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Увод
Балканските войни от 1912-1913 г. са събитие с важно значение за историята на Югоизточна
Европа през ХХ в. Техните дългосрочни последици повлияват върху политическото, социално-икономическото и културното развитие на региона за десетилетия, а някои от техните резултати все още са
обект на научна и дори обществена дискусия.
Историографиите на държавите, участвали в тези войни, предлагат конфликтни интерпретации, които се различават не само между отделните страни, но дори и в рамките на една държава. В
страни като България и Турция, травмата от поражението отключва търсене на „отговорности”, докато
установяването на „причините” за войната има политически цели. По различни причини в Сърбия и
Гърция, които са „победителки”, Балканските войни се превръщат в по-дълбок проблем, който включва
Първата световна война в първия случай, и Малоазийската война, във втория. Корените на Балканските войни датират от последствията от Руско-османската война от 1877-1878 г., която слага край на
Източната криза от 1875-1878 – една от най-жестоките кризи в историята на т.нар. Източен въпрос.
Този въпрос се състои от три основни елемента: дипломатическите борби между Великите сили
за влияние над османските територии; постепенния упадък на империята на султаните; и националноосвободителните движения на балканските народи в стремежа им за създаване на техни национални
държави. Кризата от 1875-1878 г. е решена от Великите сили на Берлинския конгрес. Той провъзгласява
независимостта на Черна гора, Румъния и Сърбия, като всички те придобиват нови територии. Същото става и с Гърция, а освен това се създават Княжество България и автономната провинция Източна
Румелия. Реформи и автономия трябвало да бъдат въведени и в другите европейски земи на Високата
порта: Албания, Македония, Епир и др. Кипър е отстъпен на британската администрация, докато Австро-Унгария окупира Босна и Херцеговина и Нови пазар.
Въпреки това Берлинският договор създава доста конфликти и напрежения между балканските нации, тъй като той не следва модерния принцип на националността, при определянето на новите
граници. На много места не е възможно да се приложи този принцип, защото различни националности
живеят там заедно от векове.
Нито една от балканските нации не постига национално обединение в рамките на една държава. Това обединение се превръща в главна цел на тяхната външна политика. Този стремеж довежда до
серия от кризи – Съединението на Източна Румелия и България, и последвалата Сръбско-българска
война от 1885 г., Гръко-турската война от 1897 г., въстанието в Македония и Одринска Тракия през 1903
г., анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, обявяването на независимостта на България
през 1908 г. и въстанието в Албания от 1910-1912 г., а също и някои по-незначителни конфликти.
Все пак, основната тенденция в историята на балканските страни е тази на мирното развитие и модернизацията.
Направени са усилия за установяване на модерни либерални конституционни институции и
политически системи, и за създаване на широки комуникационни мрежи, с акцент върху строежа на
пътища и железопътни линии, изграждането на индустрия и на активни вътрешно- и външнотърговски
връзки. Във всяко отношение балканските държави се стремят към интеграцията си в европейския свят.
Това създава дух на конкуренция и прогрес. Развитието на националната култура е едно от главните
полета на модернизацията и конкуренцията, в която държавата играе ролята на основен конструктор
на националната идентичност. Докато всички балкански нации създават своите национални държави,
назрява моментът и националните държави да сплотят нациите. Средствата за това са общественото
образование, националните празници и тържества, военната служба, националните църкви. Духът на
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национализма доминира над всяко събитие и процес.
По същото време всички балкански държави се опитват да стабилизират съществуването си
като създават перспективи за по-нататъшни териториални придобивки за сметка на своите съседи и
най-вече на Османската империя. Мотивацията за това варира от етнографски, геополитически и икономически реалности до исторически и културни права. Най-ефикасните инструменти за тази политика
на държавен национализъм са „миллетските” училища и общински структури в европейските османски
провинции и сблъсъкът между Вселенската патриаршия и Българската екзархия. Те са подкрепени от
всякакъв вид граждански и въстанически инициативи. През първото десетилетие на ХХ в. ситуацията в
Европа дава тласък на това развитие. Създаването на два антагонистични военни блока – Антантата и
Централните сили – дълбоко засяга междубалканските отношения. Военната надпревара и милитаризмът се превръщат в характерни черти и на обществата в Югоизточна Европа. Военните бюджети на
балканските правителства достигат до една трета от държавните разходи.
