfk
• A. Mitrovic, Prodor na BalKan, 320—323.
10 Bundesarchiv-Militärarchiv, in Freiburg (BA/MA Freiburg), RM 3,
v. 2949. Sofia den 16. Oktober 1915.
«i H. Meier-Welcker, Seeckt, Frankfurt a.M. 1967, 68.
12 KA-Wien, Nachlass Conrad (NC) Bd. 7, Res. Nr. 65.
» KA-Wien, NC, Bd. 7, Res. Nr. 634.
" L. Rathmann, Stossrichtung Nahost 1914—1918, Zur Expansionspo
litik des deutschen Imperialismus, Berlin 1963, 145. Вид. тако1)е: F. Klein.
Die Rivalität zwischen Deutschland und Österreich- Ungarn in der Türkei
am Vorabend des ersten Weltkrieges, y; Politik im Kreig 1914-1918, Berlin
1964. 1—21.
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личности немачке тешке индустри^е, у друго] половини janyapa
1916. одлучио да крене на студийски пут преко Балкана до Цариграда не само зато што je био заинтересован за послове са земл>ама Koje je обилазио него и стога што je страховао, како je обjacHHo државном подсекретару за спол>не послове, да су ови интереси угрожени пошто се с немачке стране поступа тако да се
може створити штетан утисак како Немци с Турском, а слично и
с Бугарском, nocTynajy „као са ocBojeHOM кологоцом"."
С продором BojcKH Tpnjy нападачких држава у Србизу, жижа
ривалства постало je noflpynje ове земл>е, тим пре што се пока
зало да су нападачке трупе управо средство да се постигну
посебни привредни цил>еви cBojnx држава. Нарочито се немачка
11. apMHja показала као продужена рука привреде Pajxa, jep je
поседала руднике, нajвaжниje фабрике и caoôpahajmine, а и односила пол>опривредна добра. Све Bojne власти Pajxa, почев од
Пруског министарства рата до команда на терену, вршиле су вели
ки притисак на бугарске власти да им уступе све важнее привредне объекте ко]м су лежали на оним српским територщама Koje
су ByrapcKoj биле обеЬане уговором од 6. септембра 1915.18 ВодеЬи
л>уда MoHapxnje jacHO су видели куда ствари воде, па je, на при
мер, Министарство спол>них послова у Бечу 27. децембра 1915.
послало амбасадору у Берлину овакву основу за н>егово држаше:
„Немачко BojHO воЬство тако искоришЬава у привредном погледу
области Koje je окупирало у руском делу Поллке и у Србщк да
не само чини да расте беда него доводи и до TpajHor економског
ооиромашенэа становништва и у будуЬности [...]. У Србщи се
испол>ава безобзиран привредни поступак немачких команда.
Средства земл>е искоришпава}у не осврЬупи се на потребе и будуЬност становништва, и то скоро исктьучиво да би се по криле
потребе Немачке. Реквирира}у у великим количинама стоку, жи
то, брашно, вино, со и петроле]; чак су импровизовали и кланице
свин>а и н>ихове производе шал>у у Немачку. ТакоЬе, не само да
je и овде «eh дошло до nojase глада него и до страховитог осиромашен>а становништва".17 У меЪувремену je царско-крал>евска амбасада у Берлину низом нота на днеюни ред стагаила сва юьучна пи
тана проистекла из ривалства с PajxoM: 21. новембра, да на териTopnjaMa Koje нису обеЬане Бугарско] буде уведена аустро-угарска
окупациона власт;18 24. новембра, чим почне рад окупациона упра
ва, да немачке BojHe власти npeflajy аустро-угарским „све железничке линиje" Koje држе, а да спорна питан>а с Бугарском реши
1S AA-Bonn, пописник Kent, II, S. 232, Nachlass Stresemann, Bd. 158.
'•A. Mitrovié, Tojni ugovor izmedu Centralnih sila i Bugarske od 6.
septembra 1915, Medunarodni problemi, 3—4, 1978, 47—65; 2. Avramovski,
Opredeljenje Bugarske za Ce-ntralne sile и prvom svetskom ratu, Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova 1, Beograd 1980, 61—99.
17 HHStA-Wien, PA I, K. 973, Nr. 5893.
18 AA-Bonn, Oxfort, S. 1094, Weltkrieg 14d, Bd. 1, Nr. 484 pol.
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Беч непосредно са Софтом;1» 1. децембра, да рудници Ма]данпек,
Рудна глава и Бор буду предати Монархвф!;20 12. децембра, да царско-кральевске sojae власти преузму железницу Смедерево —
Ниш, ко] а се налази у немачким рукама, и Скошье — Митровица,
Koja се налази у бугарским рукама;21 24. децембра, да je, на кораке
из Беча, бугарска влада одговорила да je спремна на договоре са
аустро-угарском владом о Бору и Ма}данпеку уколико се томе не
би противила немачка влада."
Ипак, у обе државе су меродавни чиниоци били свесни да се
решение мора наЬи нагодбом. Стручшаци и водеЬе личности привредних министарстава MoHapxnje су током те jeceim у више
махова поновили став да je поставлени задатак н>ихове државе
на jyroHCTOKy „нерешив без учешгга Немачке у Harnoj npnepeflHOj
сфери yrauaja на Балкану".23 У немачким виооким BojiuiM телима и круговима експерата надлежних министарстава тако^е су
увивали да се бар унеколико мора изиИи у сусрет аустро-угарским захтевима и интерно су у npBoj половини децембра били сагласни да MajflaHneK треба препустити Аустро-yrapcKOj у експлоатащцу.24 Само, Немци су Hajnpe зато што су схватали да
caBe3HM4Koj Монархии мораj у бар нешто препустити, све до
првих дана 1916. године нacтojaли да практично узму што више
пре него што седну за преговарачки сто. Супротно саветима свог
посланика у Софщи, да с Монархизм треба постиНи „jacaH споразум" с цил>ем да се „исшьучи овака конкуренщца" и да се
тиме створе услови да 3aje;uui4KHM иступан>ем ÄBejy царевина
буде омогуЬено ,ледностав.шце споразумеван>е с Бугарском",25
Немци су нacтojaли да Hajnpe до&щу све што желе од Бугарске да би, како je то формулисано у Пруском министарству рата,
та „чшьеница" дала Pajxy „тежину" у преговорима са аустро-угарским представницима.20 Према Аустро-yrapcKoj су зато сле
дили тактику одутовлаченьа или, у Hajöo^eM cлyчajy, улажен>а
у неке претходне договоре, а главне напоре су и дал.е усмеравали
према ByrapcKoj, користепи се при томе тиме што су они финансирали учешКе Бугара у рату, што су лакше него MoHapxnja мо
гли излазили у сусрет све веЬим бугарским претенз^ама на теpHTopnje Сроще и што су н»ихове трупе држале делове териториja Koje су биле обепане ByrapoKoj (а на KojnMa су и лежали же" AA-Bonn, Oxfort, S. 1094, Weltkrieg 14d, Bd. 1, Nr. 490 pol.
M Zentrales Staatsarchiv in Potsdam (ZStA-Potsdam), Auswärtiges
Amt (AA), Nr. 3675, Nr. 491 pol.
21 AA-Bonn, Oxfort, S. 1094, Weltkrieg 14d, Bd. 1, Nr. 505 pol.
" ZStA-Potsdam, AA Nr. 3675, Nr. 528 pol.
