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ИЗВЕШТАЈ
Комисија МеЂусавсзничка одре1»ена да констатује свс поирсдс Хашкс
Конвенцијс и М е^ународног права, учиљ енс од Б угара у зауастој Србији од
1913- 1918 год., имала је да сврш и јсдну претходну анксту, која би утнрдила
потрсбу казнсно-судских мсра и послужила као основа за захтевс рспсрацијс
које би Српска Влада имала да упути Г>угарској Влади.
Комисија је била пренлавл»сна жалбама и саслушањима са сних страна
онс области која се налазила под бутарском окупацијом. Њ ој јс било нсмогућно проверити основаност сних тих жалби и веродостојност свих тих саслуш ан.а, једно због кратко^ћс врсмсна, друго због нссавладњивих тсшко!»а да сс
за нреме знм с, по покварсиим путоиим а, изврш и уви!>ај на свнма мсстима.
Онц ј с преко својих изасланика обиш ла само најважнија места и ограничила
сс н а сумаран прсглед свога матсријала. Она ј е оставила специјалним комиси јам а, којс 1н* сс доцпијс именовати са пуном истражном судском влашКу,
да оне утврдс поетојан.с поврсда м с1»ународ1!ог права у снаком посебном случају. Она сама ограничила се на то, да утврди да су такве повреде у општс
биле чињснс.
При прсглсдању онога м атсријала, комисија јс водила рачуна само о
оним докумснтима којима сс исоспорно могла поклонити аера. Т о су на првом
месту, нарсдбс самих бугарских власги, којс утврГују да су тс »ласти у својој
управи у заузетој Србији билс надахнуте нринципима прош нним мс1>ународном прану. Т о су, затим , материјални трагови бугарских насил>а, на пр. разруш ена или спаљсна села и кућс, оил»ачкане цркве, обелсжја мучсн.а на л.удском тслу, ракс са људским костурнма и лсшсвима и т. д. 'Го су, најзад, искази очсвидаца у свима случајевима када је дело било учињ ено прсд јсдним
всликим скупом л*уди, илн када
очсвидци, као л»уди нссрпскс народиости,
давали нарочита јсмства непрнстрасности.
Ш то сс тиче исказа самих жртава, Комисија ни је примала ни један од
њих безусловно, али није могла а да нс примсти потпуиу нодударност измсђу
тих исказа који су долазили са разних тачака једн с пр’остранс об л асти , од
д»уди, међу којима јс сваки претходни договор био искл*учсн. Т о су биле готово исте жалбе, умрављснс против истих врста насил.а, и т о изврш ених скоро
н а исти начин. Из то г разлога, Комнсија јс држала да на основу исказа самих
ж ртава, у колико бн сс овс изм гђу еебе подударалс, можс извссти извеснс
опш тс закл»учкс о бугарској управи у заузстој Србији.
Комисија ј.с добро пазила да бугарску Владу нс учиии одговорном за
онс ствари за којс о н а , строго узим ајући, не одговара. Мс1>у убиствима, силован.има, пл»ачкањима, изврш сним за нреме бугарске окунације, има их и
такних, која долазс од лица без зван ичног карактера. Т а су лица могла бити
окуражсна хајком, коју су бугарскс власти подигле противу становннш тва заузете Србијс, али нсда сс лтврдити да су са тим властима стајали у вези. На
рачун бугарске Владе Комисија јс ставила само дела њсних властитих органа,
њсних војника и њених ч и н овн и ка, као и дела њсне комитске организацијс,
која јс од тс Владе била у најш ирој мери толсрирана. За своје органс бугарска Влада мора тим прс одговарати, ш то су ови радили, не сам о у духу н.сних
опш тих упустава, него чак и по њеним директним нарсдбама.
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I. П овред а Х аш к сг П рави лн и ка о закон и м а и обичајим а
су во зек н о г рата.
У току самог во1>сња рата, Бугари су учииили разис повреде мсђународног права, противу којих јс српска Плада протсстовала у своје време код
својих Савезника и код нсутралних држава, којс су иотиисале Хашки Правилник.
1. Бугари су убијали српске заробл,еникс и рањенике. Почетком војне
од 1915. год. то је било скоро правило. Убијањо зароб.неника вршсно јс с мучењсм и онакаживањсм. на пр. сечењем носа и ушију, бодењсм лица и т. д.
Убијане су читаве груне заробл,сника: всзивано јс ио неколико њих један уз
другог, па се онда јуришпло на њих са голнм саб.нама. Тако бар изгледа по
нађепим лсшсвима. Сви су побнјени зароб.неници били оп.качкани и остав.нени
голи или полунаги. У цснтралној војној болници у Штипу, по једном спискс
који јс сачуван, налазило се 114 рањених и болссиих иојника. који с\' сви не
стали бсз трага. У исто место била јс дотсрана и једна груна од 15() до 200
зароб.неника. Сви су они поклани н испробадани ножсвима и бајонстима код
села Љуботена на путу Штип—Радовиште, од бугарских војника и комита,
по наредби комитског војводс Јована Брла. Слични појави поиовили су сс и
у току војнс од 1910. год. Сви српски рањеници из борби код Кајмакчалана,
мс4>у којима и потпуковник Драгутин Маркоии!.. побпјсни су и онакажени од
Бугара.
2. Са ратним заробл>еницима, који не би би.ш побијени, поступало се
нротивно ратном праву. Скоро су сви опл>ачкани било уз пут до заробл>еничког логора било у самом логору. Они су употрсбл.авани на пословс у всзи са
ратним опсрацијама, па чак уво4>епи и у бојие редове. 11о једном распису бугарског министра војног. изданом на супрот чл.
Хашког Иравилника, било
јс доиуштсно употрс6л>авати на радове не само војнике него и официре. 0
официрсном рангу тако сс мало водило рачука да су заробл>сни официри били
батикани. З а заробл>енике којн би нокушали побећи, била је прописана смртна
казна, и ако по чл. 8. Хашког Правилника покушај бегства није деликт и повлачи собом само дмсциплинске казнс.
8. 27. фсбруара 1917. год. 1>угари су тукли из асроплана болницу у
Вертекону и убили две болиичарке. Исштачсн.ем Др. Рајса утвркено јс, да се
са виеине бугарског аеронлана јаспо видео црвени крст, обележјс болнице и
да јс према томе нссуми.иво поврс^еи чл. б. Женевске Конвснције.
4. Парош Битољ, од како јс пао у савсзничкс рукс 191Г>. год.. био је
нспрестано тучен од бугарске артил>срије, и ако су се савсзничке трупе биле
одатле повукле. То је бомбардовање оило нарочито јако у току 1917. год. за
време натишја на солунском фронту, и имало за очиглсдап цил, сатирање становништпа и ралорен.с вароши, иротивно чл. 25. Хашког Правилника. Приликом бомбардоваи>а, Бугари су сс, противно духу Петроградске Дскларације,
служилм загушл.ивим гасовима, што је узроковало смрт извесног броја жсна
и дсцс.
11. У бијањ е цивилног стан о вн и ш тва
По уласку бугарских труиа у Србију под јесен 1915 год., настао је
читав низ убистава која су нршили, без икаквог судског поступка, бугарски
официри, војници и комитс, а доцнијс и н.ихшк* административне власти. Та
уоистна која су у неким местима, на пр. у Прању, почела јсдновремсно са
уласком бугарских тругш, продужлвлна су са игКим или мањим прекидима за
свс времс бугарскс окупацијс.
У првом рсду убијани су српски снсштсници, учитељи, кметови, и
други углсднији људи. У МаФедоиији нема скоро ниједног места где није убијен
бар један човек који је но бугарским појмовима био »Србоман.« Неки су од
тих људи бачени у затвор, и њихова их породица нијс више видсла. Нски
опет потерани су ван нароши, тобож ради иптернирања у Бугарску, и уз

пут убијсни. Нски су пајапл убијсии код сиојс куКе. Лешеви убијсних нски
пут су наКсни а нски пут иису. Мештани и с|л ју д а је у много случајева леш
био спал>сн или бачсн у рску. Лешеви који су наКсни, носе трагове убода
ножа или бајонстн.
