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Михаиле ВС^ВОДИЪ

Филозофски факултет

Београд

СРПСКО-ГРЧКИ ПРЕГОВОРИ О САВЕЗУ 1912. ГОДИНЕ

Тешка привредна и политичка ситуацииа у европским де-

лавима Турске, Koja je нарочито дошла до (изражада у годинама

после младотурске peвoлyIциje, била je и поволша основа и нео-

пходан мотив балканским државама да се меЬусобно приближе,

cnopaayMejy и, jeflHOM заувек, реше источно питание у CBojy ко-

рист. ЬЬихове амбищце да у HajBehoj мери задовол>е територи]ал-

не претенз^е биле су годинама препрака пружаау зазедничке

noMOhn сводим сународницима, односно задоволзаваяьу праведних

ослободилачких захтева потлаченог хришЬанског становништва.

Подстилу да се ипак onopa3yMejy пруясила им je ситуащца у

caMOj TypcKoj 1911—1912. године, као и мейународни положа} у

коме he се ова држава на!\и. Покрети албанског становништва у

ceBepHoj Албанией и Oapoj Србщм добили су озбильне размере,

а истовремено указали да би н>егове тежн.е могле добита подр-

шку неке од великих сила. Стваран>у налете ситуацеде у европ

ским BHnajeraMa доприносило je и незадовол>ство у nojenMHHM

тамошнэим турским гарнизонима, као и сукоби младотурака и

ььихових политичких противника, KojH су због специфичне ви-

шенационалне средине тог дела Турске увек претили да изазову

озбил>не варнице. Рат измеЬу Турске и Итал^е, Kojn je из-

био у септембру 1911. године, имао je, због могуКих последица,

слично значение. Ангажован>е знатних sojiHux сиara Турске, а ис

то тако и евентуални пораз, довело би je у сфективно тешку си

туацииу и могло изазвати нова 3Ha4ajHa превираи.а у земл>и.

МеЬусобно приближаван>е балканских држава почело je у

пролеКе 1911. корацима Koje je у том правцу начинила нова бу-

гарска влада на челу са И. Е. Гешовом. С обзиром на то да су та-

ква HacTOjaH>a наишла на повол>ну климу у Београду, због сли-

чних жел>а српске владе на челу са М. МиловановиЬем, постепе-

но су се, сусретима државника и разним видовима других за^ед
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ничких манифестанта, успоставл>али савезнички односи измену

две HajBehe чланице будуКег балканског савеза.

Преговори измену српске и бугарске владе о решаваиьу ис-

точног питаша и поделе турских балканских територ^а отпо-

чели су у октобру 1911. године уручен>ем МиловановиЬу пред

лога уговора о савезу од стране опеоодалног и поверл>ивог Гешо-

вл>евог изасланика.1 Во^ени у TajHocra, углавном посредством

српског посланика у Coфиjи Спала}ковиНа, а уз засто^е због спо-

рова ко]и су избирали око одре!)иван>а будущих граница у Ма

кедонии, окончани су у марту 1912. године потпиоиван>ем спо-

разума с TajHBiM додатком, KojwM су се разграничавале сфере н>и-

хових ратних тековина. Уследило je потом, у Majy, и закл>учива-

н>е BojHe конвенци]'е, после преговора ко]и су се водили измену

два генералштаба.

Скоро истовремено дошло je до приближаваньа измену

Грчке и Бугарске. У октобру 1911. године отпочели оу, исто тако

у TajHOCTH званичви преговори за закшучиваше ме^усобног уго

вора о савезу. Као основа за преговоре послужио je npojeKaT у-

говора о дефанзивном савезу, ко]и je средином октобра поднео

грчки посланик у Соф^и. Завршени су потписиван>ем за]еднич-

ког уговора xpajeM Maja 1912. године, да би тек у октобру, само

кратко време пре почетжа ратних олерацтща, била потпиеана и за-

}едничка BojHa конвенщца.

То су били и Haj3Hai4ajHnjM од уговора Kojn су балканске

државе довели у савезнички однос. Они су били кичма нмховог

савеза, а пре свега српско-бугарски уговор.2

За Cpönjy je, ме!>утим, велики 3Ha4aj имао и сличай уго

вор са Грчком, Kojn ни]е био закл>учен истовремено када и са

Бутареком, и о коме je требало тек преговарати. Српска влада

HHje заправо ни хтела да ступи у оружану борбу са Турском без

претходно постигнутог савезничког уговора са Грчком. После н>е-

га би се заюьучио и уговор са Црном Гором. Сматрало се, найме,

да би уговор са Грчком донео Србяци вишеструке користи: об-

jeKTHBHo би ja4ao ме^ународни пoлoжaj Србще у ратним да-

нима, добила би се подршка Грчке будущим ратним добицима

Cpönje, а затим би се избегли и евентуални спорови у пита-

нлма разграничена у Македонией и Албащци.

Преговорима са Грчком Cpönja je приступила тек пошто,

су, у пролете 1912. године, били створени oflroeapajylui услови

у односима балканских држава, чему je и paaBoj ситуащце на

1 Сви датуми у тексту су по новом календару, а у напоменама су

дати зависно од документа. Уколико je докуменат датовая старим кален-

flaipoM, а то оу угланном 'документа МИД-a Крал>евиие Орбите, у напоме-

натаа je ставл»ен и нови — ради лакшег упуйиван>а на двтуме у тексту.

* nocTojH обимна литература, и наша и страна, у Kojoj се налази

доста података о српико-бугарском и грчко-бугарском уговору.
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Балкану погодовао. Пре свега, био je потписан уговор о савез-

гослтву са Бугарском, коме се у Срби^и давала апоолутна пред-

ност. У Срби^и и ByrapcKoj je истовремено било створено и так-

во расположение као да ништа не би смело задржати балканске

државе од рата са Турском. И ситуац^а у евроиен^ TypcKOj по-

cтajaлa je 1912. године, из месеца у месец, све више немирна.

Албански гкжрет узео je, у пролете и лето, шире размере него

ранних година. Били су учестали и зулуми над хришпанима у

CTapoj Србщк и Македонии, од Kojwx су неки имали велики од-

jeK, као, на пример, у Беранама, где je, поред осталог, био уЪщен

KajMaKaM, ко}к je био Србин, или у Санцаку, или нечувени по-

колз над недужним становништвом у Кочанима. Ако се томе до-

flajy и све чешЬи и крупней инцидента на границама, посебно

на турско-црногороко] , као и чишеница да итал^анско-турски рат

ни]е био завршен, онда се одиста могло степи уверение да noeroje

поволзне околности за рат са Турском.'

Српска влада je чекала ме^утим, да се успешно OKOHHajy

бугарско-грчки преговори, Kojn су отпочели у октобру 1911. го

дине, па да и она приступи споразумеван>у са Грцима. О току и

садржа^у тих преговора inije много знала, jep je ни бугарока ни

грчка страна иису извештавале. Српски поеланик у Софщм, у ап-

рилу 1912. год., о н>има HHje умео ништа да каже, осим што je из

разговора са тамоипьим грчким послаником Панасом стекао ути-

сак да неЬе бита никаквих тешкопа око будуНег разграничена

Cpönje и Грчке у Албании.4 Наредног месеца Спала}ковип je

саопштио cBojoj влади извесне податке о грчком предлогу бу-

rapcKoj влади, Koje je добио од руског посланика у Соф^и, али

без и]едне речи о потписиваау грчко-бугарског споразума.5 О то

ме да je KpajeM Maja уговор потписан српска влада за извесно

време HHje ништа сазнала. Тек je почетком августа српски посла-

ник у Атини Бошковип jasHO Job. M. .Товановипу, Kojn je после

смрти M. Миловановипа 1. jyna постао министар иностраних де

ла у HOBoj влади Марка ТрифковиЬа, да су преговори у Софиjи

• Вид. Dem. J. D. Drossos, La fondation de l'alliance balkanique, Étude

d'Histoire Diplomatique, Athènes 1929, 69—76; Б. Храбак, Арбанашки устанци

1912, Вранзски гласник, XI, Вранье 1975, 173—375; Н. РакочевиИ, Стачье на

црногорско-турско] границу, уочи балканског рата (1908—1912), Истори]'ски

записи 3—4, Титоград 1962, 485—515.