Армиите се увеличават двойно и е закупено ново въоръжение от Европа. Всичко е готово за
война. Под постоянен натиск от Антантата, и най-вече от страна на Русия, много популярна става идеята за създаване на Балкански съюз, който трябва да реши общите проблеми на местните държави чрез
сътрудничество.
Итало-османската война от 1911-1912 г., която води до италианското овладяване на Либия и
Додеканезите и до постоянна нестабилност в европейските османски територии, подтиква още повече
балканските политици. Разпадането на Османската империя се засилва след Младотурската революция от 1908 г. Турският национализъм на Комитета за единение и прогрес увеличава християнската
неприязън, като отчуждава и единствения народ, традиционно лоялен към режима – албанците. Албанското въстание от 1911 г. предопределя радикалните промени в баланса на силите на Балканите.
Великите сили, по-специално Италия и Австро-Унгария, са загрижени за съдбата на Албания, докато
съседните балкански държави имат териториални претенции в същия регион. Албанските лидери, пред
кошмара от подялба между съседите им – една вероятна перспектива след османските поражения в
Итало-османската война – решават да вдигнат мощно въстание, за да закрепят автономното си положение. Към средата на юли 1912 г. албанските въстаници побеждават турските войски и на 30 юли
предявяват искането си османският парламент да бъде разпуснат в рамките на 48 часа.
През февруари 1912 г. е сключен съюзен договор между Сърбия и България, а през май 1912
г. подобен пакт е подписан между Гърция и България. През август 1912 г. е постигнато устно споразумение между България и Черна гора. Опитите и Румъния да бъде включена в Балканския съюз обаче
остават напразни. Съюзът е създаден под силния контрол на Антантата и плановете са да бъде използван в наближаващата Световна война, но интересите на балканските съюзници правят нещата
по-различни. Те поемат инициативата да окажат натиск върху османското правителство за реформи и
автономия в Албания и Македония. Когато Портата отхвърля тези инициативи, в началото на октомври
1912 г. започва войната, въпреки усилията на Великите сили да я отложат.
До началото на ноември, когато приключва нейната първа фаза, балканските съюзници са победоносни. Българската армия достига до околностите на Истанбул и Солун, гръцката армия влиза във
втория град и установява контрол над Епир и част от Македония, сръбските сили овладяват Косово,
Нови пазар, Северна Албания и част от Македония. Черногорската армия завзема Санджак и част от
Метохия. Гръцкият флот парализира османските комуникации в Егейско море, докато българският флот
прави същото в Черно море. В края на ноември е сключено примирие, но Гърция не се присъединява
към него и продължава войната, като овладява източноегейските острови Лимнос, Лесбос, Хиос и Самос, и настъпва в Южна Албания.
Мирните преговори започват в началото на декември 1912 г. в Лондон, където посланиците на
Великите сили свикват своя конференция, разработвайки условията на мира. Балканските съюзници
се опитват да получат всичките европейски османски владения на запад от линията Мидия-Родосто и
егейските острови заедно с Крит. Портата предлага да даде автономия на Македония и Албания, но
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да не губи територии. Споразумението, предложено от Великите сили, е подобно на предложеното от
Съюзниците. Това предизвиква преврат в Истанбул, като новото правителство прекратява преговорите
и подновява враждебните действия в средата на януари 1913 г.
Втората фаза на войната продължава около три месеца. Османските контраатаки в Източна
Тракия са отблъснати от българската армия, черногорците овладяват крепостта Шкодра, гърците – крепостта Янина, а българите превземат Одрин.
Мирните преговори в Лондон биват подновени и на 17 май 1913 г. е подписан мирът. Съюзниците получават всички османски земи в Европа на запад от линията Мидия-Енос, а също и Крит. Те се
опитват да разпределят придобивките помежду си и този основен проблем води до разпадането на
Балканския съюз. Междувременно Румъния иска компенсация в Южна Добруджа. Първоначално България отхвърля това искане, но по-късно, през април 1913 г. се съгласява да отстъпи град Силистра, на
конференцията в Санкт Петербург. Реалното разпределение на военната плячка обаче предстои.
Всички балкански държавници, въоръжени с всякакъв род аргументи, претендират за все повече и повече територии. „Ябълката на раздора” е Македония, където определянето на границите се
оказва почти неразрешим проблем. Докато подялбата е по-лесна между Сърбия и Гърция, българските
претенции разсичат гръцката и сръбската окупационни зони хоризонтално. Опозиционните партии в
балканските държави са извънредно радикални, като се обявяват за нова война, този път срещу предишните съюзници. Въстаническите организации заплашват своите собствени министри със смърт, ако