ы Allgemeines Verwaltungsarchiv in Wien, Handlesministerium-Sek
tion IV, den 18. Oktober 1915.
" ZStA-Potsdam, AA, Nr. 3675, den 19. November, den 3. Dezember,
den 2в. Dezember 1915.
"ZStA-Potsdam, AA, Nr. 3675, den 2. Dezember 1915.
" ZStA-Potsdam, AA, Nr. 3675, den 28. Dezember 1915.
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лезничка пруга и рудници Koje су желели). На четири прве, од
укупно пет, аустро-угарских нота одговорили су само медном но
той, датираном 24. децембра 1915, у Kojoj je ста]ало: да се при
хвата да Аустро-Угарска и Бугарска организузу окупационе уп
раве на територщи Gp&wje, да ge CpÖHja за Немачну „облает снабдеваша и транзита", те да она тражи слободан пролаз кроз ову
земл>у и право на коришкен>е н>ених сировина и намирница, да
железница Моравско-вардарском долиной, као и град Kparyjeвац са железницом Koja до н>ега води, треба да остану у рукама
немачких Bojroix власти, да Борски рудник ocTaje Немачко],27 да
Ма^данпек може да припадне AycTpo-YrapcKoj, да о Рудно] глави немачка влада резервише право накнадно да одговори и да
Плакалница може бита под за^едничком управом, с тим да руду
деле Аустро-Угарска и Немачка (и то „у крадем случа].у према
истом кл>учу по коме се деле куповине у Бугарско] и TypcKoj").28
Мег>утим, основу захтева према ByrapcKoj немачки Генералштаб
je бугарском Генералштабу иэнео овако: „ИекоришЬаван>е рудних богатстава коja су Beh у eкcплoaтaциjи или Koja he тек бити
откривена на цело] територи}и soja се препушта бугарскоj sojHoj управи, право je немачких Bojioix власти. Бугарско BojHO
BohcTBO ce o6aBe3yje да немачку управу и н>ене органе подржава и помаже свим средствима. С друге стране, реч mije о преседану Kojn he важити у време кад наступи мир; у питаььу je, дакле, само коришЬеае у sojHe еврхе и док Tpaje рат".29 Реч je била
о долинама Велике и Jyжнe Мораве, с тим што се захватало дубоко у источну Cpönjy. Стварно, Немци су рачунали на много
веЬу облает, KOja je Kacroije укл>учивала, на пример, и базен
рудника Бор и Вардарску долину, а и добар део Косова. За облает
Kojy су оцртали у мартовском допису, бугарско BOj«o воЬство je
на немачке захтеве CBoj пристанак дало 10. децембра, што je joui
jeÄHOM и посебно потврдило 20. децембра 1915. Бугарска влада
je на седници од 17. децембра такоЬе заузела начелан став да тре
ба да удовол>и тражен>има Pajxa. Коначно, 29. децембра 1915.
врховне команде Немачке и Бугарске су склопиле Boj«y конвенniijy о немачком праву на коришкен>е привредних добара на тлу
окупиране Cp6nje.30 Питан>е железница je било привремено ре17 А. МитровиН, Неманко-бугарски уговор о Борском руднику од 5.
Maja 1916, Историйки гласник, 1—2, 1979, 27—55.
п HHStA-Wien, Pa I, К. 973, J. Nr. 37603.
*» AA-Bonn, Oxfort, S. 232, Bulgarien 7, Bd. 36, Nr. 1450.
** О авим договорила и спораэумима эншю на основу помена у немачким донуменггима из каскиj их раггних месеци и година. На пример,
на КонвенциОу од 29. децембра 1915. поэива се немачко-бугарски уговор
о Бору од 5. Maja 1916. МеЬутим, подаци копима раополажемо на основу
истраживан>а у главним немачким и аустрицоким архивима yxaayjy на
нарочити значащ договора од 20. децембра (при чему се подвлачи важност
писма шефа бугарског Генералштаба) эа ко}и ce Beayje оно што je угово
рено 10. децембра 1915, док се Конвенция потпуно 3a«¡eMapyje.
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Андрее МитровиЬ

шено првих дана jaHyapa 1916. Пруга Смедерево—Ниш и н>ен
опранак Лапюво—KparyjeBaiu; дошли су под управу немачке Седме BojHe железничке дирекци^е, у Kojoj je Аустро-Угарска имала
свог опуномапеног официра; иста Дирекщца je добила и управу
на лиюци Београд—Велика Плана, али je службу вршила аустро-угарска Друга железничка чета; линиja Ниш—Скопле—Бе
лес—ЪевЪелща била je поверена noceÖHoj бугарскзд дирекции,
Koja je тако!)е била потчин>ена !немачп«ч Седмод дирекцией; од
пруте Косовака Митровица—Скопл>е, део од Митравице до Приштине добиле су аустро-угароке водне власти, а део од Приштине
до Скопл>а бугарске.'1

Споцазум у Бечу
Размене мшшьенэа и договори Немачке и Аустро-Угарске
о решаван>у проблема мег>усобног ришалства на Балкану и Блиском
истоку текли су у исто време кад и преговори о решаваау сукоба око поделе плена на тлу Cp6nje. Ледан привремени споразум
су две царевине склопиле join 27. новембра 1915.32 Последн>а фа
за ових HacTojaH>a одиграла се у Бечу и била je кратка: прегово
ри су тpajaли само два дана, найме 7. и 8. jaHyapa 1916, с там што
je веН другог дана био потписан и уговор.3'1 На дневни ред je било
ставлзено питание ,,купован>а сировина у TypCKoj и ByrapcKOj", и
то „Hajnpe за обостране BojHe потребе". Ме^утим, иако je на прво
место било ставл>ено „куповаше" сировина, бечки договори су се
односили на метале и, нарочито, на експлоатацоду рудника. Пре
говори су вовеки на нивоу министарства рата, а преговарачи су
били високи чиновници а не министри. Аустро-угарско За}едничко министарство рата представляли су секц^ски шеф Ладислав Лажебецки (Ladislaus Jarzebecki) и главки интендант Франц
Птачек (Franz Ptacek), а Пруско министарство рата Majop Михелис (Michelds) и ритмазстер Харт (Hardt). Дневии ред и ниво 'преговора и преговарача OTKpnsajy да се проблем ривалства хтео решита само сагласно практачним потребама рата, а не полиггичким
рашчишЬаван.ем узрока.
Резултати преговора иэнесени су у два документа. Први
од Нзих je носио наслов Уговор.34 На н>ега су, на лeвoj страни,
si KA-Wien, Kriegsministerium (КМ), Präs. 51-Z/2/1916.
** Oeaj привремени споразум je поменут у Уговору од 8. jaHyapa
1916 (вид. напомену бр. 33). Треба приметити да се у кнлои: Д. МилиЬ,
Страни капитал у рударству Cpöuje до 1918, Београд 1970, 455, помин>е
аустроугарско-немачко-бутарски Bojmi уговор, очевидно привредног ка
рактегоа.
» Bayerisches Hauptstaatsarchiv-Abteilung IV, Kriegsarchiv in Mün
chen (Bay-HStA KA-München), Bund 183, Abkommen, Wien am 8. Januar 1916.
34 Bay-HStA KA-Müunchen, Bund 183, Abkommen, Wien am 8. Januar
1916.
