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П Р Е Д Г О В О Р

Међународни тематски зборник „Балкански ратови 1912/1913: нова
виђења и тумачења“ настао је као резултат сарадње Историјског института из
Београда и Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања
Министарства одбране Републике Србије. Основу зборника чине саопштења са
истоименог међународног научног скупа који је организован у Београду 24. и
25. октобра 2012. године. Међународни карактер конференције дали су учесници
из Русије, Грчке, Црне Горе, Француске, Аустрије, Словеније, Немачке, Турске,
Италије, Мађарске и Јапана. 

Формирање савеза балканских држава у циљу припреме рата против
Отоманске империје интензивирано је у јесен 1911. билатералним преговорима
Србије, Црне Горе, Бугарске и Грчке. Основу заједничког ратног деловања чинили
су међусобни уговори којима је била одређена заједничка политика и стратегија
савезника. Општи савезнички ратни план са разрађеном оперативном идејом
за сваког савезника није постојао. Није формиран ни заједнички штаб који би
планирао и усклађивао акције на читавом ратишту. Савезници су усвојили
заједничку идеју офанзивног рата која их је обавезивала на офанзиву на свом
делу ратишта ради остварења заједничког циља – да се свим расположивим
снагама победи турска војска пре него што се ојача трупама из Азије. Било је
предвиђено да српска војска води операције правцем Куманово – Скопље –
Штип, црногорска војска према Скадру, грчка војска према Солуну, а бугарска војска
на Цариград. Отоманска империја је 24. септембра наредила мобилизацију својих
европских дивизија, забранила транспорт артиљерије купљене у Француској преко
Солуна за Србију и запленила неколико грчких бродова у Цариграду. Балкански
савезници су 30. септембра и 1. октобра објавили општу мобилизацију. Први
балкански рат почео је 8. октобра када је Црна Гора објавила рат Отоманској
империји. Аустро-Угарска и Русија су истог дана осудиле нарушавање мира и
нагласиле да велике силе неће дозволити никакве територијалне промене на
Балкану. Пошто је овај покушај остао без резултата, Аустро-Угарска и Немачка су
прихватиле руски предлог да се рат на Балкану локализује и да велике силе остану
неутралне. Бугарска, Грчка и Србија ушле су у рат 17. и 18. октобра. Непосредно
пред почетак непријатељстава, Отоманска империја је одлучила да предузме
општу офанзиву и према бугарској и према српској војсци.  За непуних месец дана
балканске војске су оствариле победе на свим фронтовима. До краја новембра
Отоманска империја је изгубила целу територију до Чаталџе, изузев утврђених
градова Једрена, Јањине и Скадра који су били блокирани. Примирје је закључено
3. децембра. Грчка је одбила примирје и наставила војне операције. У Лондону је
16. децембра почела мировна конференција, а сутрадан је Конференција
амбасадора препоручила да се образује аутономна Албанија. Због државног удара
и промене владе, представници Отоманске империје одбили су понуђене услове
мира и рат је настављен 3. фебруара 1913. Наставак рата донео је нове војничке



успехе балканским савезницима. Освојени су утврђени градови Једрене, Јањине и
Скадар, али је и било јасно да бугарска војска не може да освоји Цариград. Уз
посредовање великих сила у Лондону је 30. маја 1913. потписан мировни уговор.
На основу резултата рата Отоманска империја је у Европи територијално
ограничена на Цариград са залеђем и на мореузе. Некадашње балканске
територије Отоманске империје требале су да међусобно поделе балканске
државе. Управо је подела територија показала неодрживост балканског савеза и
довела до Другог балканског рата. Завршен је потписивањем мировног уговора у
Букурешту 10. августа 1913. и новом поделом територија. За мање од годину дана
избио је Први светски рат који је за балканске земље представљао трећи балкански
рат. Поново су били присутни исти територијални проблеми и аспирације. 

У зборнику је објављено 25 чланака на српском и енглеском језику.
Аутори чланака су универзитетски професори и истраживачи из војних и цивилних
института из Србије (Мирјана Зорић, Слободан Ђукић, Маријана Мраовић,
Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић, Биљана Вучетић, Милан Гулић, Милан
Мицић, Софија Божић, Александар Растовић, Миле Бјелајац, Алексеј Тимофејев,
Ненад Лајбеншпергер, Далибор Денда), Русије (Јарослав Вишњаков и Андреј
Шемјакин), Грчке (Ефпраксија Пасхалиду), Црне Горе (Радослав Распоповић),
Француске (Надин Акунд), Аустрије (Тамара Шер), Словеније (Владимир Пребилич
и Блаж Торкар), Немачке (Харалд Потемпа), Јапана (Тецуја Сахара), Бугарске
(Снежана Радојева и Тодор Петров) и Македоније (Александар Стојчев). 

У бројним монографијама, чланцима, расправама и зборницима радова
историчари из разних земаља представили су резултате својих истраживања о
балканским ратовима. Намера редакције била је да зборник „Балкански ратови
1912/1913: нова виђења и тумачења“ из више углова осветли неке мање познате
чињенице. Зборник се састоји из пет целина које су засноване на хронолошко-
тематској подели чланака: Савезници, Србија и балкански ратови, Балкански
ратови и велике силе, Крај савезништава, Балкански ратови у традицији и
култури. Објављени су чланци у којима су обрађене дипломатске и војне
припреме балканских држава за рат, наоружање бугарске армије. Једно поглавље
посвећено је историји Србије непосредно пре, за време и након балканских
ратова. Ставови влада великих сила о балканским ратовима објашњени су кроз
анализу архивске грађе, објављених извора и на основу писања војне и цивилне
штампе.  Указано је на то како су ратна искуства 1912 – 1913. утицала на
обликовање перцепције јавности, друштвених елита и војних професионалаца, на
место и улогу личности у овим догађајима као и њихову непосредну везу са Првим
светским ратом који је убрзо уследио и у великој мери својим обимом и
трагичношћу засенио ове догађаје. Завршно поглавље зборника посвећено је
значају који балкански ратови имају у традицији и култури. 

Објављени чланци показују да и после сто година балкански ратови
при влаче пажњу истраживача. Овакви зборници потврђују неопходност
унапређење постојеће и успостављања нове међународне научне сарадњe и
заједничког тумачења историјских чињеница у циљу бољег разумевања ове
сложене ратне тематике. 

др Срђан РУДИЋ
др Миљан МИЛКИЋ



P R E F A C E

International thematic collection of papers "The Balkan Wars 1912/1913:
New Views and Interpretations" is the result of cooperation between the Institute of
History in Belgrade and Military History Department of Strategic Research Institute
of the Ministry of Defense of the Republic of Serbia. The collection of papers is based
on talks presented at the international conference organized in Belgrade on 24th and
25th October 2012. The international character of the conference was acquired
through participation of researchers from Russia, Greece, Montenegro, France,
Austria, Slovenia, Germany, Turkey, Italy, Hungary and Japan.