се съгласят на отстъпки. Въпреки това правителствата се опитват да постигнат демаркационни споразумения между армиите и в много отношения успяват. Нарастващото напрежение се изразява в дребни
сблъсъци и инциденти между Съюзниците.
На 19 май 1913 г. Гърция и Сърбия подписват съюзен договор и общо териториално споразумение. Руският опит за организиране на нова конференция на балканските премиер-министри в Санкт
Петербург, за решаване на териториалния диспут, е късен и неуспешен. На 16 юни 1913 г. цар Фердинанд нарежда на генерал Савов да атакува сръбските и гръцките позиции в Македония. Това поставя
началото на Втората балканска или Междусъюзническата война. Гърция, Сърбия и Черна гора обявяват война на България и са подкрепени от Румъния. Османската империя също насочва армиите
си срещу България. След повече от месец жестоки битки, Великите сили се намесват и прекратяват
военните действия. Букурещкият и Цариградският договори определят новото териториално разпределение в Югоизточна Европа: Румъния завзема Южна Добруджа; Сърбия придобива Косово, Нови пазар
и Вардарска Македония; Гърция получава Епир, Егейска Македония и Крит; Черна гора присъединява
градовете Плевля, Биело полье, Беране, Рожайе, Плав, Печ и Джаковица. България получава Пиринска
Македония и Западна Тракия. Османската империя си връща Източна Тракия. Албания е провъзгласена за независима държава.
Балканските войни създават нова ситуация на полуострова. Нито една от страните не е напълно доволна от новите граници, въпреки че това недоволство е много по-силно в Османската империя,
България и Албания. Гърция иска егейските острови, Сърбия претендира за излаз на море, и за Босна
и Херцеговина, Черна гора настоява за Шкодра, докато Румъния се интересува от Трансилвания и Бесарабия. Тези претенции определят политиката на балканските държави при избухването на Първата
световна война, която започва на Балканите и се смята от много съвременници и историци за следващата балканска война, но този път с участието на и Великите сили.
В същото време Балканските войни пораждат омраза, подозрение и страх между балканските
народи. Официалните национални разкази изличават личните спомени и общите чувства и изграждат
образа на врага в лицето на съседните страни. Психологическата травма от войните, която съществува
много години във всяка от държавите, участвали в тях, се слива с новата травма от Първата световна
война и е особено силна в Османската империя и България. Тя присъства десетилетия наред в семействата на бежанците и влияе върху колективната памет на всяка балканска нация. На тази основа
войните заздравяват националните чувства и националната идентичност, като засилват идеята за на15
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ционална солидарност и обща съдба.
Целта на това помагало е да се разграничи от традиционния начин на представяне на Балканските войни в училищата и университетите като предимно политическо събитие, където основните
фигури са крале, министри и генерали. Разбира се, те играят важна роля, но военните действия са
изнесени от нисшите чинове – от хора, които в нормалния живот са цивилни. Войните повлияват върху ежедневието на цялото общество. Общата идея за войната като нещо, състоящо се само от бойни
полета, победи и поражения, има много малко общо с реалността, където обикновените хора в тила
страдат от трудностите на войната и се страхуват, че ще изгубят любимите си в тези тежки времена,
изпълнени както с актове на жестокост и насилия, така и с прояви на хуманност и солидарност. Дори
в окопите и по време на прекратяванията на огъня, през бойните линии, поради общото страдание, се
развиват човешки отношения.
Идеята ни е да опишем заедно различните аспекти на войните и как те са възприемани от различни групи хора в Югоизточна Европа. Сравнителният подход ще ни даде възможност да разберем
многостранността на историческия процес, имайки предвид не само различните позиции на държавите
и нациите, но също и проследявайки различните насоки в дадено общество, което по дефиниция се
мисли като „хомогенно”.
Чрез сравнението между различните тогавашни и съвременни перспективи ще избегнем илюзията за „монолитната” история, в която относителността на „истината” се разглежда като препятствие
за разбиране на миналото.
Това помагало трябва да бъде четено в сравнителен план и паралелно с всички други три помагала. Първо, като допълнение на Помагало 1, което описва началото на разпадането на Османската
империя. Второ, то се преплита с Помагало 2, което проследява процеса на национално образуване в
Югоизточна Европа. Балканските войни са важен епизод в консолидацията на балканските национални
държави и връх на антагонистичните национализми. Накрая, Помагало 4, което разглежда Втората световна война, може да бъде използвано като поле за препратки, за да се разбере феноменът на войната
и опитът от нея през ХХ в.
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Хронология