Ме1>у убнјсним Србима на прво место долазс свсштеннци Број убијених свсиггсиика изпоси око 200. Има примсра да су свештеници убијани у
групама од преко 20 лица, и бацани у раку једап преко другога. 11а љпховим
лешснима којн се сад огкопавају, виде се многобројни убоди бајонета; на
једном лешу има 71такна убода. На челу убијсннх српских духовннка налази
се скопскм митроиолит ВпЋснтије. Он јс био ухиаКгн у П ризрену,»де ее био
склонио нспред бугарске војске. Одатле је потсран натраг у Скопл.е, и уз
пут га нсстало. Да јс ношао нз Призрена у бугарској војној пратљи, сведочи
измеКу других и католкчки митрополит у Иризрсну, Монсиљор Миедиа, који
је иамолио од Бугара да се ИиКентије не тсра псшкс, него на колима. Мештани су увереии да је 1»1гћентијев леш сиал.еи.
Не.1ика ве1>ина убистава извршена јс из нолитичких разлога : Бугари
су хтели да срнски народ убијаљем његових ирнака обсзглаве. Пс*рсд гих
политичких ебиетава има бсз сумње и убистава ради ил>ачке и из бсса, али
таквих је убисгаи; много маље.
Нолитичка убнства вршена од Бугара нису била ограпичена на л.уде.
Уз српске нрваке убијапе су, у врло много случајеиа и п.ихове женс и дсца,
па н остала родбина која се загекла у н.иховом дому. Има породица где је
побијено до 1Г> нланоиа, н које су скоро саспим затриене. Иису била ноште'Нена чак ни нскрштена одојчад. Један бугарски комита Рисга Андонови1.,
звани »И\‘к«, који сс сада налази под крииичним исле1»ен.ем за убиство два
човека. једне жене н једног детста у Радовишту. изјанл.ује да је чак и убиство
тога детета коме није било више од годипе даиа, извршио но изричној запоиести комитског иојводе Овчарона.
Било је неколико покоља у маси. н то у сслима. У МаКедонији су
н ар о ч и то сградала он а села која су са својим компакгним срнским иасел>ем
увек билл отнорна ирема бугарскоЈ пропаганди. на пр. ссла у околини Бслсса,
у око.шни Прилепа, у срезу иоречком и т.д. Ту сс ишло од куће до ку1>е, на
клало сне што се пашло. У околини Велеса свет је нагао да бежи, али ти су
збегови похватани п побинспи. Остао је у живогу само оиај који је успео
да се у том општем метежу нрикрије.
При свима тим покол.има побијено је много вишс жена и деце него
људи. Убијање је ВЈИпепо пс само од бугарских комита, него и од редовних
војника. У прилеиским селима Бугари су позвали и Турке мештане да им
помажу у клаљу. .Чсшевн су делом спаљени, а дслом остаил.сии да их појсду
пси и сииљс. Број жргава био је велики. У околини Прилспа, само у једном
селу, Долгајцу, заклапо јс до 1Т) душа.
У источној Србији убмјаља у маси вршеиа су у нозсаревачком округу,
где су групе од 150 лица тучснс плотунском паљбом; у нраљском округу, где
с\* људи са всзапим рукама затварани у кошаре, и овс* после потпа.т>иване;
нарочито у округу чопличком, где је убијањс у маси нршсно у сиима оиштипама. Оно је ту ночсло још прс бунс од 1917, која јс послужила Бугарима
само као изговор за тако сатирлље стаповништва тога краја, да сс укупан
број побијсних л.уди цсии на 20.000.
Убијаљем цивилпог стамовмиштва руководилс су комитскс иојнодс, по
листама којс су имали спрсмл.еие још прс уласка бугарских трупа у Мат.сдонију. То је био војвода Милан 'Бурлик у прилспском крају; војвода Пстар
Лесов у велешком крају, нојвода Симои у кочаиском крају; војвода Дончс у
кратовском крају; војвода Крста и војвода Чаулев у крушевском крају ; војиода Гаврило Стојилои и Риста Чауш у топличком округу. Порсд комитских
војвода убијан.см цивилног стаиовништва рукоиодили су н официри рсдовнс
војскс на пр. пноручпик Чавдарсв из 32 пука, који јс у иожарсвачком округу
убијао сам одјсдном по 10 -1 5 људи; поручпик Иваи Бојаџпјсв из 51 пука,
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командапт места }' Петровцу, који сс х вал и о д аје убио преко .КШ л»уди; мајор
Иљков у Нран.у, кога је бугарски начелник срсза вран.ског онтужио званично
за многобројна убиства; ппоручник Петков из 22 допунског батал.она за кога
јс иоручннк Инглизов рекао у јсдном рапорту да су н.сгони мосгупци неиздржими, јер веша и пече л.уде: пуковник Жеков, командант '20 иука, и потпукошшк Алсксандар Бојаџијсн у ириленском крају; 'ђенерал Рибов и иотпуко1шик Бошњаков у призрспском крају; за којс сс у тим мсстима всрујс да
су непосредно издавалн иаредбс за убистка и покол»е. У ( конл.у и у целој
околиии влада мншл»ен*с да јо д у х о ш ш узрочник убиства српских свсштсника
био главом бугарски митрополит у Гкопл.у Нсофит.
III. З л о с т а в е и м уч ењ а
Слободно се може узети да нијсдно убиегво није извршсно без мучеи.а
и злоставе. Јсдан бугарски комита, који је учсствовао у јсдном покол.у у
околини Вслсса, каже да се ретко дешанало да ко падне од првог куршума
или од првог удара ножа; л.уди су постепсно убијани и умирали у мукама.
Многобројнн лешеви показују велики број раиа; нма нх нсечсних на комаде
илн страховито онпкажсних; л.удима су копане очи, сечсни нос. уши и уснс;
жснама су сечене д о ј к с . Очевидци нричају да су поједине жртвс бутарске, пре
убиства, бијене, ксшане. иечене; да је било л.уди који су жннн закопанн, или
живи затрпаии у буиар и у нужннк. Ова мучсн.а објашн.ују сс не само всликом
мржњом Бугара према Србима н н.иховим злочестим нагонима. нсго још и
тимс што су Бугари желели да споју жртну нре убијања омл.ачкају. Да би
изнудили од н.е што више нонаца, они су јс метали на муке.
Злостаие су вршене и нсзанисно од убистава. Л>уди су злостанл.ани из
разних разлога: да би се казнили на што страховитији начнн што су сс усудили да буду С.рби, -- да би се од н.их дознало да ли имају ||рикриненог оружја
или сриских кн.ига и да ли не стојс у вези са српским комитама,
да би се
иаиудило од н»их иокаца, нли, просто, да би се протерао Ф»еф, јер је злостанл.аи.с било иостало једно садичко ужинан.е за Бугаре.
У највише случајсва, злоставе су сс вршиле као казиа за »Србоманетво«,
или као средство за изнуду нонца. или и за једио и за друго у исто иреме. У
Маћедоиији вишс или мање сваки познатији Србин био је злостанл.ан, прво
зато што је Србип, а затим зато да би се натерао да да откун.
Злостаил.ање се вршило како јанно иред цслим сслом тако и тајно у
полициском затвору или у Команди Места. Наредбс за злоставл.лњс издаиалс
су како комите тако н војне и грађанске нластн; има миогобројних примера,
да су војнс и полицискс старешине својом руком злоставл»але, или злоставл.ањем непосредно управљале.
Од свих злостава најчсшћс сс јавл.а батинање. Оно је нршено на варнарски начин дебелим моткама, које су Бугари називали белим пушкама.
Ударало се нс само по дебелом мееу. него и ио глави и по лсђима, па чак
и по трбуху. Број удараца почин.ао је од 25, без утврћеног максимума; ударало се докле човек не изгуби свест; онда су га поливали водом, и када би
дошао к себи, узели су га т\"ћи изнова. ()д бугарских батина кожа је прскала
и месо отпадало; л»уди остајали црни и отечсни, и морали се увијати у овчу
кожу; многи су осакаћени и изгубили здранл»с за увек; неки су од батина
чак н умрли. Једиом старом сел.аку ребра су се, под батинама, одвојила од
кичме и сручила у грудни кош, услсд чега су срце и џигерица испали на по.т»е.