The formation of an alliance of Balkan states in order to prepare a war against
the Ottoman Empire was intensified in the fall of 1911 through bilateral negotiations
of Serbia, Montenegro, Bulgaria and Greece. The basis of joint war efforts was
reflected in mutual agreements by which a common policy and strategy of the Allies
was determined. Overall Allied war plan with elaborate operative idea for each ally did
not exist. There was not even a joint staff which would plan and coordinate actions on
the entire battlefield. The Allies adopted a joint idea of offensive war, by which they
were obliged to offensive on their own part of the battlefield in order to achieve a
common goal – to defeat the Turkish army with all available troops before it  get
reinforcements from Asia. It was planned for the Serbian army to lead operations in
direction Kumanovo – Skopje – Štip, the Montenegrin army towards Scutari, the Greek
army towards Thessaloniki and the Bulgarian army towards Constantinople. The
Ottoman Empire ordered the mobilization of its European divisions, banned transport
of artillery purchased in France via Thessaloniki for Serbia and seized several Greek
ships in Constantinople on 24th September. The Balkan allies announced a general
mobilization on 30th September and 1st October. The First Balkan War started on 8th
October when Montenegro declared war on the Ottoman Empire. Austria-Hungary
and Russia condemned the breach of peace on the same day and stressed that the
great powers will not permit any territorial changes in the Balkans. Since this attempt
remained unsuccessful, Austria-Hungary and Germany accepted the Russian proposal
to keep the war in the Balkans localized with the great powers remaining neutral.
Bulgaria, Greece and Serbia entered the war on 17th and 18th October. Just before the
beginning of hostilities, the Ottoman Empire decided to undertake a general offensive
against both Bulgarian and Serbian army. Within a month, Balkan armies have
achieved victories on all fronts. By the end of November, the Ottoman Empire lost its
entire territory all the way to Catalca, except the fortified city of Adrianople (Edirne),
Ioannina and Scutari which were blocked. A truce was concluded on 3rd December.
Greece, however, rejected the ceasefire and resumed military operations. In London,
peace conference began on 16th December and the next day the Conference of
Ambassadors recommended the establishment of an autonomous Albania. Because of
the coup d’état and change of government, the representatives of the Ottoman Empire
declined the offered terms of peace and war continued on 3rd February 1913.



Continuation of the war resulted in new military success of the Balkan allies. The
fortified cities of Adrianople, Ioannina and Scutari were conquered, but it was also
clear that the Bulgarian army could not conquer Constantinople. With the intervention
of the great powers the peace treaty was signed in London on 30th May 1913. Based
on the results of the war, the Ottoman Empire in Europe was territorially limited to the
hinterland of Constantinople and the straits. Balkan territories of the former Ottoman
Empire were to be divided between them the Balkan states. It was exactly the division
of territories that proved the Balkan alliance unsustainable and led to the Second
Balkan War. It ended with the signing of the peace agreement in Bucharest on 10th
August 1913 and with a new distribution of territories. In less than a year the First
World War began and for the Balkan countries it represented the Third Balkan War.
Again, the same problems and territorial aspirations became present.

The collection comprises 25 articles in Serbian and English. The authors of the
articles are university professors and researchers from military and civilian institutes in
Serbia (Mirjana Zorić, Slobodan Đukić, Marijana Mraović, Božica Mladenović, Milić J.
Milićević, Biljana Vučetić, Milan Gulić, Milan Micić, Sofija Božić, Aleksandar Rastović,
Mile Bjelajac, Alexey Timofeev, Nenad L. Lajbenšperger, Dalibor Denda), Russia (Jaroslav
V. Vishnyakov and Andrey L. Shemyakin), Greece (Efpraxia S. Paschalidou), Montenegro
(Radoslav Raspopović), France (Nadine Akhund), Austria (Tamara Scheer), Slovenia
(Vladimir Prebilič and Blaž Torkar), Germany (Harald Potempa), Japan (Tetsuya Sahara),
Bulgaria (Snezhana A. Radoeva and Todor Petrov) and Macedonia (Aleksandar Stojčev).

In numerous monographs, articles, papers and proceedings, the historians
from different countries presented the results of their research on the subject of the
Balkan wars. The intention of the Editorial Board was to put more light, from multiple
angles, on some lesser known facts through the collection of papers "The Balkan Wars
1912/1913: New Views and Interpretations". The collection consists of five sections
that are based on chronological and thematic division of articles: The Allies, Serbia
and the Balkan Wars, The Balkan Wars and the Great Powers, The End of Alliances,
The Balkan Wars in Tradition and Culture. Among the published articles are those
about the diplomatic and military preparations of the Balkan states for war, the
armament of Bulgarian Army etc. A chapter is devoted to the history of Serbia
immediately before, during and after the Balkan Wars. The views of governments of
the great powers on the Balkan wars are explained through the analysis of archival
data, published sources and the writings of military and civilian press. It was pointed
out how the war experiences from 1912 to 1913 influenced the shaping of public
perception, social elites and military professionals, and also the role of personalities
in these events and their direct link to the First World War that soon followed, greatly
overshadowing these events by its scope and tragedies. The final section of the book
is dedicated to the importance of the Balkan wars for the tradition and culture.

The published articles show that even after a hundred years, the Balkan
Wars attract the attention of researchers. The collections of papers, such as this one,
confirm the necessity of improvement of existing and the establishment of a new
international scientific cooperation and joint interpretation of historical facts in
order to understand better these complex war topics.

Dr. Srđan RUDIĆ
Dr. Miljan MILKIĆ
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Jарослав Валерианович ВИШЊАКОВ

БАЛКАНСКИ РАТОВИ И УНУТРАШЊИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Апстракт: Чланак даје анализу политичке ситуације у Србији након окончања
балканских ратова 1912–1913. године. Показано је да је питање управе новоприсаједињених
области по својим последицама постало предмет озбиљног сукоба војних и грађанских
структура српског краљевства, које је довело до заоштравања унутрашње политичке
кризе у Србији пред сам почетак Првог светског рата.

Кључне речи: „Црна рука“, балкански ратови, „Сукоб приоритета“, Радикална
странка, Македониja.

У марту 1911. године на једном од заседања скупштине српски премијер
Н. Пашић је изнео: „мале државе могу наравно да жале што велике силе једним
од услова одржавања мира сматрају борбену моћ, али кад је већ тако онда и
мале државе треба да следе овај принцип и да се ако желе мир морају спремити
за рат.“1 Ове речи чувеног српског политичара представљају суштину српске
политичке историје с краја 19. и почетка 20. века. Заиста, почетком 20. века, не
само у Србији већ и другим земљама Балкана рат је био не само средство за
одржање државничког суверенитета већ и главни начин за решавање уну -
трашњих и међудржавних сукоба.