4 Дипломатски архив Секретариата за иностране оослове (у дал>ем

навоЬевъу: ДАСИП), Министарство иностраних дела (у дал>ем навоЬен»у:

МИД), Политично адел>ен>е (у дал>ем навоЬен»у: ПО), 1912, ф. Ш, д. 6,

пав. бр. 3124, изв. из Софиое 9/22. април 1912. Грчии посланик je том

приликом обавестио Опала]'ковиИа да „HHje joui добио формалних инструк

цииа из Атине о преговорима са бугарском владом."

1 Исто, ф. VIII, д. 4, пов. бр. 3186, изв. из Софите 8./21. ма] 1912.

СпалаjiîOBHh je саопштио да грчки нацрт садржи четири тачке и да jeflHa

од н>их, Hoja ггредви^а 3ajefl«n4Ky акцизу, tmje „искл>учиво дефанзиина".
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завршени са успехом и да je грчко-бугарски опораэум потписан.8

Ту вест потврдиКе и сам Гешов Спала]ковиЬу 13. августа, саоп-

штивши му укратко садржину споразума. Споразум je садржао

само четири тачке и био je „чисто дефанзиван". 7

Српока влада je, нестрплэиво дочекавши Taj повол>ан глас,

одмах, 14. августа, овластила свог посланика у Атини да грчко]

влади поднесе предлог о закл>учешу ме^усобног споразума, с тим

што би „због сада№их спол>них прилика" требало бити „што пре

на чисто" са одговором грчке владе.8 Ме^утим, у грчком мини-

старству иностраних дела нису одмах одговорили. С^аппьавали

су то погребом коисултащца унутар кабинета и са крал*ем.9 Учи

нили су то тек 20. августа, изразивши, том приликом, жел>у грч

ке владе да уговор буде на Hcroj OHoj основи на Kojoj je зашьучен

грчко-бугарски споразум. То je требало да буде чисто дефанзи

ван уговор — „jедино за wiyiaj напада, без провокацеде, од стра

не Турске на уговорнице".10

О Toj основи српска влада je нешто више сазнала из oöjaui-

ifaeifaa коja je у вези са грчко^бугараким спаразумом Гешов дао 21.

августа CnanajxoBMhy. Основа споразума била je следеКа: обе

државе су се обавезивале да ]едка flpyroj укажу помой када Тур-

ска провоцира или нападне jeflHy од н>их, али не и у cлyчajy ако

Бугарска или Грчка буду провоцирале или напале Турску. Пре-

ма томе, ако би ]една од две балканске државе напала Турску,

друга je онда била слободна да изабере xohe ли ступити или не

у акщцу."

У Београду су очекивали да грчка влада понуди неки сво]

npojeKaT за претоворе, односно да изнесе неко конкретно ви!)е-

н>е будуЬег споразума. Пролазило je време, а уместо очекиваног

одговора стизала су само обеКаша грчке владе да he ускоро под-

нети CBoj нацрт будуЪег споразума. Грчка влада je, у мег^увре-

мену, развила живу активност у свим балканским престоницама,

како би балканске државе заузеле солидарно држан>е и изврши-

• Исто, ф. II, д. 1, пав. бр. 3396, лав. из Атине 23. зули/5. авг. 1912.

Послании HJíje ништа знао да жаже о садржини споразума, ^едино да je

дефанзивног карактера.

7 Исто, ф. III, д. 6, пов. бр. 3420, изв. из Софите 31. зули/13. авт. 1912.

Гешов тада Hifje показао СпалаjiKOBHhy сам уговор.

8 Исто, ф. VIII, д. 5, пов. бр. 3423, JoBaHOBnii посланику у Атини

1./14. авг. 1912.

• Исто, пов. бр. 3448, из Атине 2./15. авг. 1912.

" Исто, ф. II, д. 1, пов. бр. 3413, изв. из Атине 7./20. авг. 1912; S. Skoko,

Stvaranje i raspad balkanskog saveza 1912—1913, Jugoslovensko-bugarski od-

nosi u XX veku, Zbornik radova 2, Beograd 1982, 98; С. Скоко, Други бал

кански рат 1913, I, Београд 1968, 95.

11 ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. Анекс, д. Уговор измеЬу Cpojije и

Грчке, пов. бр. бб, изв. из Oxpnje 8./21. авг. 1912. — Извесне детал>е о

грчко-бугарсиом уговору Спала}коэи11 je био доставив 17. августа. Исто,

ф. III, д. 6, пов. бр. 3433, изв. из CocpHje 4./17. авг. 1912.
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ле за}еднички притисак на Турску у вези са станьем у н>еном ев-

ропском делу.12 Учинила je неколико предлога у том омислу, при

чему je одмах добила подршку Бутарске. Стекао се утисак да би

joj jeflHa таква врста заЗедничке акщце према TypcKoj много ви

ше одговарала од споразума са CpönjoM, односно да би oeaj по

следил више волела оставити за касни]е.13

Jeдан од таквих предлога, ко]и je, уз то, био и нешто више

разращен, грчка влада je поднела 29. августа. Предложила je да

балканске државе изврше притисак на Порту, како би ова извела

реформе у евролским вила^етима, и да се истовремено великим

силама укаже на могуКност да због растуНег узбу!)ен>а у том де

лу Турске може доки до изб^ан>а сукоба и покол>а, због чега би

се и од н>е затражило да интервенишу у Цариграду. Основе про-

грама реформи по овом предлогу чинили би такрири Васел>енске

naTpnjapuiMje, Бугароког егзархата и Лерменоке патрицаршине

о црквеним привилегщама и реформама пoлoжaja хришЬанских

народа. Ове реформе би се, ме^утим, могле проширити и допу-

нити. Као гарантаjу je требало тражити: да сваким вилajeтoмy

коме има хришКана управл>а гувернер хришНанин, и то потвр-

г>ен од великих сила; уз вал^у би били изабрани и окружни

одбори; амбасадори великих сила и посланици балканских држа-

ва у Париграду бринули би о извршеььу реформи/4

Српска влада je, мефутим, била готова да прихвата инициа

тиву Грчке за „груписанье балканских држава против Турске",

али под уеловом да то буде само jeflan део општих ратних при-

према Србще. У ствари, спремаше Cpônje за обрачун са Турском

подразумевало je и предузиман>е мера за заштиту од Аустро-У-

гарске, Koja je представл>ала и главну опасност за земл>у. Спора-

зумеван>е са балканским земл>ама, али не само за налад на Тур-

оку него и за одбрану од Аустро-Угароке, могло ce jедино сматра-

ти неком врстом гарантаje, односно 3Ha4ajHOM врстом помоЬи, ако

би се за то указала потреба. Било je у Београду чак и званичних

мшшьетаа да би Cpönja требало да се споразумима Hajnpe обез-

беди од могуКих налада на н>у, у првом раду од стране^Аустро-

-Угарске, па тек онда да ради на неким „комбинаптоама против

Турске. Или, да ради упоредо и на jедким и на другим споразу

мима. На Taj начин би се, сматрало се, избегло да се Cpönja на-

i)e истовремено измену Турске и Аустро-Угарске. Такав спора-

" Исто, ф. Аненс, д. Уговор иэмеЪу Орбите и Грчке, пов. бр. бб,

Дневна забелешка у Министерству иностраних дела, 12./25. авг. 1912; Исто,

пов. бр. бб, изв. из CotpMje 12./25. авг. 1912; исто, пов. бр. бб, Лова-нови*

посланику у Соф^и 12. /25. авт. 1912; С. Скоко, Прей балкански рат 1912—

—1913, Београд 1959, 160—161; Dem. J. D. Drossos, пае. дело, 76.

" ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. Анекс, д. Уговор измеЬу Cpönje и

Грчке, пов. бр. бб, иэв. из Атине 12./25. авг. 1912.

