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АПСТРАКТУМ: У чланку, пре свега на основу архивске грађе (јер
се ради о потпуно неистраженој теми), и релевантне
историографскe литературе, анализирамо питања везана за дипломатско и конзуларно представљање Краљевине СХС у Бугарској – начин функционисања, проблеме у раду, персонална питања и др. Тема рада нису спољнополитички односи; дотичемо их
се само у мери у којој је то неопходно.
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Политички и дипломатски односи Краљевине СХС и Бугарске1 успостављени су после Првог светског рата, јер су односи Краљевине Србије и Бугарске били прекинути због уласка Бугарске у рат на страни Централних сила и
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У домаћој историографији о југословенско-бугарским односима 1920-их писали су: Avramovski, Živko, O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1923.
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Живко, Питање балканског гарантног пакта и југословенско-бугарски односи 1925. године у светлу британске политике на Балкану, Војноисторијски гласник, 2/1984, Београд
1984, 87–111; Павлица, Бранко, Разграничење Југославије с Бугарском (1919–1922), Токови историје, бр. 1–2 (2002), Београд 2002, 7–23; Тасић, Дмитар, Присаједињење Цариброда
и Босиљграда Краљевини СХС 1920, Токови историје, бр. 3 (2007), Београд 2007, 121–131.
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напада на Србију 1915 године.2 С обзиром на конфликтни карактер српско-бугарских односа у претходном периоду, обележеном сукобима и споровима
око „македонског питања“ и етногенезе становништва Македоније (у циљу
превласти у стратешки важном јужном делу моравске и у вардарској долини),
ратовима (Српско-бугарски рат 1885/86, Други балкански рат 1913, Први
светски рат), као и династичком суревњивошћу, односе Краљевине СХС и Бугарске 1920-их година можемо посматрати као продужени конфликт, који се
одвијао под новим политичким околностима. Те околности су дефинисане:
прво, новим односом снага (однос победник – побеђени) и оним што исходи из
њега, а то је моћ победника над побеђеним, која је и симболичка и психолошка, али и реална (војно-политичка), с обзиром на међународну изолацију побеђених држава после рата; друго, новим међународно-правним оквиром односа две државе, а то је мировни уговор3 који је, махом за побеђену Бугарску,
предвиђао обавезе војног, политичког и финансијског карактера.
Политика Краљевине СХС према Бугарској може се посматрати кроз
две фазе: у првој фази, до 1926, доминантна питања била су извршење мировног уговора и обуздавање акције македонских комита. У тим питањима најдаље се отишло за време владе Александра Стамболијског (1920–1923) који је
био искрен поборник политике југословенско-бугарског зближења. У другој
фази, која обухвата другу половину 1920-их, примарни циљ Београда био је
да спречи да Бугарска постане део италијанских планова заокруживања и изолације Краљевине СХС, односно део пројеката о балканском и подунавском
пакту, којима је Рим покушавао да окупи око своје политике све државе Балкана и тако умањи утицај и значај Краљевине СХС.4 Промена дипломатских
представника у Бугарској почетком 1927 (одлазак Ракића и долазак Нешића)
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Дипломатско заступништво Краљевине Србије у Софији отворено је 15. јануара 1879.
Први српски дипломатски представник у Софији био је Сава Грујић. Посланство у Софији радило је до уласка Бугарске у рат на страни Централних сила. Дипломатски односи Србије и Бугарске прекинути су 23. септембра (6. октобра по старом календару). –
Ђорђе Лопичић, Конзуларни односи Србије (1804–1918), Београд 2007, 196–199; България 20 век. Алманах, София 1999, 999.
Нејски мировни уговор између савезничких и придружених земаља и Бугарске потписан
је 27. септембра 1919. Главни одредбе уговора биле су: Бугарска је изгубила Западну
Тракију и Јужну Добруџу и мање делове територије који су припали Краљевини СХС
(Цариброд, Босилеград, територије у струмичком крају и долини Тимока); уговор је
предвиђао репарације од 2,250 милиона златних франака, клаузуле о кажњавању ратних
криваца, реституцију у натури, као и редукцију војске и забрану мобилизације. Краљевина СХС је потписала Нејски уговор 5. децембра 1919. – Д. Попов, И. Божолов, Ц, Георгијева, К. Косев, А. Пантев, И. Баева, Историја Бугарске, Београд 2008, 310; Bogdan
Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941, Zagrem 1975, 17.
Видети о томе: Vuk Vinaver, Engleska i italijansko zaokruživanje Jugoslavije 1926–1928,
Istorija XX veka, sv. VIII, Beograd 1967, 73–165; Илчо Димитров, Българо-италиански
политически отношения 1922–1943, София 1996, 68–141.
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одраз је промена у политици Краљевине СХС према Бугарској, као последица
измењених спољнополитичких околности.
Кључна константа југословенске политике према Бугарској 1920-их је
непрестано инсистирање Београда да је „услов свих услова“ за побољшање
односа да бугарска влада растури базе Унутрашње македонске револуционарне организације (ВМРО-а) на својој територији и престане да даје логистичку
подршку организацији. Сталне акције ВМРО, спонзорисане од Италије (посебно у другој половини двадесетих година) биле су главни узрок перманентних тензија.5
У односима две државе улога дипломатије била је од кључне важности.
Дипломатски и конзуларни представници Краљевине СХС били су главни заступници југословенских интереса у Бугарској. Али, дипломате нису пуки извршиоци инструкција својих министарстава и влада, већ и сама личност дипломате (статус и углед који ужива, искуство које поседује) представља својеврсну персонификацију спољне политике државе. Лични углед који су поједине дипломате уживале подизао је углед земље коју су представљали. Важно је
запазити још нешто – сви дипломатски и конзуларни представници Краљевине СХС у Бугарској су имали претходно искуство у бављењу „балканским питањима“, било да су службовали у некој од балканских држава или у самој
Бугарској, или су се тим питањима бавили у оквиру одељења и одсека МИДа.

