






























12 Невољни ра�иници 

који су сачињавали већину у Савету, имали одлучујући утицај у

Врховној команди, на фронту у Француској и на двору. Најзад, 

:Киченер је суверено одлучивао где ће се трупе користити.19 

За разлику од војних кругова и њима блиских појединаца, 

Лојд Џорџ је захтевао да се савезничке трупе што пре упуте на 

Балкан. Одлагање је сматрао опасним и закаснелим кораком. 

Оправдање за његово инсистирање на слању трупа представљао је 

садржај меморандума министарства рата о припремању немачко

-аустроугарске офанзиве против Србије.20 Таква процена ишла је 

на руку његовим захтевима за што хитнију одлуку о слању бри

танских трупа и опреме на Балкан. Поред тога, сматрао је да ће 

њихово присуство довести до уласка Грчке и Румуније у рат на 

страни Савезника. На седници Ратног савета, одржаној 20. јану

ара, Лојд Џорџ се одлучно заложио за хитно упућивање британ

ских трупа на Балкан, о чему је Асквит обавестио краља Џорџа 

V. Након седнице Савета, Лојд Џорџ је разговарао са Асквитом

и :Киченером. Том приликом Асквит је изразио велику забрину

тост за будућност Србије. Забележио је да "уколико Србија буде
поражена, ситуација ће бити црна за Савезнике, пошто ће наш
углед међу неутралним и колебљивим државама бити озбиљно уз
дрман." Први пут је Асквит био одлучан у намери да се нешто
учини на Балкану. Забележио је да је тражио од Греја да изврши
најснажнији притисак на Грчку и Румунију да без оклевања доне
су одлуку о свом држању и да им обећа да ће Велика Британија,
уколико обнове Балкански савез, упутити трупе и спасти Србију
од пропасти.21 

Киченер је показивао склоност да подржи захтев Асквита, Лој
да Џорџа и Греја. Обећавао је да ће одвојити неке трупе за Бал
кан, иако се могло сумњати у његову искреност. Изјаве Асквита 
и Киченера навеле су Лојда Џорџа да упути писмо грчком преми-

19 Hankey, Supreme Command, 1, 265-267; Woodward, н.д. 32-33. На седници одржаној
13. јануара 1915. Ратни савет је одлучио да у случају неуспеха на западном
фронту, савезничке трупе буду пребачене на друга ратишта. Qi1inn, н.д. 50.

20 Меморандум, 21. јан. 1915. Xapiuuje Дејвиgа Лојgа Џорџ.а, С/16/4/1. Библиотека 
Дома лордова, Лондон. 

21 Memoi1-s and Reflections 1852-1925 Ьу tbe Earl of Oxford and Asqi1ith I-II (London, 
1928), II, 21. l 1915, 57; у писму Венецији Стенли од 22. јануара 1915, поновио 
је свој став, додавши да је требало шест недеља да се упути 50-60.000 људи на 
Балкан. За то се морала тражити сагласност Министарства рата. М. GilЬert, 
Winston S. Clпu-c/iill. Companion, Vol. ПЈ рагt I (July 19 Ј 4-Apгil 19 Ј 5) (Bostoп, 1973), 
438. 
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јеру Елефтериосу Венизелосу у коме га је обавестио да је британ
ска влада била спремна да упути трупе на Балкан уколико Грчка 
и Румунија пређу на страну Савезника.22 

У намери да осигура спровођење те одлуке, Лојд Џорџ је 
предузео кораке да увери француску владу да прихвати британ
ски предлог за операције на Балкану, пошто је војни врх у Паризу 
био против повлачења британских трупа из Француске на друга 
ратишта. У разговору са Александром Милераном, министром ра
та, 22. јануара, сазнао је да је генерал Жофр намеравао да пре
дузме велику офанзиву и да је рачунао на пуну подршку британ
ских трупа. Због тога је одговор на захтев за слање трупа у помоћ 
Србији морао да сачека исход офанзиве на западном фронту. Мил
еран је био против упућивања експедиционих снага на Балкан, о 
чему је француска влада већ расправљала и одбацила д'Епереове, 
Бријанове и Галиенијеве предлоге.23 