Сем батинања употребл.анана су и сва друга средства мучсп.а. Људи
су вешани за ногс са главом окрснутом на доле, станњани су на ватру, тонарено им јс тешко гвожЈ>е на ноге, откидаио месо клештима, ударани клинци
испод ноктију и т.д. У топличком округу, који је и иначе пропатио од Бугара,
мучење је превршило сваку меру. У Житном Потоку, нојници 25 пука жнну
су одерали мајку Петра Стаменкови+.а, па онда обесили. Исти војници, но
наредби свога команданта, у селу Гргуру метули су казан нодс на ватру, у

н»ег«1 стрпали Аврама ТодоровиКа, и док се овај кувао, мрцвапнли га бајонетима. Иа исти начин уморсна су и чстири друга ссл.ака. У селу Дон.ој
Бсјашници, војвода комитски Гаврило Стојилов скинуо је Борику, удову Марка
Нешови Ка, голу, пробио јој кроз уста заши.1>еп колац, истсрао га кроз врат
и И.НМС јс приковао за зсмл>у. У Точапима, војвода Гавс тукао је Јосифа
ФилипоииКа сне докле му псна нијс ударила на уста; онда му потпалио сламу
на груди и обесио стрмоглавцс о дрво. Док сс овај прл>ио на ватрн, бугарски
су војници лупали по њсгоној глави штаповима, говоре-ћи да хоЈ.с да му
истресу чаЈј.
Жсне су биле злостапл.анс и мучснс исто тако као и л.уди. Онс су
батннанс нс само \* сслима, нсго и V варошима. У самој варонш Куманову
батинано јс око 30' жсна. ‘Гс батинане жснс припадале су најбол.им ш>|>одицама, билс су жснс наших свсштсника и учитсл.а. У Ирању јс тучсиа спма
прсдссдннца /Кенског Друштва. Батинаис су чак п женс у другом стан.у. Ни
по чем нс изглсда да сс у поглсду броја и Јачппс удараца правмла каква разлика измеву жсна и л.уди. Жсис су обичио бивсис по голом трбуху. Има их
којс су услед тога нобациле. Има их којима су понспадали сви зуби, или
којнма је мссо почсло да отпада и трули. У Куманову једна је жена од силног
боја била нско врсмс иолулуда. Батинан.с жсна било јс скоро редовно спојено
са срамо+.ењсм, јср су жснс тучснс по голом тслу. У неким случајевима тучсне
су чак по полним органима.
Бугари нису примсн.нвали само физичко мучсн.с него још и морално.
Приликом всшан.а или стрсл.ан.а наших л.удн н.иховс породицс натсриванс
су да присуствују гоме чину. У Сурдулицн жснс у црнини биле су принућене
да играју коло на мссту гдс су били затрпани побијсни Грби. Они који би
били стаил,ени под полициски надзор, призивани су скоро свакоднсвно у полицију, и узимани на нснит који је нски пут трајао нсколико сати; на тај
начин држани су у всчитој стрспњи, и њихови нсрви систематски лом.всни.
У случају жсне сриског официра Јована Бабунског. морално мучсње достигло
је крајн.и стспсн свирспости. Оиа јс три иут извоЈјсиа нл губилиште; два
пута на всшала, а јсдан иут на стрсл,ан>с,
и пошго јс сатима, у самртном
страху, чскала да буде убијена враћсна је натраг у загвор у нензвссности,
шта 1\с сутра бити с н>омс.
У морална мучсња спадају такође разпа до бсстијалности гнуспп кињења. Најугледнији српски л.уди тераии су да чисте улице и псру иужиике;
узимани да носс тешке терете, презани као марва и г. д. У Прокупл.у окр.
начслник позивао јс од врсмена на време све жепс на нијац, стављао их у
рсд, ружио и пл.увао. Пожарсвачки начелник Кирамиџијев позвао јс , фсбруара 1910, најугледније старије госпођс из нароши, и оптужио их за прово‘1)сњс блуда.
IV. С и л овањ а

Силовањс је најтсжс утврдити, због тога што се силованс жснс стиде
признати сиоју срамоту. Али ио великом броју заражсиих жсна, ванбрачне
дсцс или дсцс ро1>епе за ирсмс мужсвљсг осуства иалази јасно да је силовање
вршено у врло всликим размсрама. У сваком округу има читавих ссла у којима се мсштаии жплс да ни јсдна жена иреко 12 годииа нијс остала поште1>сна. Гасвим јс разумл.иво да бугарски војници и комитс« којима је било допуштсно убијан.е и нљачкањс Срба, нису спрсчавани од својих старијих пи
у силован.у српских жсна. Бугарски владика Мслентије чак јс у цркви проповсдао да женс нс трсба да сс клоне бугарских војпика, јер баш и да остану
ОД II,ИХ ГСШКС, ТО ИИЈС т а к о р ’1>51В0.

У варошима официри и иолицајци злоупотрсбљавали су своју власт у
цил>у силовап.а. Опи су позивали ма под каквим изговором женс у своју канцеларију и ту их силовали. 11<>1»ни претреси стана и интернирдн.е служили
су им у истом цил.у; многима је женамл поручинаио да ће бити интсрниранс
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ако се ле буду дале, или су л.ихови мужсви били интерпирапи, да би се до
н»их лакшс могло доКи.
У колико су се поједили случајеви силовал.а могли утврдити лризнал.ем и сведоцима, бугарска су силовања била помешала с врло миого садизма.
Мајка јс силовапа у присуству кћсри н кћи у мрисустиу мајкс. Ирло се често
дсшапало да су женс мучелс оило прс било после силоиап.а. У бугарским полицијама жсне су бивале нрво бијснс па онда силошшс. 1>угарски иојници
убијалн су пожем мли бајонстом девојке којима би узели леииност. Оио су
чилили чак и бугарски официри. У пожарепачком округу десила су се два
грозна случаја. Поручлик Чаидарси послао јс заражеле нојлике да силују
леииле дснојке, а леки Мијура <1>ердинанд пустио је иа једлу желу пса.
V. И н т е р н и р а њ е
Илтерлирал.с цииилног стаповлиштва иочело је, чим су Бугарл ушли
у Србију. Оло је узсло »елике размере ларочлто у Ма'1'.едомији, гдс су Бугари
путсм иптсриирања мислили да разбијају свс всћс комллексе срлског жпил.а,
п гдс јс из појсдшшх села одиедело сне мушко стаионништно. Услед тога
путони из Маћсдонијс у Бугарску били су тако закрчснн, да су Пемци паилазили
на лајаећс сметл»е у е.номс размештап.у трупа, и због тих војних разлога тражили да сс иитернирање бар за неко иреме обустани.
Онака једна мера као што јс интсрлирање цивилног сгам онниш та ие
да сс личим брамитл. По начелима мећународног прана цииилло становлиштво
ужина праио личле слободе и ле може бити одвоћело у заробл>спичке логоре.
Као нолициека мсра, илтсрлиран.е јс допуштено само ирема одређелим лицима због одрсћсних поступака. Бугари мећутим вршили су иитернирал.е у
маслма, проширујућл ту мсру чак и ла малу децу којој се зацело никакав
одре1јели постуиак није могао улисати у криницу. НаЈзад бугарска интерниран.а вршсна после снршених операција, лису се могла браннти ни војним
разлозима. Лишспа сваког оправдања она сс могу карактерисати само као
насилпо одузимање слободе.
Она овака лроизвол.ла мсра била јс нарсћена од самс бугарскс Нладе.
Постојс документи из којих изнлази јасно да јс она сама наредила нлгернирање свих српских свештеника, учител.а, народних посланика, официра, и
осталих »стмњнвих лнца«. Да она нијс била протинла илчсрииран.у у неликим
масама ииди се всћ и но гомс што је у Бугарској била припрсмила логоре
којн ћ с све те масе да приме.