Посланства у Софији
Први представник Краљевине СХС у Бугарској био је војни делегат, генералштабни пуковник Милан Туцаковић. Он је одређен на захтев главнокомандујућег савезничких снага, генерала Депереа који је, 19. октобра 1918, од
српске Врховне команде затражио да пошаље официра који би привремено
био стављен на располагање генералу Трусону, начелнику штаба савезничке
војске и представнику при бугарској влади, ради регулисања питања проистеклих из примене одредаба примирја с Бугарском (потписаног 29. септембра
1918. у Солуну), посебно у вези са репатрирањем ратних заробљеника. Пуковник Туцаковић је стигао у Софију 27. октобра 1918.6 Све до пролећа 1920.
Војна делегација била је једини представник Краљевине СХС у Бугарској.
Она је представљала и цивилне и војне власти (јер се на њеном челу налазио
5
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О акцијама ВМРО-а и њиховим последицама видети: Дмитар Тасић, Војно-политичка
акција македонствујушчих’ у Краљевини СХС/ Југославији 1919–1934. године, Архив.
Часопис Архива Југославије, бр. 3 (2002), Београд 2002, 92–107.
Дмитар Тасич, Доклади на представителя на сръбското връховно командване генерал
Туцакович (През периода от присатигането му в София до потписиването на Ньойския
мирен договор), Военноисторически сборник, бр. 1–2 (2006), София 2006, 54–55.
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Делегат Владе и Врховне Команде7, како је гласила званична функција пуковника Туцаковића), и бавила се војним и политичким питањима.
Првог марта 1920. у Софију је упућен Мита Димитријевић8, „у својству
делегата Краљевске владе за све политичке и цивилне ствари“, зато што „још
није наступила могућност обнове дипломатских односа са Бугарском“. Министарство иностраних дела (МИД) је, такође, наложило да се капетан Миливоје
Милчић, предратни секретар Посланства у Софији, који је био придодат Војној делегацији при њеном доласку у Бугарску, „има сматрати као аташиран г.
Димитријевићу.“9 Тако је двочлана цивилна мисија Краљевине СХС почела
да функционише у Бугарској.
Одмах по доласку цивилног делегата дошло је до спора око надлежности између војне и цивилне мисије. Димитријевић се жалио МИД-у да је заступник пуковника Туцаковића (који је отишао на нову дужност), потпуковник Иван Докић, „разумео потпуно по војнички, да се ја њему упућујем као
потчињени“ и тражио да се Докићу стави до знања карактер цивилне мисије.10
МИД је у свом допису војном министру од 20. априла, разјаснио карактер нове цивилне мисије и зашто се она шаље. У допису се каже да су све државе у
Бугарску већ упутиле своје цивилне представнике (велике силе високе комесаре, а остале државе комесаре), и да је Војна делегација Краљевине СХС
остала последња „у смислу ранијих функција“ војних делегација, које су већ
претворене у Војне мисије и чија је улога сведена на чисто војна питања.
7
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Туцаковић је био делегат Владе и Врховне команде при штабу француске војске, а не
при бугарској влади. Ово је важно за разумевање карактера војно-политичког присуства
Краљевине Србије/СХС у Бугарској.
Димитрије (Мита) Димитријевић, рођен у Крагујевцу 1878. Завршио је Филозофски
факултет у Београду (1901), одсек филологија, историја, географија. Био је практикант у
Министарству просвете и црквених дела (1900–1901), гимназијски професор – приправник и суплент (1901–1903), чиновник Пресбироа МИД-а (1905–1907). За писара МИД-а
је постављен указом јуна 1907, а новембра 1913. за вицеконзула у Солуну. Априла 1914.
премештен је за секретара Посланства у Софији. На том положају га је затекао рат. После рата кратко је радио у дипломатској служби. Маја 1919. указом је постављен за секретара посланства у Петрограду, али је пензионисан после месец дана и разрешен дужности септембра исте године. Реактивиран је наредне године (1920) и постављен за цивилног комесара у Софији (у рангу секретара Посланства), где је остао до јула исте године, када је премештен за секретара Посланства у Атини. Септембра 1921. прелази у
Министарство финансија, као шеф обавештајне службе, где остаје до априла 1923, када
је изабран за народног посланика на листи Народне радикалне партије. Реактивиран је
(по други пут) у дипломатској служби указом из фебруара 1925, када је постављен за саветника Посланства у Бриселу, али је новембра исте године пензионисан у рангу саветника. – Архив Југославије (АЈ), Министарство иностраних дела КЈ, бр. 334 – Персонални одсек, фасц. 149, јед. оп. 472, Персонални досије Д. Димитријевића.
АЈ, 334-Персонални одсек, 149–472, Решење министра иностраних дела, Пр. Бр. 554, 1.
март 1920; Допис министра иностраних дела министру војном, Пр. Бр. 830, 21. март
1920.
Исто, Димитријевићево писмо Тихомиру Поповићу, Софија, 15. март 1920.
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МИД је саветовао да и наша Војна делегација изврши трансформацију, и смањи број чланова са 20 на 5 (три официра и два подофицира).11 Почетком маја
Димитријевић се опет жалио да Докић „сматра себе делегатом владе“, и да се,
без његовог знања, бави пословима који немају везе са војничким питањима.12
На поновну интервенцију МИД-а, и у духу дописа од 20. априла, министар
војни је 9. маја 1920. издао наређење да се, због доласка цивилног делегата,
Војна делегација трансформише у Војну мисију „са задатком одржавања везе
са француским штабом за чисто војне послове“. За шефа мисије одређен је
потпуковник Докић.13 Овим разграничењем мисија спор није окончан. Крајем
маја, Докић је отказао да одржава везу између француског штаба и Посланства (цивилне мисије), што је озбиљно довело у питање рад цивилне мисије,
јер је управо француски штаб одржавао везу са бугарским властима и преко
њега су ишле све рекламације делегација савезничких земаља у Софији. Димитријевић је сумњао да Докић ово ради „од ината“, и предлагао да се од министра војног затражи да га уклони са дужности.14 И Докић се свом министарству жалио на Димитријевића „због ненадлежног мешања у чисто војне ствари“, јер је једну групу војника који су дошли ради утовара материјала крагујевачког Војно-техничког завода однетог за време окупације, „на своју руку“
сместио у бугарску касарну.15
Поред питања надлежности, Димитријевић и Докић су се спорили и око
подела просторија у згради Посланства, у којој су биле смештене обе мисије.
Димитријевић је сматрао да као „дипломатски представник“ има право на
располагање зградом. Осим тога, тврдио је цивилни комесар, све војне мисије
су се иселиле из зграда посланстава у којима су становале после примирја, а
француски штаб је, за њихове потребе, у Софији реквирирао станове, осим
Војне мисије Краљевине СХС.16 Министар војни је 18. маја издао наређење
Докићу да преда зграду Посланства цивилном делегату, а за себе задржи „најнужнији део локала“,17 али спор није окончан. Докић, и поред наређења, није
11
12
13