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CBoje потписе ставили немачки преговарачи Михелис и Харт, а
на десной ]едан од дво^ице аустро-угарских преговарача, Tj. само
Лажебецки; на том документу je стачало: „Беч, 8. janyapa 1916".
Основни цидь Уговора био je овако одреЬен: „осигураванье сиро
вина [. . .] Koje се могу добити у ByrapoKoj и TypcKoj за стокриван>е обостраних BojHjix потреба, у првом реду, а такоЬе и срейиван>е источног тржишта искл>учиван>ем трговачких шпекулациja и избегаван>ем мейусобног ривалства"; „с обзиром на caoöpahajне тешкоЬе коje nocToje на Истоку [. . .] тамоштъа транспортна
средства ставити на располаган>е ради одашилаша сировина за
KojHM nocTojM битна Bojna потреба". Уговор je обухватао „све сировине Koje сада или каснаце долазе у обзир за eojHe сврхе", Tj.
„све влакнасте матерее (текстилне сировине)", кожу разних
врста, сирови каучук, гутаперку, гуме свих врста и сл., као и
„помоНна средства за ратну индустрщу, нпр., боразит, боракс,
хромову руду и бромова }едшьен>а". Овим je пpecтajaлa и важност договора од 27. новембра 1915.
Наруцбине и организапзда посла у TypcKoj биле су препуштене Пруском министарству рата, а у ByrapcKOj аустро-угарском
3ajeflHM4KOM министарству рата, с тим да раде договорно. Све што
би се купило а било транспортовано сушим путем у Аустро-Угарску делило се измену MoHapxnje и Pajxa у сразмери 5 према 6, а
што би се транспортовало воденим путем, у сразмери 1 према 1.
Обе стране су се обавезале да he у Софщм и Цариграду предузети кораке да „спрече отицан>е сировина из Бугарске и Турске
преко поште". Ради надгледаша извршаваььа овог уговора, Пруско министарство рата je за CBoje опуномоЬенике именовало у Ца
риграду капетана Зелигера (Seeliger) и у Софиди капетана Едлера
фон Гербица (Edler von Görbitz), a 3ajeflHH4KO министарство рата
у Цариграду капетана Леа фон Пауера (Leo von Pauer), а у Со
фией натпоручника Ханса Арезин-Фатона (Hans Aresin-Fatton).
Важно место у уговору je дато Немачко-ори^енталном трговачком друштву оном за коде icmo поманули да je створено у
новембру 1915. У Уговору je е^ало да су оснивачи Друштва Не
мачка банка (Deutsche Bank) и Немачка ор^ентална банка (Deut
sche Orientbank), а да оонивачима приступазу такойе аустридске
и маЬарске велике банке према избору ко]и изврше aycTpHjcKO
и ма!>арско министарство финаноца. Немачко-ори^енталном трговачком друштву се обрачунавала стопа од 3 одето од укупне це
не, с тим да све камате и трошкови CMenrraja и осигуран>а робе
onrepehyjy цену роба. Посебно му се додел>ивало право купован>а вуне у ByrapcKoj, али с тим да оно као свог службеника при
ми jeflHor aycTpHjcKor или маЬарског стручиьака за вуну, као и
влакнастих сировина, oB4Hje, jaribehe и K03je коже, бораэита и
боракса, за шта je само оно било надлежно и у ByrapcKoj и у ТурCKoj. Слично се може ре!ш и када je реч о „бурет-свили, као и
свили уопште, уколико она служи BojHoj евреи", ради чега му je
http://www.balcanica.rs

242
био прикл>учен и ^едан нарочита „купац кога je у Туреку послало
крал>евско Пруско министарство рата".
Срби]а, око чщих су се привредних блага током претходне
jeceHH две савезничке царевине меЬусобно оштро сукобиле, до
била je у споразуму од 8. jaHyapa 1916. цео ]едан посебан члан,
мада кратак и са caдpжajeм начелног характера. Taj члан je гла
сно: „Горе наведена начела he бита на аналоган начин примешена
на Cpönjy. Ш^единоста he бити утаначене кад буду познате одредбе Koje yroeapajy две врховне команде." Мег^утим, тешко je
реЬи ко]и су то «ачелни ставони доиста бити ттрименл>иви на Србиjy, па се чини да je ово питание намерно оставл>ено по страни; то
значи да се оставляло станке Koje je постигнуто ратним операциjaMa и преговорима.
Други документ носио je назив Посебан уговор Koju се односи на летале,35 чини се неоспорним да je у питан>у додатак Угово
ру, мада je, можда, реч и о jeflHOM посебном прелиминарно склопл>еном уговору Kojn je током преговора 7. и 8. jaHyapa 1916. само
прихвачен и прикл>учен уговору о сировинама.36 Посебан уговор
ce cacTojao од два дела. Први je садржао договор о „кушьеном односно реквирираном бакру, месингу, црвеном ливу за осовинске
лeжaje, бронзи, олову, антимону и никлу". Почетни став je понавл>ао начелну поделу интересних сфера- „Куповина у БугарCKoj треба да буде потпуно препуштена аустро-угарско] влади, а
куповину у TypcKoj искл>учиВо he проводити Пруско министар
ство рата." По другом ставу се „подела кугаьених метала спроводила тако да све што са Балкана доЬе сувоземним путем припадне
HeMa4Koj и Аустро-yrapcKoj сразмерно односу 6 према 5, а да се
све што са Балкана flöhe воденим путем подели у односу 1 према
1". Mehy техничким одредбама, ове две се чине на^важш-це: стварала су се „два сабирна места, аустро-угарско у Будимпешта и
немачко у Хамбургу, с тим што he у Будимпешта jeflaH представник Пруског министерства рата а у Хамбургу jeflaH представник
aycTpnjcKe Централе за метал надгледати истовар и сортиран>е ме
тала". Други одел>ак Посвбног уговора носио je наслов „Рудници",
али je садржао одредбе о само два рудника. Прва два става су гла
сила: „Плакалница у ByrapcKoj и Бор у Срб^и биЬе у немачким
рукама, али тако што he Аустро-yrapcKoj бити испоручивана треЬина у Бору и половина у Плакалници произведеног материала
** Bay-HStA KA-München, Bund 183, Sonderabkommen betreffend
Metalle.
n Увид у околности говоре у прилог томе да ову могуйнюст не тре
ба унапред искл>учивати. На flpyroj страни, чини се известим да je постод'ао бугарско-иемачки jacan договор о Бороком руднику. Д. МилиН, нав.
дело, 484, помшье „споразум измену Немаца и Бугара о каришЬешу Борског рудника" Koju je „имао ступити на снагу 5. ja«yapa 1916"; у уговору
од 5. Maja 1916. се каже да Пруско министарство рата има право да Бор
експлоатише почев управо од 5. jaHyapa 1916 (вид. текст овог уговора у
Прилогу чланка наведеног у напомени бр. 27).
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онако како се он произведе у топионицама. Укупни трошкови, Tj.
за ставл>ан>е у погон оба ова рудника, за наднице радницима, за
трошкове производьье и за транспорт, биЬе подел.ени, што се тиче
Бора, тако да je;moM треНином onTepehyjy Аустро-Угароку а две
треКине Немачку, а што се Плакалнице тиче, дели се у односу 1
према 1 [...]. Сви метали и производи топионица KojH долазе са
Балкана CMejy бити употребл.ени за BojHe сврхе o6ejy земал>а."
