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ПОЛИТИКА СРПСКИХ ВЛАДА 0  СРПСКО-ГРЧКИМ ОДНОСИМА У 
ПЕРИОДУ 1878-1881. ГОДИНЕ

Проблематика политичких и мсђудржавних 
односа између Кнежевине Србијс и Краљевине 
Грчке y псриоду непосредно после Великс 
источне кризе 1875-1878. годинс y српској 
историографији није ни посебно ни узгредно 
проучавана. Помена о томе нема чак и код 
историографа овога времена као што су: Сло- 
бодан Јовановић, Живан Живановић, Влади- 
мир Ћоровић, Васиљ Поповић a посебно Вла- 
дан Ђорђевић, Гргур Јакшић и Војислав 
Вучковић. То нарочито, пак, важи за прве три- 
четири године послс Берлинског конгреса. Ве- 
лико затишје које je настало y спољно-поли- 
тичком животу Србије после Берлинског кон- 
греса и осека (за неколико година) њене на- 
ционалне политике било je сигурна последица 
слабих резултата прснапрегнуте национално- 
политичке активности y ослобођењу српског 
народа y Турској као и разочарања y њене бал- 
канске савезнике због изостајања синхроне 
ратне акције на рушењу Отоманског царства 
и његове власти на Балканском полуострву. 
Отуда je - и као послсдица незнатне спољно- 
политичкс радње Србије по свршстку рата - 
зацело проистекло и слабо интересовање y 
историографији за период који je осму деце- 
нију 19. века делио од претходне.

Један осврт на прилике из тога времена из- 
нсће на видело тек само нсколико чињеница из 
политичких и међународних веза Србије и Грчке.

I

Десет година после смрти кнеза Михаила, y 
првом и другом српско-турском рату 1876. и 
1877/78. године, Грчка не учествује са својом вој- 
ском. Покушаји чињени са српске стране да ce 
грчка влада приволи на улазак y рат, као савез- 
ник из Уговора од 1867. године, нису довели до 
успеха. Влада y Атини нашла јс дипломатски из- 
говор y неспремности своје земље за рат, иако 
су разлози за то били и друге природе.1

У време српских ратова са Турцима, по 
службеним информацијама српског повереника 
y Грчкој, y јавном мнењу Атине, постојале су 
несумњиве симпатије за кнеза Милана, Јована 
Ристића, митрополита Михаила, генерала Бели- 
марковића и пуковника Ђуру Хорватовића као 
заслужних људи y помагању и пропагирању 
ослобођења балканских народа од турске власти. 
Од виђенијих Грка 1876. y Србију je био дошао 
пуковник грчке војске Византиос с намером „да 
помогне српској војсци ако би - уз материјалну 
помоћ српске владе - могао да сакупи Грке-до- 
бровољце“. Покушај je, међутим, попао.2 Други 
угледнији Грк који je y Србији био за време 
првог турског рата био je пуковник Колокотро- 
нис, који ће касније бити одликован високим 
српским одликовањем Таковским крстом.3 Пред 
други рат, по историчару В. Вучковићу, „из Бео- 
града je учињена понуда споразума Атини, али 
je одбијсна. По савету Аустро-Угарске и Енгле-
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ске, Грчка je одлучила да сачува слободу акци- 
је“.4 Грчка влада остала je по страни и y другом 
рату који je Србија водила противу Турске.

Ипак, пред сам крај рата Грчка ће мобили- 
сати своју војску и на грчко-турској граници пре- 
ма Тесалији доћи ће до већих немира и поре- 
мећаја односа са Турском. Једренско приморје од 
31. јануара 1878. задржало je Грчку од отвореног 
рата са Турском. После тога, као и цео балкан- 
ски политички комплекс, и грчко-турски односи 
нашли cy ce пред Берлинским конгресом.