14

15

16
17

Исто, Копија дописа МИД-а министру војном и морнарице, без броја, 20. април 1920.
Исто, Телеграм Димитријевића МИД-у, Пов. бр. 123, Софија, 4. мај 1920.
Исто, Министарство војно и морнарице – МИД-у (прослеђено наређење министра војног делегату у Софији, Пов. Ф. Ђ. Бр. 38, 9. мај 1920). Осим Докића, Војна мисија је
имала још четири члана: активни артиљеријски поручник Жарко Поповић, један активни наредник и два војника кадровца. После гашења Војне мисије (октобра 1920), Докић
је одређен за војног изасланика у Бугарској. (Д. Тасич, Доклади на представителя на
сръбското връховно командване, 61.)
АЈ, 334-Персонални одсек, 149–472, Допис МИД-а Министарству војном и морнарице,
Пов. бр. 1871, 30. мај 1920.
Исто, Министарство војно МИД-у доставља на увиђај рапорт потпуковника Докића од
9. јуна, Пов. Ф. Ђ. Бр. 3948, 17. јун 1920.
Исто, Извештај Димитријевића МИД-у, бр. 125, Софија, 3. мај 1920.
Исто, Допис министра војног министру иностраних дела, Пов. Ф. Ђ. Бр. 1060, 18. мај
1920.
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уступио зграду, иако му је цивилни комесар, за потребе мисије, одредио пет
соба – шеф Војне мисије је тражио све „просто из ината“, сматрао је Димитријевић.18 Докић, који је за седам чланова Војне мисије тражио четири веће
собе (седам соба би остало цивилном делегату и његовом секретару), одбијао
је предлог цивилног комесара да добије „три мале собице у кућици у авлији
Посланства“ и једну већу у згради. Тврдио је да Димитријевић одбија његов
предлог, јер жели да усели своју породицу.19 Спор је решен крајем јуна у корист цивилне мисије – Докић је сав намештај и просторије предао цивилном
комесару.20 Сукоб двојице високих државних представника указује на недостатак координације државних служби, дозу непрофесионализма и стављање
личних сујета и интереса изнад интереса службе и државе, што је доводило у
питање углед саме државе пред страним представницима које, како је цивилни делегат истицао, због сукоба око просторија, није имао где да прими (онако како доликује) када му дођу у посету.21 У методолошком контексту, сукоб сведочи о моћи и утицају културолошких фактора, као што је „терање“
ината, чија је основа у карактеристичном „менталном коду“ и етно-психолошком миљеу из кога су потицали актери сукоба.
За Димитријевића је ово био крај службовања у Софији, јер је убрзо
премештен. Разлог за премештај је, по свему судећи, било његово превелико
„упуштање“ у контакте са бугарском владом и рад на зближењу у мери која је
превазилазила оквире утврђене владине политике према Бугарској (овако је
сам Димитријевић тумачио могуће разлоге премештаја).22 При одласку, у клубу владајуће бугарске аграрне партије (Бугарска земљорадничка народна
странка – БЗНС) Димитријевић је, на свечаној опроштајној вечери коју је за
њега приредио лично председник владе А. Стамболијски, добио овације. Том
приликом се доскорашњи комесар жалио неким бугарским народним посланицима „да је премештен благодарећи грчким интригама због свог бугарофилства.‛'23 Димитријевић је и после премештаја наставио да користи своје
добре везе са бугарском владом – за новчану награду („проценат“) наплаћивао је од бугарских власти реквизиционе признанице даване српским држављанима под бугарском окупацијом за време рата.24

18
19

20
21
22
23
24

Исто, Телеграм Димитријевића МИД-у, Пов. бр. 183, Софија, 24. мај 1920.
Исто, Извештај потпуковника Докића (прослеђен министру иностраних дела од стране
министра војног, Пов. Ф. Ђ. Бр. 1506, 25. мај 1920).
Исто, Министарство војно и морнарице МИД-у, Пов. Ф. Ђ. Бр. 5071, 27. јун 1920.
Исто, Извештај Димитријевића МИД-у, бр. 553, Софија, 10. јун 1920.
Исто, Димитријевићево писмо министру, бр. 273, Софија, 4. јул 1920.
Исто, Извештај Тадића МИД-у, Пов. Бр. 111, Софија, 8. јул 1920.
Исто, Извештај Тадића МИД-у, Бр. 482, Софија, 10. октобар 1920.
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За разлику од претходника, комесар Јеврем Тадић25 (преузео дужност 5.
јула 1920) био је много обазривији у опхођењу са бугарском страном, доследно пратећи „линију“ званичне политике Београда. Приликом разговора са краљем Борисом, Тадић је напоменуо да је за зближење два народа, на чему је
инсистирала влада Стамболијског, „потребно да прође довољно времена да се
заборави најновија тешка прошлост“, да се ствари не форсирају, а активности
усредсреде на културну, економску и трговинску сарадњу.26 Иначе, Тадић је
предао акредитиве 23. августа и тиме постао први дипломатски представник
(у рангу отправника послова) Краљевине СХС у Бугарској. Овим су званично
успостављени дипломатски односи, али и поново успостављено Посланство у
Софији.27 Бугарски отправник послова Коста Тодоров предао је акредитиве
10. септембра и тиме постао први дипломатски представник Бугарске у Краљевини СХС.28
Тадића је наследио посланик Милан Ракић,29 који је у Софији службо25