Напомињемо да су у том погледу употреба власти у земљи да би се
постигао овај циљ, идеја о милитаризацији друштва, увођење њеног признања
непријатељске слике „другог“ постали један од главних чинилаца унутрашње
консолидације земље, када су стављање рата у први и гурање вредности мирног
живота у други план чинили у Србији основни консензус. Године 1912, пред сам
почетак балканских ратова, руски дипломата В. Н. Штрандтман истакао је да
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1 Државни воjно-историjски архив Руске Федерациje – РГВИА. Ф. 2000. Д. 3035. Л. 467



Срби у сталном ишчекивању напада непријатеља не желе да украшавају
престоницу, уверени да ће ионако у рату све бити уништено, а да „будућност
зависи од мудрости наших политичара и храбрости наше мале војске од 10
пешадијских и једне коњичке дивизије“.2

И заиста, с почетком балканских ратова ова карактеристика унутрашњег
стања српског друштва испољила се најјасније. Узроци победа српске војске нису
имали само војну компоненту. Као никада допринела је победи српског оружја
„четничка“ свест српских војника, заједно са јасним схватањем вођења рата за
„национално ослобођење свих Срба“. Мобилизација и припреме за рат
спроведене су на највишем могућем нивоу. Како је изнео тим поводом руски
војни кореспондент И. Табурно, у прва три дана након објављивања мобилизације
на војне пунктове се јавило 95 одсто мобилисаних. За недељу дана их је било 98
одсто. Било је случајева, бележи руски кореспондент да су поједини официри
лишени физичке способности и спречени учествовања у рату услед неке теже
болести, извршавали самоубиство.3 Као резултат тога Србија је у Први балкански
рат ушла са 9 пешадијских дивизија и једном коњичком, а опште бројно стање
у војсци износило је нешто више од 160.000 људи. Шта више, као што је
наведено од стране руског конзула у Призрену, Емељанова, „дисциплина
српских снага је за сваку похвалу и треба одати признање српским официрима
који су неуморно пратили своје војнике и кажњавали их и за најмање пропусте.
Ја сам лично био сведок када је један пучки официр тукао на улици штапом
једног војника који је након попијене кафе у једном бирцузу хтео да оде не
плативши рачун од 10 пара“.4

Друштвене вредности које су традиционално уткане у структуре Србије,
када се по речима историчара М. Јовановића „укупан карактер рата огледа на
индивидуалној и колективној психологији“ учиниле су њену војску равном са
европским оружаним силама.5 У Србији је тројство „влада-војска-народ“ имало
посебан смисао, другачији не само од остатка Европе већ и од Русије. Сведока
Првог балканског рата И. Табурноа погађала је чињеница што су се за насту -
пајућом српском војском могле видети читаве колоне очева и мајки који по
бојишту траже своје синове. „Они им носе колаче тврде као камен, већ су одавно
кренули од куће; неколико динара да се сину нађе за сваки случај; Било је
случајева да отац нађе сина, а у том тренутку син мора да крене у битку, у колони
заједно са њим иде и отац; Ако је син рањен он је срећан јер то значи да више
неће учествовати у рату, а ако је убијен без суза га сахрањује говорећи: Он је
испунио своју дужност, срећан сам што сам имао таквог сина.“6

Jарослав Валерианович Вишњаков
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2 В. Н. Штрандман, Балканске успомене. Књ I. Део 1–2, Београд 2009, 124. 
3 И. Табурно, О сербских битвах, СПб. (1913) 23.
4 Архив спољне политике Руске Федерациjе – АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп.
508/1. Д. 141. Л. 3 (об).
5 М. Йованович, Умереть за Родину. Первая мировая война, или столкновение „обычного
человека с тотальной войной“, Последняя война императорской России, Москва 2002, 156.
6 И. Табурно, нав. дело, 128–129. 



Укупан резултат балканских ратова било је укључење у састав Србије
дела територије Ново-Пазарског санџака и стварање заједничке границе између
Србије и Црне Горе. У састав Србије ушла је такође и Вардарска Македонија.
Територија српског краљевства значајно се увећала, готово двоструко-на 4,5
милиона становника. Изгледало је да је сан о новом Пијемонту све ближе
остварењу. Уједно, улазак у састав српског краљевства нових територија
насељених несрпским становништвом, отварао је проблем њихове интеграције.
Зато је питање о стварању нових административних јединица, а такође и о
статусу нових земаља било веома вруће, мада је Н. Пашић у разговору са руским
коресподентом С. Петербуршког телефонског одсека В. П. Сватовским веома
оптимистички оцењивао ситуацију. „Не, рекао је српски премијер, Македонци ће
бити мирни. Битно је да су њихови свештеници већ послати код нас, ми ћемо
им дати плату од најмање 50 франака, за разлику од досадашњих 30-40 и они ће
бити срећни да објасне народу промену устројства. Један од главних проблема
је заштитити локално становништво од упада бугарских банди, а ми ћемо то
решити боље од Турака“. 7 Уредбу (Статут) „о успостављању судства и полиције
у Новој Србији“ краљ Петар је увео још у децембру 1912, односно шест месеци
пре Лондонског споразума и формалног укључења ових територија у сатав
Србије, што је изазвало бес аустро-угарског амбасадора у Лондону грофа
Менсдорфа. На основу тог документа, у новим српским областима требало је
увести војну управу на челу са Врховном командом (тј. Генералштабом)
стационираном у Скопљу. Поред тога, овим документом су проглашене
ништавним трансакције продаја и куповина земљишта и некретнина за време
рата. У овом случају статут није променио начин и висину исплате државних
пореза који су остали исти као у доба Турака. „Сви приходи из Нове Србије ће се
трошити на новоослобођене земље“, каже се у статуту.8

Међутим, нове српске власти показале су слабу способност у решавању
конкретних административних задатака, што је изазвало оправдано незадо -
вољство локалног становништва и још више погоршало и онако затегнуте српско-
бугарске односе. „На жалост, уместо да пошаље у окупиране области своје
најбоље чиновнике, Србија је услед недостатка људства послала на брзину
изабране људе међу којима има и оних који су већ раније били отпуштени из
службе. Према томе, по општем мишљењу чиновници се овде одликују про -
текцијом и фаворизовањем, а неки од њих сматрају неопходним исказивање
супериорности Срба над Бугарима“, забележио је у марту 1913. руски конзул у
Скопљу, Тухолка.9 У јануару 1913. војне власти су увеле Битољу веће царине на
увезену робу из Солуна што је брзо изазвало несташице и раст цена основних
ствари: кафе, керозина, шећера, шибица. „Тако, по речима руског конзул у
Битољу Н. В. Кохманског, српска влада у овом случају не само да не брине о