За то време, y првој половини 1878, поли- 
тички односи између Србије и Грчке стајали су 
готово сасвим по страни. Србија je била заузета 
својим политичким и територијалним питањима 
које je хипотека Санстефанског уговора оз- 
начавала само као мали напредак y еманципа- 
цији српског народа од Отоманске царевине. Та- 
да, и Грчка je заузета својом бригом око судбине 
суседних грчких земаља y Турској. Године 1878. 
на власти y Атини je Кумундрос који je, као сла- 
венофил, важио и за пријатеља Србије и Срба. 
Он ће то, углавном, остати све до марта 1880. 
године када ће га заменити Трикупис који je, 
по српској оцени, важио за англофила и који 
остварењс грчких претензија није везивао за по* 
литичке проблеме балканских Словена и ближој 
сарадњи са Русијом, односно и са Србијом.

II

У послератном периоду, до обновс скоро 
замрлих дипломатско-политичких односа, могло 
ce доћи тек после сређивања унутрашњих поли- 
тичких прилика y Србији и одређивања њене но- 
ве спољнополитичке концепције. Мршави резул- 
тати српско-турских ратова, који су за Србију 
значили и разочарења y њене савезнике на Бал- 
кану и иначе, одредили су и спољно-политичку 
оријентацију пре свега према Турској, под чијом 
je влашћу и даље остао знатан део српског на- 
рода. До оживљавања дипломатских односа и 
повратка „пријатељско-мирних одношаја између 
Србије и Турске“ дошло с јессни 1878.5 После 
тога, Законом од 28. октобра исте године српски 
дипломатски заступници били су разврстани y 
три врсте: изванредне посланике, министре - ре-

зиденте и отправнике послова.6 Тада с припре- 
мала и измена дипломатских представника Срби- 
је и Грчке.

До новог уређења српско-грчких дипломат- 
ских односа, и до интснзивирања политичких и 
других веза Србије са Грчком, доћи ће тек крајем 
1880. када je новоименовани министар-резидент 
Грчке, 14. новембра, предао акредитиве y Бео- 
граду као први дипломатски представник грчки 
y Србији по стицању њене независности.7 После 
тога, као последица нове ере y грчко-српским 
политичким односима, може ce узети то што je 
y децембру исте године (1880) био одрсђсн „по 
кнежевој мисији y Атину“ бивши српски мини- 
стар војни Тихомиљ Николић.8 Карактер ове ми- 
сије није нам познат али он ce, по свој прилици, 
могао тицати не само билатсралних односа обсју 
земаља већ и неких крупнијих балканских про- 
блема који су били проистекли из ратних и по- 
ратних догађаја, као што су били: покрет Ал- 
банске лиге и бугарске Санстефанске агитацијс 
пре свега y Македонији, затим питање држања 
према Турској због великих друштвених и по- 
литичких прсвирања y тој Царсвини. Изгледа да 
ce овом приликом радило на томе да ce испитају 
могућности за враћање на политику зближења 
обеју земаља по примеру из времена Кнеза Ми- 
хаила. У сваком случају скором зближењу између 
двеју слободних балканских држава дорпиноси- 
ло je и то што je, маја 1882, био склопљен и 
трговински уговор између Србије и Грчке (оза- 
коњен y Србији 20. јула),9 и што je за првог 
српског посланика y Атини био одређен ранији 
министар војни Сава Грујић, пре тога српски ди- 
пломатски представник y Софији.

Овиме ce ушло y редовни ток међудржавних 
односа двеју пријатељских балканских држава. 
Сумње које су раније постојале на српској стра- 
ни, y лето 1879, да je Грчка (заједно са Русијом) 
ометала питање уређења црквених односа Србије 
са Васељенском патријаршијом, нарочито y сон- 
дирању терена за евентуално признање Српскс 
цркве за Патријаршију,10 биле су уклоњене Си- 
нодским актом и канонским благословом патри- 
јарха Јоакима Ш којима ce Српској цркви y Срби- 
ји признавала аутокефалност (независност).11 
Није било без значаја поменути и благонаклоно
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гшсање грчког цариградског листа Phare du Bo
sphore о приликама y Београду и Србији, које je 
доприносило стварању повољне атмосфере y 
ширењу пријатељских осећања на обема страна- 
ма.12

