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Увод

Колико је само у последњој години изненађења за ста-
ру Европу, која је била успавана и слепа пред сталним 
напретком балканских народа. Она их је сматрала као 
децу под њеним старатељством и њеном високом за-
штитом!

До скора у Турској и у Балканском полуострву она је 
видела само пространо поље за своје финансијске опе-
рације.

Међутим време је учинило своје. Мали су порасли. С 
узрастом добили су и вољу да постану господари своје 
судбине и своје будућности. Гледстонова реч: „Балкан бал-
канским народима“, постала је њихово правило вере.

Турска се показала немоћна да изврши фамозне ре-
форме, којим би се поправила судбина потиштених. 
Турчин навикнут, од пре пет стотина година, да буде 
апсолутан господар раје, није хтео да се одрече својих за-
војевачких права, а велике силе показиваху се немоћне 
да измене такво стање ствари.

Како је Европа, или боље рећи Аустроугарска као 
највише заинтересована, претила да у 1912. покуша још 
један „оглед“, Балканци се, сада већ пунолетни, сједини-
ше да сами реше своју судбину. Тако се роди српско-бу-
гарско-грчко-црногорски савез.
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Министар спољашњих послова у Цариграду, Нора-
дунгијан ефендија, слатко се насмејао пред претњама 
Балканаца, вољних да сами Турској наметну реформе 
у Маћедонији. Веселост је захватила целу Европу кад је 
било речи о ултиматуму. Али су се Балканци последњи 
смејали.

Нажалост, после победа, које задивише свет, а и њих 
саме, они показаше да су, и поред својега узраста и до-
раслости за крупна дела, још задржали код себе лакоћу 
и младићску безбрижност.

Србија и Бугарска отпочеше једну жалосну распру око 
савезног уговора, који им је уз победе прибавио увећа-
ње територија и поштовање Великих сила, стварајући 
од њих, због њиховог јединства, нову силу с којом би се 
ваљало рачунати у европској равнотежи.

Аустроугарска, вазда противна зближењу, ма и еко-
номском између Србије и Бугарске, није пропустила 
згодну прилику да појача неспоразум између ова два 
народа у распри. Она стаде уз Бугарску, разметљиву са 
свога новога пријајатељства.

Русија је желела да се српско-бугарски савез одржи. 
Петроград је наваљивао да ове две словенске државе ре-
шење свога спора повере цару као највишем судији. Обе 
су се стране најпре устезале, најзад су пристале на ово 
мирољубиво решење, док један фаталан човек, persona 
grata краља Фердинанда, са пакленим планом који беше 
сковао, не одлучи да питање реши једним ударем изве-
деним на његов начин.
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Првих дана децембра 1912, пошто сам као ратни до-
писник Журнала, пратио српске борбе противу Турака, 
био сам се вратио у Београд. Са потписом примирја на-
пустио сам војску која је остала на освојеном територија-
ма, и, по дужности извештача, вратио се у престоницу у 
тренутку кад се започела дипломатска битка. Ваљало је 
сада и њу пратити.

Моји другови, ратни дописници на повратку из Бугар-
ске за Француску свратише у Београд. Радо смо један дру-
гом стезали руку. Весело смо измењали своје утиске.

Што се мене тиче, ја сам био одушевљен, јер сам у Ма-
ћедонији живио усред једне епопеје. И нехотице прави-
ли смо поређења. Нисам крио своје дивљење према срп-
ском војнику: издржљивом, храбром и великодушном 
према побеђенима, тако оданом балканскои савезу, а 
нарочито својој браћи Бугарима.

— Њиховој браћи Бугарима!... зацерекаше се моје ко-
леге. Зар Срби још верују у то?...

После њихових саопштења, уместо чуђења, код мене је 
настало запрепашћење.

Код Срба сам наишао добар пријем, лојалност и 
искреност; моји другови казују међутим отворено своје 
мишљење о менталитету Бугара: притворству, неискре-

Српско-бугарски конфликт
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ности; о предусретљивости увек обојеној прикривеним 
рачунима, и о незахвалности према савезницима.

— Зар Бугари њихова браћа!.... Па бугарска је цензура 
немилостиво брисала из наших депеша све што би се 
односило на две српске дивизије што су се за њих тукле 
под Једреном!.... Европа није смела знати о помоћи коју 
су добили од Срба.

Питао сам се, да ли Бугари заиста имају тако наказна 
осећања? Ускоро сам добио доста доказа о томе и стекао 
уверење да су Бугари према Србима не само незахвални 
већ их и истински мрзе.