Балкански ратови и унутрашњи развој Србије
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интересима грађана већ гледа на ово своје ново становништво готово као на
непријатеље намећући одштету, зарад попуњавања своје ризнице, не дајући за
узврат својим пореским обавезницима са своје стране ништа, па ни основне
услове за живот чак ни у Битољу.“10 Конфесионални и етнички састав становни -
штва новостечених територија такође је био веома компликован, па је нове
власти које су планирале да постепено све преведу у Србе, доводио у тешку
ситуацију. „У исто време, са разних страна, пристижу жалбе од бугарских сељака
да српски чиновници покушавају да при састављању спискова становништва све
попишу као Србе и да њихова презимена завршавају на „ћ“, рекао је Н. В.
Кохманскиј.11 Слични извештаји су послати од стране руских конзула у Призрен
и у Скопље.12 Таква ситуација је погоршана злочинима против локалног
становништва Старе Србије и Македоније, претњама српских четника, по речима
Кохманског „становништву оштрим мерама уколико се Бугари у одређеном
периоду не изјасне као Срби“.13 Заузврат Тухолка је рекао, „Српски четници су се
сместили овде иза нашег конзулата у згради под називом „Народна одбрана“ и
доводили ту Бугаре на пребијање и мучење“. Према Бугарима у тој кући су многи
пребијани, али услед претњи четника и непријатељства власти нико није смео да
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10 Исто, л. 46. Н. В. Кохмански је у својим извештајима из новембра 1913. наводио нечувене
случајеве безакоња српских војних власти у Битољу, доводећи их у везу и са одсуством
сваког такта и „потпуног несхватања сопствене улоге као и неопходности узимања у обзир
психологије локалног становништва у области у којој су симпатије према Србима још увек
неукорењене и на климавој основи“, код битољског окружног начелника Новаковића.
Његово понашање изазвало је чак и званичне протесте страних конзула пошто су на
основу његовог наређења биле срушене заставе страних земаља које су се налазиле на
фасадама зграда „под чијим покровитељством је стајала одређена установа“. По његовом
наређењу полицијски комесар са жандарима скинуо је са фасаде зграде Отоманске банке
француску и енглеску заставу и бацио их на земљу са степеништа. Друге установе
пожуриле су за тим да саме поскидају заставе, „не би ли предупредиле сличне увреде“.
Инцидент је успео да се заташка тек на личну интервенцију Н. Пашића. У време посете
принца Александра Битољу, Новаковић је изразио незадовољство чињеницом да ће деца
из румунских школа учествовати у свечаном дочеку српског престолонаследника „пошто
они, по његовом мишљењу, у ствари и не постоје“. Када је школски инспектор изразио
свој протест у вези с тим, Новаковић је „немарно одговорио, нека их нека онда стану
негде по страни, заједно са битољским Јеврејима“. Увређени румунски конзул, којем
иначе Новаковић као представнику стране земље није учинио званичну посету, одустао
је од учешћа представника своје школе у церемонији и јавио свом Министарству
иностраних послова „о према Румунији непријатељском ставу начелника битољског
округа“. АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141. Л. 138-140 (об) 
11 Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141. Л. 59.
12 Руски конзул у Призрену Емелјанов забележио је баш 1913. године да је призренски
округ имао 227.425 становника: око 35.000 православних Срба, око 190.000 муслимана,
док су остали били католици. У граду је живело 22.308 становника: 13.414 Турака, 1.328
Арнаута, 5.127 Срба, 1.104 Цигана, 270 Грка, један Бугарин, 1.057 Албанаца-католика и 13
Срба-католика. См. АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп 508/1. Д. 141. Л. 131–131 (об). 
13 АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141. Л. 59 (об).



се жали“. Руски дипломата је указао на ове упадљиве чињенице генералу Ж.
Мишићу који је изјавио „да је дубоко огорчен због наведене чињенице као и да
такође препознаје потребу за распуштањем ових четника. Сада су Срби
именовали мајора Божина Симића14 за формирање одговарајуће жандармерије“.15

Слична ситуација је била у Призрену где су по речима Емељанова „четници
имали од раније састављен списак Арнаута који су за време Турака отимали,
убијали и понижавали Србе“.16

Крајем 1913. за ослобођене крајеве Радикална странка је пројектовала
дискриминаторски „Правилник о јавној безбедности“ који је заправо дискре -
дитовала цео систем српских власти у овим мултиетничким срединама јачајући
проблем интеретничких односа. По њеном члану скривање од власти се могло
казнити казном до 5 година затвора. Доказе о вођењу кривичних поступака
објављују полицијске власти из општина из којих долази разбојник (побуњеник).
Таквог разбојника имају право да убију сви који су у државној служби, а такође
и војна лица ако им се не одазове на први позив. Уколико се у некој заједници
примети више случајева непризнавања државне власти (побуна), а побуњеници
се у року од 10 дана по захтеву полицијских власти не врате кући, полиција има
право да те породице расели тамо где сматра да ће то бити погодно. Такође
могу бити расељене породице код којих се пронађе да крију оружје, наоружане
људе или уопште разбојнике, поред тога кривци ће и додатно бити кажњени по
закону у зависности од тежине дела. Решење о расељењу доноси начелник
округа у којем живи породица коју треба раселити. Решење се спроводи брзо и
без права на жалбу. Ко зна за неког разбојника, а не жели да га пријави, кажњава
се тешким физичким радом у трајању од пет година“.17

Овакве драстичне мере су биле у стању да за неко време поново
примире спољнополитичку ситуацију у присаједињеним областима, посебно у
Старој Србији. Руски посланик Г. Н. Трубецки, двапут боравећи у Митровици,
1908. и у јесен 1915. био је импресиониран променама које су се тамо десиле.
Сређујући своје утиске о „престоници пљачкашког царства“ он је бележио 1908.
„у целој Митровици само двојица носе европска одела, руски и аустријски
конзул“. Он је тада нагласио „Мени овде све мирише на нека давно прошла
времена, Запорожје. И наравно, Албанија је неприступачна, а Митровица нека
врста пљачкашког легла. У јесен 1915. руски дипломата је био изненађен да види
„да су стари дани замењени новим“. „Нисам препознао пркосне Арнауте. Куда
су нестали ти младићи који се шепуре својим ножевима, пиштољима, пушкама?
Како је оборен њихов поглед, замењен мрачним сјајем,како су им главе
погнуте!“18 Све ове промене су постигнуте не толико освајањем ових крајева од
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14 Божин Симић – члан организациje „Уединење али смрт“ („Црна рука“).
15 АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141. Л. 110–111.
16 Исто, л .9.
17 РГВИА. Ф. 2000. Д. 3166. Л. 10-11 (об).
18 Гр. Н. Трубецкой, Русская дипломатия 1914-1917 гг. и война на Балканах, Монреаль
1983, 190–191. 