Ш

Покрет Албанске конгре-Призренске лиге 
имао je цил» одбрану оних територија турских ко- 
је су по Протоколу и закључцима Берлинског 
конгреса имапе бити уступљене, пре свсга, Црној 
Гори (на северо-западу) и Грчкој (на југу Тур- 
ске). У првом случају радило ce о предаји ва- 
рошица и казе Плава и Гусиња око чега ce убрзо 
изродио читав проблем нс само измсђу Црне Го- 
ре и Турске већ и између Албанаца и Порте. У 
дргом случају радило ce о предаји Тесалијс и де- 
ла Епира Грчкој. Јер, овде „у јужној Арбанији 
Арбанаси мухамеданци зато што je трсбало њене 
територије уступити Грчкој прихватили су идсју 
Призренске конгре... и образовали су Конгру ко- 
је je центар био y Арнаутлуку и Јањини. Тај по- 
крет добио je y јачини и због Портине 
подршке".13 Јован Хаци Васиљевић je тачно 
уочио да je „Порта то трпила јер су јој Арнаути 
на југу били потребни противу Грчке за решење 
грчко-турског питања“.м

У историографији познат je ток преговора 
око предаје ових области Краљевини Грчкој, ко- 
ја ce, премда неодређено, темељила на тачци 24. 
Берлинског уговора. Овај грчко-турски проблем 
био je скинут са дневног реда тек по потписи- 
вању уговора од 24. маја 1881. године којим je 
Грчкој уступљена готово цела Тесалија са Ла- 
рисом и Волосом и срез Арта y Епиру али без 
Јањине и других предела епирских.15 Са грчке 
стране то je био један од разлога што je сва њена 
спољна политика била сконцентрисана на ово 
питање, занемаривши увелико друга балканска 
питања па и односе са Србијом. По окончању 
грчко-турског територијалног спора, Дервиш 
паша je, добивши и десет табора турске војске 
из Тесалије,16 убрзо сломио и покрст Арбанаса 
на северу na je тако Црна Гора могла доћи y 
посед Улциња и дела јадранске обале до Бојане.

Иако Албански покрет, од велике важности 
и за Грчку, и за обе слободне српске Кнсжевине, 
није директно утицао на политику зближење 
Грчке и Србије, y великој je мери окупирао по- 
литику грчке односно српске владе.

Друго питање, са својом старијом предисто- 
ријом, међутим, стајало je као текуће, иако сада 
нешто другојачије и по свој форми, na je y јачој 
мери занимало владе y Београду и y Атини, и 
самим тим утицало и на њихове будуће односе. 
To je било кабинетско и начелно питање стно- 
графије турских провинција y Румелијским ви- 
лајстима, посебно y Битољском и Солунском, за 
које су оба владс биле јако заинтересоване y сво- 
јој будућој спољној и националној политици y 
Турској.

Остављајући по страни журналистичку про- 
паганду, радило ce о неким публикацијама за ко- 
је ce сматрало да су официјелно инспирисане од 
влада y Атини и Београду и да су изражавале 
њихове званичне ставове о положају и прости- 
рању српског, односно грчког народа y Отоман- 
ској царевини. Грчка брошура17: „Т о  «vaToXncov
Çqrr|fia icai г| /леуаХп eXXqv»cq lôea ox; Xuaiç aurou .“
’E v  ’A d q va iç  1878. („0  великој јелинској идеји 
и о решењу Источног питања средством оства- 
рења велике јелинске идеје“) била je штампана 
y Атини, y пролеће 1878. Српска брошура:1" La 
réorganisation politique de l’Orient sur le base de l’é
quilibre des races. Par un Indigène de la Péninsule. Paris 
E. Dentu. Libraire-Editeur, 1872, pp. 23. као што ce 
види била je штампана y Паризу. Обе брошуре, 
писане од обавештених људи, појавиле cy ce по- 
сле објављивања Санстефанског уговора и 
тежиле су да утичу - кроз изнесене информа- 
ције - на регулисање територијалних претен- 
зија балканских држава. У обема заступан je 
максималистички програм који ce, на додир- 
ним међама два етникона, словенског и јелин- 
ског, искључивао по критерију политичких зах- 
тева Србијс и Грчке y области Макединоје и Со- 
луна.