— Ми смо се чисто питали, говориле су ми колеге, па 
кога Бугари сматрају за непријатеље: да ли Турке против 
којих се боре, или Србе који их у томе помажу.

Нажалост, за време примирја а и доцније кад је рат 
настављен, бавећи се у Софији и при опсади Једрена, 
видео сам да моји другови нису претеривали.

Читава је провалија између душе у Срба, који су чисти 
Словени и Бугара, који су у већини Монголи. Ови по-
следњи са великим, мора се рећи, практичним особина-
ма, и ретком енергијом, са танким слојем цивилизације, 
остали су груби и варвари. У моралном погледу ова су 
два народа исто толико разликују као и у физичком.

Просто излагање догађаја ће то показати. На једној 
страни бугарски мучки препад и свирепства што су по-
чинили; на другој страни помоћ коју су Срби указали 
Грцима у Маћедонији, Црногорцима под Скадром, Бу-
гарима под Једреном; затим примање примирја, само да 
би учинили по вољи Бугарској. И још других услуга и 
жртава, за које сам тек доцније сазнао.
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*

По војној конвенцији између Србије и Бугарске пот-
писаној од шефова генералштаба Фичева и Путника 28. 
априла 1912, Бугарска је била дужна пружити Србији 
помоћ од 100.000 људи на вардарском бојишту, сматра-
ном од оба ђенералштаба за најглавније.

Пред сам почетак рата, 15. септембра 1912, бугарски 
генералштаб ставља до знања Београду, да не може одго-
ворити својим обвезама и да ће дати само једну дивизију 
од 20,000 људи да дејствује са Србима.

И та умањена обавеза није испуњена. Бугари су се за-
довољили да служе као побочница армији генерала Сте-
пановића, па већ четвртог дана по почетку рата, а пре 
велике битке код Куманова, и не извештавајући српског 
генерала под чијом су командом били, ових 20,000 Буга-
ра, оставе своје савезнике и окрену ка Серезу и Солуну, у 
нади да тамо стигну пре Грка.

Не само да је Бугарска смањила, као што смо рекли, 
своје учешће у операцијама по Маћедонији које су биле 
предвиђене конвенцијом, због чега је Србија морала 
накнадно позвати под оружје још 100.000 војника, него 
је, још одмах по свршетку битке код Куманова, тражила 
од Србије 50,000 војника ради опсаде Једрена.

Помоћ коју су они тражили огромна је. Срби су сами 
имали да сврше цео задатак на вардарском војишту, 
па ипак су, без устезања, пружили тражену помоћ од 
50,000 људи.

Најзад, у тренутку кад се Србија видела пред претња-
ма Аустроугарске, а немогући рачунати на 100.000 бора-
ца колико јој је Бугарска била дужна позајмити према 
уговору о савезу од 28. фебруара 1912, морала се прикло-
нити пред аустроугарским захтевима.
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Колико је Србија била одана заједничкој ствари и ко-
лико је њено држање било витешко у испуњавању уго-
вора, јасно је кад се опоменемо: да јој је у току разговора 
о аутономији Албаније нуђена цела вардарска долина са 
Солуном, само ако одустане од захтева да изађе на Ја-
дранско море.

Дошло је и питање о примирју. Њој оно није требало. 
Непријатеља није више било пред њеном војском. За 
Бугаре је обустава борбе била од много јачег интереса. 
Њихови напори су се сломили о Чаталџу, а њихове су 
жеље биле управљене на Једрене од којега им је Турска 
давала половину.

У искључиво бугарском интересу ради задобијања и 
оне друге половине Једрена, српски народ је носио још 
за шест месеци терет око издржавања 400.000 људи под 
оружјем. Па и за српске трупе под Једреном трошак је 
потпуно поднела Србија.

И још нешто. Ова је Бугарима позајмила опсадну ар-
тиљерију, без које Једрене никада не би било освојено.1

Резултат је овога разматрања: Бугари три пута нису 
одговорили својим обвезама; Срби су учинили више но 
што су били дужни чинити.

Стварањем аутономне Албаније Србија је лишена из-
ласка на море и територија које је скупо платила. И овај 
губитак, после толиких жртава у људима и материјалу, 
дошао је кривицом Бугарске.

Отуда се није чудити што је Србија после битних измена 
самога савезног уговора тражила компензације од Бугар-
ске и што није пристала да се поделе онако како је прво-
битно у уговору предвиђено, већ је тражила ревизију.

Правица је изискивала да Бугари воде рачуна о не-
предвиђеним догађајима који су се десили. Нажалост 

1 Види о овоме А. Барби: Срби под Једреном Београд 1913



13

њихова незаситљивост, егоизам и незахвалност мало су 
се обзирали на племените напоре њихових савезника.