14 Исто, пов. бр. бб, Дневна забелешка у Министерству иностраних

дела 16./29. август 1912; Dem. J. D. Drossos, пае. дело, 76—78.
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зум je, ме^утим, био постигнут са Бугарокюм, али би нешто сли-

чно и са осталим балканским државама значило много више, jep

би Cp6nja, у евентуалном случа^у, имала уз себе савезнички

блок. Српска влада je зато и инсистирала у Атини на склапа-

н>у посебног споразума са Грчком, па je чак предложила да се

преговори воде преко вьеног тамошньег поеланика. Oeaj je, ме-

г)утим, имао задатак да, чим добще од грчке владе предлог мак

симума и минимума за преговоре, дог)е у Београд, где би добио

упутства за ньихово дал>е воженье.15

ТешкоЬе за будуКе ерпско-грчке преговоре могле су, ме-

}>утим, настати због веНине изнетих сутести]а у поменутом грчком

предлогу од 29. августа, с обзиром на резерве Koje je српска вла

да имала према ньима. Српска влада je желела да, пре свог зва-

ничног одговора на Taj грчки предлог, од Бугарске дабще са-

гласност на CBoje следеКе резерве према вьему: евентуални ко-

рак код сила могао би да доведе до измиревьа Турске и Итал^е;

ако би силе пристале да учине корак код Порте не би било ни-

какве санкци^е да he Порта извршити евентуалио обег\авье; такав

корак би требало пре учинити код Порте и истовремено га пра-

тити мoбилизaциjoм BOjcKe.16 Проблем je, за ерпску владу, по-

CTojao и у такририма ко]и су предложени као основа програма

рео^орми. То се пре свега тицало ерпоких народнооних захтева

у TypcKoj. Поставл>ало се питанье до Koje je мере naTpnjapnmja

била спремна да 3ajaM4H права Срба у неким enapxnjaMa у Тур-

CKoj. У питагау icy биле, пре свега, рашкочпризреиска, велешко-

-дебарска и скопска enapxnja. Требало je, исто тако, решити пи

танье заштите тих Срба од врховне црквене управе. Било би нео-

пходно, ради што бол>ег осигураваньа Србима народносних пра

ва, омогупити да и ерпоки митрополити уг)у у Свети синод и од-

лучу^у са истим правима као и грчки митрополити. И joui мно

го других питаньа Roja су се односила на захтеве према naTpnjap-

шщи као и гарантуa Koje би Патр^аршита требало да пружи.17

u ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. Анемс, д. Уговор измену Срби]е и

Грчке, nos. бр. бб, ЛовановиИ посланику у Атини 12./25. авт. 1912; исто,

ф. II, д. 1, пов. бр. 3487, изв. из Атине 14./27. авг. 1912.

'• Ове резерве he прихватити бугарска влада, што he се одразити и

на Гешовл>ев одговор доставлен 1. септембра у Атину. Исто, ф. Анекс,

д. Уговор иэмеЬу Грчке и Бугароке, пов. бр. бб, иэв. из СофиЭе 19. аэг./1.

септ. 1912.

17 Српска влада одговориЬе 3. септембра преко грчког посланика у

Београду. У одговору he тражити да се првцизни]е одреде просветно-

школске привилеги^е ерпоког народа у Турско], поставл,ан>е валика и

делокруг одбора, као и начин и обим контроле. Влада je затим обратила

пажн>у и на опасност од интервенций великих сила ако одмах по oöjae-

л>иван>у мобилизаци^е не уследи за]едничка акциза. Исто, ф. VIII, д. 5,

пов. бр. прилог уз 3437, .ХовановиЬ посланику Крал>евине Грчке у Београду

21. авг./З. септ. 1912.
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Српски послании у Атини, kojh се, истог дана када je по-

менути предлог учшьен у Београду, сусрео са грчким министром

иностраних дела Коромиласом, стекао je утисак да je грчка вла-

да желела да ce Hajnpe српска влада сагласи управо са тим пред

логом па да тек онда приступи преговорима за меЬусобно спора-

зумеван>е. Мег)утим, на посланиково инсистиран»е да отпочну

преговоре, без обзира на то какав одговор буде доставила српска

влада, председгаик владе Венизелос дао je, 30. августа, у том

смислу поволна уверавак>а.18

ОбеЬани грчки предлог, ко]и je требало да послужи као ос

нова за преговоре, доставлен je српском посланику и он га je

7. септембра однео у Београд. На велико изнена^ензе српске вла

де, грчки предлог се ниje односио на будуЬи српско-грчки савез,

него на споразум yrpoje: измеЬу Cpónje, Прчке и Бугарске. Текст

npojeKTa ко]и ce cacTojao из четири члана предвийао je склапа-

н>е дефанзивног уговора измену три земле. Нзиме се у суштини

предлагало следеЬе: y3ajaMHa во]на помоК три државе у случа-

jy ако би нека од н>их била нападнута од стране Турске, било упа

дом на н>ихову територфу било гажен>ем права Koja проиэила-

зе из уговора или основних принципа меЬународног права; три

државе би употребиле утица] на CBoje сународнике у TypcKoj ка-

ко би допринеле искреном 3ajeniminTBy народа Kojn живе у Тур-

CKoj; три државе би jenpa другое помогле у свакод акцид'и коду би

предузеле код Порте или код великих сила а тицало би се

права кода произилазе из ранидих уговсра или из примене июли-

тичке jepjHaiKocTH и уставних rapamMja народности у Турокод;

уговор би Tpajao три године од дана н>еговог потписиван>а и чу-

вао би се у TajHocra. Уз продекат овог уговора била je поднесена

и jeÄHa декларанта, по Kojoj се обавезе y3ajaMHe BojHe помойи

не би односиле на cnynaj ако би због критоког питанза дошло

до рата измену Турске и Грчке."

Грчки npojeKaT био je направлен по обрасцу грчко-бугарс-

ког уговора, и био je истовремено доставлен и cpncKoj и бугар-

CKoj влади. За српску владу je, меЬутим, било sHanajHO, а то he

joj и олакшати одговор Грцима, што je бугарски председник вла

де одбио грчки npojeKaT, па je чак, 11. септембра, замолио српску

владу да и она то учини. Гешов je као разлог одб^ан^а навео по-

CTojaHbe српско-бугарског споразума „чи]е извесне одредбе о де-

фанзиви не би ушле у нов уговор у Tpoje какав влада грчке пред-

лаже", као и чшьеницу што „эасебни уговори" нису сметн>а да

и Исто, ф. Анекс, д. Уговор гаэмеЬу Орбите и Грчке, пов. бр. бб, из

Атине 17./30. авг. 1912.

11 Исто, пов. бр. бб, Projet de Traité.
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савез буде исто тако чврст као да je у питаньу ]едан за}еднички

уговор.20

Одтовор Грцима био je заправо }едан од првих дипломатс-

ких корака нове српске владе, Koja je 12. септембра образована

под председништвом Н. ПашиЬа. ПашиЬ je 13. септембра одго-

ворио да npojexaT yTpoje roije потребан, с обзиром на то да je веЬ

закручен грчко-бугарски споразум kojh „регулише грчко-^бугар-

ске односе и потребе", и предложив je да се заклучи само уго

вор измену Cp6nje и Грчке. TIpojeKaT српске владе за Taj уговор

имао би да донесе српски посланик БошковиЬ по повратку у

Атину.21

ИзражавазуЬи жел>у да закл>учи споразум са Грцима, срп-

ска влада je имала у виду потребу за }еднтл дефанзивним и о-

фанзивним савезом. ПашиЬ je сматрао да je балканским држава-

ма jeflaH такав савез био неопходан, с обзиром на све озбил>ни-

jy ситуацийу на Балкану. У ствари, он je био мишл>ен>а да би бал-

канске државе требало да закл>уче jeflan офанзиван и дефанзи-

ван четворни савез на начелу „Балкан балканским народима",

али тек после закл>учених билатералних споразума. У вези са

тим, он je предложио Грцима да закл»уче споразум о савезу с

Црном Гором па да то после н>их учини и Cpönja. Био je убе

лен да he се због добрих црногорско-грчких односа Taj споразум

брзо постиЬи, што би и Срби^и олакшало претоворе.