26

27

28
29

Јеврем Тадић, рођен у Ваљеву 1882. Завршио је Правни факултет у Београду (1904) а
докторат одбранио у Паризу (1907). Септембра 1907. постављен је за писара МИД-а.
Фебруара 1909. премештен за писара у Посланству у Берлину, а новембра у Посланству
у Паризу. Новембра 1911. премештен је за писара у Посланству у Петрограду. Новембра
1912. је унапређен у ранг секретара и премештен у Посланство у Бечу, али остаје на служби у Петрограду до маја 1919. Новембра 1919. унапређен је у саветника и послат у Посланство у Вашингтону, а исте године постављен је за отправника послова у Варшави
(основао је Посланство у Варшави и био први дипломатски представник у Пољској). Јуна 1920. постављен је за цивилног комесара у Софији, где остаје до јуна 1921, када је
премештен за саветника Посланства у Вашингтону. Саветник Посланства у Лондону постаје 1922, а марта 1923. саветник Посланства у Бечу. Јула 1923. постављен је за шефа
Одељења за међународне уговоре МИД-а, а јануара 1925. за директора Политичког одељења. Октобра 1926. постао је саветник Посланства у Будимпешти, децембра 1926. унапређен у посланика у Цариграду (на дужност је упућен 3. септембра 1927). Маја 1929.
стављен је „на расположење“. Пензионисан је јуна 1931. – АЈ, 334 – Персонални одсек,
196–519, Персонални досије Ј. Тадића.
АЈ, 334 – Персонални одсек, 84–250 (Персонална архива Посланства Краљевине Југославије у Софији), Извештај Ј. Тадића министру, Пов. бр. 407, 2. септембар 1920, Софија.
АЈ, Посланство КЈ у Вашингтону, бр. 371, фасц. 34. јед. оп. 45, док. 140, Нинчићев телеграм Посланству, Пов. бр. 3578, 25. август 1920. Услов за успостављање дипломатских
односа била је ратификација Нејског уговора. Ратификациони инструменти су депоновани у француском МИД-у августа 1920. Овим чином формално је окончано ратно стање
између Краљевине СХС и Бугарске. – АЈ, 371–34–45/138, Телеграм Нинчића Посланству, бр. 9430, 19. август 1920.
АЈ, 371–34–45/147, Телеграм Трумбића Посланству, бр. 3933, 17. септембар 1920.
Милан Ракић, рођен у Београду 1876. Завршио је Правни факултет у Паризу (1900).
Пре дипломатије је радио као чиновник у Извозној банци и Министарству финансија
(1903–1904). Априла 1904. постављен је за писара II класе у МИД-у, а маја 1905. за писара исте класе у Конзулату у Приштини. Октобра 1905. постаје вицеконзул III класе у
Скопљу, а септембра 1906. вицеконзул исте класе у Приштини. Јула 1907. постављен је
за вицеконзула II класе у Солуну, а септембра наредне године поново је премештен за
вицеконзула у Приштини. Децембра 1910. постаје конзул у Приштини. Октобра 1911.
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вао у једном од најкритичнијих периода како југословенско-бугарских међуратних односа, тако и бугарске историје прве половине XX века. Осим комплексних питања која су проистицала из извршења мировног уговора (смањење војске, реституције, репарације, кажњавање ратних злочинаца итд.), а којима се свакодневно морао бавити, и сталних акција ВМРО-а, које су „тровале“ ионако напете односе две државе, Ракића је у Бугарској „задесила“ тешка
политичка криза изазвана превратом од 9. јуна 1923, када је у крви оборена
влада Стамболијског, на шта је званични Београд бурно реаговао.30 После
преврата уследио је мучан грађански сукоб између нове владе на челу са
Александром Цанковим с једне, и присталица Стамболијског и комуниста с
друге стране, са пуно жртава и патњи становништва.31 Ракић је у својој дипломатској каријери највише времена провео на служби у Софији (јануар 1921 –
фебруар 1927). Био је поштован, готово омиљен међу дипломатама у бугарској престоници, који су о њему имали високо мишљење (као о врсном интелектуалцу, човеку манира, интегритета и стила), али и међу бугарским интелектуалцима и јавним посленицима, међу којима је имао много пријатеља.32
Председник бугарске владе А. Цанков, Ракићев вишегодишњи саговорник по
не баш пријатним темама, имао је такође високо мишљење о југословенском
посланику. У својим мемоарима записао је: „Милан Ракић је био културан човек, префињен, један од најбољих српских дипломата, али и искреније и при-