Илтернирање сс вршило безббзирно и произвол>по. Интерлнрало се
и мушко и желско, и старо и младо. Пачелник у Врању Димнтров иаш ао се
лобуђел да протсстује противу пачина на којн се интериирањг ирше. По
н.еговом тврћењу, иитернирани су чак и старци од преко 80 год., затим
сакати н полуслепи л»удн, болесници дигиутп нз постс.ве и т. д.
Никоме ниједаван никакав разлогзаш то се интерпнра, илн му јс просто
речено да се интернира зато што јс Србил. Локалле власти којс су састављале листе интсрнираних у споразуму са комитским организацијама, руководиле су се пеки пут иајнижим личним побудама. Поменути начелник Димитров
оптужује мајора Иљкова, да је д а о интсрниратм једног лекара из Врања само
с тога, што му се жсна тога човека сунише допала.
Интерниранима није оставл»ено вре.мена да се сиреме за пут. Терани
су махом како су се затекли, у з ударе кундака и псоике бутарских војника.
Путовали су пешице или у сточним фургонима; кад би дошли у коју нарош
ни преноћиште, трпани су у подруме какнс хапсане. За јело давано им јс
мало хлеба, па и то само по изузетку. Пранило је било да се сваки храни о
свом трошку. Добар део интернираннх умро јс всћ на путу, или стигао тако
исцрпен у заробљенички логор да је ту одмах издахнуо.
Приликом спрозоћсња интернираних дешавала су се сва она насиља
која смо већ побројали, — и злостављањс, и силован.с и пљачкањс, а ире
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снега и пиитс свега убијлњс. Постојале су извосис стлнице на којимп сс убијањ е вршило по плану. Иајглавнија од тих узпутних кланица била јс у Сурдулици, где сс налазио јсдан Одбор који је дочекииао сваки спроиод иптернираних, и комс јс ио!> спровода прсдавао листу лица за убијањс, састаиљспу
од комитске органиаацијс оног краја из кога јс спровод долазио. (трдулички
одбор ову јс листу још и сам допуњавао. Преко по1'., сви ти који су сс налазили на листи бнли су претрссани и олљачкани. Сутра у јутру изво'|>сни су
изиаи Сурдулнцс и убијани на разне начинс. Испрна су убијани и:* пушака,
али како сс тај начик показао незгодан због разлсган.а' пуцња, усиојсн је
други један. Жргиама су пезииане руке наопако, па им је онда заданапо ио
десет до пстнајссг удара ножем у лсј»а. Али, како сс дешавало да л.уди и
поред добинсних рана остаиу живи, прибегло сс убијању моткама. Удари мотке
заданани су ио потил.ку, и то с таквом жсстином, да смртуслед распрсканања
гланс и мо.:га пасгмш одмах. Убистапа су вршили војмици из 10 чстс 12 нука
и нојницм >1.1 .» стапнс чсге. Убијани су приснсгиено ирофесори, учитсл.п.
енешгсиици, судијс, адпокати, тргоици. Код Сурдулицс су погинулс нскс нрло
полнатс личпости у Грбији. као на пр. Тома Бафировић, народни посланик;
Тома Г>ур1>сви1., прсдседник смедеревског Прносгспсног Суда, Тома Микнћ.,
судија нрањског суда. По оцсни мештана побијсно јс свега око 3.000 људи.
Живот у заробљеничким логорима где су интсрнирани били смсчитсии.
бно је тако уре1>си као да сс намерно ншло на њихово истребљеи.е. Љихови
су станови били рћавн: било је логора где јс јсдан део иш ерпираних живео
на пољу, без крона. Они који су били смсштснм ио баракама, зсмуницама и
шаторима, спанг.ли су на даскама или на голој зсмљи Слама им иијс дапаиа.
Вараке су често билс рђаво начињенс п лропушталс кишу. Увсћим логорима
оне су билс препуне: по 100 људи било јс грпапо у бараке иачињспс за 20.
ЈБуди су остављани без одсла, рубља, обућс. Када је дотрајало оио
ш го су собом донсли, они су остали у лроп.цима, без кошуљс, босоноги. Пису
ни купани ни дезинфектоваии. У јсдном лог*»ру (1>умурџанн) иијс било ни
чесме <ш бунара. Скоро сни заробл.снпцц бпли с\' нашл>иви.
Храпа је бнла слаба. У неКим логорима састојала сс само од хлеба и
једпс чорбсбсз мсса, зпКињснс паприком. Хлсба сс добијало од 200—600 грама.
Санитстска служба тако рећи није постојала. Ретки су логори гдс јс
било бугарских лсклра и бугарских апотска за ннтсрниранс. У ипјвишс случајсна болссници иису п])сиоше!1и у болиицс. иего оставл.аии у сиојим баракама. То је раћеио чак п за време заразс. Кад је у Сливспском логору избно
пеганац, доиели су интсрниране и из других логора, па их помсшлли са болссницима. Интсрнирапи су уистребл.авани на тсшкс радоне, као на примср
иранљење друмоиа, рад у мајдаиима, донлачење граће из плапинп и т. д. 11а
тс радоне терани су голи и боси по најиећој зими. У заробл.спичким логорима злоставс су билс снакоднсвна појава. Сваки дан с а в је логор изаоћсн на
прозивку, и морао сатима чекати, чак и но најгорем времсну, старсшину који
јс нршио прозинку. Туча тако ре*ћи нијс престајпла. Она се нршила ма под
какним изговором или и бсз изговора. Сами Бугари говорили су снглеским
заробљеницима да Србс туку с тога ш тосу Срби. Т у ч а је вршснл прсд искупл.сним логором, нод надзором самог команданта, који је и сам ударао попал.апу
жртву корбачем или снојим тсшким нојничким цокулама. На друштпсни рапг
није сс гледало пишта. Тучен је једаи ниши официр, један прсдссдник Апелационога Суда, чак и диа иародна посланика Илија Анћелкоиић и Димитријс
Машић; први зато што је рекао: »лаку ноћ« на српском а пе па бугарском.
'Гучење јс било тако жсстоко да су нски умирали од батина. Порсд л.уди тучене су и жене.
Прско иоћ нршсно је прстресоњс и пљачкање заробл.сникл. У то доба
нршеио јс и убијлње. Ко би год изашао ноћу ради нужде, ризиконао јс да од
страже буде убијеи из пушкс или кундачки прсмлаћен као гобожн.и бсгуиац.
Његон леш оставл.ан је да га виде сутра сви интернирани.
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Интсрнирани су ударани и на моралнс муке, које су се састојалс у
томе што им је била ускраКена сиака прениска са породицом.
1>рој лица који је пропао у :»аробл,спичким логорима од изгладнелости,
алразпих болести и премла'1нтаља, крло јс нелики. ()д 100.000 интернираних
није сс нратило нише, по досадашњсм рачуну. од Г>0.000. Они пак који су с.е
нратили, налазе се у жалосном здравстнсном стању.
VI. П орези , р ек в и зи ц и ја и др. намети.
У цслој зпузетој Србији Бугари су иршили такну екопомску сксплоатацију да је морало до*ћи до осиромашења народа. Протинно чл. 18. Хашког Праиилника они су унели споје неносредне порезс на мосто наших. Ти норсзи разликонали су се од паших снојим сганонима, марочито код норсза на ноКн.акс,
код норсза на изнссне врсте земл,ишта, код ујсдин.епог порсза на нриход од
рада и канитала и т. д. Били су зансдени и иеки нони порези па пр, сточни
иорез, тако зи. бсглук. 0 начину како јс иршено разрсзииањс порсал, нсмају
сс за сада још подаци за све округе, али по ономе што се зна за појсдинс
округе, може сс мислити да је разрсзииањс нршено без икаква обзира на економску моћ порсских обвсзника. На пр. у крушевачком округу ссл.ани тврде
да куКа, која је раније под Србима плаКала 100 дин. на имс свих пореза и
прирсза, морала јс плаћати под Бугарима од 1.000 па до 2.000 лева. Лични порсз пла ћала јс снака мушка глаиа нреко 20 год., бсз обзира на то да ли је била
у селу или интернирана од стране Бугара. Поред пореза биле су унедснс и
многобројнс ноно таксе, чије је прописинање било остављено на вол»у прсдседпицима онштима. Таксс су сс пла*ћале за снирање, за певање, за одлазак
из мсста у мссто, чак и за одлазак на својс имањс ван села. У овом послсдњсм
случају такса је износила 1 лев.