Пред CBOj повратак у Атину српски посланик БошковиИ

био je, 18. септембра, снабдевен детал»ним упутствима за Bohe-

н>е преговора, као и са три npojeKTa будуЬег споразума. Посла

ник je имао задатак да прво усмено изложи садржину првог

npojeKTa („чл. I. Обе државе уговорнице o6aBe3yjy се да се за-

Зеднички бране свим силама и средствима ко]има располажу на

случаЗ да их нападне Турска или обе 3ajeaH0 или сваку за се

бе, што може наступите када се буду државе уговорнице енерги-

чно заузеле за болу оудбу н>ихових сународника у eaponcRoj

TypcKoj; чл. II. Обе се уговорнице обавезу^у да притекну цело-

купном сводом снагом у помой ]една flpyroj у случа}у да Koja В.

Сила покуша анектовати, окупирати или CBojoM BojcKOM посести

макар и за неко време ма Kojn део европске Турске и то у слу-

4ajy кад jeana од ших буде то сматрала као противно cBojran жи-

вотним интересима; чл. III. Обе уговорнице потгогсайе у HajiKpa-

м Исто, ф. III, д. 6, пов. бр. 3507, изв. из Cocfciije 29. аэг./11. септ.

1912. — Грчка влада je тражила, исто тако, да joj се саопшти садржина

орпско-бугарског споразума. Гешов je, меЬутим, молио српску владу да

се то не учини све док се Cpf»ija и Бугарска дефинитивно не апоразумеЗу

у свим питан>има Koja се тичу улаока у рат. Архив JyrooiaHHje, фонд

JosaHa M. .ТовановиКа, л. 529, Дневна забелешка у Министарству иностра-

них дела 31. авг.ДЗ. септ. 1912.

" ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. VIII, д. 5, пов. бр. 3523, Паып* послан-

ству Крал>евине Грчке 31. авг.ДЗ. септ. 1912; С. Ококо, Други балкански

рат, 96.
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Ьем року после потписа овога уговора ]едну BojHy Конвенщцу у

Hojoj he се исцрпно одредити шта се с ]едне и друге стране има

предузимати на cлyчaj рата а шта опет припремати за време ми

ра — како би се могао ова] савезни уговор што потпунще и цели-

сходнще извршити; чл. IV. Ова] уговор и В. Конвенцида вредehe

од дана потписа па за пет година а могу се по споразуму мен>ати

а могу се и тхродужавати лреко тога рока; чл. V. Уговор о савезу

може се офавити или саопштити само по претходном споразуму

и пристанку oôejy држава уговорница; чл. VI. Уговор he бити у

два равногласна примерка на француском je3racy а потписан he

бити од. . .).** Ако би грчка влада повально одговорила на н>ега,

посланик би онда предао текст про]екта, и преговори би могли

да отпочну.

Уколико грчка влада не би пристала на Taj предлог про-

jeicra, посланик би предложио други npojeKaT. ЬЬегова садржина

била je слична грчком npojeKTy, с тим што je био проширен чл.

II грчког прожекта23 садржа}ем KOjn се односио на полог^ српске

цркве. Сада се у н>ему говорило и о обавези грчке владе „да из-

flejCTByje код IlaTpHjapiiBije пристанак за стварагье jeÄHe засеб-

не административне црквене организаци]е, jejpora православно-

га Бгзархата српскога или, ако влада Крал>евине Cpôiije то бу-

де желела, повраЬаньем старе IlehoKe naTpHjapumje са новим гра-

ницама у Koje би ушле данаппье enapxnje скопл>анска, в. дебар-

ска и р. призренска. .

MehyniM, ако би се догодило да грчка влада не прихвати ни

OBaj други про]екат, посланик би поднео треЬи. Taj je био углав-

ном саображен садржини грчког прожекта, с тим што би испао

чл. II грчког npojeKTa. По речима ПашиЬа, CpöHja je, преузи-

Majyhn обавезе по тексту овог треЬег npojeKTa, довольно покази-

вала колико држи до „балканске солидарности". Он je, меЬутим,

упозорио посланика да се од грчке владе, уколико се са н>ом за-

кл>учи савез, „узме формална обавеза да he израдити у üaTpnjap-

nrajn дефинитивно решение српоког црквеног питатьа у Тур-

CKOj".M

и ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. Анекс, д. Уговор измеЬу CpÖMje и

Грчке, пов. бр. бб, I продекат српоки.

** Чл. II грчког прожекта je у целини гласио: „Три државе уговор-

нице yaajaMHO се обавезуЭу, с ]едне стране да употребе cBoj морални

ynmaj код шихових сународника у TypoKOj да искрено допринесу коегзи-

сгенцизи онога жишьа jcojn оачин»ава популацэду Царства а с друге стране

да буду jeAHa apyroj у помоНи и да за}едкички предузимазу сваку акцизу

код Турске Владе или код Великих Сила KOja би имала за цил> да задо-

би]е или обеэбеди права проистекла из Уговора или устугыьених на други

начин народностима iip4Koj, GyrapcKoj и cpncKoj, примену политике ]една-

кости и'уставних rapaimíja". Исто, пов. бр. бб, Projet de Traité.

" Исто, пов. бр. бб, II npojeKaT српоки.

я Исто, пов. бр. бб, III npojeKaT српски; исто, пов. бр. бб, ПашиК по-

сланику у Ахини 5./18. септ. 1912.
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Преговори измену две стране отпочели су у Атини 28. сеп-

тембра. Срлски поеланик je Hajnpe усмено сопштио садржину

првог npojeKTa. У одговору, Kojn je доставила после два дана,

грчка влада je прихватила да то буде основа за преговоре, с изу-

зетком чл. II Грчка влада je дала пристанак да се закл^учи офан-

зивно-дефанзивни савез против Турске, чак и да се унесу одред-

бе о црквеном питан>у. Изразила je жел>у да одмах приступи пре-

говорима за закл>учен>е BojHe конвенщце и предложила да Срби-

ja у том цшьу упути у Атину jeinHor генералштабног официра.

Ме^утим, искл>учен>ем чл. II ерпског предлога, одбацивала je

сваку могуКност преузиманьа савезничке обавезе против неке од

великих сила, Tj. указиватьа помоНи Срб^и ако би се умешала

Аустро-Угарска.*6

ПаишЬ je одмах овластио посланика да настави започете

преговоре, и то на следе^ основи: да преда Грцима први npojeKaT

уговора, али без н>еговог чл. II. Уместо aera, у npojeKaT би унео

чл. II из друтог ерпског npojeKTa.27

Преговори су, ме1)утим, запели управо око новог чл. II

ерпског npojeKTa. Српски посланик je инсистирао на том члану,

указу)yim да важност осталих одредаба завиои управо од н>ега.

Грчка влада, ме^утим, roije пристала да на себе преузме обавезу

да приводи naTpHjapinttjy на испун>е1ье захтева Cpönje. По речи-

ма грчког министра Коромиласа влада би се могла саглаоити да

у уговор yî)e jeflMHo одредба о црквеном питан>у коja би садржа-

ла рок за кьегово ypei)eH>e.28

т Исто, пов. бр. бб, изв. из Атине 15./28. септ. 1912; исто, пов. бр. бб,

изв. из Атине 17./30. септ. 1912.

я Чл. II друтог ерпског npojeKTa je гласио у целини: „Обе Државе

Уговорнице ysajainHo се обавезузу, с jeflHe стране, да употребе ceoj мо-

рални утица] «од cBojnx сународника у TypcKoj да искрено допринесу

мирноме опстанку онога живда KojM сачин>ава народ у Царевини а с друге

стране да буду дедна flpyroj у помоКи и да за^еднички предузима}у сваку

акцизу код турске владе или код В. Сила Koja би имала за цил> да задо-

би]е и обезбеди испун>ен>е права проистичутш или из Уговора или уступ-

л>ених на други ко]и начин народностима cpncKoj и грчко] на Бал. Полу-

острву. Исто ово односи се и на уступке права Koja би се показала као

неопходна а могла би се тражити на основу принципа политичке и верске

jeflHawocTH о Kojoj je реч у уводу овога уговора као и на примену поли

тичке равноправности уопште и уставних rapaHTHja. С обэиром на ово

Влада Грчка oÖBeayje се: да изради не само пристанак В. Патри]арш^е

него и примену тих мера како би све привилегиде црквене, оисолске и

друге, — Koje yживajy Грци у ОтаманскоЭ Царевини биле легално при-

знате и уступл>ене cpncKoj народности у турско] царевини, да издеЭствуде

код riaTpHjapmnje пристанак за сгваран>е дедне административне црквене

организации е, jeflHora православнога Егзархата Српскога или, ако влада

Крал>евине Gpénje то буде желела повраЬан>ем старе ПеИске naTpnjapniHje

са новим границама у Koje би ушле данахшье епархизе скошьанска, в.