Заслепљени мегаломанијом, и сневајући о хегемонији на 
Балканском полуострву, они узеше непријатељски и непо-
мирљив став, на изненађење европског јавног мњења.

*

Међутим је мишљење Европе било повољно по Бу-
гаре. Зар је се и чудити? Бугари су се вешто бринули о 
својој слави. Они су за себе задржали главне победе... и 
резултате који ће отуда доћи.

У мојој ранијој књизи о Српским победама, изнео сам не-
пристрасно чињенице из балканско-турског рата. Једина је 
заслуга ове књиге што је занемарила легенде и што је дала 
непосредно сведочанство, поткрепљено документима.

Моје белешке, вођене усред велике ратне вреве, при-
казују често и величанствене ратне подвиге. И што моје 
приче узму каткада облик епских песама, заслуга при-
пада јунацима који су се преда мном борили и чија сам 
дела покушао изнети с фотографском потпуношћу.

Ја се нисам упуштао у спор противу Бугара; исто тако, 
једва да сам, у једном кратком поглављу, износећи исти-
ну, учинио поређење и насупрот менталитету Бугара, 
свакако мало узвишеном, истакао племенита осећања 
код Срба.

А лако је, и то једном за свагда, разбити тврђења Буга-
ра као да су они имали саломити отпор у балканско-тур-
ском рату.

Чинећи то, далеко сам од помисли да потценим 
знамените напоре њихове војске која је, о чему сам већ 
писао, „од високих заповедника до последњег војника 
славно показала своју вредност. “
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Овде, међутим, ваља указати, просто, на праву меру 
напора оба савезника.

У билансу остаје и једном и другом неокрњена слава 
коју су умели стећи.

*

Док су Бугари, веле извесни новинари, били гигантске 
битке код Кирк-Килиса, Лиле-Бургаса и Чорлуа, њихови 
су савезници Срби и Грци, без муке, грабили простране 
територије по Маћедонији.

Међутим, према казивању очевидаца, француских 
и енглеских дописника, а и по сведочанствима самих 
бораца, данас се зна да код Кирк-Килиса није ни било 
никакве битке, нити сукоба између две војске. На седам 
или осам километара испред Кирк-Килиса Турци су 
били оставили један део трупа, са задатком да спрече 
силазак Бугара на југ. Опкољено виноградима, Кирк-Ки-
лисе, Лозенград, како га Бугари зову, имало је око себе 
само стара утврђења и нешто мало топова, скоро ника-
ко. Испред вароши одељења прве и треће бугарске ар-
мије имадоше 9. и 10. октобра сукоб са првим и трећим 
турским корпусом. Сузбијајући непријатеља, Бугари су 
наступали лагано. У једном од сукоба на левом турском 
крилу, при ноћном нападу 10. октобра код Петра и Се-
лиула, међу Турцима се створи паника и преносећи се с 
колоне на колону, узимаше све већих размера. Турци се 
нагло повукоше на целој линији. Само се њихово крајње 
десно крило нешто боље држало; али ујутру се морало 
повући, било што је паника и у њега доспела, било што 
се бојало да га Бугари не опколе.
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Целе ноћи између 10. и 11. октобра Турци су се по-
влачили у нереду, остављајући Кирк-Килисе поседнуто 
једним одељењем трећег корпуса.

Сутрадан 11. октобра било је мирно на целој линији: 
пред Бугарима је свуда била тишина, непријатељ се из-
губио.

Бугари нису ни приметили ово повлачење Турака, ово 
бекство у нереду, панику и напуштање Кирк-Килиса. То 
нису приметиле ни трећа армија генерала Димитрије-
ва, нити прва, генерала Кутинчева, мада су оперисале у 
правцу Кирк-Килиса. Због тога лево крило трупа гене-
рала Димитријева није ни покушало заобилажење тако, 
да дође с лева турском десном крилу, што је међутим 
требало учинити.

Ујутру 11. октобра Бугари уђоше у напуштено Кир-Ки-
лисе. Не знајући шта је било с непријатељем, њихове се 
војске зауставише. Би послат дивизијон каваљерије да га 
нађе, у чему се донекле успело после два дана, и о томе 
би извештен генерал Димитријев 13. увече. Четрнаестог 
Бугари кренуше на Бунар Хисар и Лиле Бургар.

Ту „велику битку“ код Кирк-Килиса, као и ону доц-
нију код Чорлуа, где такође није у ствари било битке,2 
измислио је од почетка до краја Вагнер дописник бечког 
Рајсаоста. Тај је новинар, мимо свију осталих, уживао ве-
лико благовољење бугарске цензуре.