Година

Месец

Събитие

1911

лятото

Активизиция на албанското национално движение.

средата на юли

Атентат на ВМОРО в Щип, Македония. Османските репресии дават
допълнителен тласък на първоначалните преговори между България и
Сърбия.

16 септември

Италия обявява война на Османската империя за завладяването на
Либия.

16 май

Таен българо-гръцки отбранителен договор.

21-27 май

Италия завладява Додеканезките острови.

19 юли

Атентат на ВМОРО в Кочани, Македония. Османските репресии
разгневяват балканските християнски държави.

30 юли

Албанските бунтовници искат разпускане на Османския парламент в
рамките на 48 часа и представят своите конкретни искания: автономия;
четирите вилаета Скутари (Шкодра), Косово, Янина и Монастир
(Битоля) да бъдат обединени в една провинция; албанските войници
да служат само в тази провинция; албанският език да бъде език на
администрацията и образованието; всички албанци да имат право да
носят оръжие.

около 15 август

Устно споразумение между България, Сърбия и Черна гора; България
дава военен заем на Черна гора и плаща за черногорската армия по
време на военните действия. Черна гора се съгласява да нападне
Портата без провокация.

15 септември

Секретна инструкция № 5669 е издадена от сръбското правителство до
неговите посолства, за да действат за включването на Охрид и Прилеп
към Сърбия.

17 септември

Ултиматум на Балканския съюз (България, Гърция, Черна гора, Сърбия)
до Портата: незабавна автономия на Македония според Берлинския
договор. В Турция и в балканските държави са обявени извънредно
положение и всеобща мобилизация (18 септември).

18 септември

Формиране на 70 чети от активисти на ВМОРО в София за разузнавателни
и саботажни акции в Македония и Тракия.

1912
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22 септември

Таен военен договор между България и Гърция.

23 септември

Формиране на Македоно-одринското опълчение от бежанци, начело с
ген. Петър Дървингов, около 14 600 участници.

26 септември

28 септември

18

Черногорската армия атакува Портата.
Черногорската армия завзема Биело полье.

2 октомври

Мирен договор между Италия и Османската империя е подписан в Уши.

3 октомври

Портата отхвърля ултиматума и прекъсва дипломатическите си
отношения с България, Черна гора и Сърбия, но се опитва да подобри
отношенията си с Гърция.

4 октомври

Османската империя обявява война на Съюзниците. На следващия ден
България, Гърция, Черна гора и Сърбия (7 октомври) обявяват война на
Портата. Начало на военните действия. Румъния обявява неутралитет.

7-15 октомври

Българските войски овладяват Източните Родопи и спират османската
контраофанзива (15-25 октомври).