Турака него и гушењем албанских побуна после рата када су цела села нестајала
са лица земље и када нису поштеђивана ни деца. Било је неприродно сада
видети Арнаута како поправља улицу док на њега вичу остарели српски
инспектори. Такође је јасно да се једном репресијом не може решити питање
дубље интеграције нових територија у састав Србије.

На резултат балканских ратова утицала је још једна важна компонента
повезана са унутрашњополитичком кризом и нарочито битним у Србији односом
официрског кадра и политичких лидера. Двадесетдеветог маја 1903. официри
београдског гарнизона су брутално убили владајући пар Обреновића, Александра
и његову жену Драгу. Либерално настројени савременици оценили су свргнуће
Обреновића као важан корак у преображају Србије у нову уставну државу, што
је касније делимично пренето и на историографију.19 Међутим, реалност поли -
тичког живота у Србији 1903–1914. била је далеко од идеала „светоандрејских
либерала“, а догађај из 1903. није донео земљи политичко јединство. Као главна
карактеристика државног развитка у ово време издвајају се типски наслагана
три фактора: престо – парламент – војска, што је у систему изазивало друштвено-
политички сукоб.

Детаљно разматрање овог сложеног проблема, у којем често долази до
раскола и у самим официрским круговима, требало би посебно проучавати.
Напоменућемо само да је део официрског гарнизона, учесника мајског преврата
1903, стао у опозицију ка својим бившим друговима, који су у преврату видели
само личну корист, и основали 1911. тајну организацију „Уједињење или смрт“
познатију као „Црна Рука“. Са овом организацијом су били повезани многи
владини званичници, посебно министар спољних послова М. Миловановић. И
1912–1913. бивши министар војни С. Степановић је био директни штићеник Црне
Руке. У српској војној елити, која је у великој мери била повезана са овом
организацијом, такође се појавила реална могућност за остварење плана
уједињења у једну државу „још неослобођених земаља“. Следећи корак требало
би да буде присаједињење Србији словенских земаља под влашћу Аустро-
Угарске. Питање је било која ће унутрашња фракција одиграти главну улогу у
овом процесу, као и уопште у политици земље. Српски историчар С. Ћирковић
рекао је о томе „Током балканских ратова била су озбиљно уздрмана два
основна принципа српске офанзивне политике, етничка припадност и
парламентарна демократија. Добици у Албанији и Македонији показали су да је
Србија на путу који жели деценијама, на путу ослобођења српског народа.
Предстојећи сукоб са Турцима је резултат притиска војних кругова, утицајних
после 1903. Заједно са уставним факторима, краљем, кабинетом и скупштином
политику Србије је водила и група официра на челу са пуковником Драгутином
Димитријевићем Аписом (1876–1917). Официрска организација „Уједињење или
Смрт“ (Црна Рука) залагала се за агресивну спољну политику, одржавала је везе
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19 О. Поповић-Обрадовић, Парламентаризам у Србиjи 1903–1914, Београд 2008; N. Žutić,
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са српским организацијама у суседним државама, а такође се организовала и у
обавештајним акцијама. Официри који су сматрали да ће војни режим лакше
довести до остварења циљева националне политике оформили су јединствени
центар утицаја који је претио да угрози демократију и парламентаризам у
Србији“.20

У том контексту природан је правац Радикалне странке ка изградњи
„нове“ послушне војске. Н. Пашић је у разговору са В. П. Сватковским у октобру
1913. нагласио „наш први задатак, којим ћемо приступити врло брзо, јесте
реорганизација и увећање војске до пола милиона људи и то 400.000 пешадије
и 100.000 артиљераца, коњице и техничке подршке. Српски премијер је такође
планирао и сразмерно увећање официрског кадра.21 У светлу тих нових обећа -
вајућих задатака, уклањања политичког утицаја официра црнорукаца постао је
задатак од прворазредног значаја за Пашићеву владу. У вези са тим, руски војни
агент В. А. Артамонов је нагласио „Са крајем првог рата однос радикала и војске
био је затегнут, како због питања управљања новим областима, тако и поводом
питања српско-бугарских односа. Плашећи се обнове „милановићког“ личног
режима, користећи војску против радикала, они су се трудили да војску држе у
шаци. Неки сматрају да је разлаз у официрском кадру до извесне мере бенигна
ствар са партијске тачке гледишта“.22

У јануару 1914. смењен је војни министар М. Божановић уз оптужбу да
је повезан са „Црном Руком“. В. Вемић, војник који је рањен у Првом балканском
рату одбио је да испуни његово наређење. У јесен 1913. војни суд га је осудио
на 10 месеци затвора, а у исто време за храброст у рату Вемић је одликован,
унапређен у мајора и додељена му је златна медаља. Због овога је краљ
потписао и указ о помиловању. Ова прича је била разлог за напад на министра
из радикалне организације „Самоуправа“. В. А. Артманов је износио главе
разлоге оставке министра одбране „најважније је да се јавила сумња да кабинет
М. Божановића ради по упутствима „војне странке“, основане зарад борбе са
радикалима, да се меша у послове војске, разоткрива афере и недовољно
енергично се залаже за уједињење свих Срба“.23

Никола Пашић је у борби са организацијом „Црна рука“ успео да доведе
на чело војске свог човека. В. А. Артаманов је у извештају од 23. децембра/10.
јануара 1914. године оценио тим поводом: „Између осталог, Пашићу је пошло за
руком да нађе веома погодну особу за место министра војске. Дана 4. јануара
спроведена је одлука, а 5. јануара је потписан указ о именовању Душана
Стефановића за министра војске. То наименовање је веома повољно прихваћено
у друштву, због врло добре репутације новог министра. Пуковник Д. Стефановић
има 43 године; он је генералштабни официр, који је пожелео да се премести у
пешадију из антипатије према страначком духу, који је владао у српском
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Генералштабу; командовао је не мање од 5 година пуком, у том периоду је био
у обе кампање. После рата је вршио веома тешку дужност председника комисије
за разграничење са Грчком и, на крају је још само био именован на, за Србе
важан, положај војног агента у Румунији.“24 Нови сукоб Радикалне странке са
официрима из „Црне руке“ је постао неизбежан. Баш зато је, “сукоб приоритета“
који је ускоро избио, имао у себи дубље основе од једноставног питања ко ће имати
старешинство над новоприпојеним територијама – грађанске или војне власти. 