30
31

32

унапређен је у секретара II класе и премештен на рад у МИД-у, где је јуна 1912. унапређен у I класу. Априла 1914. постављен је за генералног конзула у Скадру, а јануара 1915.
за саветника Посланства у Букурешту, где остаје до краја 1917, када је (децембра) постављен за отправника послова у Стокхолму. Првог јула 1918. постављен је за посланика у
Копенхагену. Ракић је указом постављен за дипломатског представника у Софији 14.
фебруара 1920, упућен је на дужност у 8. децембра, стигао је у Софију 8. јануара 1921, а
преузео дужност 13. јануара. Првог марта 1923. унапређен је у посланика I класе. Указом од 2. фебруара 1927. премештен је за посланика у Риму. По новом Закону о чиновницима, јуна 1931. преведен је у посланика I положајне групе. Пензионисан је 29. априла 1933. Интересантно је да је Ракићу, тада посланику у Копенхагену, после одлуке о гашењу овог Посланства, а пре Софије, понуђен Вашингтон за место службовања. Ракић
је то одбио, са образложењем да не може успешно вршити службу са мало прихода (700
долара месечно) и без потребних веза у престоници САД. – АЈ, 334-Персонални одсек,
187–510, Персонални досије М. Ракића. Детаљније о Ракићевом кретању у служби у:
Милан Ракић, Конзулска писма 1905–19011, прир. Андреј Митровић, Београд 1985, 379–
385 (Хронологија Ракићевог службовања). О Ракићу у дипломатији видети и: предговор
А. Митровића, Дипломата Милан Ракић и његово сведочење о историји, у М. Ракић,
Конзулска писма 1905–1911, 7–37; Миодраг Митић, Поете у фраку, Београд 2002, 152–
181.
Ž. Avramovski, O stavu jugoslovenske vladе..., 146–178.
О догађајима у Бугарској 1923–1926. видети: Р. П. Гришина, Возникновение фашизма в
Болгарии 1919–1925, София 1976, 140–215; Коста Тодоров, Политичка историја савремене Бугарске, Београд 1938, 349–350; България 20 век. Алманах, 1135–1138.
М. Ракић, Конзулска писма, 9–12 (предговор А. Митровића); Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1929, Beograd 2008, 241.
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јатељскије расположен према Бугарској.(...) Био је лични пријатељ са неким
нашим интелектуалцима, чији је утицај био благотворан на његов однос према
мојој влади.“33 Да је Ракић можда имао чак и критичан став према политици
коју је Краљевина СХС водила према Бугарској, сведоче и речи бугарског генерала Вазова, изречене на једном јавном предавању у Софији после Ракићевог одласка. Вазов је изјавио да се потпуно слаже са мишљењем Ракића да
„када би Београд могао да се премести у Софију и да ту види право стање
ствари, онда би многе предрасуде пале.“ У говору је Вазов похвалио и Миту
Димитријевића за његов став према Бугарској.34 Говор је, иначе, био прожет
националистичком и ревизионистичком реториком, карактеристичном за бугарску војничку елиту.
Ни службовање Ракићевог наследника Љубомира Нешића,35 у то време
већ доајена југословенске дипломатије, није протекло у ништа мање деликатној атмосфери. Именовање Нешића дошло је у време најжешће италијанске
дипломатске и политичке акције на Балкану уперене против Краљевине СХС,
после тзв. Првог тиранског пакта (новембра 1926) којим је фашистичка Италија, сада потпуно отворено, „закорачила“ на Балкан.36 Са позиција Београда,
требало је Бугарску „сачувати“ изван италијанског антијугословенског обруча, што није било нимало лако с обзиром на активности ВМРО-а, ревизионистичке тежње доброг дела бугарске политичке елите и, уопште, негативну
перцепцију политике Краљевине СХС према Бугарској у самој Бугарској. Нешић је био познат као ватрени поборник и идеолог српско-бугарског прија33
34

35

36

Александър Цанков, България в бурно време. Спомени, София 1999, 198.
АЈ, Посланство КЈ у Паризу, 338–9-23, док. 801, Извештај МИД-а Посланству у Паризу
(прослеђен извештај дописника за штампу у Софији о говорима генерала Жекова и Вазова), Пов. бр. 3071, 8. април 1927.
Љубомир (Љуба) Нешић, рођен у Крагујевцу 1879. Завршио је Правни факултет у Београду (1906). У дипломатској служби је од јула 1905. као практикант. Септембра 1906.
постаје дневничар, а јуна 1907. писар МИД-а. Децембра 1913. унапређен је у секретара
пете класе, али даје оставку и до мобилизације (јула 1914) ради као адвокат у Приштини. Враћа се у дипломатску службу октобра 1915. Одлуком министра новембра 1916.
постављен је за шефа Југословенског одсека МИД-а. Јуна 1919. постаје делегат МИД-а у
Скадру, а затим у Трсту (1920). Марта 1922. постављен је за посланика Краљевине СХС
II класе у Тирани (остао је на рад у МИД-у), а октобра 1923. за посланика исте класе у
Прагу. Марта 1925. на кратко је стављен „на расположење“, али је новембра 1925. указом поново постављен за посланика I категорије, прве групе (највиши ранг) у Прагу. Августа 1926. премештен је за посланика у Варшави. Указом од 2. фебруара 1927. постављен је за посланика у Софији (преузео је дужност 10. априла). У Софији је остао до
1930, када је указом од 5. јуна премештен за посланика у Ангори. На основу новог Закона о чиновницима, преведен је (јуна 1931) у посланика I положајне групе. Преминуо је
17. јануара 1932. – АЈ, 334- Персонални одсек, 178–501, Персонални досије Љ. Нешића.
О Тиранском пакту и његовим последицама видети: Саша Мишић, Албанија: пријатељ
и противник. Југословенска политика према Албанији 1924–1927, Београд 2009, 127–
131.
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тељства и братства, може се рећи као бугарофил, још из предратних дана.37
Био је, међутим, превелики идеалиста у погледу југословенско-бугарског
зближења. Његов савременик и сарадник Милан Антић записује да је Нешић
био смењен са места посланика у Софији јер се његов „политички идеализам“
сукобио са „нервозним реализмом“ Војислава Маринковића (тадашњег министра иностраних дела) по питању односа са Бугарском.38 Нешићево веровање
у „србофилство“ и „русофилство“ појединих бугарских политичара и јавних
радника Антић је оцењивао као „наивно“, иако је према њему гајио искрено
поштивање.39
За функционисање Посланства током 1920-их година хроничан проблем
представљао је недостатак људства. Службеници Посланства (секретари и писари) често су одсуствовали или су, по наредби МИД-а, упућивани на нове
дужности (трајно или привремено), што је, поред ионако малог броја службеника, представљало велики проблем за све шефове дипломатске мисије. Тако
комесар Димитријевић тражи да му се пошаље један млади чиновник јер су се
послови око издавања пасоша и различитих рекламација толико увећали да
Милчић, једини службеник Посланства, није све могао да постигне.40 И комесар Тадић је имао истоветан проблем.41 Посланик Ракић је одмах по доласку,
због увећања посла и очекивања још већих обавеза после доласка међусавезничке репарационе комисије у Софију, морао да прими у рад дактилографкињу, српску држављанку.42 Марта 1923. Ракић упозорава да због недостатка
људства „наши интереси у Бугарској трпе штету“ и тражи два чиновника (пошто је Милчић по наредби МИД-а упућен у Ниш за секретара мешовите југословенско-бугарске комисије).43 Ракићу се делимично изашло у сусрет јер је
маја 1923. на рад у пасошко одељење Посланства упућен аташе Цветан Ђорђевић.44 Изузетно важно за разумевање околности под којима је функциониса37