Поред Француза, отпор остваривању плана о упућивању бри
танских трупа на Балкан, пружали су и поједини утицајни чланови 
Ратног савета. Иако је првобитно прихватио захтев за упућивање 
трупа, Киченер је свој став брзо променио. Био је неискрен, а о 
својој промењеној одлуци није обавестио Савет. Таквим кораком 
- пружањем подршке француском отпору - Киченер се прикриве
но супротставио његовој одлуци. Наиме, на приватној вечери у
француској амбасади, 23. јануара, Киченер је уверио Милерана да
,,у овом тренутку неће подржавати спровођење плана за Србију."
Истина, Киченер је признао политичко-војну оправданост акције
против Аустро-Угарске на Балкану, али није био вољан да због
тога дође у сукоб са Жофром и својим генералима. Тако је од
лука Савета била гурнута у позадину.24 

Последице Киченеровог договора са Милераном брзо су из
биле на видело. У тренутку кад се Черчил припремао за пут у 
Француску, 28. јануара 1915. године, одржан је у Министарству ра
та састанак поткомитета Империјалног Одбрамбеног :Комитета. 
У његовом раду учествовали су Киченер, Лојд Џорџ, Черчил, Бал
фур, Хенки, као и генерали Џемс Мери, начелник Империјалног 

22 Woodwoгd, н.д. 33. Греј је захтевао да се што пре упуте трупе на балканско 
ратиште; то исто је предлагао и британски посланик у Софији, Хенри Бекс
-АЈронсајд. Gi1Ьe1i, C/iuгcliill, Companion., vol. Ш, рагt Ј, 481-492. 

23 Memoi1·s апс/ Reflections, П, 68-69; Cassaг, н.д. 35-40; Woodwai·d, н.д. 34. 
24 Woodwa1·d, н.д. 34. Истог дана Асквит је наложио Черчилу да по�е у Француску 

и да заједно са генералом Френчом убеди Жофра да се у помоl'i Србији упуте 
две савезничке дивизије. Memoi1- and Re.flections, II, 60. 
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на да несебично подржава заједништво хришћанских народа који

су ту живели. У писму Бакстону нагласио је потребу да увери при

јатеље у Грчкој и Бугарској у велике могућности које би Балкан

ски савез могао да им пружи. Лојд Џорџ је сматрао да је стратегиј

ска вредност Бугарске била огромна као веза између Централних 

сила и Турске. У писму Бакстону, нагласио је да сви балкански 

народи који се боре на страни Антанте могу рачунати на британ

ску финансијску и материјалну потпору у рату. Са своје стране, 

Греј није био одушевљен таквом Бакстоновом улогом. Није био 

спреман да мисији додели званични карактер и захтевао је од Бак

стона да не користи Черчилове и Лојд Џорџове препоруке. Греј је 

овластио Бакстона да увери бугарске политичаре да ће Антанта 

подржати њихове захтеве. Обећања и понуде су долазили упркос 
чињенице да је Бекс-Ајронсајд већ 1. септембра обавестио Греја 
да ће Бугарска, по свему судећи, приступити Централним силама. 
С друге стране, Бакстон је тврдио да она није била изгубљена за 
Савезнике.10 