Формални повод за почетак новог сукоба био је издавање указа од
стране српске владе, о новом поретку стајања за време црквене службе,
поводом српских победа у балканским ратовима. Од сада, почасна места у
олтару је требало да заузимају српски чиновници, а не официри. Указ о
„старешинству грађанских власти над војним у Новој Србији“ је био унет на
иницијативу министра унутрашњих послова Стојана Протића и предвиђао је
увођење првенства грађанских чинова над војним приликом свих свечаних
церемонија. Притом, како износи В. А. Артаманов, јуна 1914. године „услови
живота у Новој Србији слични су условима најзабаченијих крајева Далеког
Истока: влада не проналази добровољце да тамо служе, упркос стицања 10
одсто повишице. Због неопходности да се хитно удвостручи сва администрација
у Драви, приступило се узимању у службу многих, очигледно неподобних,
чиновника.“ Њихово лоше понашање, изнуде и сл. дискредитовали су српску
управу и, природно, официрски корпус и тиме ставили министра унутрашњих
послова у подређени положај, на место другог у покрајини коју су они тек
освојили и која се, у суштини, налази на „војним положајима“. У малом граду
неки срески дечак, тј. полицијски начелник, млади човек, често са тек завршеном
школом, налази се у свим случајевима, приликом свих церемонија, изнад
команданта пука, пуковника.“25

Као непосредни повод за издавање одговарајућег указа послужио је
отворени сукоб у Битољу између једног од руководилаца „Црне руке“,
начелника дивизије генерала Дамјана Поповића и начелника месног округа, који
је резултовао редовном министарском кризом. Д. Поповић је демонстративно
поднео оставку. Пролећа 1914. године дешавања су достигла свој врхунац.
Скупштина је била распуштена, а Никола Пашић је поднео оставку, али га је маја
1914. године краљ вратио на чело владе. Руски војни агент је оценио у извештају
од 4. (17.) јуна 1914. године: „Рат је ујединио све: ситне чарке, сукобе мишљења
и начине стварања Велике Србије – све је било заборављено. Али већ након
првих успеха почели су да се дешавају мањи неспоразуми и сукоби између
радикала и војске. Ови други, које је рат рехабилитовао, подигли су главу високо.
Чланови владе, посланици Скупштине, који су дошли да виде Скопље и који су
очекивали удобност приликом пута железницом, били су веома нељубазно
дочекани од стране начелника војних комуникација, пуковника К. Смиљанића,
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коме су вагони и возови били екстремно потребни за војни саобраћај. Ускоро
након тога, неки господин, рођак министра финансија, г. Пачу, пожелео је да у
Скопљу успостави неке шпекулације, да превози свој товар и захтевао
незаконите уступке. Помоћник начелника штаба, генерал Живојин Мишић, без
церемоније је отправио тог господина, а у приватном разговору је говорио
увредљиво и о самом министру. Притом, генерал Мишић није крио своје
мишљење о неопходности војне управе за Нову Србију у извесном периоду, како
би се часним и праведним управљањем привукло становништво на страну
Србије. То се није поклапало са плановима радикала.“26

„Сукоб приоритета“ се поклопио са редовном министарском кризом
почетком јуна 1914. године. Како је оценио руски посланик у Србији, Н. Г.
Гартвиг, „после балканских ратова, опозиционе партије су се надале да ће
приликом стварања нових услова у држави они, на крају крајева, бити позвани
да учествују у пословима државног управљања, али су погрешили у својим
калкулацијама, јер Пашић и његови истомишљеници нису сматрали да је право
време за приступање унутрашњим променама до коначног решавања важних
питања спољне политике, која су била на дневном реду. Та околност је изазвала
нарочиту љутњу међу младим радикалима који су били најжељнији власти
(„самосталцима“), који су успели да за себе придобију остале чланове опозиције.“27

Н. Пашић је демонстративно поднео оставку. Међутим, „млади радикали“, који
су, по речима Гартвига, „смело изразили спремност да саставе свој кабинет“,
представили су краљу Петру политички програм, који се, како је приметио руски
посланик, „показао испод сваке критике“28. Н. Пашић је са старим кабинетом
поново био позван на власт, добивши од краља сагласност да распусти
скупштину и спроведе нове изборе.29 За то време, српски премијер, намерно
одлажући њено распуштање, успео је да спроведе кроз њу нацрт закона о
ванбуџетским трошковима српске армије, и убрзо након тога, 11. јуна је био
објављен указ о распуштању скупштине, расписивање нових избора за 1. август
и „сазивање новог сазива скупштине на хитну седницу за 10. септембар“.30 У тој
ситуацији, „млади радикали“ – Љ. Давидовић, М. Драшковић и либерал В.
Вељковић, ступивши у директан контакт са Димитријевићем – Аписом, отворено
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су стали на страну повређеног официрског корпуса, покушавајући да уз његову
помоћ одстране са власти Пашића и формирају нову владу. 

У држави се назирала реална опасност од новог војног преврата. Д.
Димитријевић је, преко помоћника команданта шумадијске дивизије, пуковника
Плазина, проследио у Македонију писмо свом рођаку, потпуковнику Душану
Глишићу, у коме је био садржан први позив на војни пуч, при чему је Апис
инсиситирао на походу војске из Скопља на српску престоницу.31 После промене
власти у Македонији, у наставку дешавања би требало очекивати исто у самом
Београду. Међутим, супротно вољи Аписа, његове инструкције нису биле
испуњене, пошто су официри видели тај план као авантуру која се граничи са
неразумношћу. „Молим вас да одустанете од тог пута, на који сте ви помислили
да кренете, пошто вас на том путу нико неће следити. Ми смо дужни да вам
скренемо пажњу на то, како ви не бисте допустили неку неопростиву грешку,
која би била фатална и по државу и по вас“, написао је у одговору потпуковник
Глишић.32

Апис се у борби са радикалима још више приближио српској опозицији.
В. А. Артаманов је писао у извештају од 4. (17) јуна 1914. године: „Нарочито
активни у посредовању за унижени официрски корпус показали су се „млади
радикали“, који су били, како се види, у сагласности са војводом Путником и
„Црном руком“ за одбацивање „уредбе о приоритету“ у случају преласка власти
на опозицију. Било је очигледно да је чак и краљ незадовољан односом
радикала према официрком корпусу. Међутим, пошто се опозиционе партије
нису могле договорити о питању општег програма, о коалиционом кабинету и
заједничком изласку на изборе за нову Скупштину, краљ је на крају оставио на
власти Пашићев кабинет, који је учинио извесне уступке, а баш ће “уредба о
приоритету“ бити измењена у том смислу, што ће грађанске власти заузимати
прво место само приликом церемонија које имају политички карактер, а у свим
осталим случајевима старешинство представника грађанских и војних власти
биће одлучено по њиховим чиновима и добијеном садржају“.33 Заузврат, Н.
Пашић је успео да привуче на своју страну главног члана руске дипломатске
мисије Н. Г. Хартвига, пошто је, по речима Ј. А. Писарева „руска дипломатија
подржавала у то време идеју успостављања Балканског савеза и њој су се чиниле
опаснима авантуристички планови организације „Црна рука“.34 Сам Н. Г. Хартвиг,
као оправдање сопственог деловања, оцењивао је да друштво „Црна рука“, које
„користи сваки пригодан случај како би сејало раздор и незадовољство међу

Jарослав Валерианович Вишњаков

228

31 А. Антић, Белешке, Заjечар 2010, 264; Д. Маккензи, Апис. Гениальный конспиратор,
Москва 2005, 166–167.
32 Д. Маккензи, нав. дело, 169.
33 МОЭИ. Т. V, 458.
34 Ю. А Писарев, За кулисами суда в Салониках над организацией „Объединение или
смерть“ (1917), Новая и новейшая история 1 (1979) 111. Исти, Тайны первой мировой
войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг., Москва 1990, 30.