Берлински конгрес je одредио тачне границе 
новог реда ствари на Балкану и шта je која од 
балканских држава добила од побеђене Турске. 
Ta решења, пак, била су далеко од максималних 
претензија било које од балканских држава и
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балканских народа. И проширсна Србија 1878. 
(односно 1879. после разграничења са Бугар- 
ском) и проширена Грчка 1881. године остале 
су одељене турском државном тсриторијом (на 
простору од Врања до Екатсрини) тј. за више 
стотина километара међусобне удаљености. По- 
сле 1878. одн. 1881. годинс настала je нова ера 
y историји Турске на Балкану, положаја балкан-

ских народа и међусобних односа балканских 
држава.19

Ново врсме тражило јс и нова решења како 
y њиховим односима према Отоманском царству 
тако и y њиховим међусобним везама и односи- 
ма. Али то je већ спадало y историју послсдњих 
деценија 19. века и завршиће ce y Балканским 
ратовима 1912. односно 1913. године.
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ризу, и српског дипломатског представника Јована Ма- 
риновића са којим je волио разговор и о грчко-српским 
односима. По Мариновићу: „Крал> Ђорђе млого ce je 
извештавао о Његовом Височанству, нашем Књазу, о 
Књагињи и нашем млалом Књажевићу, о садашњој 
радњи наше Скупштине, о нашим одношајима са Бу- 
гарском, о предстојсћсм Књажсном иутовању y Бсч, и 
т. д. - Краљ ми je овом приликом казао, да има намеру 
акредитовати једног министра код нашег Кн>аза, који 
извесно неће бити Г. Доско, јер присвем том што Kpajb 
признаје, да му je врло наклоњен, y исто време увиђа, 
да je Доско, више окачествован за конзулску, него ли 
за чисто дипломатску службу“. Дипломатски архих 
ССИП y Београду. Политичко олељење, 1880, Ф-I. Ра- 
порт из Париза од 22. маја до 3. јуна. Пов бр. 27, П/5—
IV.

" Никола Шкеровић, нав. дело, 387

9 Преглед развоја међународно-правних односа, 92 
(бр. 413; „Трговински уговор између Србије и Грчкс", 
Београд 19. мај 1882; озакоњен 20. јула 1882)

Писма Филипа Христића, 262 (од 14. августа
1879)

" Јован Ристић, Дипломатска историја. Друга књи- 
га. Други рат, Београд 1898, 280-286

,Ј Писма Филипа Христића, 293 (од 13. новембра 
1879)

13 Јован Хаии-ВасиЈкевић, Албанска лига - Арнаут- 
ска конгра и српски народ под гурском управом ( 1878— 
1882). Београд 1909, 49

14 Пав. дело, 45
15 П. Џ. Гуч, Дипломатска историја модерне Евро- 

пе 1878-1918. Београд 1933, 10-12. - S. Th. Lascaris, 
La politique extérieure de la Grèce avant et après le Congrès 
de Berlin (1875-1881). Paris 1924, Chapitre II, 31-38. - У 
извештајима српских дипломатских представника y 
Цариграду и y Бечу, на пример, чешће ce комента- 
ришу догаћаји y Грчкој, носебно о питању њених но- 
вих граница. Тако, по извештају од 2. марта 1879. 
године из Цариграда, разматра ce ово питање које
- како ce наводило - „највише страха и бриге за- 
даје, и које може лако имати врло озбиљни после- 
дица: то je, бар y стању y коме je сад, питање о 
рсктификацији грчких граница. Уопште сс лржи да 
je Аустрија узрок, што je Порта поставила свој про- 
тсст на све потраживањс Грчке. Ни само заузимањс 
Француске није могло Порту да склони, да ce мало 
издашније спрама Грчке покаже“ - Дипломатски ар- 
хив ССИП y Београду, Политичко одељење, 1879, Ф- 
III. Ф. Христић Јовану Ристићу. Пов. бр. 92, П/5—VII. 
-Годину и по дана касније, док je заплет око граница 
и даље трајао, Ф. Христић (овога пута из Беча) пише 
Ј. Рисгићу 22. новсмбра 1880, како поводом упорних 
грчких настојања за urro севсрнијом границом према 
Турској, о намерама немачке дипломатијс jia  ce rpa-
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ница Грчке извуче од језера Вола к Арти, оставивши 
всћи део ових језера или залива Грчкој, a сав се- 
верни део са Ларисом и Јанином да останс y Тур- 
ској“ , додајући томе свој коментар како je за Грчку 