дебарска и р. призренока, са резервам да се може извршити каква лака

мQДификaциja KOjy налажу саданьи односи меЬу народностима у TypcKoj."

Исто, пов. бр. бб, II npojeKaT српски.

•* Исто, ф. II, д. 1, пов. бр. 2052, изв. из Атине 23. септ./б. окт. 1912.
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ПашиЬ je HacTojao да се на поменуто] оонови свакако на1)е

за^едничко решение. Тражио je од посланика да по сваку цену

приволи Грке да пристану на садржину спорног члана поднетог

npojexTa. Био je спреман и на попуштанэе ако би се грчка влада

показала непопустл>ивом. Зато je у новим упутствима посланику,

7. октобра изразио MoryhHocT прихватан>а одредбе о року уре^е-

н>а црквеног питаньа, али под условом да се „обезбеди начелни

пристанак Патризарпгоце".29

Журба са KojoM je ПашиЬева влада нacтojaлa да се запо-

чети преговори заврше била je израз н>ене тежяье да се, по мо-

гуЬности, не yi)e у рат са Турском без закл>ученог споразума са

Грчком. То je требало да буде и последней Kojn je преостао са

балканским државама, jep су преговори са Црном Гором окон-

чани почетком октобра потписиван>ем споразума о BojHoj кон

венцией. Пашипева влада желела je да пре ступан>а у рат буде

образован задан одбрамбени балкански фронт, а не само савез за

рат против Турске. Према томе, mije било у питашу само успеш

но воженье onepamija. Свако регулисан>е билатералних BojHO-no-

литичких литан>а значило би и подршиу СрбИ]и у евентуалним

кастцим кoмпликaцйjaмa.

Радило се заправо о Аустро-yrapcKoj и о држан>у коje би

н>ена влада могла заузети. То je cpncKoj влади била Hajeeha бри

га. Вести о кретануима аустро-угарске BojcKe, посебно у подруч-

jMMa према Србщи, о]ачаван>е пограничних гарнизона, Bojne при-

преме у источним делонима Босне и Херцеговине, као и прово-

кативна изви^а&а на Дунаву, могли су се ценити као мере при-

тиска, али и као озбил>на упозорен>а чщи би се прави 3Ha4aj осе-

тио оног тренутка када српска водска буде кренула на Турску. Borj-

не onepamije за ослобо!)ен>е, пре свега Санцака, Метохще и Ко

сова, могле су бити знак за активно мешан>е Аустро-Угарске.

Рат измену балканских савезника и Турске дошао je после

завршених свих воjних припрема, утиьучу^уЬи и мобилизащцу.

Прва je, 8. октобра, ушла Црна Гора. Када je Турска одбила но

ту CpCmje, Бугарске и Грчке од 13. октобра, у Kojoj се тражило

изво^еаье реформи под надзором представника великих сила и

балканских држава, и затим одговорила опозивом дипломатских

представника из балканских престоница, уследио je општи рат на

Балкану. Три балканске државе су 18. октобра отпочеле ратне

операцдце.

Иако je сва пажн>а у Србщи, од првог дана рата, била ок-

ренута BojouH Koja je водила успешне борбе на вардарском фрон

ту, а исто тако продирала и у Санцак, Косово и Метеору, српска

влада mije губила из вида уговор са Грчком. Била je решена да га

свакако заюьучи, упркос чшьеници што je рат почео и што су се

«• Исто, ф. Анекс, д. Уговор иэмеЬу OpÖHje и Грчке, пов. бр. бб, ПашиЪ

послакику у Атини 24. свпт./7. акт. 1912.
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околности промениле. Преговоре je, ме!)утим, требало изнова по-

кренути, jep су били застали. У том цил>у je ПашиКева влада же-

лела да учини энача}ан подстица] . Упутила je генералштабног

официра M. ВасиКа у Атину, ко}и je, 23. октобра, предао Грци-

ма про]екат BojHe конвенцэде.30 А, осим тога, ПашиК je, 28. окто

бра, послао поруку rpMKoj влади, изражава}уЬи Hajo&ny4HHjy

жел>у да се започети преговори доведу до Kpaja.81

Било je, ме!)утим, jacHo да грчка влада mije показивала же-

л>у да преговоре убрза. Штавише, стекао се утисак да je желела

да их под разним изговорима одуговлачи. Српски посланик Бо-

шковиК извештавао je да се у Атини oceha деловазье Аустро-

-Угарске.32 Могло се разумети да Грчка, Hajemue из обзира пре-

ма Аустро-Угарско], нще расположена да прихвати никакве зна

чаjHHje обавезе према Србщи.

Представници грчке владе су, и пошто je отпочео рат, зас

тупали становиште да je пре свега потребно да nocrojH пуна со

лидарное балканских држава за за}едничко решаван>е свих пи-

таша Koja се тичу н>ихових односа са Турском. Министар Коро-

милас je, ме1)утим, сада идво}ио услове за постизан>е тог jедин

ства, што je, у ствари, указало на чему he грчка влада убудуКе

Hacrojawi: на постизан>у претходног споразума о будущим гра-

ницама савезних држава и уреЬиван>у албанског питан>а.м Прво

од ова два питан>а имало je за грчку владу посебну важност. Бри-

нуле су je бугарске претензйце, о KojnMa ce HHje ништа знало,

нити су биле обухваКене грчко-бугарским уговором. У вези с ал

банским питаньем могле су се тако^е очекивати разлике. Грчка

влада ниje била наклон>ена подели Албаниje, како je то желе

ла српска влада, него аутономи]и.

Приликом сусрета са српским послаником, 30. и 31. окто

бра, грчки министар Коромилас изразио je спремност н>егове

владе да настави преговоре за закл>учиван>е уговора са Cp6iijoM.

Упозорио je, мейутим, да се мора водити рачуна о променама ко-

je су дошле као последица рата. Поткрепио je то примером оних

српских enapxnja на Koje се односио чл. II српског npojeKTa a 4Hja

je судбина била одлучена. По кьеговим речима, остало je }едино

да се реши питан>е оних Срба „Kojn би и дал>е остали на TypcKoj

територ^и, ако од ове што остане". Указавши да je, према томе,

рат изменио ситуащцу на Балкану, он je изразио мишл>ен>е да

би будуКи уговор требало првенствено „да утврди солидарност за

*• Исто, ф. XII, д. 1, пов. бр. 1989, министар воуни ПашиЬу, 1./14.

окт. 1912; исто, ф. II, д. 1, пов. бр. 2354, ивв. из Атине 15./28. окт. 1912.

и Исто, ф. VIII, д. 5, пов. бр. 3916, ПашиЬ .1овановиКу, Вран,е 15./28.

октобар 1912.

м Исто, пов. бр. 3908, изв. из Атине 13./26. окт. 1912.

» Исто, ф. II, д 1, пов. бр. 3929, изв. из Атине, 17./30. окт. 1912.
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одржагае' ослобо^вних предела". Нэиме би, исто тако, било обу-

хваКвно и албанско питание.84

KpajeM октобра се, ме!)утим, све више говорило о интрига-

ма Беча усмереним на разби]а1ье j единства балканских држава.

Посебно су се помшьали напори аустро-угарских политичких

кругова да растуре савез Срби]е и Бугарске. Такво делован>е се

доиста осеЬало тада у Атини. Грчки мииистар иностраних дела

се, штавише, жалио српском посланику како их са аустро-угар-

ске стране yöerjiyjy да би за Грчку било опасно ако би Бугарска

и Cpönja избиле на море. Вероватно je да je грчка влада желела

у томе да на^е пред Cp6njoM неко оправдание за CBoje становиште

у албанском питан>у. Поделити Албани]у значило би супротста-

вити се Аустро-YrapcKoj , а то грчка влада HHje желела.