војницима“. „Никада није сретало ни најмање симпатије од стране војске, која
се дискретно уздржавала од мешања у послове унутрашње политике.“35

На страну Пашића, под утицајем руског посланика у Београду, напослетку
је стао и престолонаследник Александар. Како је приметио сам Хартвиг: „Гајећи
дубоко уважавање и веру у Пашића, престолонаследник, једно време на страни
војничке партије због успеха српског оружја, био је спреман да осуди премијера
за неодлучно деловање; али ускоро, под утицајем даљих догађаја, он је
препознао своју грешку и сада постао највернији следбеник обазриве и
разборите политике првог државника Србије.“36 Британски истраживач Првог
светског рата С. Феј, резимирао је ту везу: „кнез Александар је прво био
покровитељ те организације. Прича се, да је он дао 26 хиљада динара као
донацију за њихове новине „Пијемонт“, а такође је давао разне поклоне
официрима, платио Димитријевићу расходе лечења на јесен 1912. године. Али,
када је схватио да би хтео да стане на чело тог друштва, а официри из различитих
разлога нису желели да схвате тај наговештај, кнез Александар се осетио
повређеним. Од тада је између њега и организације „Црна рука“ почело
отуђење, које се појачало када је прешао на страну Пашића и радикала у
такозваном „питању приоритета“.37

У позадини „сукоба приоритета“ избио је још један скандал, повезан са
ревизијом расхода „Официрске Задруге“ – организације која окупља све
официре српске армије, чији је председник постао Д. Поповић – „родоначелник“
конфликта. Према речима Артаманова, „његово иступање како би стао у заштиту
намерног омаловажавања официрског корпуса од стране радикала, учинило га
је популарним“ и, као последица, једногласно је изабран за председника
официрске „Задруге“.38 У исто време питање утрошених средстава „Официрске
Задруге“ постало је још један од повода за сукоб официрских кругова државе са
лидерима радикала. В. А. Артаманов је маја 1914. године указивао да су разлози
сукоба официра и радикала повезани „најпре са указом о старешинству
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учешћа у балканским ратовима. Видети више: А. Животић, Апис на Косову 1912 године,
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грађанске власти над војним властима у Новој Србији, а затим са ревизијом
извештаја Официрске Задруге, која је од јануара 1911. престала исплату рата за
зајам од 4 милиона франака у петербуршкој међународној трговачкој банци.39

Априла 1914. године задужење по прекорачењу рачуна износило је 2.143.023,40
франака, а на рачун плаћања још непристиглих камата – 1.625.000 франака.40 У
вези са тим, Официрска Задруга се обратила одбору банке са предлогом отплате
„одмах свих својих преосталих обавеза при садашњим каматама. Што се тиче
капиталног дуга, то ће бити враћено у току 8 година у 96 једнаких рата.“41

Притом, руски војни агент, нарочито истичући да су „извесне суме трошене на
„патриотске великосрпске циљеве, на подржавање великосрпског часописа
„Пијемонт“ “пише о учешћу у тим стварима не само познатог српског генерала Р.
Путника („много је, очигледно, чињено са прећутном сагласношћу или попуштањем
војводе Путника“), али и самог престолонаследника Александра. “Како је мени
веома поверљиво саопштио посланик, информисан од стране Н. Пашића, – пре
ревизије Задруге, дуг генерала Путника од 9.000 франака, добијених из Задруге,
био је поништен из личних средстава краљевића Александра“.42

Општа унутрашњеполитичка ситуација у држави, у предвечерје Првог
светског рата све више је подсећала на сценарио недавних догађаја од 29. маја
1903. године, што је изазивало основану нервозу међу представницима руског
дипломатског корпуса. У једном од својих извештаја, послатог 23. јуна (6. јула)
1914. године, тј. буквално одмах након чувеног трагичног пуцња, посланик у
Цетињу, А. А. Гирс је резимирао резултате нове унутрашње политичке кризе у
Србији: „Српски официри, од којих огромна већина директно или индиректно
укључена у државни удар из 1903. године, увек су били, као и цео народ,
демократични до сржи. Њихов патриотизам се не доводи у питање; али после
насилног удаљавања Обреновића они су се заразили, такође несумњиво,
преторијанским духом, а два балканска рата су од њих створила крајње егоисте.
У уверењу да ће српска армија ускоро имати да одигра значајну улогу приликом
успостављања српске државе, они су се већ унапред уплашили за очување њеног
првенства у држави и сада воде упорну борбу са грађанским властима,
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39 Руски зајам одобрен је „Официрској задрузи“ у јесен 1910, при чему је баш Н. Г. Хартвиг
уложио много напора да би преко тадашњег руског министра финансија Коковцева,
убедио руководство Санктпетербуршке међународне банке да издвоји потребну своту.
Он је писао, да то питање има велики политички значај: „Српски официри добијају
релативно веома скромне плате и због вишегодишњег сталног раста овдашњих цена и
скупоће принуђени су да узимају зајмове, које им предусретљиво дају месни банкари,
већином аустријски Јевреји, који од њих узимају лихварске камате. Временом се већина
српских официра нашла под стегама тамошњих Јевреја“. Александр Карађорђевић је чак
одликовао српским орденима представнике те банке, а правовремену исплату зајма
гарантовао је такође и министар војни Србије. Видети: РГВИА. Ф. 2000, оп. 1, д. 3035, л. 52, 268. 
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41 Исто, 131.
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оличеним у данашње време, радикалима са Пашићем на челу“. Он даље
оцењује: „Привржености овој или другој династији код њих нема; предвиђајући
неминовност уједињења Србије и Црне Горе, они су још увек мало забринути
питањем о томе ко ће се наћи на уједињеном српском престолу, једнако
негативно се односећи и ка краљу Петру и ка краљу Николи. За њих је неопходан
процват Српства и због њега они не одступају ни пред каквим династичким
размишљањима. Такви погледи и задаци леже у основи делатности данашњег
друштва „Црна рука“, које делује међу официрима, следећи искључиво патриотске
циљеве, наведене у овом тумачењу. То друштво не делује јавно, влада их
игнорише, али их ни не гони; расположење њених чланова у односу на краља
Петра је непријатељско. У време боравка краљевића Александра у Русији
(јануар/фебруар 1914. године), неколико официра, чланова друштва „Црна рука“,
под утиском вести о пријатном пријему који је добио српски престолонаследник
на руском двору, јавили су се краљу Петру и предложили му да искористи
повољне околности за Србију и да се одрекне престола у корист свог сина, који
се истакао у време рата. Краљ је, како су касније причали, одговорио
официрима, да се он неће добровољно одрећи престола ни у ком случају и
радије ће да погине од руке којој је то одрицање потребно. На то су официри
одговорили, да по такву цену они не желе да добију прелазак престола у друге
руке. Мора се признати да су садашња настојања многих српских официра
повезана са многим могућим последицама. Тешко је рећи какво ће бити њихово
понашање у ближој будућности, али је очигледно, да они чувају доминантну
улогу у свим догађајима, у којима ће се одвијати оно што се данас догађа на тлу
српско-црногорског уједињења и на крају, али не и неважно, односа Србије
према Аустро-Угарској монархији.“ Руски посланик је при том подвукао да
„краља Петра официри већ одавно криве за то што преувеличано, из личних
егоистичких разлога, тумачећи своје обавезе као уставног владара, он не само да
не узима стварног учешћа у пословима војске, него и не проналази никаквог
интереса за живот и муке официра, избегавајући чак и обичајима установљене
манифестације своје везе са армијом, као њеног врховног вожда.“43