8-13 октомври

Първа и Трета българска армия пробиват първата османска отбранителна
линия при Ескиполос-Петра, превземат Лозенград, а Втора българска
армия обсажда Одрин. На 13 октомври сръбската армия превзема
Скопие, Куманово, Велес и Щип в Македония.

9-10 октомври

Гръцката армия печели битката при Сарандапоро.

15 октомври

Налагане на сръбска административна система в новите територии в
Македония и Косово. Черногорската армия завзема Плевля.

16 октомври

Първата самолетна бомбардировка в Европа – на Одринската крепост
от българска военновъздушна част.

17 октомври

Черногорската армия овладява Печ.

17-20 октомври

Първа и Трета българска армия пробиват и втората османска
отбранителна линия при Люлебургас-Бунархисар.

19-20 октомври

Гръцката армия печели битката при Яница (Енидже Вардар).

27 октомври

Ново правителство в Румъния, начело с Титу Майореску.
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28 октомври

Гръцката армия влиза в Солун (капитулирал на 27 октомври) на сутринта,
а българската Рилска дивизия влиза в града следобяд. Начало на спора
за Солун.

29 октомври

Портата иска примирие от София, но българското правителство,
притиснато от цар Фердинанд І, пренебрегва предложението и го скрива
от Съюзниците.

1 ноември

Начало на покръстването на помаците в Родопите. Официална
българска църковна мисия е изпратена през декември.

4-5 ноември

Първа и Трета българска армия атакуват неуспешно третата османска
отбранителна линия при Чаталджа.

4-9 ноември

Декларации на ЦК на ВМОРО срещу действията на сърбите и гърците
в Македония.

9 ноември

Въвеждане на българска администрация в новите територии.

14 ноември

Македоно-одринското опълчение побеждава османските войски в
Западна Тракия.

18 ноември

Македоно-румънското общество притиска правителството в Букурещ да
действа.

20 ноември

Примирие между Съюзниците и Портата. Гърция отхвърля примирието
и продължава военните действия в Северен Епир.

20-21 ноември

Първи конфликт между български и гръцки части край Солун, уреден
към края на месеца.

28 ноември

Национален конгрес, събран
независимостта на Албания.

3 декември

Гръцко-османско морско сражение край остров Ели.

3-24 декември

Лондонска мирна конференция: Съюзниците искат всички европейски
османски провинции на запад от линията Мидия-Родосто и Крит.
Портата предлага да даде автономия на Македония и отказва да
отстъпи територии. На Коледа Портата напуска преговорите, Великите
сили упражняват натиск (нота от 4 януари 1913 г.) и предложенията
на Съюзниците са приети. Лондонската посланическа конференция
обявява, че Албания трябва да стане независима държава (20 декември).

8-17 декември

Неуспешна тайна българска мисия в Константинопол за сепаративен
мир с Османската империя.

във

Валона

(Вльора),

обявява
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5 януари

Гръцко-османско морско сражение край Лимнос.

16 януари

Българо-румънски протокол в Лондон за ректификация на позициите
на страните в Добруджа. Под руски натиск София е готова на гранични
поправки.

21 януари

Портата нарушава примирието и започва враждебни действия с призива
„София или смърт!”.

26-28 януари

Османски контраофанзиви в Галиполи и при Чаталджа, и десант в
Шаркьой, са отблъснати от българските войски.

30
януарифевруари

2

Безплодни българо-румънски преговори в София за Добруджа.

5 февруари

Тайният договор между Румъния и Австро-Унгария е подновен.

21 февруари

Гръцката армия превзема Йоанина (Янина). Българо-гръцки инциденти
край Нигрита.

5 март

Убийството на гръцкия крал Георги І в Солун.

11-13 март

Втора българска армия завзема Одрин.

18 март-26 април

Санкт Петербургска конференция на Великите сили за спора в Добруджа.
България отстъпва Силистра на Румъния и гарантира привилегиите на
власите в Македония, но напрежението остава.

11 април

Черногорската армия превзема Шкодра.

13 април

Примирие между Портата и Балканския съюз.

22 април

Подписан е гръцко-сръбски протокол, последван и от военен пакт (1 май
1913 г.).