Седећи у Мустафи Паши, Вагнер је састављао дугачке 
депеше причајући о биткама које је стварао маштом. 
Сви су ратни дописници негодовали противу оваквог 
начина рада.

Једино је битка код Лиле-Бургаса била истински вели-
ка и важна битка. Трајала је пет дана на фронту, од 50 
километара, Лиле-Бургас—БунарХисар—Виза.

2 Видети René Puaux, De Sofia á Tchataldja, стр. 239-244.
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Ваља рећи међутим, што тврди Ален де Пененрен, а 
то ниуколико не умањује вредност бугарске војске, да су 
Бугари после Лиле-Бургаса били тако изнурени да је њи-
хова ратна команда морала дати тродневни одмор целој 
војсци. По истеку три дана Бугари се крену ка Чаталџи 
за непријатељем. Кад су стигли на Чаталџу, добили су 
поново петодневни одмор.

Тако је између битке код Лиле-Бургаса и Чаталџе 4, 5. 
и 6. новембра протекло пуних 15 дана.

Борба је настављена тек 4. новембра. Трајала је три 
дана, стала је Бугаре 10.000 мртвих и рањених и заврши-
ла се потпуним неуспехом.

Да у том тренутку није дошла велика и одлучна срп-
ска победа код Битоља, којом је турска војска на вардар-
ском бојишту потпуно сатрвена, ко зна шта би се све 
десило?...

Срби су имали још и других подвига поред ове битке 
код Битоља, за коју је пуковник Имануел, немачки ђене-
ралштабни официр — па по томе нимало подозрив са 
своје љубазности према Србима — рекао: да је „најлепше 
ратно дело у целом балканском рату”.

Поред скоро свакодневних битака по Санџаку, Старој 
Србији, Албанији и Маћедонији, Срби су издржали 
битке код Прилепа и Куманова, од којих је ова послед-
ња, „наша велика битка” како ју је назвао турски генерал-
штаб, у истини била од пресудног значаја у рату.

Турска тактика, да нападну Србију, да би се окренули 
на Софију и одсекли бугарске трупе у Тракији од њихове 
базе, пропала је услед ове српске победе.
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*

Цифре казују више него сва друга разматрања; оне 
разбијају бугарску легенду: „наша је војска поднела три 
четвртине, ако не и четири петине од заједничких напо-
ра противу Турске“.

Међутим спрам Срба и Бугара налазила се скоро под-
једнака турска сила. Срби су чак имали противу себе 
неколико хиљада непријатеља више но Бугари.

А сем тога главне турске трупе налазиле су се још од 
раније у Маћедонији и Албанији и биле очврсле борећи 
се противу латентне побуне у овим крајевима.

Турска снага у току рата састојала се.3

Спрам Црногораца: 24. самостална дивизија, 1. дивизија 
цариградског корпуса доведена пре рата због Арнаута, 
1. дивизија редифа, мобилисана на лицу места. Свега 
29 батаљона пешадије, 2 пука пољске артиљерије са 72 
топа, пук брдске артиљерије са 36 топова и 2 ескадрона 
каваљерије. — Због немира на црногорској граници све 
су ове трупе биле на ратној нози, и то 20 батаљона са по 
800 људи, 9 батаљона са по 700 људи, или свега 22.300 
људи пешадије. Тај се број може с комором, инжињери-
јом и санитетом рачунати на 30.000. Томе ваља додати 
12.000 до 15.000 арбанашки добровољаца.

Спрам Грка: две дивизије низама (22. и 23.), једна диви-
зија редифа и једна друга дивизија која је стигла из Мале 
Азије 7. октобра.

Спрам Бугара: четири корпуса (1. 2. 3. и 4. без једне ди-
визије I корпуса одаслате у Скадар. Сем тога, 8 дивизија 
редифа, две из Цариграда а два из Азије, које су једна за 
другом стигле на ратиште. Једна од ових дивизија упу-

3 Ови подаци су већ били објављени (Види Le Temps од 22. јуна 1913 
F. Bianconi.
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ћена је на Солун и отуда противу грчке војске. Од пет 
осталих дивизија једна је послата на Галипоље, друга 
придружена двема цариградским дивизијама сачињава-
јући 16. корпус, а остале су три образовале 17. корпус. 
Но оне стигоше на терен после битке код Лиле Бургаса. 
Три дивизије редифа биле су мобилисане у Једрену.