У тој ситуацији, краљ Петар, чија је власт балансирала између армије и
владе, решио је да напусти високу политику. Већ 11. (24) јуна 1914. године, тј. 4
дана пре Сарајевског атентата, био је обнародован краљев указ о пребацивању
владарских прерогатива на престолонаследника Александра, који је постао
принц-регент свом престарелом оцу. Жеља „Црне руке“ је формално била
испуњена. Међутим, то је била пирова победа Аписа. Пашић је заузврат, 16. јуна
1914. године формирао нови „послушни“ министарски кабинет, наносећи
сакривени ударац „Црној руци“. А ево шта су нам говорили сачувани извештаји
А. А. Гирса Г. Н. Трубецком од 6. (23) јула 1914. године: „Конфликт који се појавио
између официра и Пашића на тлу провере активности „Официрске Задруге“ је
само епизода опште, планиране борбе владе са извесним круговима армије,
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која је добила оштрину захваљујући околности, што је њена централна фигура у
том моменту Дамјан Поповић… Поповић – један од највиђенијих учесника
рушења и убиства краља Александра. После тога, како је одлучила влада, на
крају су га се ослободили пославши га у пензију..., а официри су, у виду протеста,
пожурили његов избор у свој савет „Задруге“. Конфликт је био затим пренесен
у скупштину, но из тога проистекла министарска криза се није одиграла поводом
пензионисања Поповића, него на пољу сукоба између грађанских и војних
власти у Новој Србији, где су ови последњи, како је познато, тражили признање
за свој приоритетни положај над грађанским властима у праву управљања.
Криза је, међутим, решена довољно брзо; подневши на време оставку, Пашић је
поново дошао на чело владе, а питање Дамјана Поповића је мало застарело,
али да ли задуго – не може се рећи. Цела та епизода је имала, међутим, само
један несумњив резултат, а то је управо повећање незадовољства официра
краљем Петром.“44

Са своје стране, В. А. Артаманов је оцењивао ова дешавања на следећи
начин: „Опозиција је искористила случај за напад на владу и умешала се на
страни увређеног официрског корпуса, оптужујући владу за лошу управу над
новоосвојеним крајевима, за тежњу да се понизи официрски корпус итд. Влада
се, преко министра унутрашњих послова трудила да окриви један део
официрског корпуса (озлоглашену „Црну руку“) за тежњу ка преторијанству, а
Задругу за лошу, неконтролисану управу, неиспуњавање својих обавеза према
Петербуршкој банци и трошење средстава Задруге од стране чиновника Ч.
Јовановића за друге сврхе (нпр. издавање часописа „Пијемонт“, органа војне партије
итд). Вероватно би та питања (о старешинству власти, о пословима Официрске
Задруге) могла бити решена и доведена до повољног исхода без буке и без
стварања незадовољства у извесним деловима официрског корпуса. Нетактичност,
гласност и грубост неких чланова владе (С. Протића, В. Јанковића) ујединила су
против владе официрски корпус и учинила да преко њихових делегата на
изборима управе Официрске Задруге иступе демонстративно против владе.
Нажалост, сукоби те врсте су подривали престиж и владе и официрског корпуса
ван државе, а заједно са тим беспотребним расправама траћило се време на
заседањима Скупштине, тада када оружје чекају исхитрена наређења, када
долази време за њих.“ 45

На тај начин, у тој ситуацији краљевска власт није успела да задржи
ситуацију под контролом, да наступи силом и консолидује интересе војне и
грађанске елите. Због тога се око престолонаследника Александра Карађорђевића
окупила још једна преторијанска официрска група, одговарајуће названа „Бела рука“.
На њеном челу је стајао П. Живковић – такође учесник мајског преврата 1903. године.

Сукоб војних и политичких кругова у држави 1913/14. године завршио
се победом српске владе и радикалне странке, а позицијама „Црне руке“ је био
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нанесен значајан ударац, што је довело до значајног слабљења њеног утицаја на
политику државе. Предвечерје Првог светског рата српска држава је дочекала у
стању политичке кризе, која није имала појединачни, већ системски карактер.
„Сукоб приоритета“ је коначно учинио немогућим достизање унутрашњег
компромиса, како приличи војној елити, тако и при односу Аписа и његових
пријатеља са радикалном странком. Излаз из сложене ситуације могао је бити
само један – уништење једне од страна у конфликту. Тај сукоб је завршио чувени
Солунски процес 1917. године, физички ликвидиравши организацију „Црна рука“.
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Jaroslav Vishnyakov Valerianovich

THE BALKAN WARS AND INTERNAL DEVELOPMENT OF SERBIA

Summary

The article shows the correlation results of the Balkan Wars of 1912–1913
years with the peculiarities of the political situation in Serbia. ng a part of the kingdom
of new land inhabited by Serbian population is not, required to solve the complex
problem of the integration process of Serbia. Hat is why the issue of governance and
the creation of new administrative institutions, and the status of new land was very
acute. New Serbian authorities show weak competence of addressing specific
administrative tasks, caused justifiable resentment of the local population. Also shows
the changing nature of relationships Serbian political elite and military circles in the
country, many of whom belonged to the organization }Union or Death“. It was after
the end of the Balkan Wars conflict military and political circles became irreversible,
making it impossible to reach a compromise between them. The First World War
Serbian state met in a state of another political crisis, the wearer is not unique, and
systemic. Elimination of this confrontation took place in 1917 after the physical
destruction of the leaders of this society.

Keywords: }Black Hand“, the Balkan Wars, }Conflict priority“, the Radical
Party, Macedonia.
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