1 май

Черна гора отстъпва Шкодра на войски на Великите сили, след като
получава техен ултиматум.

19-21 май

Срещите на българо-гръцката комисия по разграничаването в Солун
постигат съгласие. Към края на месеца е извършено разграничаването,
с малки изключения.

17 май

Лондонски мирен договор.
Гръцко-сръбски Солунски договор.

19 май

20
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26 май

Черна гора застава на страната на Сърбия във войната срещу България
и изпраща в нейна помощ корпус от 12 000 войници.

30 май

Сърбия прекратява железопътните си връзки с България.

1 юни

Българският министър-председател Иван Евстатиев Гешов подава
оставка и е заменен от Стоян Данев. Министър-председателят Пашич
подава оставка в Белград. Двете действия оказват натиск върху Русия
във връзка със споразумението за арбитраж.

5-13 юни

Българо-сръбски военни сблъсъци край Злетово.

15 юни

Тиквешко въстание на ВМОРО в тила на сръбската армия със съгласието
на българското главно командване.

16 юни

По тайна заповед на цар Фердинанд І, българските войски атакуват
сръбската армия, за да помогнат на въстаниците. Други български войски
завземат пристанището Лефтера и обстрелват гръцките кръстосвачи,
които се намират там. Начало на Втората балканска война.

18 юни

Българското правителство прекратява всички военни действия и сменя
главнокомандващия, като назначава русофила ген. Радко Димитриев.
Руското правителство предлага конференция.

19-21 юни

Гръцко-българско сражение при Кукуш/Килкис.

21 юни-11 юли

Гръцка офанзива в Източна Македония достига Симитли (13 юли),
където е спряна от българската армия. Към 15 юли гръцката армия
овладява Западна Тракия.

22 -28 юни

Българската армия превзема Пирот в Сърбия.

28 юни

Румъния обявява война на България и към 5 юли окупира Северна
България без съпротива. На 11 юли Австро-Унгария спира румънското
настъпление.

30 юни

Портата започва настъпление в Източна Тракия и овладява Одрин (10
юли).

3 юли

Румънската армия окупира Варна в България на 6 юли. Румънско
кавалерийско отделение достига София.

4 юли

Формирано е ново проавстрийско българско правителство, начело с
Васил Радославов.

13 юли

Мюсюлманско въстание в Западна Тракия срещу оттеглящите се
български и настъпващите гръцки войски – „Гюмюрджинската република”
в Гюмюрджина (Комотини).
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15-17 юли

Българска контраофанзива срещу гръцката армия край Кресна.

29 юли

Посланическа конференция решава, че Албания трябва да стане
„независимо, суверенно княжество”. Великите сили избират принц
Вилхелм Вид, 35-годишен капитан от германската армия, за владетел
на Албания. На 3 септ. 1914 г. принц Вилхелм бяга от страната.

17 юли-16 август

Букурещка мирна конференция, примирие на 18 юли.

25 юли-15 август

Евакуация на румънската армия от България.

16 септември

Константинополски (Цариградски) мирен договор между България и
Портата. Последната взема обратно Източна Тракия, с поправка на
границата в полза на България, а България получава Западна Тракия.

1 ноември

Мирен договор между Гърция и Портата, подписан в Атина.

19 декември

Флорентински протокол. Граничната комисия, назначена от Лондонската
посланическа конференция, определя южната граница на Албания и й
предава Корица (Корча) и Аргирокастрон (Гирокастра), окупирани от
Гърция.

13 февруари

Гърция получава всички острови в източната част на Егейско море, освен
Имброс, Тенедос и Кастелоризо, и изтегля армията си от териториите,
отстъпени на Албания.

28 февруари

Гърците от Южна Албания (наричана от тях Северен Епир) обявяват
своята независимост под водачеството на Г. Х. Зографос, бивш външен
министър на Гърция.

28 юли

Убийството на кронпринца Франц Фердинанд в Сараево, Босна. Виена
отправя ултиматум към Белград – начало на Юлската криза.

1 август

22

Австро-Унгария обявява война на Сърбия – избухване на Първата
световна война. Всички други балкански държави обявяват неутралитет.