паметније... пристати на предлог немачки него 
терати до краја...“ . Дипломатски архив ССИП, нав. 
фонд, 1880, Ф-1. Пов. бр. H/5-II

14 Јован Хапи-Васиљевић, нав. дело, 122

17 Стојан Новаковић, Балканска питања и ман>е 
историјско-политичке белешке о Балканском полуо- 
стрву 1886-1905. Београд 1906, 363-364

'* Није сасвим утврђсно да ли je писац ове брошуре 
Јован Ристић, или Милан Пироћанац

'» Славенко Терзић, Србија и Грчка 1856-1903. 
Борба за Балкан. Београд 1992 (опширан приказ укуп- 
них српско-грчких односа)

DIE POLITIK DER SERBISCHEN REGIERUNGEN UBER SERBISCH-GRIECHISCHE BEZIEHUN-
GEN IN DEN JAHREN 1878-1881

Vladimir Stojancevic

Die bilateralen Beziehungen zwischen dem Fürstentum 
Serbien und dem Kônigreich Griechenland in den Jahren 
1878-1881 wurden dureh eine ziemlich unbestimnte Politik 
gekennzeichnet. Einerseits war das Désintéressé für die ge- 
meinsame Aktivitât im Sinne der Wiedererlebung der Idee 
über den Bund, und zwar wegen der bekannten Folgen der 
Kriegsjahre 1875-1878 anwesend, und andererseits die Angst 
vor der Môglichkeit der einseitigen Ausnützung der Porta- 
Schwâche nach dem Berliner Kongress im Sinne der weite- 
ren Arrondierung des türkischen Staatstorritoriums. Die 
Annexionsbeziehungen des neugegründeten bulganischen 
Fürstentums Thrazien und Mazedonien gegenüber und die 
Aufstandsbewegung der Albaner-Lige 1878-1881 versetz- 
ten fast gleiehermassen sowohl die serbische als auch die 
gricchische Regierung in Sroge, und zwar als neuc politi- 
sche Erscheinungen in der Mitte der Balkanhalbinsel, die 
sowohl in ihre Vorkriegs-als auch in Nachkricgsplâne tief 
eingegriffen haben.

Zum Unterschied vom vorherigen Zeitabschnitt bis zum 
Jahre 1875 begann der Nachkriegszeitabschnitt in den serbi- 
sche-griechischen politischen Beziehungen betrâchtlich zu 
schwâchen, und zwar nicht nur in den praktischen Beziehun

gen und in den praktischen, politischen Kontakten, sondern 
auch in den allgemeinen Ideen der Politiker aus beiden Lân- 
dem und auch in den diplomatischen Initiativen. Serbien ist 
bemüht, seine innerlichen, als Folge der Kriegsanstrengun- 
gen entstandenden Verhâltnisse zu sanieren, und es befindet 
sich wegen seiner intemationalen Pflichte, die ihm in Berlin 
auferlegt wurden, in absteigender Line seiner Aussen - und 
Nationalpolitik. Zum Gegenteil, die Lage Griechenlands ist 
etwas anderes und es führt eine betonte aussenpolitische Ak
tivitât durch, und es richtet seine Nationalpolitik auf die Ré
alisation des 24. Artikels des Berliner Vertrages über die 
Verrückung der Grenzen, dann auch auf die Kretafrage. Den 
spârlichen Faden, der die Idee, dass man auch in der Zukunft 
an die Politik der innigeren Freundschaft zwischen zwei Bal- 
kanlàndern denken solte, aufrcchterhâlt, stcllen auch weiter- 
hin die grosse Krise im geschwàchten, und verkleinerten ot- 
tomanischen Reich sowie auch neue Prozesse seiner weiteren 
Staatsintegration dar. Das wird bis 1882 dauem, bis es zur 
Wiedergeburt der serbisch-griechischen zwischenstaatlichen 
zuverlâssigeren Beziehungen kam, als man Sava Grujié als 
serbischen Gesandten nach Athen schickte.
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