38
39
40

41

42

43

44

Архив Српске академије наука и уметности (даље Архив САНУ), Заоставштина Милана
Антића, бр. 14387/8682, Белешке о српско-бугарским односима (машинопис), 4.
Исто.
Исто, 14387/9912, Белешке о српско-бугарским односима (машинопис), 27.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Телеграм Димитријевића МИД-у, Пов. бр. 147, 11.
мај 1920, Софија; Телеграм Димитријевића МИД-у, Пов. бр. 230, Софија, 9. јун 1920.
АЈ, 334 – Персонални одсек, 149–472, Персонални досије Д. Димитријевића, Телеграм
Тадића МИД-у, Пов. бр. 309, Софија, 7. јул. 1920.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 108, Софија, 18.
фебруар 1921.
Исто, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 174, Софија, 7. март 1923. Мешовита југословенско-бугарска комисија радила је у Нишу 1–17. марта 1923. Главна тема било је утврђивање мера за обезбеђење границе од комитских упада. Овај догађај познат је као Нишка конференција, а резолуције које је она усвојила као Нишки споразум. – Ž. Avramovski, O stavu jugoslovenske vladе..., 143–145.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Допис МИД-а Ракићу, бр. 1998, 23. мај 1923. Цветан
Ђорђевић је био делегат Министарства унутрашњих дела, заправо полицијски аташе у
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ло Посланство као и односа између дипломатске мисије и окружења јесте објашњење које је Ракић послао МИД-у по питању недипломатског особља Посланства: „Питање послуге, које је можда за свако друго Посланство ситница,
за Посланство у Софији је од врло велике важности, због поверљиве службе.
Не може се ни замислите да се може узети какав странац или Бугарин, јер то
би сигурно уједно био и агент бугарски.“45 Ракић наводи да је Посланство
због тога практиковало да ангажује сељаке из пиротског округа, али се то показало непрактичним, јер је за њих рад за Посланство био „нека врста печалбе“, зависио је од „добре или рђаве жетве“ и одлазили би чим би у Србији нашли бољи посао. Зато предлаже да му МИД пошаље једног жандара са искуством у „спољној поверљивој служби“ и једног послужитеља који је већ службовао у МИД-у и који је дискретан „што је за службу у Посланству нарочито потребно“.46 Посланик Љуба Нешић је наставио да „мучи муку“ са недостатком људства. Тражио је чиновника који би водио рачуноводствене послове и „бар једног чиновника“ за остале послове. По првој молби му није удовољено, али му је за писара из МИД-а послат Корнелије Данингер.47 Иначе, у
време када је Нешић био посланик, особље Посланства чинили су: посланик,
један саветник Посланства (Александар Цинцар-Марковић), два писара (К.
Данингер и Вукашин Шећеровић), дописник за штампу (Сретен Јакић), један
званичник-дневничар (Нина Богинскаја), два служитеља-дневничара и делегат Цветан Ђорђевић.48
Тешко је на основу сачуване грађе изградити прецизну слику о односима који су постојали међу особљем Посланства. Неколико докумената, међутим, може пружити макар делимичан увид у односе између посланика и њима
подређених службеника. Тако Ракићев однос према подређенима посебно
илуструје писмо које је Александар Авакумовић, секретар Посланства, упутио свом доскорашњем шефу, одмах по његовом одласку из Софије, из кога
„читамо“ велику, готово емотивну, приврженост Ракићу: „Вашим одласком и,

45
46
47

48

Софији. Званично, он је био на челу пасошког одељења Посланства, а његова права служба била је обавештајни рад у Бугарској (видети сачуване извештаје Ц. Ђорђевића у: АЈ,
Збирка Војислава Јовановића Марамба, бр. 335, фасц. 109, досије „Бугарска“, Извештаји
делегата МУД-а у Софији 1926–1928. Нажалост, сачувано је само неколико извештаја
упућених Одељењу за државну заштиту). Ђорђевић је имао ранг секретара Посланства,
плату је примао од Министарства унутрашњих дела, а додатак од МИД-а. – АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Списак службеника, дневничара и служитеља у Посланству у
Софији, без датума, списак је састављен најраније јула 1927, а најкасније јуна 1928.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 250, 28. март 1923.
Исто.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Допис МИД-а Посланству, Пр. Пов. 1296, 30. март
1927; Телеграм Нешића МИД-у, без. бр., 6. јул 1927; Допис Персоналног одсека МИД-а
Административном одељењу (наредба министра о упућивању К. Данингера у Софију),
Пр. Пов. 2939, 7. јул. 1927.
Исто, Списак службеника, дневничара и служитеља (видети напомену 44).
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тако рећи, онемогућеним мојим одласком са Вама у току идућих месеци, изгубио сам вољу за рад“, пише Авакумовић, и констатује да му остаје само „лепа успомена“ на време проведено са Ракићем у Софији.49 Недуго потом, Ракић
је из Рима тражио да му се на рад пошаље Авакумовић из Софије. Истог месеца Авакумовић је премештен у Рим.50 Ракић је и о секретару Миливоју Милчићу као службенику имао високо мишљење. Приликом оцењивања потчињених, што је била обавеза посланика, Милчића је оценио следећим речима: „Од
како сам шеф нисам имао чиновника кога би са више права и више разлога
препоручио за унапређење.“51 Долазило је, међутим, и до сукоба између посланика и подређених службеника, као што је био онај између Љубе Нешића
и аташеа за штампу Стеве Клуића, за кога је Нешић сумњао да је, „иза његових леђа“, ступио у контакт са неким представницима бугарске владе.52
Из изложеног се може закључити да је Посланство у Софији 1920-их
радило у специфичним условима, пре свега у односу на окружење које није
било пријатељски расположено према земљи чије је интересе заступало. С
друге стране, тај објективан отежавајући фактор донекле је умањен искуством
и угледом који су уживали дипломатски представници (посебно Ракић и Нешић), како међу представницима дипломатског кора, тако и међу бугарским
политичарима и интелектуалцима. Секретари и саветници Посланства су, такође, били људи са знатним дипломатским искуством и познавањем бугарских и балканских прилика.