У свим балканским престоницама се због nojaraaHor дело-

ван>а Аустро-Угарске, као и због сасвим извесних изгледа да he

се озбилзно умешати и европска дипломатка, све више истица-

ла потреба за очуваньем балканоке солидарности. Посебно се под-

влачила неопходност да се задржи чврст став према TypcKoj,

да се H>oj je;yiHCTBeHo и договорно подносе захтеви или пропису-

jy услови и да се у вези са тиме избегне мешаае великих сила.

ПашиЬ je почетком новембра доставио Грцима следеКе мишле-

н>е српске владе: да би се поставл>али 3ajeflHH4KH захтеви Тур-

CKOj требало би да балканске државе 3Hajy меНусобно CBoje те-

pHTopnjanHe претенз^е; с обэиром на то да je разграничение веН

учиаьено у уговору иэмеЬу Cpönje и Бугарске, потребно je да то

учине Срби^а и Грчка; то би требало да буде и чворна тагчка бу-

дуКег српско-грчког споразума. Пашик je изложио и претенз^е

Cpönje: лиюца разграничена са Грчком ишла би од Охридског

je3epa на море реком Семени до испод Драча.85 Албанско примор

ье било би тако подел>ено измену Србще и Грчке.

Почетком новембра у TpnKoj je владала забринутост због

стан>а на фронту. Велика маса турских sojHHKa, повлачеЬи се

испред српске BojcKe, све више je силазила на jyr. У исто време,

грчка BojcKa шце напредовала предвидении темпом према Со-

луну и Битол>у. Штавише, пред том наоружаном масом Roja je

пристизала са севера Грци су дошли у врло тешку ситуапеду и

приморани чак да се повлаче. Грчка влада се забринутим и скоро

драматичним апелима обратила Срби]°и. Тражила je да српска

BojcKa настави напредованье од Прилепа ка Битсыьу и помогне

** Исто, ф. VIII, д. 5, пов. бр. 3930, изв. из Атине 17./30. окт. 1912; исто,

ф XII, д. 3, пов. бр. 1951, изв. из Атине 18./31. сист. 1912.

№ Исто, ф. Анекс, д. Уговор иэмеЬу Орбите и Грчке, пов. бр. 1888,

изв. из Атине 20. окт./2. нов. 1912. и ПашиЬев одговор посланику. IlaiiiHh je

упозорио да he CpoHja остати «од захтева за изласком на море па и „ако

би Грчка остала при свом старом мишлешу да треба дати или стварити

аутономну Албанку".
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да се та турска BOjcKa разбое.86 У оваквим случа]евима помоК

Грцима je требало да пружи Бугарска, што би било у складу са

грчко-бугарским уговором. Бугарска, меЬутим, не само да то ни-

je била у станку да учини него je и сама добила во]ну помоЬ од

Cp6Hje.

Српску владу mije много бринуло ово креташе турске Boj-

ске. Победа Cpönje била je осигурана, а исход рата сасвим из-

вестан. Сматрала je да су Грци сами криви за тешкоЬе Koje су до-

живели, jep су пренебрегли BojHH савез са Срби]ом, а он би им

омогуКио помоЬ српске BojcKe. Српски посланик у Атини je, шта-

више, сву кривицу отворено свал.ивао на грчку владу због тога

што mije био склопл>ен уговор са Србщом него су две земле ра-

товале свака по овом плану.87 Српака влада миде ни журила са

одговором Грцима око указиоаньа aojHe помоНи.

Pa3BOj ситуац^е на фронту, меЬутим, пресудно je утицао

на грчку владу да се коначно одлучи на склапан>е уговора са

Cp6njoM и да започете преговоре убрза и оконча. Тиме се исто-

времено могла пред балканским државама манифестовати привр-

женост меЬусобном савезништву. Преговори са српским послани-

ком у Атини завршени су 4. новембра и саставл>ен je нови npoje-

кат уговора. Одредбе су биле прилагойене ситуации cTBopeHoj

ратом, али грчка влада Hnje прихватила нajвaжниjи захтев Срби-

je — OHaj KOjw се тицао разграничен^.88

IIpojeKaT уговора предао je cpncKoj влади 7. новембра грчки

посланик у Београду. Српска влада га je, меЬутим, одмах означи

ла као „грчки контрапредлог". Текст je садржао клаузулу о уза-

jaMHoj одбрани и пр^ател>ству, као и принцип да балкански на

роди располажу балканском територи}ом као cBojoM сопстве-

ном. У осам чланова била je изложена главна садржина текста

уговора. У н>има се, поред осталог, каже: две уговорне стране he

се у току Tpaja¡H>a рата мег)усобно потпомопи, и во]нички и сейм

другим средствима; ако би и по завршетку рата остало нешто

н>ихових сународника под турском влашпу, две државе би се

y3ajaMH0 потпомогле како би им се осигурала национална права;

»• Исто, ф. XII, д. 3. пов. бр. 1968, изв. из Атине 21. окт./З. нов. 1912;

исто, пов. бр. 1977, изв. из Атине 22. акт./4. нов. 1912; исто, д. 4, пов. бр.

1987, изв. из Атине 23. окт./5. нов. 1912.

17 Исто, ф. И, д. 1, пов. бр. 2456, изв. из Атине 24. окт./б. нов. 1912.

** „После дугог преговаран>а и констатаци^е да Министар Иностр.

Дела Грчке Hehe више попустити нашим захтевима саставили смо нов

текст KojM he вам предати посланик грчки", — завио je БошковиЬ 4. но

вембра српско] влади. Исто, ф. Анекс, д. Уговор иэмеЬу Opönje и Грчке,

пов. бр. 1978, изв. из Атине 22. окт./4. нов. 1912; С. Скоко, Други балкански

рат, 96. — Oeaj прозекат поменут je и у кн..: Е. Driault et M. Lhéritier,

Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 a nos jours, V, Paris 1926, 80—81.

Аутори су ce позвали на докуменат Kojn се чува у грчком архиву a KOjH

представл>а текст поменутог npojeKTa упуКен грчком посланику у Београду.

На Taj податак се поэива и Е. Ch. Helmreich, The diplomacy of the Balkan

Wars 1912—1913, New York 1969, 79—80.
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CpÔHja и Грчка би се меЬусобно помогле свим средствима у случа-

jy ако би и убудуЬе биле нападнуте од Турске; грчка влада би

се заложила код Васел>енске naTpnjapiiraje да се Србима у Тур-

ско] npn3Hajy сва права (верска, школска и др.) Koja ужива^у та

мошней Грци, а исто тако да доби^у и независну административну

организащцу српске цркве на територи]ама скопске, рашко-приз-

. реноке и велешко-дебарске епархиде, iKoje Hehe бити одво]вне од

Турске после заюьучегьа мира; српска влада би се заузела код

српеких црквених власти да на територидама ових дидецеза Koje

Hehe бити joui oflBojeHe од Туроке Грци доби]у иста права као и

Срби, а грчка влада би се заузврат заузела код Патри}арши]е за

иста права аним Србима ко]:и управо живе на територизама Koje

Hehe бити одводене од Турске; ако у року од 6 месеци од потпи-

сиваньа уговора Патрщарпица не би признала Србима у Тур-

CKoj сва наведена права или независну црквену организащцу

на поменутим територи)ама три доцецезе, уговор би на тражен>е

Србиде постао неважеЬи и то пет дана по истеку рока од 6 месеци;