У првој половини септембра 1914. године, појавио се још је
дан проблем који је претио да створи нове тешкоће на Балкану. 
Наиме, све чешће се говорило о уласку Турске у рат против Грчке 
због поседа Додеканеских острва. Русија је била против рата са 
Турском, тако да би се Грчка, уколико не би постигла споразум са 
Бугарском, нашла у рату сама. У том питању интереси и политика 
Британије и Русије били су супротстављени. Русија се залагала за 
уступке Бугарској, да би потом одустала од њих. Не обавестивши 
Греја и Делкасеа, Сазонов је такође повео преговоре са Румуни
јом 20. септембра, који су закључени споразумом потписаним 2. 
октобра 1914. године. 11 Русија је обећала да ће у замену за неу
тралност, Румунија добити Ердељ и "етничку границу" са Бугар
ском. У Лондону су били збуњени таквим развојем догађаја. На 
седници владе одржаној 23. септембра, Греј се нашао под прити
ском Черчила, Мастермана и осталих да се помири са могућношћу 
рата са Турском и да постигне споразум са балканским земљама. 
Мастерман, блиски пријатељ Ноела Бакстона, убеђивао је Греја 
да су Бугари били најбољи ратници на Балкану и да ће, уколико 

ю За детаљни опис, М. Aпderson, Noel Buxton. А Life (Lопdоп, 1952), 61-64. Аск
вит и Греј нису подржавали наглашену пробугарску политику Бакстона, нити 
одобравали погоршање односа са Грчком и Србијом због Бугарске. Сукоб уну
тар владе био је очевидан. Форин офис је сматрао да је Бакстонов пут био 
губљење времена, иако је Адмиралитет одобрио његов превоз у Солун. Rob
bins, B1-itisli Diplomacy апс/ Bulga,-ia, 567. 

11 С. Јау Sшith, The Russian St,·ugglefiн Power 1914-1917 (New York, 1956), 136-142.
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се нађу окружени државама Антанте, одлучити да се придруже 
Централним силама. Са своје стране, Киченер је тврдио да ће став 
Румуније бити пресудан и тражио од Русије да јој уступи Бесара
бију. То је навело Греја да Турској упути ноту упозорења.12 

За то време Бакстон је деловао у Бугарској. Он је 22. окто
бра обавестио Греја да ће Румунија и Бугарска ући у рат на страни 
Савезника, уколико Турска објави рат. Предложио је да Британи
ја подржи захтев Србије да добије Босну. Уколико би: Бугарска 
заузела неутралан став према Србији и Румунији, и напала Турску 
по њеном уласку у рат, предлагао је да Савезници подрже, у скла
ду са уговором из марта 1912. године, њене претензије у Маке
донији. Сматрао је такође да Бугарска треба да добије Тракију до 
линије Енос-Мидија. Најзад, уколико Бугарска добије део Маке
доније, владе Антанте треба да подрже захтев Србије да добије и 
луке на Јадранском мору. Бакстон је такође предложио и посту
пак који би довео до споразума између балканских држава. Сма
трао је да преговори између њих нису били пожељни; уместо то
га, предложио је да велике силе одреде услове које би балканске 
земље требало да прихвате. Такав поступак прихватили су фран
цуски и руски посланици у Софији, што је повећало изгледе на 
успех. Међутим, Греј је одбацио предлог, нагласивши да се ништа 
није могло предузети без претходне сагласности Србије. То је 
навело Бакстона да напусти Софију и отпутује у Букурешт са на
мером да испита расположење румунских политичара и Јавности. 
Упркос атентата који је доживео крајем октобра, Бакстон није 
прекинуо своју балканску мисију.13 

Иако ситуација у Букурешту није погодовала његовим на
стојањима, Бакстон није одустао од својих планова. Писао је Гре
ју да ће се Србија сагласити да Бугарској уступи територије до 
Вардара и Велес. Веровао је да ће у том случају Бугарска ступити 
у рат против Турске. Бакстон је уверавао Греја да је Бугарска 
представљала кључ за успех балканске политике, а Македонија 
била њен главни циљ. С обзиром на то, сматрао је да се бугар
ски захтев морао прихватити и да се није смело допустити да 
се интерес Антанте доведе у питање због тврдоглавости српске 
владе.14 Греј је одбацио предлог о присиљавању Србије да чини 
уступке. Колебао се како да поступи. Средином октобра сазнао 