Српски повац био је иамерно побијсн. Народ је био нозван да одмах
кодсрсских финансиских власти размени саисрпски нонацза бугарски иапирни
за нолонину нрсдности, и ако су у слободном промету за српску нончиницу
могло добити до 8 лева. После извесног времена срнска новчаница била јс ироглашсна за панир бсз врсдности.
Порсд овога расписивлне су и контрибуције. У Поморавд>у онс су имале
отворено казнени карактер. Ту се за најман.у ситнииу ударала контрибуција
од ЗОЛКН1 5(ММ)0 лева. У Маћсдоиији контрпбуцмји био је дат карактср добронол.них прилога. Од појсдиних варонш узималс су се огромне суме за бугарски Црвсни Крст. Куманоио јс морало дати ирско 20.0(Н> лева, Призрсн 1.Г>00
лена, Охрид око 2.(МК>. Колико су се они приходи чинилк недрагоно.вно, ниди
се по томе, што је у том истом Охриду, који је дао око 2.000 лена, нладала у
то исто нреме таква нсмаштинл, да јс охридски митрополит молио да се у Бугарској купе прилози за ту варош. Мсто тако владала је и у Призрену страховита нсмаштина, од којс јс ио рачуну католичкога владикс у томе месту
умрло до 1.000 л>уди у току само једнс 1017. год.
Осиромашење народа била је највс^ма узроковано бугарским системом
реквизиција, који јс нарочито био тежак \* Маћсдонији у области војне зоне.
Бугарска Влада захтенала јс да сс рскнирирањс врши до крајн>с мере скономске мо^ћи становништна. Њеии потчињсни органи чинили су свакојакс злоупотребе. У неким крајснима нису данали никакве признанице, у некима опет
давалн су само ономе комс су хтели. 'Ге су признанице често гласиле на мању
количину него што јс било у ствари узето. Дешавало се чак да власт на прсвару или под претњом узмс натраг признанице које је један пут била издала.
VII. П љ ачк а
Под бугарским режимом у заузстим српским крајевима пл>ачка се јавл>ала као редовна радња војних и гра-ћанских власти. Она је пратила све
њихове мере. Она јс била тссно спојена са рекнизицијом. Кад би официр
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или нојник реквирирао чију кућу зп становањ е, он није пропуш тао да опљачка
свога домаћина. Бојник се задовољанао готовим новцем, оделом и рубљем.
Официр је паковао цео намеш тај и иснракао у Софију. Н ајгоре су пролазили ссоски домаКини којима би један одрсд војника дош ао у стан. Ови би
сс начинили потпуни госнодари н>еговог домазлука и при поласку погерали
са собом и сву његову стоку.
Пљачка је врш ена такофс и приликом премстачина, које су наре1>иване врло чссто, тобож ради изналажсн>а оружја и срнских књига. Тада су
долазили у кућу многобројни оружани л.уди, полициски органи, комите и т. д.
Лсдни су чували стражу, други грдн.ом и злоставом збун>ивали чсл.ад, трсКи
односили ствари из |{ућо.
И нтернирањ е и притваран.с били су особито згодна средства пљачке.
Чим би ко био интсрниран или затворен, бугарски полицајци, војници и комитс навалили би на њсгову пусту кућу и опљачкали је сву. Интернираномс
никада се није допуштало да понесс много стварн са со б о м : требало је да
ш то више остави код кућс да 6и се ш то више могло опл»ачкати.
Когод је био од 1>м ара убијен, био ј е у исто врсмс и опљачкан. Ова
убиства спојена с пл>ачком бинала су чсста нарочито у Маћедонији. Код гамошн>ег света, због имовне неси1уриости под Турцима створене су навике
тезауризирањ а и в о јн и ц и и комитс убијали су п о јс д и н с газде само с тога да
доћу до готовог новца за који сс претпостављало да га мора имати. Породицс убијених редовно сс жале да им је однсто из куће, по 10, по 20, по 50,
па и више наполеона.
Пљачкс у велико врш енс су приликом евакуација. У борбеној зони
било је често иарећивано евакуисан>с појединих мсста тобоже из војних разлога. ('тановниш гву је остављ аи кратак рок за исел»ен»е, с препоруком да
понссе ш то мање ствари, је р ће му се убрзо допустити иовратак. Чим би сс
становниш тво удал.ило, представници граћанских и којних класти почијволи
су пл.ачку свнх приватних станова, спаљујући ствари којс нс би хтели или
нс би могли понети. На овакав начин оп.вачкани су поред других мсста и
Дојран и Баландово.
Карактеристично јс да јс пл>ачку вршила и сама бугарска Блада. 1Бене
наредбе о бсзвласничким имањима пису ниш та друго него чисто пљачкашкс
мерс. Сву покретну имовину српске државе, као и сиу имовину оних српских
држављана који су се били повукли са српском војском, она је огласила за
имањп која немају сопственика, и према томе изложила јавној продаји у
корист државнс касе. Она се тако мало стидела овог свог поступка да су у
бугарским новинама стално изилазили огласи о тим продајама безвласничких иман»а.
Поред обичне пл.ачке Бугари су вршили и уцене. Тражили су од л»уди
новаца да их не би убили, затворили и интернирали. Обично пошто би добили
новац они би ипак вршили и убиства и затваран»е и интернирањ а. У Маћсдонији било је примера да сс послс изврш сног убиства тражи од породицс
откуп за убијенога, дајући Јој уверавањ а да се он још налази у животу. Суме
добивене путсм уцснс биле су неки пут врло знатне. У опш тини грабовпичкој округа тимочЈчОг, комитски војвода Риста Чауш узео је једномс човеку око
8,000 динара а другоме око 18.000.

VIII. К у л у к
Кулук ј с био нарсћиван ради преноса м)’ниције и хранс на положаје,
ради копања шанчсна и ровова, ради подизања одбранбсних постројсн>а, ради
граћењ а путева и желсзничких пруга и т. д. Кулук је падао врло тсш ко народу због тога ш то јс нарсћиван на врло безобзиран начин. Т рајањ е кулука
јс било неограничсно: на кулуку осгајало се недељама и месецима. Људи су
тсрани на кулук на врло велика остојањ а. За све време кулучсња исхрана
људи и њихове стоке падала је на њихов лични терст. Морали су кулучити
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спн, чак и старци, жене, дсвојке, деца. Кулук је неки пут употребљаиан и као
казна за србомане. У том случају кулучен.е је било једно дуго мучење. Кулучарп су тучени. убијани. оставл>ени без крова, огрева и хране, исго оиако
као и интернирари у заробл>сничким логорима. Код кулучара н.ч кичевском
нуту смртност је била из тих разлога огромна. У.мирало јс дксвно ‘20 до .40
л.уди, а за врсмс хладннјих дана и по 10 до ->().
! \ . Р у ш е в и н е и п аЈБ е в и н е
П од и зго в о р о м в о јн и х р а з л о г а , под и зго в о р о м с п р с ч а и а и .а б у н а , а нски
п у г и б ез и к а к в о г и з г о в о р а , и з ч и с т е м рж п.е п р е м а С р б и м а , 1>угари су нем и л о с р д н о р у ш и л и н пали ли ср п ск а с с л а и ср н ск е дом оие. Н а п р . у то п л и ч ко м
о к р у гу с е л о А л ек сан д р о н ац и зг о р с л о ј е с к о р о ц е л о , у о м н п и н и г р гу р с к о ј,
н а јб о гат и јо ј у цслом о к р у г у , о д 320 к у ћ а о с т а л е с у сам о днс, о ш т и н е б ањ ск а,
р а ч а н с к а , д о б р о д о л ск а, п и ан к у л ск а, л у к о в с к а с к о р о в и ш с н е п о с т о је ; б р о ј н зго р е л и х з г р а д а н зн о си у т и м о п ш т и н а м а п р е к о .>.000. У д о јр а п с к о м с р с з у , од
Д о јр а н а и В ал ан д о и а о ст ал и с у сам о зи д о в и , у ш е с т д р у гн х м еста б р о ; дом ова
с м а њ е н је з а д ве т р е К и н е ; ц ео с р е з који је п р е р а т а и м а о ЛО.ОЈК) д у ш а б р о ји
с ад а с а м о 5.000. У вел еш к и м сел и м а запал»ене с у к у ћ е св н м а ср п ск и м п р и ац и м а. Б о м б а р д о в а њ с и а р о ш и Б ито .ђп, к о јс н и је б и л о п о т р с б и о и а и о јн и х р а з л о га и ко је ј е е а т р л о ч и т а в е у л и ц е , свед о ч и такот»е о б у гар ск о ј м ан и ји р у ш е њ а
с в е га ш т о ј е ср п ск о .