заключила би се и BojHa конвенции а, како би се одредило Koje

би се во].не мере предузеле, како у рату тако и у миру; важност

уговора и BojHe конвенщце утврдила би се на 3 године; оба до

кумента држала би се у тадности.39

Оваква садржина прожекта српско-грчког споразума — ви

дело се то одмах — била je потпуно превазиЬена florahajmia кози

су се непоюредно збили или збивали на Балкану. У тренуцима

када je Турско царство у Европи падало под ударцима BojcKe бал

канских савезника, npojeKaT je говорио о положаду н>ихових су-

народника у TypcKoj. Као да he Taj пoлoжaj зависити од Турске и

од притиска балканских савезника на туроку администраци]у. Чак

су и мере предвиЬене за cлyчaj неког будуЬег рата са Турском

изгледале мало вероватне. Место и улога балканских држава пре-

ма TypcKOj држави били су веЬ сасвим изменоени н>иховим Boj-

вичким победама, пре свега CpÖHje. Hnje се више радило о по-

боллпашу и npeypeî)eH>y стан>а Нэихових сународника у европ-

cKoj TypcKoj, него j едино о дефинисашу ратних тековина. Опас-

ност ниде убудуЬе претила од Туроке него од интервенцеде Аус-

тро-Угарске. То се надвище тицало Cpönje. Албанско питан>е, од-

носно образование аутономне албанске државе, за што се залага-

ла Аустро-Угарска, доводило je у питание судбину тековина бал

канских држава, онакву какву су je замислиле званична Срби-

ja и Бугарска. Грци нису, ме^утим, хтели да уговором преузму

никакву обавеэу за за}едничка flejcrea против Аустро-Угарске,

" ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. VIII, д. 5, пав. бр. 3974, Посланство

Крал>евине Грчке opncKoj влади 25. <жт./7. нов. 1912. Министар Каромилас

je текст споразума пропратио следеНим речима посланику: „Шал>ем вам

поверл>иво комплетан текст споразума са Срби]Ом и молим вас да га

саопштите cpncKoj влади".
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ако би се то показало нужним. Били су само за такав уговор KojH

би био уперен искл>учиво против Турске, иако je она у свом

европоком делу била скоро на издиса]у.

Такав про]екат уговора mnje, према томе, одговарао ни но-

BOCTBopeHoj ситуацией, a Hnje узимао у обзир ни главну преоку-

nairajy Срби]е, Koja се тицала албанског питан>а. Попуштан>а грч-

ке владе у преговорима кретала су се у оним оквирима Koje je рат ,

углавном преваэишао. IIpojeKaT roije много значио ни TpnKoj,

осим што je био jeHHa врста теста за евентуалну BojHy помоЬ

Cpôiije. А та помоК се, у ствари, могла имати и без оваквог уго

вора, jep je CpÔJija била заинтересована да турска BojcKa у ев-

ропском делу што пре капитулира па се тиме и превасходно ру

ководила у CBojttM ратним операцрцама.

Да за такве одредбе npojeKTa уговора HMje било правог ин

тереса ни у Србщи ни у TpHKoj показало се seh одмах. Српска

влада je «истога дана када joj je уручан „грчки контрапредлог"

упутила поруке у Атину, Софиту и Цетшье, да се балканске др-

жаве што пре одреде и cnopa3yMejy наслрам HacTOjaiba да се ство

ри „аутономна Албанка Koja би обухватила цео Епир и све пре

деле до Скадра . . .".40 У ствари, ПашиЬа je тада у првом реду за

нимало решение будущих граничних Лlиниja са балканским са-

везницима. С обзиром на то да je линиja са Бугарском била

уговором регулисана, Hajsehw проблем остао je у 6yflyhoj грани-

ци са Грчком. Срби^и je зато са н>ом био потребан уговор, и то о-

Haj Kojn би решио питан>е за}едничке границе на JaflpaHCKOM мо

ру. Тиме би се, како се веровало, могло допринети да се осунете

HacTojaH>a Аустро-Угарске да створи Албанку.

Тежн>е Грка дале су се разумети из одговора ко}и je грчка

влада, 8. новембра, дала српском посланику у Атини. Грчка влада

je тражила да се о тим питанлма воде за}еднички разговори ме-

í>y балканским државама, а не засебно yflBoje.41 Главна преоку-

пащца Грка биле су, у ствари, бутарске територщалне претензи-

je. Мег>усобни договор балканских држава значио би им да не би

били препуштени да се сами носе са бугарским аспиращцама.

Рачунали су на подршку Cp6nje, па he се са таквим захтевима

и обратити cpncKoj влади.

Према томе, Грци су на^више полагали на поволено решава-

н>е шггаяьа CBojnx будуЬих граница са Бугарском. У за]едничком

споразуму балканских савезника видели су и шансу за cBoje

прохтеве. Ca Србедом нису хтели улазити у flBojroi споразум о

разграничен^ на албанско} територэди, али he показати жел>у да

40 Исто, ф. X, д. 7, пов. бр. 2465, Паш*А послаиицима у Софией, Це-

тин»у и Атини, 25. окт./7. нов. 1912.

41 Исто, ф. Анекс, д. Уговор измеЬу Cpönje и Грчке, пов. бр. 2494, изв.

из Атине 26. ОКТ./8. нов. 1912. Грчки министар je том приликом рекао да

je такав предлог изнео у Софией пре неколико дана „али mije добио

одреЬен одговор".
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извесна oöehaiba подршке насто]ан>има Срби]е ипак ставе као

улог у оквиру за}едничког решаван>а свих заинтересованих гра-

ничних питан>а. То би требало да буде и накнада Срб^и за н>ену

помоК уколико се еветуални грчко-бугарски спор повол>но окон-

ча. Питатье je, меЬутим, да ли су, и у Kojoj мери, они заиста били

спремни да ту цену плате.

Грци су одмах добили прилику да такво CBoje становиште

изнесу српско] влади. Како им je ПашиН, 9. новембра, упутио

директан предлог да Срби]а и Грчка поделе албанску обалу, и то

по лини]и Koja би од Охридског je3epa ишла реком Семени до

испод Драча, и истовремено их замолио да му се доставе грчке

претенз^е у Македонией,42 грчка влада je одговорила у духу за-

михшьене стратеги] е: помоги he Cp6njy у питан>у изласка на ]ад-

ранску обалу, али „само ако се постигне споразум са Бугарском

о гранили у Македонщи"; сва та питаньа Be3yje 3ajeflHo и жели

Н.ИХОВО решаван>е у оквиру споразума и солидарно држан>е Срби-

je, Бугарске и Грчке.48

У току новембра je грчка влада, у више наврата, упуКивала

поруке у Београд да je шремна помоки Србиуу у питаяьу изла-

ска на море, али да ПашиК буде посредник измену Грчке и Бугар

ске за постизан>е споразума о H>nxoBoj граници.44 Исто тако, пре

дала je Србима и Бугарима jeaaH CBoj npojeKaT деобе територ^ал-

них сфера са Бугарском.46

Грчка влада се платила територи}алног раста и хегемони-

je Бугарске, што се код кье jacHo осеЬало. Посебно je била забри-

нута због чшьенице што бугарска влада ни]е саопштавала csoje

претензще. Била je зато спремна на тактизирааье и чувала се

jasHOT изношенна категоричких закл>учака. Давала je из^аве да

жели да се приближи Срб&ци,4* али je, с друге стране, непрекидно

понавл>ала како je потребно да балканске државе солидарно бра-

не области ослобойене од Турака. Пуну солидарност са Србщом

4t Исто, ф. X, д. 7, пав. бр. 2509, ПашиК гтосланику у Атини 27. окт./

9. нов. 1912.

41 Исто, пов. бр. 2572, изв. из Атине 28. окт./Ю. нов. 1912; исто, пов.

бр. 2632, изв. из Атине 13. окт./12. нов. 1912.

44 Исто, ф. IV, д. 4, пов. бр. 2642, Дневна забелешка у Министерству

мностраних дела 31. окт./13. нов. 1912; исто, ф. И, д. 1, пов. бр. 2645, изв!

из Атине 31. OKT./13. нов. 1912; исто, ф. X, д. 3, пов. бр. 4008, Посланство

Крал>евине Грчке cpncKoj влади; исто, ф. X, д. 8, пов. бр. 4195, изв. из

Атине 8./21. нов. 1912.

45 Исто, ф. II, д. 1, пов. бр. 2645, иэв. из Атине, 31. окт./13. нов. 1912;

исто, ф. ГУ, д. 4, пов. бр. 2642, Дневна забелешка у Министерству иностра

них дела 31. ОКТ./13. нов. 1912; S. Skoko, Stvaranje i raspad balkanskog

saveza, 105; С. Ококо, Други балкански рат, 129—130.