12 Robbins, н.д. 568. 
13 Andersoп, н.д. 65; RobЬins, Исто, 568. 
14 Бакстон Греју. Букурешт, 2. XI 1914. Лично. FO 800, vo!. 71. PRO. 
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град, 2007); Црна Гора у борби за ойсшанак 1914-1922 (Београд, 
1996); Ишалија и Црна Гора 1914-1925, Сшуgија о изневереном 
савезнишшву (Београд, 1998); Невољни савезници 1914-1918, 
Русија, Француска, Велика Бри�ианија, САД (Београд, 2000); 
Крај Краљевине Црне Горе 1918-1921, Мировна конференција и 
йосле (Београд, 2002); Кара!Јор!Јевиhи (Топола, 2001); Евройа и 
Дубровник у XVIJ-XVIII веку, Сшуgије и расйраве (Београд, 2008) 
и др. Добитник је више вредних награда: ,,Светозар Милетић" 
(1995), ,,Владимир Ћоровић" за животно дело (2004), Велики злат
ни беочуг КПЗ Београда за животно дело (2008) и бројних других 
награда и научних признања. 

Ре2исшар личних имена 

А 

Абрами Леон, француски политичар -
200 

Аврамовски Ж. - 56 

Adams Ј С - 159 

Azan Р - 3 

Акамбре Леон, француски политичар 
- 122, 154

Александар, грчки краљ (1917-1920) -
222,281 

Александар Кара!)ор!)евиh, српски пре
столонаследник - XIII, 31, 73, 159, 
171, 177,196,223, 225-227, 229,232, 
234,235,240,241,248,257,275,278, 
322,323,324,329,330 

Алексејев Михаил, генерал, начелник 
Ставке - 129, 135, 136, 155, 157, 162, 
180,182,188,190,191,198,208 

Аленби Едмунд, британски генерал, ко
мандант британског експедиционог 
корпуса у Египту - 249, 311, 313, 
318-321

Алимйиh М. - 1 

Ande1-son М. - 32, 33 

Асквит Херберт, председник владе 
Велике Британије (1908-1916) -
7-13, 15, 18-20, 25, 27, 32, 37-39, 42,
43, 45, 64, 65, 71, 73, 74, 80, 83, 84,
97, 100, 101, 106, 108-110, 113, 114,
116, 117, 119, 122, 123, 125, 128, 132,
134, 139-141, 143,146,148,152, 16�
172-174, 191,194,202,203,205,230

Б 

Бајлу Морис, француски генерал - 93, 
122,123 

Бакли Базил, службеник у британском 
Министарству рата - 232 

Бакстон Ноел, британски политичар -
31-33,35,36,39,65

Балугић Живојин, српски посланик у 
Атини - 323-325 

Балфур Артур, први лорд Адмирали
тета Велике Британије, британски 
министар спољних послова - 6, 7, 
10, 13-15, 23, 25, 55, 69, 70, 74, 84, 
102, 10� 114,123,124, 13� 133,142, 
150, 151, 158, 163, 172, 181, 224-226, 
236,237, 240-243, 245,248,249,251, 
253,257,258,265,274,280, 283-285, 
297, 300,314-317 

Барнс Џон Елиот, британски министар 
финансија - 122 

Бартело Филип, шеф кабинета францу
ског премијера Бријана - 138-140, 
189 

Бартело Анри, генерал, командант Ду
навске армије - 318, 319, 321 

Beaveгbook, лорд - 277 

Бејкер Њутн, министар рата САД -
259,302,306,307, 309 

Бекс-Аронсајд Хенри, посланик Вели
ке Британије у Софији - 13, 22, 31, 
32,34-36,38,39,44-47, 56,57 

Белен, генерал, шеф француске секције 

Врховног ратног савета - 297-299, 
308 

Белов Ото фон, немачки генерал - 259 

Бенкендорф Александар, гроф, руски 
амбасадор у Лондону - 51, 52, 136 

Беркли, британски дипломата - 49, 
50-52, 110,187

Бернар Морис, француски политичар 
- 121
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