Дал>е je било предвидено да од будуЬе производное топионица дваjy рудника буду покривени издаци Koje Немачка има због утрошка
CBojHX количина метала ради снабдеваша муници]ом Бугарске и
Турске; због тога се предвиЬало да he се вршити прерачунаван>е
колико he доиста припасти Аустро-yrapcKoj (Koja ипак не би могла
добити ман>е од четвртине производа Плакалнице и петине про
извола Бора).
Од рудника Kojn су paroije били предмет спора, Немци су
нотом од 24. децембра 1914. Ма^данпек препустили Аустро-УгарCKoj, што je Посебним уговором само преЬутно потврЬено. Питание
Рудне главе je остало нерешено.
У cnpoBoheH>y Уговора средишьье место добило je Немачко-opиjeнтaлнo трговачко друштво. Реч je била о jeflHOM од више
тзв. „ратних друштава" Koja су настала у НемачкЬ} на Taj начин
што je држава ангажовала приватни капитал ради обезбеЬиванэа
што снажгоцег функционисан>а ратне економи]е земл>е. Опера
тивно средиште Немачко-ор^енталног трговачког друштва било
je смештено у Цариграду, а н>егово главно седиште било je у Бре
мену, великом лучком, старом ханзеатском граду на обалама Северног мора. Иако су се као оснивачи Друштва по}авл>ивале Не
мачка банка и Немачка ор^ентална банка, оне су само биле за
ступнице великих бременских и хамбуршких трговаца с прекоокеаноких подруч]а kojm ay у услояима оветског рата, пошто
je британска поморска блокада Немачку потпуно одсекла од да
леких тржишта, тражили прилику за велике послове на Блиском истоку. То да je у Уговору, ко]и je по карактеру био чисто
BojHii споразум, истакнуто место добио немачки приватни капитал
mije друго до join jeflaH пример тесне повезаности немачке државе и капитала у тежн>ама за ширешем моЬи и тржишта. Пошто je
споразум у Бечу почивао на интенции да се бар ублажи ривалство Pajxa и Монархов при набавци сировина, н>име je било пред
видено да се Немачко-ор^ентално трговачко друштво од чисто
немачког бар унеколико претвори у мешовито друштво, Tj. у дру
штво у KojeM he уз немачки учествовати и аустро-угарски капи
тал. МеЬутим, w¡,eja о ангажовашу аустро-угарског капитала у
оквиру наведеног немачког друштва била je остварена flpyrojaчще него што je то било предвидено бечким споразумом. Hajnpe,
у Монархини су одлучили да уместо „великих банки" сарадоьу са
Немачко-ор^енталним трговачким друштвом повере аусттэтцском
Друштву за ратне сировине (Kriegsrohstoff-Gesellschaft m.b.H.) и
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маЪарским Удруженим централама за оировине земала Свете
мгфарске круне (Die Vereinigung der Rohstoff Zentralen der Lan
der der Heiligen Ungarischen Kronen).87 У оба случала реч je
била о два из низа удружен>а приватног капитала („друштва са
ограниченим земством") а под воЬством државних дивилних или
вешних установа, Koja су почев од jecerai 1914. настлала у Монар
хини са цил>ем привредне мобилизацэде ради уапешног воЬен>а
рата.*8 Затим, за разлику од предвиЬеног споразума, ова два уд
ружена нису ступила у Немачко-ори]ентално трговачко друштво
као н>егови саоснивачи него су се с шш „сврсисходно повезала"
ради „преузиман>а и спровоЪенл" цил>ева Уговора од 8. jauyapa
1916, Tj. ради купован>а сировина у „TypcKOj, ByrapcKoj и евентуално Cpöjijn". Оваквим повеэиван.ем настало je Немачко-аусTpnjcKO-MahapcKO удружен>е за куповину (Deutsch-Österreich-Ungarische Einkaufs-Vereinigimg, скраЬено Dövung).39 Удружена
je одмах као csoje прихватило организащчу Kojy je вей награди
ло Немачко-ор^ентално трговачко друштво, а на н>еговом челу
био je Одбор Kojn су чинила два представника Немачко-ор^енталног трговачког друштва и по jeflaH представник aycTpnjcKor и
майарског удруженог партнера. Уговор о стваранту Немачко-аусTpnjcKO-Mai)apcKor удружен>а за куповину носи два датума: Веч
5. фебруара 1916. и Берлин 10. Maja 1916.40
Убрзо je Уговор од 8. jaHyapa 1916. био замешен актом Kojn
je носио назив Допугъени уговор и ко]и je потписан у Берлину
11. Maja 191 б.41 Стварно, у питан>у je био текст из jaHyapa месеца, само негде скрапен, негде бол>е формулисан, а понегде
допутьен. Формално je HajBehy новину представл>ао дописан опширки члан 2а, ко}и се односио на свилене отпатке, чауре и си
роту свилу. Baжниje je то што je у тексту од 11. Maja уместо Немачко-ори] енталног трговачког друштва било наведено Немачко-аустри]ско-ма1)арско удружен>е за куповину. И уз Допун>ени
уговор ишао je као посебан документ Посебак уговор о леталима, KOjn се, као и у ирвобитж^ верзи]и, cacrojao од два одел>ка. Други оделак, ко]и je садржао одредбе о Плакалници и Бору,

»' BayHStA KA-München, Bund 183, текст уговора без наел ова а с
два датума: »Wien, am 5. Februar 1916«. и »Berlin, 10. Mai 1916«.
»8 R. Riedl, Die Industrie Österreichs während des Kreiges, Wien 1932,
28—45; H. Meelich, Die Kriegswirtschaft Österreich-Ungarn 1914—1918, Wir
tschaftsorganisation und Versorgungspolitik im ersten Weltkrieg, рукогнис дисертацице браььене на Бечком уииверзитету jyna 1976, 45—51; R. J. Wegs,
Die österreichische Kriegwirtschaft 1914—1918, Wien 1979, 26—30; E. März,
österreichische Bankpolitik in der Zeit der grossen Wende 1913—1923, Am
Beispiel der Creditanstalt für Handel und Gewerbe, Wien 1981, 127—137.
3» BayHStA KA-München, Bund 183, текст уговора без наелова а с
два датума.
40 BayHStA KA-München, Bund 183, текст уговора без наслова а с
два датума.
41 BayHStA KA-München, Bund 183, текст уговора без наслова а с
два датума.
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ни^'е био промеи^ен, а први одел>ак, под насловом „Кушьене односно реквириране руде, метали и легуре свих врста", садржао
je као новину то што je у прву тачку било унесено да се „из
мене од 11. Maja 1916. на oflroBapajyhn начин односе и на метале".
Допуюеним уговором од 11. Maja 1916. коначно je оформл.ен
споразум Немачке и Аустро-Угарске о решаван>у проблема ttéfyyсобне конкуренции е у набавци сировина на Балкану и на Средаьем
истоку. Споразум je почивао на подели интересних сфера, па je
Балкан сматран аустро-угарским а Блиски исток немачким, али
су, ипак, оба географска региона узимана као je;raa целина, и то
тако што су Pajxy припадале веНе количине сировина. Таког>е,
упркос стваран>у }едног за]едничког удружеаа за куповину сиро
вина, немачки приватни капитал je добио предност посредством
Немачко-ори)"енталног трговачког друштва. Одредба да „nojeflHначне куповине" у TypcKoj могу вршити тамо „насел>ена" нема
чка, а у ByrapcKoj тамо „насел>ена" аустро-угарска друштва, та
кого je H6Ma4Koj страни доносила предност и с обзиром на величи
ну и богатство територи]а Турског Царства и с обзиром на знатно
Behy pa3BHjeHocT и снагу немачких „ратних друштава". У погледу
рудника у Срб^и и ByrapcKoj, споразум je давао jacHy предност
Pajxy.