Укупна турска снага спрам Бугара: 212 батаљона пеша-
дије, са округло 160.000 људи. Уз то 66 пољских батерија, 
15 брдских, 8 батерија хуабица, 43 ескадрона коњице и 
9 батаљона инжињерије. Свега рачунајући и комору, 
санитет, опсадну артиљерију итд. око 200.000 људи од 
којих 180.000 бораца, и то све под претпоставком да су 
Турци успели извести потпуну формацију своје војске, у 
што се може сумњати.

Та је војска била овако распоређена:
Једренски гарнизон: једна дивизија низама и три диви-

зије редифа, у округлом 30.000 људи.
Остало је наспрам Бугара као оперативна војска 143.000 

бораца, од којих 124.000 беху на лицу места пре битке 
код Лиле Бургаса, пошто су три дивизије из састава 17. 
корпуса стигле на бојиште доцније, када су већ и 50.000 
Срба стигли под Једрене.

Ваља додати да је једренски и галипољски гарнизон 
био појачан извесним бројем мустехафиза. Војска под 
заповешћу Џавер паше у западној Тракији састојала со 
из 4000 до 5000 људи редовне војске и десетине батаљона 
мобилисаних мустехафиза.

Спрам Срба: Три корпуса: 5, 6. и 7, 13 дивизија реди-
фа из Азије или свега 232 батаљона пешадије са 172.000 
људи. Било је уз то 57 пољских батерија, 18 брдских ба-
терија, 6 батерија мерзера, 33 ескадрона каваљерије, 3 
батаљона инжињерије, свега, са комором и санитетом, 
око 190.000 до 195.000 људи од којих 185.000 бораца, ако 
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су Турци успели да образују потпуне јединице, што се 
овде може узети као вероватно, јер су у Маћедонији и 
према Албанији увек имали велики број трупа, због не-
престаних нереда у земљи.

Због тога се мора и узети да је у Маћедонији мобили-
зација била бржа него у Тракији, где су стизале трупе 
мање способне од оних што су већ биле очврсле у Ма-
ћедонији.

Осим 5000 до 6000 турских бораца посланих у долину 
Струме да заустави напредовање Бугара у правцу Коча-
на и Џумије, сав остатак, од скоро 180.000 бораца опери-
сао је на разним бојиштима противу Срба.

*

Као што се види, просто упоређење турских снага, 
противу Бугара и Противу Срба, довољно је, па да се 
направи биланс напора које је сваки од савезника под-
нео, и да се побију тврђења Бугара који претендују да су 
испунили много већи задатак него Срби.

По броју бораца, по упорности борбе и по резулта-
тима, две се битке могу упоредити: Лиле Бургас, где су 
Бугари победили и Куманово, са српском победом. Обе 
су ове битке подједнако славне.

*

Укратко Србија, којој Бугари дугују великим делом за 
пад Једрена, имала је важну војничку улогу, у најмању 
руку онолику колику Бугарска. Њен је напор удвостру-
чен племенитошћу с којом је одговарала својим обвеза-
ма наспрам савезника који своје није испунио.
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Зато би то био чудан начин награде за Србију, ако би 
јој се у новом стању на Балкану створио положај не само 
инфериорнији, већ и истински опасан. Бугарски план је 
управо ишао на то.

У моме чланку: Les rouages secretes de l’alliance serbo-
bulgare, објављеном у Журналу 31. маја, ја сам после 
предњег излагања рекао:

„Ако се Србија приклони пред бугарским претераним 
захтевима, несразмера у снагама између ње и њене саве-
знице после рата биће још већа него пре њега.

„Србија је пре рата имала 48.000 квадратних километа-
ра и 3 милиона становника; Бугарска 96.000 квадратних 
километара и 4,300.000 душа.

„По бугарскоме пројекту Србија би имала 75.000 ква-
дратних километара и 4 милиона душа; Бугарска 183.000 
квадратних километара и шест милиона и шест стотина 
хиљада душа.

„С друге стране, бугарски план тежи пре свега да се 
Бугарска простре до Албаније те на тај начин раздвоји 
Грчку од Србије. Ко би смео спорити да би остварење 
такве једне жеље ста_вило све остале балканске елементе 
у доиста потчињени положај према Бугарској?

„А у каквом би се положају посебице нашли Срби раз-
двојени Албанијом од Јадранског мора и Бугарском од 
Јегејског? То би био двоструки ланац.

„То Србија не може примити“.
„Само то, па би било довољно да се тражи ревизија. 

А и други аргументи долазе у обзир. Догађаји не само 
да су пореметили војничке рачуне него су из основа из-
менили предвиђања државника. Док је Србија задржата 
у изласку на Јадранско море и одузето јој земљиште у 
Албанији Бугарска се ширила у Тракији. Нека се не каже 
да је ово бугарско ширење било предвиђено уговорима. 