Штста матсријална коју су Бугари нанели својим намстима, пл.ачкама,
уценима, рушењима и т. д. огромна је . Да би сс могла бар приближно представити њсна нсличина, треба имати н аум у; да су Бугари опл.ачкали сиу иокрстну имовину српскс државе, да су опл.ачкали свс ствари свих Срба који су
се повукли са српском војском, да су исто тако опљачкалн свс ствари опих
лица која су они само интернирали, да су под изговором рекиизицијс одузсли
сел»аку сву храну и сву стоку, да су читава ссла спал>ена и да су многобројним
нородицама порушени домови, н т. д. Без нарочитих комисија које бн прорачунавале учин.сну штету месецима. она се не може утв|)дити. Овде сс можс
само рећи да је врло могућс да она ианесе неколико милијарди.
X. О днаро!)авањ с
За времс снојс окупације Србије, Бугари су силом иллсти стално нокушаиали да наметну сноја народна обслсжја целом станошипнтну. Опи су иошли
од те постанке да на свој тој територији коју су заулслп, стнпујс чист бугарски народ, и да с тога власт има пр.чна да гопи сиакогоног ко сс нс би хтсо
понашати као Бугарии и да уништи снс оно што би могло служити као материјалпи знак да заузета територија нијс бугарска него сриска.
Ирио јс био забрањем српски јсзик. Бласт јс саобраГ.ала само на бугарском, и ставила публици иа зиање да 1»о снака молба и жалба па српском
јсзику бити всћ због тога одбачена. Али, пс само у зиаиичном саобраћају,
нсго и у принатном, српски је језик био забраи.си, као што се види из једне
наредбс управитеља вароши Скопља, гдс се каже да се срнски не сме ни говорити ни писати. Ж ене и л»уди батииаии су само с тога, што су рекли «добар
дан» на срнском а нс па бугарском, и ако јс сва разликл између тс речи на
та два јсзика еамо у једном слогу. Сви су становници мојјвли дати својим прсзимепим;: бугарско обличје, и у њиховом завршиом слогу заменити «и1>» са «ов».
Ако би које дете носило име које није познато од Бугара, оно јс при уписиван.у у школу добијало једно друго, чисто бугарско имс.
Као шго је прогоње српснки језик, тако су прогоњенс и српскс кн.игеј
Свс су српске књижарс претресане, српске књигс иокупљенс и уништснс.
Обично су спаљиване или бацане у реку. ;?а српским кп.игама трагало сс чак
и по нриватним станоиима, где се предаја ки.ига изискинала исто оиако строго
као и нрсдаја оружја. Многи л»уди и жене батинани су само с тога, што се
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сумњало да прикривају српскс кн.игс. Лли нс само српске књ игс, нсго су и
српски рукоииси упиштшшни. Српско слово имало јс сасиим дц ишчезнс.
Црквенс исудске архиие униш тснс су нотлуко, сем ш то су из цркпсних архива
сачувани, због рсгрутоиаи.а, нротоколи крштсних.
Српске школе и цркмс оиле су заткорси е; српски учител.и и сисштсници убијсни или интернирапи. 11а нским мсстима Бугари су се окомили и
на саму школску и цркисиу зграду: свс су стнари од вредности биле разкете,
остале моломл.еле. Има примера да су школске зграде и манастирски коиаци
сасвим разорсни. У мржњи на српску цркиу, Бугари су терали до бсстијалности. Они су поганили српске олтарс, скидали голс српскс калу1>срицс, јахали
срнске свсштеникс и калу1>сре, пл.ували им на браду, затварали их но најгорим
■Кумсзима и у случају интсрнирањ а тсрали их псшкс без зимског одсла и обукеј
и јо ш ту кл и кундацима. У запобљсничким логорима употрсбљавани су на нрање
соба, изношсн.е Кубрета и чишКен.с нужника. Оии су били у тако бсдпом
стан.у да јс јсдап од њих умро од ваш ију. Од силног злоставл>ан.а нски су свсш теници померили памеКу, а неки, на супрот свима забранама својс всре,
илвршили самоубиство.
Српски 'историски спомсници разоравани су. У македопским црквама
брнсапи су сви стари српски натписи, ликови српских нладалаца и свстаца
нрсмалипапи, и на место н.их исписаии ликови бугарских владалаца и систаца.
0 томе да јс М акедонија нскад, у средњем веку, била под српском влишку,
пијс смело остаги ни трага.
И оредстарих сриских споменика, ниш тсни су такође и сви матсријалпи
Ј.рагови српског пролаза кроз Македонију од 1912—1014. год. Сви иаркови, све
чссме, сви гробни сномеиицм иодигиути од Срба, били су р азо р сн и ; гробл.а
српских војиика просто су сравњ ена са земљом.
С овим 11рога1!>ањем ернеке народпоети иш ло је упоредо н патурап.с
бугарскс. На место затворених српских школа и цркви, биле еу отворене бугарскс, којс су имале да служе као ередства народие пропагандс. Иосекнван.с
бугарских школа било јс строго обавсзно : родитељ који нс би дао дстс у школу,
ризиковао ј е да изгуби право на животне иамирпице и з државних магацина.
У школама сс обрат.ала нарочита пажња па бугарски је з и к , и глсдало да сс
деца иауче најчистијем бугарском акцснту. Проповеди у цркви билс су надахнуте најбешњим шовинизмом. Нелсшки владика Мелентијс говорио је да свака
породица треба да сс одрсче спих сиојих чланова који су избсгли са Србима.
Ако би се ови једнога дана вратили, њихова родбина трсбала би да их отсра
р еч и м а: «Склањајте се са овога прагл, ми смо Бугари а ви Срби!»>
Становништво јс натсривапо да узмс учсшЋа у свима манифестацијама
бугареког пагриотизма. Бугарска јс иолиција разрезпла на опш тину колико
која прсма броју свога становииш тва има да приложи за бугапски Црвени Крст.
Т у је суму опш тина распорскинала послг на сноје члановс. Кад би неко молио
за ослобођсн.с кога сг.ог интернираиог рокака, о н је на имс откупа имао да
да и један прилог за фоид бугарске ратнс сирочади. Когод нс би учествовао
у бугарским нарпдним празницима, рслштшзиим свечапостима и у пословима
њиховим патриотско-културиих друш тава, имао је бити кажп.си. Јсдан н.ихов
књижсвник, Лриаудов, држао је по цслом Иоморавл»у прсдавањ а, к а к о јс с т а новниш тво тога краја од искони бугареко, и после тих прсдаван.а од иубликс
су се изнукавала писмеиа признањ а, да јс она по оеекан.има бугарска. Ј том
побугараван.у ишло сс тако далско, да се л.удима забран.ивала свака веза са
њиховим најближи.м рокацима, који су били избегли са српском Владом и са
српском војском. Мрсписка с н.има онсмогуТ.апана је на свс иачине. Дсшавало
се чак да иско будс саслушаван и шамаран у полицији због новчаис помоки
која му јс била дошла од кога избеглог рокака.

XI. Повреде српске државне суверености
Као ш то нису пош товали права српскс народности, тако Бугари нису
поштоиали ни пранд српскс државс. Од трспутка уласка њихових трупа у
2'
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Србију, они су сс стаиили на глсдиште да српска држаиа не постоји »ишс,
и да је заузста српска област, и бсз формллно изиршене аиексије, постала
бугарска. Прио, њихока управа, па онда м н.ихони судоки, били су уведени
свугде. Од старс српске унраве ос>ао је само по који опшгински писар, али
под услоком да и о» у најкра-Ксм року научи бугарски. Ски ти чиновници и
судијс били су докедсни из Бугарскс. У источној Србији, нз Бугарске су били
донедснн и сами прсдссдпици општина.