Конзулат у Варни
У периоду који је предмет наше анализе конзулати су имали важну улогу не само у домену привреде, трговине и административно-правних послова
(праћење привредних активности, визирање пасоша, заштита интереса правних и физичких лица у страној држави итд.), што је била њихова примарна
функција, већ и у области безбедносних послова, односно обавештајног рада.
О томе најбоље сведочи упутство МИД-а конзулатима, издато на молбу Глав-

49
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Архив САНУ, Заоставштина Милана Ракића, бр. 14331/764, Писмо Авакумовића Ракићу, 5. март 1927.
АЈ, 334-Персонални одсек, 133–456, Персонални досије А. Авакумовића, Телеграм Ракића из Рима МИД-у, Пов. бр. 510, 16. април 1927; Службенички картон А. Авакумовића.
АЈ, 334-Персонални одсек, 174–479, Персонални досије М. Милчића, Квалификациони
лист од 9. марта 1926.
АЈ, 334- Политичко одељење, 8–28, док. 388, Телеграм Нешића МИД-у, Пов. бр. 883,
Софија, 28. јул 1920.
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ног ђенералштаба Војске Краљевине СХС.53 Упутством је конзулима стављено у задатак да за потребе Генералштаба прикупљају и што хитније прослеђују информације о: организацији војске, штабова и команди страних држава;
наоружању и моралном стању војске; војној индустрији (посебно о хемијској
индустрији); о комуникацијама, утврђењима и припремама за мобилизацију; о
спољној и унутрашњој политици; о расположењу народа према Краљевини
СХС и др. Конзули су податке могли да прикупљају усмено и писмено, путем
агената, дневне штампе, брошура и разговора. Извештаје овог типа требало је
слати МИД-у, са назнаком „за Генералштаб“. Конзулима у Бугарској, Мађарској и Аустрији је посебно стављено у задатак да прате извршење мировних
уговора, нарочито војних клаузула.54
Конзулат у Варни почео је са радом 1. априла 1922.55 За конзула је постављен Александар Ђоловић.56 Варна је за Краљевину СХС била важна из
неколико разлога: у њој је, после Софије, живела највећа колонија југословенских држављана у Бугарској;57 Варна је била један од центара бољшевичке акције у Бугарској и на Балкану, и преко ове луке је дотурано оружје бугарским
комунистима од стране бољшевика58; Конзулат је служио за „опсервацију“
тајних транспорта оружја у Бугарску, који су највише ишли преко ове црноморске луке.59 Укратко, како је извештавао конзул Ђоловић, Варна је постала
53
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Војни архив (Даље ВА), Пописник 17, кут. 95в, фасц. 1, док. 2, Упут за рад конзула по
обавештајној служби (Обавештајно одељење Главног Ђенералштаба доставља Војном
изасланику у Тирани са Стр. Пов. Ђ. Об. Бр. 3409, 2. мај 1923).
Исто.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–251, (Персонална архива Конзулата КЈ у Варни), Допис
Политичког одељења благајни МИД-а, Пр. 1806, 21. мај 1922.
Александар Ђоловић, рођен у Тетову 1882, завршио је Факултет источних језика Петроградског универзитета (1908). Радио је као дијурниста у руском конзулату у Цариграду (1908–1909). Марта 1918. постављен је за вицеконзула у Солуну, са службом у
Корчи. Од 1919. до краја 1920. обављао је функцију начелника тетовског округа, владиног инспектора на Цетињу и привременог судије у Скопљу. Децембра 1920. постао је
конзул у Дизелдорфу (са службом у Корчи). Марта 1922. постављен је за конзула у Варни, јула 1923. премештен у МИД као секретар. Октобра 1924. постављен је за секретара
Делегације Краљевине СХС у Цариграду.56 Јула 1925. враћен на рад у МИД-у, а фебруара 1926. постао секретар Посланства у Атини. Октобра 1926. поново је премештен у Цариград, где је остао до августа 1928, када је враћен у МИД. Пензионисан је марта 1929. –
АЈ, 334 – Персонални одсек, 152–475, Персонални досије А. Ђоловића.
Исто, Писмо Ђоловића министру Воји Маринковићу, 28. септембар 1924.
ВА, Пописник 3, кут. 33, фасц. 1, док. 2, Операцијски дневник 15. јануар – 4. фебруар
1920. (Рапорт поручника Жарка Поповића, члана Војне мисије о комунистичком центру
у Варни, 11. јануар 1920); Иван Ристић, Бољшевичка акција на Балкану (до средине двадесетих година XX века), Архив. Часопис Архива Југославије, бр. 1–2 (2011), Београд
2012, 76.
АЈ, Посланство КЈ у Анкари, 370–24–73, док. 260, Извештај МИД-а Посланству у Цариграду (прослеђен извештај Главног ђенералштаба), Стр. пов. бр. 58, 14. јануар 1929; док.
265, Обавештење МИД-а Посланству у Цариграду (да све информације о транспортима
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„центар свемогућих интрига и шпионажа“, те је, по њему, било нужно интензивирати рад и ван Конзулата.60 Што се тиче југословенских држављана у
Варни, најважнији задатак био је сачувати их од утицаја македонске револуционарне пропаганде. У том циљу Ђоловић је успео да издејствује код варненског митрополита Симеона да руском и југословенском конзулату уступи
бившу грчку саборну цркву, за богослужење, али од МИД-а није добио одобрење које је тражио у вези с тим.61 Изгледа да се Ђоловић веома посвећено
борио против бољшевичке пропаганде у Варни. По његовим речима, добро је
познавао све бољшевичке агенте, тако да им је било немогуће да добију визу
за Краљевину СХС.62