Оствариваъе споразула
Споразум о 3ajeflHM4Koj набавци и подели само je^He групе
сировина иикако traje могао и стварно прежинути мег>усобно ривалство Немачке и Аустро-Угарске . Найме, две државе су овим
неполитичким апораэумом одстраниле неже тачке ме^усобних
трвеььа у време рата, али се ни jeflHa ни друга нису одрицале
тежнл да mojy шаку ставе бар на значадниЗи део надважнизих
природних богатстава Балкана и Блиског истока.4*
И у jeizraoj и у дуто] царввиии оу током целот рата oöjaajbMване публикации е и часопиеи ко]и су исказивали тежгау за продором у jyroMCT04HOM правцу.43 Неретко оу о томе оасвим jacHO го
ворили веЬ сами наслови. Тако je берлински Савез за подстицзаъе немачке сгкмьне трговине (Verband zur Förderung des deut
schen Ausserihandel) oôjarano 1916. ктьижицу под насловом Турска и Бугарска као тржиште нелачке индустрще** а Трговача Непосредан цил. je био да се обезбеди скоро неограиичена привредна експлоатациj а за потребе ратне еканюдаце, али je стратеги]ски цил.
био да се стегсне TpajHa добит, Tj. обезбеди екстлоаггешрца и за будуйе раодобл>е мира.
** У тим часописима и публикациЗама су у ]едншгичним варздантама
иэношене колективне iweje коде су таща постодале у водеЬим слсг]евимв
Монарзаце, посебно у аустр^скам делу (о томе нетто више: A. Mitrovié,
Balkawpläne der Ballhausplatz-Bürókratie während des Esten Weltkrieges,
у Зборнику радова nocseheHOM Аустро-yrapcKOj, издание Института за еврапску историку у Majinry).
44 Die Türkei und Bulgarien als Absatzgebiete der deutschen Industrie,
Bericht unseres nach dem Balkan gereisten Vertrauensmannes, Berlin 1916.
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ка и занатлацска камора HawBojeoflCTBa AycTpnje (Handels- und
Gewerbekammer für das Erzherzogtum Österreich) штампала je
1917. као поверлзив спис мишлэв1ье овor стручн>ака др. Е. Пиштора (Е. Pistor) под насловом Садашп>а трговачка ситуацща у Турcxoj и Byzapcnoj и учвршКивсмъе тамоштъег привредног положща
AycTpuje.iS У ово су уплитане и друштвене науке. Слободно удруженье за дал>е образование у државно-правноу струци (Freie Verei
nigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung) организовало je у
Бечу измену 10. и 22. марта 1916. шеонаест предавала о привреди и природним богатствима балканских и блискоисточних земал>а, Koja су држали наопознатаци аустрзцоки универзитетски
професори и водеЬи привредници, а председавао je секци]оки
шеф aycrpnjcKor Министарства културе и просвете;48 немачки
Савез за еоциуалну политику (Verein für Sozialpolitik) одржао je
у Берлину 6. априла 1916. диакуаиони скуп о „привредном приближаванэу Немачког Pajxa и н>егових еавезника", а у том оквиру je била разматраиа, уз друге теме, и привредна конкуренциja Pajxa и Монархэде на Блиоком истоку.47 Током исте године
били су об]авлзени матередали и бечког и берлинског окупа. Недельник ,,Привредне новине Централних сила" (Wirtschaftszei
tung der Zentralmächte), каю 3ajemHH4HH званичыи орган НемачKO-aycrpMjiOKO-MahapoKor привредног савеза и Немачко-аустр^ског привредног савеэа, Kojw je почео да излази 1916, неговао je,
сатласно CBOjoj пропагандой^ <снрои, тезе о нераскидивс^ економcKoj повезаности Среднее Европе, Балкана и Блиоког истока.
Чаоописи Pemmja Балкан (Balkan-Revue), кощ je почео да изла
зи 1914, Дунав (Donau) односно Слободни Дунав (Die Freie Do
nau), KOjM je излаэио од почетка 1916, и Часопис за унутранпьу
пловидбу (Zeitschrift für die Binnen-Schiffahrt), Kojn je излазио
од 1893, шш су истим стазама. У Монархини je наспрам немач
ке публицистике CTajao Аустри]ски месечник за Оро-цент (öster
reichische Monatsschrift für den Orient), kojm je излазио од 1874.
Приватни крупни капитал и у HeMa4Koj и у Аустро-УгарcKoj непрестано je показивао на^живле занимайте за експлоатациду балханско-блискоисточног noppynja. Немачка банка и
Немачка оглцентална банка веН традиционално оу предводиле
концерне коди оу тежили да Турско Царство претворе у домен
Pajxa, а банка Дирехцида дисконто друштва предводила je
групу крупног капитала ка]и je jypjnnao на природна блага Бал-

45 Е. Pistor, Die derzeitige handelspolitische Lage in der Türkei und in
Bulgarien und die Verbesserung der dortigen wirtschaftlichen Stellung Öste
rreichs, Wien 1917.
^Balkan und Naher Orient, vierzehn Vortrage, brsg. von L. Cwikliiiski,
Wien 1916.
47 Die wirtschaftliche Annährung zwischen dem Deutschen Reiche und
seinen Verbündeten, hrsg. von H. Herkner, Müchen 1916.
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кана. Заинтересованост немачког капитала нарочито се иоказала у ствараньу привредних друштава. Пре избирала рата лостоj&na су три важни^а друштва, године 1915. створено je join четири, pai4yHajyhw и, Hемачко-opnjенталио трговачко друштво, а
1916. шест. То су били: Немачки савез за Левант (Deutscher Le
vante-Verband), Дрездеиеко друштво за Ори^ент и прекоокеанске земл>е (Dresdner Orient- und Übersee-Gesellschaft m.b.H),
Средтьоевропско трговачко удруженъе (Mitteleuropäische Han
dels-Vereinigung), Средиште за швдустридеку пропаганду на
Ор^енту (Industrie-Propagandastelle für den Orient) и Немачко-туроко трговачко друштво (Deutsch-Türkische Handelsgesell
schaft).48 Кониуренциза из Монархине je била знатно слабла. Да
би државном интервенц^ом учинио CBojy земл*у привредно конкурентюцом у ривалству са савезничком Немачком, цар Карло
I (Karl I) подстакао je стваранье новог Ор^енталног оделэеаа за
Турску и Бугарску у оквиру За}едничког министарства para, Koje
je као нарочита возно^привредна служба и основано 25. jywa 1917.49
Mehy привредним организаций ама Монархов Koje су имале да се
носе с немачким капиталом, на првом месту je било AycrpnjcKo
друштво за Оридент и прекоокеаноке з€мл.е (österreichische Ori
ent- und Übersee-Gesellschaft). И ]едан део аустри]ских банкара
створио je Групу за Орицент (Orientgruppe); реч je била о хонзорШЧуму Kojn оу чинили бечки Кредитни завод (Creditanstalt), као
водеки фактор конзорцщума, Бечки банковии савез (Wiener
Bankverein), Пештанока маг>арока комерцодална банка (Pester Un
garische Commerzial Bank) и Майарска општа кредитна банка
(Ungarische Allgemeine Kreditbank). И по}единачно оу се банке
Монархине усмеравале у истом правду. Имовински кредитни за
вод (Boden-Creditanstalt) поставио je, на пример, програмску смерницу: „Нашу интересну сферу проширити на Балкан".50 Бечка
Трговачка и занатлодска комара je на седницама CBOjnx секций а
25. ]уна 1917. донела „захтеве' Koje je требало иапунити да би се
noja4ao рад на Блиаком истоку.51 Као што je група хаизеатсиих
градова због помороке блокаде почела да тражи ceojy шансу на
Блиском истоку, тако се и тршЬански трговачки капитал из истих разлога усмеравао у том правцу.52
Какво je и колико je интересован.е, али и агресивност, показивао немачки крупни капитал — у чему га je ÄOKpaja подржавала држава — нарочито добро noKa3yje умножаваае различитих друштава спещцализованих за привредне везе с Бутар48 L. Rathmann, nav. délo 144—147.