Наместо српских закона заисдсни су бугарски. Порсза јс наплаћивана
по бугарским законпма. Српској нокчаници после изг.есног времена нијс се
признакала никакка вредност, а српгкп дипар, нрко побијен за полонииу.
покучен је послс из течаја са строгом казном за онс који би га и дал>е чтвали.
Српска држакна нмовина просто јс разграбљена, без обзира на то, да
ли јс била таквс ириродс да је, по пронисима мсђународнога прака, могла
бити ратпн плеп или не. Све што сс нашло у др;ка;:ним канцсларијама, однето је у Софију. Као ратни плен. иасунрот чл. 56 Хпгјког Прави.ншка оглашене су чак књпге и рукоцнси нлродне и унилерлитетске блблиотеке. Зграда
српског послансгна у Софијп била је заузета за Комалду Мсста, намсштај
распродан, архика узанКсна а јсдан секретар, који је ту бно остао као чувар,
унућен у зароб.1>с1ШЧКП логор у Хаскоиу. Овај начин поступања са српском
државном нмокином Буглрн су нракдали тимс, да је српска држава пропала,
и да се ске што јс њој припадало пма сматрати за гез пиШиз.
У иези с оним игнорисаи>ем српскс држакс стој»1 н то што обавештајни
одсск бугарског Црвеног Крста нпје нсирва признавао истоимени одсск српског Црвеног Крста и што јс бугарска влада стално чинила сметње испорукама српског Црвеног Крста за заузстт ( рбнју, па чак у један мах ове и
формално забранила.
Али бугарско прискајање суверене власти у заузетој Србији достигло
је врхунац, кад јс Бугарска нарсдила у њој, противно чл. 23 Хашког Правилника, регрутовањс којни.ч обвезннка, натерујући на тај начин српске држакл.ане да се боре против свога властитог кра.Ђа и своје властите браће.
Позпки регрутних комисија наишли су на бескрајно слаб одзик у целој заузстој Србији, тако да је бугаЈЈска клада морала мрибећи дракопским м<’рамл,
као што је стрел.аи.е нојиих обкезника који се ие би одазкали позику рсгрутних комисија. Кад се и оие мере иису ноказале усиешне, бугарска је
клада покушала да за нсодзмкањс којних обмсзнпка пачинп одговорпим цслу
њихоку породицу и цело њихоио еело. Оис мере противу нородице и протику
села она је иокушала да примсии у источној Србији али нс и у Маћедолији,
јер се бојала да у тој области тако блиској солуиско.м фронту нс изазокс буну.
У источној Србији мећутим те су мерс изазкалс код стаиовииштка једам снсргичаи отпор, који се сам од себе, п без нотстицања са странс нрсткорио у
прану буну, коју Јс бугарска Влада са тсшком муком успела да угуши.
XII. Зак љ у ч ак
Може се слободио рећл да нсма ииједнс одрсдбс Хашког П])авилника
и ниједног начела мећународног права које Бугари ниеу п о к ј ј с д и л и за крсмс
своје окупацијс Србијс* 11>и.\ове повреде мсћународног права не п|)сдстак.1>пју
један низ аката, који, ма колико многобројнн, не стоје један с другим у кези.
Цела њихова управа у заузетој Србији била је падахнута једпом оснокном
идејом која се’ иикако нс слаже са мећународним нравом, п из којс су после
фптално проистицале скс њиховс повреде тога п|)ава.
Бугари су пошли од тога, да су они иостали, не само фактички, него
и пракни господари све заузсгс Србије; да јс цела та област чисто бугарска
земл.а. у којој, по стнографским принципнма. н.има приппдају ска прака законитог господара. О етиографским принцилима ннје мссто дискутовати овде.
Може сс приметити само то да су сс у овој прилици ти пршшипи показали
доко .ђпо елаетични да опракдају присвајање еких оних крајеаа који су пот-
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пали нод Бугаре захвал>ујући разним ратним случајностима, и мећу којима
је било и таквих које дотле ни најжеш ћи бугарски шониписти нису обележавали као бугарски. И наче, и сувиш е је ја сн о да, п о мећународном праву,
никакви етнограф ски принципи нису допуш тали Бугарима, да на основу своје
војне окупације заведу у Србији један политички режим који би је начинио
бугарском провинцијом.
Сматрајући да јс сва заузета Србија чисто бугарска земл.а, Б угари су
били озлојеђени, када су у там ош њ ег становниш тва, како у Поморавл.у тако
и у Ма+.едонији, наиш ли на један начин осећањ а који иије бно бугарски, и
који су они објаш њ авали јсдном »србоманијом« која јс, наметнута од српске
државне власти или од српске пропаганде, учинила да једпо чнсто бугарско
насел.е изгуби свест о својој правој народности. Т у србоманију они су били
реш ени да ш то пре, и пош то пого искорсне. Она је и сувиш е дсмаптовала
њихово позивањс на те етнограф ске принципе који су имали да оиравдају
њ ихов режим у Србији. На тај начин они су се нашли затворели у један
С1гси1из У1По5115. Да би могли правдати сноје врш ење пупс суверенскс власти
у заузетој Србијн, они су морали тврдити да је њ ?но становинш гво чисто б\'гарско, а да би опет могли ово тврћењ е одржати у важлости, они су морали
присвојити себи много всћу власт него ш то је власт војног заузнм ача, је р
ова кије била довол>на за деиациоиализацију заузете Србијс.
Дснационализација Србије онако како су је Бугари били схнатили,
била је неш то немогућс. Они су хтели да л>уди. одрасли под српском Владом
или васпитавани вековима у српском народном духу, заборавс одјсднннут да
с\' икада били С рби, и да се почну осећати исто онако добри Бугари као и
сами становнпци бугарске кра.1>евинс. Овако наглс промсне у области увср сњ а и осећаја нс даду се извести, и, уместо да то увиде, Бугари су, раздражсни теш коћам а на којс еу наилазили, стално појачавали притисак над
становниш твом свс докле он није иостао једна безпримерна ти р ан и ја. Л>уди
су били приморавани да мењају цркву, језик, чак и властито име; уопштс_,
губили право н а слободну духовну индивидуалност. Кад се дода, да се та ти
рппија служила свима срсдствима физичкс и моралнс тортуре, и да није прс
зала чак ии од убиства, оида изилази да су Бугари врш или у заузстој Грбији
нс само јсдн у власт која војном зауаимачу ис ирипада, нсго члк и јсдн у тиран ију која сс у данаш н.с врсмс ис допуш та ни јодној држави ни нј| д н»еним
властитим поданицима. Кад би дакас која било влада гонила у својој зсмл»и
једну националну груну онако како су Бугари горили Грбс под својом војном окуиацијом,* она би за цело изазнала иротесте и осуду целог цивилизован ог света.
Као сваки насилнички рсжим, тако је и бугарски режим у Србији постао убрзо не само рсжим насил>а нсго и рсжим корупције. Поједини органи,
када с\' осетили да им јс у гон>ен>у Г.рба допуш тено све, мокушали су да ту
неограничену м оћупотребс својс и али чн о богаћсњ е. Лко су убија.ш , батинали,
интсрнирали Србе за рачун бугарске народне идеје, они су н.Ђачкали и уцењивали за свој властити рачук. Научснм јсдан пут на ил.ачку н уцену, они
нис\' разликовали више измећу »србомана« и »несрбом ана«; ако су исприа
л»уди пл>ачкани зато ш то су србомани, после су оглаш авани за србоманс само
зато да би могли бити опл.ачкаии, — и тако су у Маћсдонији чак и некн
имућнији Турци доживели да буду оглаш ени за ислике српске патриоте. Пл>ачка
је постала у тој мери обслежјс бугарске управс да је била нестала свака разлика измећу пљачке и рекви.шције. Реквизииија била јс само име за пљачку
у великоме, која је обухнатала и упропаш ћавала читаиа села п варош и. Бугари су опустошили Поморав.не и М аћсдонију са истом оном бсзобзирнош ћу
и бездуш нош ћу са којо.м Немци Белгију и источиу Ф ранцуску,
и ио економској беди у којој су осгавили за собом тамош њ с становниш тво, никада се
не би могло мислити да су они у једном трснутку обележавали то становниш тво
као иераздвојан део своје нације.