4* Српоки послании у Атини je, на пример, у медном иэвешта^у влади,

19. новембра, негласно да „грчка влада жели да се Орбита и Грчка што

више ориближе ]една другой и доби^у што дужу за]едничку границу

како би могле одржавати равнотежу снага према овако jaKO увеличано^

Бугарско]". ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. VIII, д. 5, пов. бр. 4120, изв. из

Атине 6./19. нов. 1912.

http://www.balcanica.rs



230 Михаиле BojBcypíh

грчка влада ниje желела jasao да искаже. Предавала се сводим

односима са Бугарском и укааивала на чшьеницу да би H3jasa о

подршци Срби|и значила да прима обавезу да je вс^нички помо

гав против Аустро-Угарске, а она то не може учинити без спо-

разума са Бугарском о разграниченьу територ^алних тековина.

То je требало да звучи као je;nra врста погодбе. Постизан>е прет-

ходнога споразума са Бугарском био би — подвлачило се у Ати-

ни — услов за 3ajeizrHH4Ky одбрану балканских држава и очува-

н>е Нэихоних тековина. По речима грчког министра иностраних

дела арлском поеланику 28. новембра, Грчка жели да се у том

смислу са CpönjoM и Бугарском опоразуме и стремна je „на пра-

вично и разложно попуштавье".47

ПашиЬ je покушао да утиче на односе Бугарске и Грчке.

Поред осталог, тражио je од обе владе да до закл>учен>а мира

не улаое ни у какве неопоразуме, а да се, после тога, ме!>усоб-

ним уговорима, додним или TpojHJíM, дог^е до коначног решен>а.

Ме^утим, HHje хтео Грцима дати сагласност на преуэимаае по-

средничке улоге, изговара}у!ш се да то не може учинити док се

не упозна за захтевима Бугарске.48

У ствари, ПашиЬ HHje показао много упорности да одигра

посредничку улогу, нити je са пуно енергаце радио у Софи}и

како би се изишло у сусрет TpHKoj. Пита1Н>е изласка Cpönje на

море Beh je прерасло оквире по^единачних односа Cpönje са бал

канским савезнипима. Због дела албанске обале, кojи je ерпска

влада запосела почетком друге половине новембра отворила се

озбил>на криза у н>еним односима с Аустро-Угарском. Аустро-

-угарска влада je тражила да се ерпска BojcKa повуче с албанске

обале и претила BojHOM акиццом.49 CpncKoj влади je било потреб

но много више напора да би покренула широку дипломатску ак-

тивност и да би задобила мег^ународну подршку. У том оквиру

било je потребно очувати и Зединствен став балканских држава

и обеэбедити шихову пуну солидарност. Захтеви Грчке у Coфиjи,

с обзиром на територдцалне амбици^е Бугарске, доводили су то

j единство у озбил>ну кризу.50 Подршка Србще грчким територи-

jaлним захтевима изложила би je опасности од сукоба са Бугар

ском, а то je ерпска влада, тада, на]ман>е желела. Агилна улога

" Исто, ф. IV, д. 8, пов. бр. 4318, изв. из Атине 13./26. нов. 1912; исто,

ф. XII, д. 8, пов. бр. 4401, изв. из Атине 15./28. нов. 1912; исто, ф. X, д. 8,

пов. бр. 4414, изв. из Атине 16./29. нов. 1912.

" Исто, ф. IV, д. 8, пов. бр. 4318, изв. из Атине 13./26. нов. 1912. и

ПашиЬева забелешка на полеЬини документа од 14./27. нов. 1912; исто,

ф. XIII, д. 1, пов. бр. 4636, ПашиЬ посланику у Атини 24. нов./7. дец. 1912.

4* Вид. Д. ЪорЬевиН, Иэлазак Cpôuje на JadpancKo море и конфе-

peHuuja амбасадора у Лондону 1912, Беолрад 1956.

10 Ррци су тражили за себе толику територи^у да ce у ByrapcKoj,

због тога, HHje скривало незадовемьство, као и одлучност да им се не

попусти. S. Skoko, Stvaranje i raspad balkanskog saveza, 105; С. Ококо, Други

балкански рат, 140.
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посредника могла се у Софией, исто тако, схватити и као индирек-

тна подршка Срби]е Грчко^. Зато je и ПашиЬево држа&е, Koje би

се вероватно дало тумачити и као у HSBecnoj мери неутралиса-

ше улоге Срби^е у спору сво]их савезника, требало да н>у сачу-

ва од евентуалних неспоразума, било с ]едном или другом држа-

вом, а на Taj начин и од ризика да, поред осталог, и сама изгуби

н>ихову подршку.

Резултати успеха српске BojcKe пренели су се, ме!)утим,

са öoj'Hor пол>а на терен политике и постали предмет диплома

тике, великих сила и меЬусобног погаЬан>а зараЬених страна. То

he се, уосталом, десити и с тековинама осталих балканских држа-

ва. Судбину дела шихових ратних добитака узеле су велике силе

да би о №има одлучиле на конференции амбасадора у Лондону.

Ту he на npeoj седници, 17. децембра бити донесена одлука о

образавансу аутономне Албагоце. Балканским државама je ©ста

ло да после претходно поетигнутог примир^а, воде преговоре за

закл>учен>е мира са Турском, и то на конференции у Лондону,

Koja je отпочела у исто време када и седнице амбасадора вели

ких сила.

Због свега тога ни проблем око разграничена Cpoiíje и

Грчке нще остао исти. Кще се више радило о разграничен^ у

Aлбaниjи> него са новоствореном албанском државом. ПашиЬева

влада се, и у вези са тиме, обратила cBojnM балканским савез-

ницима. KpajeM децембра затражила je од н>их потпору, и то за

ону граничну линиjy с Албашцом Kojy буде означила као cboj ми

нимум.51 Ме^утим, било je извесно да по}единачна подршка roije

била гаранта успеха како je то ранмце иэгледало. Захтев српске

владе се тада утапао у општу расправу, како зараЬених страна

тако и великих сила. То je истовремено била и судбина разгра

ничена Koje je претходних месеци, превасходно по ньено] жел>и,

требало да буде предмет српско-грчких преговора и да наЬе ме

ста у уговору ко]и меЬутим, traje био закл>учен.

ПомшьуЬи joui jeflHOM приликом, KpajeM децембра, потребу

за споразумом балканских држава око разграниченьа у Македо

нией, грчки министар иностраних дела изразио je жал>ен>е што

се српска влада HHje заузела у Coфиjи за грчке захтеве. Iïainnh

je на то одговорио да je у неколико наврата похретао у Соф^и пи

тана о разграничешу Бугарске са Грчком, али да raije добио од-

говор.52 С обзиром на то да je то грчка влада ставила као услов

за споразумеванэе са Сроком, било je очитледно да су и ]едяа

" ДАСИП, МИД, ПО, 1912, ф. XIII, д. 1, пав. бр. 4803, ПашиЬ посла-

ницима у Софией, Атини и Цетотьу 14./27. дец. 1912. Та граница била je

„вододелмица Koja дели воде за Охрщцско je3epo и леву обалу Црног Дрииа

и JaflpaHcKO море". ПашиЬ je зэмолио три савезничке владе да у том

смислу пошал>у и упутства csojHM делегатима на конференции мира.

и Исто, ф. II, д. 1, пов. бр. 4816, изв. из Атине 16./29. дец. 1912.
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и друга влада скидале са себе одговорност што меЬусобни спо

разум ниje постигнут.

Срби]а и Грчка уЬи he крадем 1912. и почетком 1913. године

у нову етапу балканског рата, овог пута претежно диплэматску,

пуну неизвесности за Нэихове ратне тековине, а да нису имале

закл>учен никакав меЬусобни споразум. Вишемесечна насто]аньа

да се до тога доЬе, пре свега од стране Срби]е, остала су тако без

резултата. Споразум измену Србще и Грчке биКе закл>учен тек

у Majy 1913, али тада у другим условима и у измешеним околно-

стима.
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