" R. J. Wegs, nav. delo 46—47.
»• E. März, nav. delo, 235—239.
51 Anträge des vereinigten Export- und Verkehrsausschusses der Wiener
Handels- und Gewerbekammer, betreffend die Verbesserung der wirtschaftli
chen Stellung Österreichs in der Türkei und in Bulgarien, E. Pistor нав. дело,
29—31.
" Ово следи из извора наведаних у наломенама бр. 45 и 51.
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ском, дакле са зем*ъом Kojy je Pajx теоррцски препуштао инте
ресно] сфери Монархине.53 Године 1915, односно када су почеле
деловати последние чюьенице да je стратега ,,мун>евитог рата"
пропала, али и када je политично приближаван»е Pajxa и Бутарске далеко одмакло, у HeMa4Koj су била стварена тра таква ,,ратна друштва": у Минхену, Немачко-бугарско друштво (Deutsch-bulgarische Gesellschaft), у Хамбургу, Хамбуршко удружегье приjaTe^a Бугарске (Hamburger Vereinigung der Freunde Bulgariens)
и y CocpHj'M Немачко-бугарско културно удружен>е (Deutsch-bul
garischer Kulturverein). Берлиноко Немачко-бугарско удружеае
(Deutsch-bulgarischer Verein) основано je 30. новембра 1914. а регистровано 11. janyapa 1915. За дрезденюко немачко-бугарско уд*' M. L. Flaningam, German Economic Controls in Bulgaria: 1894—1914,
The American Slavtic and East European Review. XX, 1961, 99—108; Т. Вла
хов, Отношенията между Вългария и Централните сили по време на войните 1912—1918. г.; J. Petzold, Die Forderungen des deutschen Imperialismus
an Bulgarien im März 1918, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 27, 1979.
235—249. Монархов се трудила да одржи CBojy ггозищцу у Byrapcxoj упоTpeö^aEajyhM и културна средства (Р. Bachmaier, Die Kulturpolitik Öste
rreich-Ungarns gegenüber Bulgarien im Ersten Weltkrieg, österreichische
Osthefte, 23, 1981, 430—451). Бечки кредитни завод je 1916, у оквиру ceojnx
балканских и блиекоисточних теткам, HacTojao да у CBoje упориште
претвори соф^ску Балканску банку (Banque Balkanique) ; бечки Имовински кредитни завод. радеЬи с Пештанском ма^арском комерцидалном бан
ком, покушяо je 1917. да иста цшь постигав потчин>аван>ем Опште бугар
ске банке (Ban que Générale de Bulgarie). Учинак оваквих noKyinaja ка
питала бию je мали због немачке привредне и оолитичке надмопности (Е.
März нав. дело., 234—236). Иако чин»енице noKa3yjy да je немачии морнарички изасланик у CotpMjH с претериванэем ценио успех аустро-угарских
ривалских HacTQjatba, н>егова разматран>а треба узети у обзир jep се и
из нлх види огорченост конкуренциое две]у савезничких царевина. Oeaj
изасланик je 5. jyHa 1917. измену осталог известио: „Аустро-Угарска од
пометка ради свим силама на томе да себи обезбеди привредне предности
на Балкану [...]. Свим средствима Hacroje они да свуда продру [...].
Овде hy поменути само чешког JespeiniHa Фанту (Fanta), рашцег директо
ра Источних Железиица у ByrapcKoj, ко}И сада против нас тготпуно от
ворено подбун»уое и говори за]едно с другими, тако да се може наслуЬивати да има эваничну тгодршку [. . .1 Треба дал>е поменути новог аустроугарског BOjHor изасланика. иуковмика Танкоша (Tanczos). изузетно сггоетног човека MabapcKO-jespejoKor порекла [. . Л. KojH у недостатку bojhhx
задатака ради за aycrpHjcKe пословне интересе, и то несумнливо по налоэима с високих места и великим средствима. У н>еговом anynajy je сада
дошло до непосредне политичке подршке [аустро-утарске] владе [...!•
Покушава се да се политичком предусретлэивопйту удвори и тиме добид'е
далекосежне привредне концестце [...]. Истовремено су преплавили агентима MaKeflCHMjy и облает Мораве, па je jacHO да je Аустро-Угарска на
Haij&xwbeM путу да стекне привредну хегемонипу на Балкану, односно да
нас привредно искл.учи Г- ■ •] Ми подржавамо Турску. Аустро-Угаюска ггомаже Бугарску [. .Л. Osaj рат je у првом реду принредни рат. Супротно
нама, то je Аустро-Угарска iaewo саэнала када je реч о Балкану. Она нас
на том тлу трсговачко-политички туче тако упорно и безопзиряо да би joj
у Паризу и Лондону могли честитати. Дошао je поеледньи тренутак да ми
одлучяо наступимо политички у Бечу и Софией, а с немачким трговцима
у Crapoj и HoBoj Бугагюкюд Гtí. у предратним границама Бугарске и у
окупираним областима Ср&це]" (BA/MA-Freiburg, RM 3, v. 2979).