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Вугарска исдела у Србији изилазс иа окпира обичпих попреда мс!»уиародног нрааа. 'Го су прости злочиип, — убистиа, злостаис, силоиаља, наси.ша лишси.а слободе, пл>ачке, уценс, иал>ешшс и т. д, Цсо бугарски рсжим
носи неоспорио кЈшминалан кај/актер.
Одгоаориост за оно лежи па бугарској Нлади и на бугарској Нрхоиној
Комапди. Ти чиниоцн не могу прсбацинати одгонорпост на мсснс оргаис, а
најмпњс на комитске оЈ)ганизације. Комитскс организацијс бнлс су истина
глшши изнршноци злочина, али оне нс бп могле дати пуног маха снојпм алочииачким ннстмнкгима да им сама Влада нијс останила о/фсшснс руке. У којој
је мс|)н Влада била задонолша њихоким радом, ниди ес по томс што јс њихоиом шефу Протогсрову дала !»еис|)алски чип, иослс сиих нсдела које су
комигске организације изнршиле у заузетој Србији.
Има један ииз знанпчних наредаба које утнр!»ују да су пајнише г|)а!»апске и нојнс иласги бугарске даиале импулс ла иобугаринан>с заузетс Србијс
сннма начимима и допуштсним и нсдопуштсним. МоЈ>анска нојнп обласпа
ипснскција издпла јс 29 маја 1918 год. једну ионс|)л>ииу пгфедбу од нсколико
штампаних сграна о снима могу!»им начинимп побугаринан.а. По тој на])сдби
ГЈ)а!>ани сс дсле на пст група: I) иесигурне којс трсба гонпти, 2) нсснгурис
којс трсба ироучавати, 3) неутралнс, 1) сигурие и ">) најспгурније који заслужују (рипоризнрање. Нееигурни које треба гонити то еу так о знани србомани;
најсигуриији који заслсжују фаворилирање, јесу лица која су успсла унс|)ити
буга|>ску нласт о свом бугаризму. У тој сс наредби изјжчно кажс: »Прсма
г|);г1>аним!1 и сењацима који се издају ш Грбе трсба да будсмо нсблагонаклони
и исуслуж11и сие дотлс, доклс потиуио ис саниају за своје бугарско порекло»>...
Српски је језик том наредбом строго забрањсн: забрањснојс чак употрсблшвати коју било српску реч; у нрилогу се налази један списак с|)пских рсчи
које су сс увуклс у обичан бугарски гонор, и које је у булућс трсбало избацинати. Усмснс или писмспс молбе на српском јсзику нијсдна нласт није смсла
узимати у обзир; прикатна препиека па српеком језику није сс допуштала;
нонор()!)С1|а дсца нису се смела крштавати српским именима; надгробнн спомеиици нису смслибити иа српском језику. У тој наредби која је дошла потто
су сви сјжски енештеници били убијени или интерниранн, они се опст обележаиају као глаини иосиоци срнске иароднс идејо, и жиио прспоручујс снима
властима да ииде да који од и.их случајио нијс остао још 11синтсрнира11. Поред
свештсника, жеис се истичу као иарочита смеги.а за побугарнпањс. Збогтога
сс властима препо|)учује да пс изилази жснама иа сусрет пи у чем, иа ни у
погледу исхранс сие док онс нс би отнорено изјанилс да су бугарке. (1вс
српскс спомсиикс треба уништити и на и.ихоним Ј>азналннама поди!>и бугарскс. Цсло је стапоимиштио дужно да учесгнује у бугарским |)адостнма, празницима и културним удружењима. Ко ие буде хтео то чипити. има се узсти
на одгонор.
Она шфсдбл пропнсшш за цело Помо|>аил>с од пачелпика ииспскције
генсраллајтнанта Персзона утн|)!»ујс да побугаЈ)ин!П1>е Србијс нијс било дело
појсдиних органа нласти него читав систсм уп|>ане, дубоко смишл»ен и дослсдпо изнсдсп. Та јс |1аредба карактс|)истична још и с оиог гледишта: када су
Бугари тако систсматски и бсзобзирно гопили еие што јс сјжско у Помо|>лил>у,
на које су сс њихонс претснсијс обелодапилс тек у току оиога рата, можс сс
мислити с какиом су еуровошћу поступали према српском жиил>у у МаГ.едонији на коју су п.ихонс претенсије билс много ])анијс1' датума.
Поред ове наредбс има и других које иссумн.иио доказују да јс гоњењс
Срба било парефииаио еа нрхоиа бугарскс иојпс и г])а!»апскс упргшс.
Забрана с|)нског језикл нарс!»спа јс ионе]>л>ино.м депешом министра
унутрашњих дсла од 12 фебруара 1916 год. Купл>сњс и уаапћинање српских
ки.ига и по књшклрама и но нринатним купама иаре!»сно јс од самс Врхоннс
Командс (распис штаба опсратииие војскс одЗ маја 1916 год.) 0 интсрнирању
снсштсника и учител.а гоно|>и се у акту министра нојиог од 15 дсцембра 1915
год. У свом акту од 2(> фсбруарп* 1916 год., врањски срески начелник изнс-
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штава врањског окружиог начслника, да је 24 фсбруара стрељпно 7 гил.анских
свештеника под комапдом пноручника Косиа, — штс зиачи да убијаљс наших
свсштеника није било дсло појединих разузданих комита, исго сс вршило под
командом иојнс власти а са знаљем цивилнс.
Смртна казна за све зароб.ћеникс и иитерниранс који нокушају побсЈш,
прописана јс карсдбом министра војног од 20 маја 1017 год.
Иај;»ад сви ужаси у заро6л>еничкмм логорима имлју се ставити на терет
бугарској влади. Тн логори нису били далско вап н.еиог надзора у заузетој
Србији него су били у самој Вугарској, и у свима н.нма поступано је са српсвим заробл.еницима савршсно на исти начип, са истом мсчовечношФ.у и
истом сииргношКу. Што сс ту дсшавало, нс можс сс приписивати само у
криницу појсдиних команданата логора. Вугарска влада зајсдио с њима има
да подпссс одговорност шго се у тим логорима српски живаљ систематски
утамап.ивао.
Литисрпска политика бугарскс иладе изво^ена је од њсних подручпих
оргаиа са једном бсстијалном бруталиошКу и са једним рафипираним зисрством, којс граничи садизмом. Сии ужаси најстрашнијих периода л.удскс историје, за које сс мислило да сс неко вишс иикадп понратити, живсли су поново
у оном дслу Србијс кроз који су прошли Вугари. 'Гу су сс л.уди пс само убијали а жснс силовалс, нсго су билс нримсњеис .спе врете тортурс и практикованс свс ирсте садизма, почсв од турскога набијан.а на колац па до каиибалског псчсња на ватри, — почси од силовање мајке у ирисустну кГ.ори и ккери
у присустну мајкс, на до пуштам.а паса на женс и омакажавања иолиих органа.
Код ових појава најважнијс је то да иису осамл»сни. Знсрства су чинили
нс само бугарокс комитс и бугарски војници, исго и бугароки официри; не
само бугарски официри псго и бугарска полиција. 'Го показује код Вугара не
само јодиу дивљу злочиначку мржњу према Србима по на особ. него још једну
способпост за такну мржи.у уопште. Цшшлизонан свет нс може остати према
гоме равподушан. Јодан народ способан у тој мери да мрзи, и тако иеобуздан
и бесомучап у својим излиннма мржњс, представља опасност за све својс
суседе, а срамоту за цсло време у коме живи. Он је заслужио једну примерну
казну, и то што строжу, јер га само она може освестити. да се у данашње
врсме злочини и нечовечности више не испла^ују.
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