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ружеаье (Deutsch-bulgarische Vereinigung) иигамо могши да утирдимо када je основано. Задаци ових друштава били су овако одре^ени: „културно и щхигвредно ориближаван>е Бутарско] " или ,дтодстицанье трговачних односа измену Бугараке и Немачке". Huje незанимл>иво уочити да je на челу удружеша у Софиди, «oje би према имену требало да има културне цил>еве, био софидюки представник фирме „Круп" (Krupp), извеани др Шевен (Dr. Schöven);
уосталом, културa je узимана као средство идеолошког утица] а,
Koje je требало да допринеое оствариваяьу привредаих, односно,
у ствари, привреднснполитичких цил>ева. Године 1916. створена
су нajвaжниja од ових друштава. Haj3Ha4aj(HJtje je било оно Koje
се звало Институт за привредни caoôpahaj с Бутарском (Institut
für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien) ; основали су га срединой
1916. Централни савез немачких индустри]алаца (Zentralverband
Deutscher Industrieller), Савез индустрг^алаца (Band der Industri
ellen) и Савез пошопривредника (Bund der Landwirte), дакле елита немачке привреде, а као ьъегов протектор фигурирао je сам
бутарски крал. Фердинанд I. Исте године образовано je Немачко-бутарако друштво у Берлину, Koje je у свом програму имало као
цил> да „подстиче целокупне духовне и привредне односе измену
Немачке и Бутарске" и чкуи je председник био воевода од ШлезBur-XcururTajHa Ернс Гинтер (Ems Günther), док je н>име стварно
управл>ао др Густав Штреземан.54 Упоредо je деловала и банка
м ZStA-Potsdam, АА, Nr. 5237, допис Службе унутраипьих поолова
Pajxa Министерству трговине и за«ата од 10. марта 1917; ту и: Bericht
über das Geschäftsjahr 1916 des Instituts für den Wirschaftsverkehr mit
Bulgarien. Уп: L. Rathmann, нав. дело., 146. Истанете немачке теяыье према Бугарскоз овако je иэрекао цар Вилхелм II (Wilhelm II): „Прававремвно припремити привредни продор у Бугареку после рата" (АА-Вопп,
Oxfort. S. 250, Bulgarien 24 geheim, o. Bd, извешта^ представиика Министер
ства спол>них послова у царское праиьи канцелару Pajxa, бр. 75 од 25.
уука 1916). Разви^ена je и теза о ..допунским привредама", карактеристична
за немачки имлери;ализам уошпте. Руководилац Одел»ен»а за трговинску
политику Министарства епшьних послова Херман Joamec (Hermann Johanes) током пролепа 1916. je ову тезу развода» у иктерним меморандумима:
„Бугарска je атрарна земл>а [. ..]. Она je зато упупена на увоз индустризских проиэвода и радо he узимати немачку робу. И обрнуто. Немачка je
делимично или потпуно упуНена на то да из жгостранства увози оне про
изволе Koje има Бугарска [. ..]. Немачка може да [БугарскоЛ помогне ка
питалом и матери].алом за изградн>у железница и фабрика" (ZStA-Potsdam,
Reichksanzlei, Nr. 2458/2). Немци су нарочито настлали да за себе обезбеде искоришКаван>е тла дедова Орбите под бутарском окулацком и до
жали се тактике из децембра 1915. Водне уговоре о пол>опривреди склопили су с Бутарском у jaHyapy 1916 (када су „на иикл»учиво коришпе№е", jTUbynyjyiMi и баштованоку обраду, добили округе Пожаревац, Ъупризу и 3aje4ap), 15. октобра 1916, 26. jaHyapa. 8. Maja и у октобру 1917.
(Р. Kirch, Krieg und Verwaltung in Serbien und Mazedonien 1916—1918,
Stuttgart 1928, 25—30; T. Vlahov, нов дело, 264); уговор о Бору склошьен
je 5. Maja 1916. (А. Митровип, Немачко-бугарски уговор о Борском руд
нику), а о групи рудника у источно] Србизи 17. августа 1917. (АА-Вопп,
Oxfort, S. 1094, Weltkrieg Nr. 14d, Bd. 2). У jece« 1916. у немачке руке су
дошле све железиице у источнеу Србод'и, с тим што je бугарска влада 9.
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звана Дирекций а дискомто друштва,55 Koja je, видеУш у околностима «oje je стварао par праву прилику да крунише свод раниj и
рад, на челу посебног конзорщца банака и банкарско-индустр^ског концерна, управо као за]модавац бугарско] држави настоjaлa да оствари osoje цил>еве.м
При аствариван>у Споразума од 8. jaHyapa/11. мада 1916,57
немачки капитал у оквиру Немачко-ори^енталног трговачког друноввмбра прихватила да Немцима уступи и целу лидацу Ниш—Софита (Т.
Влахов, нав. дело, 256). Знача}нэ je што су Немци у марту 1916. журили
да отваре кюнзулат у Београду како би и у аустро-yrapcKoj окупационоз
зони у Србиди заштитили CBoje трговачке интересе (AA-Bonn, Oxfort. S.
1145.Grosses Hauptquartier Nr. 37, Bd. 1, Nr. 163 vom 13. März, Nr. 296 vom
14. März 1916).
»» A. Mitrovic, Prodor na Balkan, 326—327 , 330, 387—389 , 405—407,
410—415. Ако су бечке банке безуспешно покушавале да гивдарме Балканску банку и Огшггу бугарску банку, и од кьих створе caoja упоришта, ДиpeKinija дисконто Д|руштва je у co<p*ijcKoj Кредитное банци (Banque de Cré
dit), Hojy je као cBojy филиалу основала 1905. године (J. Mendel, Die
deutschen Auslandsbanken am Balkan, Balkan-Revue I, 1914, 23—24), имала
Moh«o упориште. Вид. и: Bulgarien, Ein Merkbuch für den deutschen Kauf
mann, Direction der Disconto-Gesellschaft, Berlin 1916.
54 Joauec je у сводим меморандумиша у пролепе 1916. цекио: „Велика
je TeuiKoha у томе што Аустро-Угарска вида у Балкану сво] привредни
домен из йога треба, ако je могуНе, исклучити и Немачку" (ZStA-Potsdam.
Reichskanzlei, Nr. 2458/2). У пракюи се показало да ce у Pajxy много не осaphy на ривалство свога савезника, свесни да оу много дачи у сваком погледу. Ипак, нису смели претерано да кваре савезничке односе. па су Мо
нархини понекад излазили у сусрет, али и тада место да би ауегризски и
маЬарски капитал могли да искористе у CBoje сврхе. Залазили смо пово
дом Штреземановог путован>а до Цариграда. да je немачки крупни капитал
страховао да би безобзирност према савеэкицима могла прииредно да ианесе штете. И дрезденски Немачки привредни савез эа Балкан и Орщеит
скренуо je влади Pajxa пажн>у дописом од 29. jyne 1916. да je нужно бигги
обзиран према савезничким земл»ама (BayHStA -München, Ministerium des
Aeussern, Nr. 97551). Дирекцида дисконто друштва je у ceoje конзори*цуме
уюьучивала аусгр»цске и маг)арске банке из Групе за OpHjeHT. Тако je по
ступило при стваран>у групе под мимикрияским именам Бугарско национално рударско друштво (Bulgarische National Bergwerks-Gesellschaft) за
ексогтлоатаииэу бугароких рудника Перника и Бобовдола (Е. Mäzr, нав. дело,
233—234; о политичким проблемима око овог друштва вид.: R. von Mach,
Aus bewegter Balkanzeiten 1879—1918. Erinnerungen. Berlin 1928, 237—239),
као и групе за експлоатациду Бороког рудника (А. Митровий, Немачко-бугарски уговор о Борском руднику).
87 Остваренье бечког споразума и берлинских допуна стюразуму било
je npaheBO многим трвешима измену страна уговорница. Део Србиле под
бугарском OKynaunjoM чини се да je у томе имао истакнуто место због недоречености односне тачке споразума. У лето 1916. дошло ie до спора измеЬу Арезин-Фатона и фон Гербица — дакле оне дво}ице официра wojn су
у документима споразума били поимеиично наведени као опуномоЬеници
у ByrapcKoj — око права купован»а сировина у „северном делу бутарске
окупационе власти", па je oBaij спор доспео до влада и врховних команди
две}у царевина. Убрзо je уследио нов опор, овога пута око хромове pvae
из македоноког рудника Opaiuje (KA-Wien, КМ, Präs. 51-9/4-2/1916, den
29. Juli, den 3. August, den 13. August 1916). У лето 1917. «а дневном реду je
био рудник Рудна глава (AA-Bonn, Oxfort. S. 1145, Grosses Hauptquartier,
Nr. 5, Bd. 3, J. Nr. 19922 P).
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штва имао je знатно веЬу добит него аустро-угарски. Beh у пролеЬе 1917, дакле само после «ешто више од годину дана, др Пиштор je ценио да je Taj споразум „у форми у Kojoj jecre, са aycxpnjске тачке гледишта само за жал>ен>е". Пиштор je тачно видео да
je „немачки фактор" стекао потпуну предност у набавци „неопходних произвола", без обзира на то што je ,,формално накнадно
учин>ено да се подави и Аустро-Угарска под оквиром и у оквиру
Немачко-аустр^ско-майарског удружен>а за куповину"; oöjainн>авао je да Удружен>е представл^а само неку врсту синдиката
jep HMje заведено у трговачки ретистар и да зато „у пословима
правки субъект може бити само Немачко-ори]ентално трговачко
друштво"; указивао je: „Немачка je, предузимл>иво и TneflajyhH
у буггуКност, seh «pajeM 1915. почела да покланьа бригу важним
сировинским производима богате Мале A3iije и створила je Немачко-ор^ентално трговачко друштво [...]. Стационирагьем [у
Цариграду] различмтих немачких ратних друштава, она je проширила CBoje упориште и упоредо предузела претходне мере за
набавку читавог низа других оировина [...]• Успешност немачке
организацеде може се ввдети из тога што je Немачко-ор^ентално
трговачко друштво веН купило и транслортовало преко 3000 ва
гона робе ради поделе измеЬу Немачке и Подунагаске Монархиje".58 Управо поводом Пишторовог 1иэвептца, Трговачка и занатл^ска комора у Бечу je под тачком 6 cBojnx захтева тражила
дэ се Немачко-аустри[око-маЬарско удружен>е за куповину „што
je брже Moryhe тако npecrpojH да у н>ему аустро-угарски интереси потпуно равноправно буду заступл.ени".59
Значащ
Споразум Немачке и Аустро-Угарске постигнут у Бечу 8.
jaHyapa и допутьен у Берлину 11. Maja 1916. значио je noKyinaj
flBejy савезничких царевина да, док par Tpaje, отклоне меЬусобно ривалство на Балкану и Блиском истоку. Поред тога што je
flOManiaj овог noKyuiaja Beh временски био ограничен, он се, уз
то, односио само на куповину сировина, набавку метала и експлoaтaциjy fleajy рудника (Бора у Србщм и Плакалнице у Бугар58 Е. Pistor, нав. дело, 5. Jörn 4. новембра 1916. oöjaeuo je аустрщски
Привредяик (Volkswirt) коментар у коме се каже да je Немачка „jom пре
рата у npHspefliHoj активности на Балкану претакла Аустро-Угарску" и
како сада наспци да „искористи CBoj надмоКгоци bojhm и политички поло
жат у Цариграду да би испукили правнине Koje су настале потписиваььем
из Турске заопадних сила и да с Турокам успостави нове цривредне и финаисзцске везе"; дал>е се каже: „Псстоди апасност да Аустро-Угарска у ошTpoj конкуренцией са енерпичним и по капиталу способним немачким предузеКима западне потпуно на споредан колосек, да аустри]ске банке, како
се то и догадало место пре рата, у пословима на Ориденту yHeorayjy само
у улови подре^енога немачким баикама а да не могу утицати на послове
самосталним одлучиван>ем" (наведено према: Е. März, нав. дело, 236—237).
и Anträge, Е. Pistor. нав дело. 30.
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cKoj), и то у ратне сврхе, а био je, дал>е, склсииьен на нивоу министарстава рата, а не влада; потroteали су га високи чиновници а
не министри. Садржа] споразума, ниво установа на коме je пос
тигнут и службени пюлoжaj полгианика noxaayjy да roije била
реч о политичном споразуму чщи je ци-ть да бар далекосежниде
спречи ме!>усобно ривалство flßejy страна потписница. Та чшье•ница открива да су потписнице избегавале свеобухватно и темелло рашчишЬаванье проблема.
До споразума je дошло после успешне офанзиве на Cpönjy
у jeceH 1915. и након заво}>еньа окупационих управа на тлу ове
државе. Taj тренутак mije onynajHo донео спораэумеван>е. Beh у
току продора нападачких apMnja у Cpönjy дошло je до великих
трвен>а измену Pajxa и MoHapxnje око привредне добити, што je
почело штетити савезничко] сарадоьи. Тако^е, с окупацодом Ср6nje су две средаьоеврапоке силе под CBojy контролу ставиле HajвеЬи део Балкана, а тиме су добиле широк сувоземни мост с Hajбэл*им и HajKpahHM саобраЗлазющама до савезничке Турске и н>ених блиежоисточних лоседа; тиме су оне доведене у такву аитуациjy да су и ]едно и друто морали гкисушати да остваре CBOje стратегиуоке тежнье да оба ова региона претворе у esojy интересну
сферу. Због оггречности тих тежн>и, а посебво зато што je веК у
Срби^и дошло до заоштраван^а меЬусобног ривалства, обе стране
су у условима светског рата морале пожурити да нгфу било какво споразумно решение.
При оклапан>у споразума су у први ред дошли boj ни фактори и мотиви ратне привреде. Ме^утим, да je реч о flpyroj сушгини показивало je то што je у оствариванэу споразума водеЬу
улогу добио крупни капитал. Найме, реч je стварно била jewrao
о налаженэу тактичких решеььа Koja je наметало во^ен>е рата, у
основи су до M3pa«aja ипак долазила дуготра^на привредно-политичка стремл>ен>а, 4Hjn je подстрекач и носилац у првом реду
био крупни капитал обеду царевина.
Споразум je само унвколико ублажио, али не и отклонио ри
валство док je рат Tpajao, па су се у пракои испол.авале мег)усобно опречне теж*ье Немачке и Аустро-Угарске, а с н>има и извесна трвен>а и сукоби. Скривен иза воj них органа Pajxa, немачжи
приватни капитал je стално стацао нове позипице и добити и у
оквирима споразума и мимо гаега, док су aycrpnj ски и маг>арски
капитал могли само да бележе губитке покушава]уКи да се бол>е
opraratsyjy ради евентуално успештцег ривалског наступа.
Oeaj споразум je остао на снази до Kpaja рата и представл>а
основни документ о noKyniajy ублажаван>а ривалства измену
ÄBejy средаьоевропских царевина, али тиме што je био ограничене вредности, и по формалним карактеристикама и по садржа}у,
он лотвр^уде чшьеницу да je за потписнике био само нужая привремени компромис. То што су у аему Балкан и Блиски исток
били обухваКени као j единствено noflpynje, говори само о томе
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да су и за Pajx и за MoHapxMjy ова два региона по концепцией
спадами у ]единствену интересну сферу.
Дакле, споразум од 8. jaiHyapa/11. Maja 1916. био je само по
треби примерена погодба два империализма, иначе ме^усобно
jacHo ривалска, усмерена ка балканско-блискоисточним подруч)таа, Roja су, и ]адан и други, сматрали за простор свога ширеиьа.

http://www.balcanica.rs

http://www.balcanica.rs