Ипак, Ђоловићево службовање обележила је афера везана за нерегуларно издавање виза. Наиме, октобра 1922. бугарске власти су у Варни откриле
тајну антибољшевичку организацију чији је циљ био свргавање власти у Русији. Појединим њеним члановима Ђоловић је, без одобрења МИД-а, визирао
пасоше за Краљевину СХС, чиме су измакли бугарским властима. Ово је протумачено као саучесништво званичног Београда у плановима организације.63
Конзул се правдао и објашњавао да је реч о „бољшевичко-бугарским интригама“, јер је његов рад сметао бољшевицима, а бугарска полиција је била „потпуно“ у њиховој служби.64 Посланик Ракић је, такође, веровао да је читаву
аферу „удесила бугарска полиција уз помоћ својих агената међу Русима“, са
циљем да компромитује Конзулат, а да је конзул Ђоловић био „заведен“ од
бугарских агената да изда визе Русима.65 МИД је, ипак, нашао да је у свему
томе постојала кривица конзула и он је кажњен „петнаестодневном платом у
корист државне касе.‛'66 Убрзо је смењен. На његово место постављен је конзул Сава Спасојевић.67 Спасојевић је остао конзул до гашења Конзулата, који
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за Бугарску преко Цариграда, хитно доставља МИД-у, Посланству у Софији и Конзулату у Варни, и да је у Бугарској, ради овога, важно развити добру обавештајну службу),
Пов. бр. 1563/28, 16. јануар 1929.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–251, Ђоловићев телеграм министру, бр. 16, 18. јануар
1923.
Писмо Ђоловића министру Воји Маринковићу, 28. септембар 1924 (као у напомени 57).
Исто.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–250, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 756, 26. октобар
1922, Софија
Исто, Телеграм Ђоловића МИД-у, Пов. бр. 353, Варна, 27. октобар 1922.
Исто, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 762, Софија, 27. октобар 1922.
АЈ, 334 – Персонални одсек, 152–475, Решење министра иностраних дела о казни
Сава Спасојевић, рођен у Андријевици 1886. Завршио је Лазаревски институт источних језика у Москви (1910) и Школу политичких наука у Паризу (1912). До 1913. службовао је у црногорском МИД-у. У југословенску дипломатску службу ступа маја 1919.
као секретар Посланства у Вашингтону, а затим је постављен за секретара Посланства у
Варшави. Децембра 1920, постаје конзул на Крфу, а маја 1922. у Корчи. Указом од 25.
јула 1923. постављен је за конзула у Варни. Децембра 1926. постао је секретар послан-
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је престао да ради 2. јануара 1927. Разлог гашења била је одлука владе да се
„ради штедње“ угасе нека заступништва у иностранству.68 Посланик Ракић је
био мишљења да „неће бити незгодно“ ако се Конзулат укине.69 Међутим, војни изасланик у Бугарској је био изричито против тога. Сматрао је да је југословенска обавештајна мрежа тиме оштећена, јер је, као једини њен центар,
остало Посланство у Софији, које је знатно удаљено од главних увозних центара „ратне контрабанде“ – од Варне и Бургаса на мору и бугарских дунавских пристаништа. За војног изасланика „утицај нашег Посланства и мотрење
на ова пристаништа сведено је на нулу. Повереници су искључени, да могу
ову службу на време и тачно на овако великом одстојању отправљати. Значи,
живимо у тами, и остављени смо у милости грчких, румунских и турских
представника (...) да нам што кажу о приликама у овим пристаништима.“70
Малобројна сачувана сведочанства говоре о томе да су током 1920-их
година конзуларни као и дипломатски представници у Софији имали проблема са недостатком људства, иако су послови Конзулата, из разлога које смо
већ навели, били бројни и комплексни.71
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ства у Букурешту (задржан на рад у МИД-у), а фебруара 1927. за секретара у МИД-у.
Следеће именовање било је за секретара Посланства у Софији, 28. марта 1927 (у Софију
је упућен 21. априла). Маја исте године постављен је за конзула у Браили. Октобра 1931.
постаје конзул у Лилу, а јуна 1937. саветник у отправништву послова Краљевине у Техерану. Спасојевића је умро у Техерану на функцији отправника послова 5. августа 1937. –
АЈ, 334 – Персонални одсек, 192–515, Персонални досије С. Спасојевића.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–251, Телеграм Нинчића Посланству у Софији, Пр. Пов.
4041, 23. октобар 1926.
Исто, Телеграм Ракића МИД-у, Пов. бр. 1011, 26. октобар 1923.
Исто, Војни изасланик у Софији начелнику Обавештајног одељења Главног Генералштаба, Пов. бр. 137, 4. март 1927. Изасланик у овом извештају даје интересантне податке који говоре о томе колико је присуство Краљевине СХС у Бугарској било неадекватно, иако је имала можда највећи интерес да помно прати све што се дешава у суседној
земљи. Тако наводи да је Румунија имала три конзулата (Видин, Рушчук, Варна), један
почасни у Бургасу и планира да отвори још један почасни и један стални; Грчка је имала
три стална конзулата (Пловдив, Варна, Бургас), а Турска четири (Рушчук, Варна, Бургас,
Пловдив). Што се Краљевине СХС тиче, изасланик је био мишљења да је требало отворити шест конзулата: у Лому, Рушчуку, Варни и Бургасу, за контролу трошења избегличког зајма; у Пловдиву, Г. Џумаји, Ћустендилу и Петричу, за контролу рада ВМРО-а.
Слично наводи и конзул Спасојевић у једном извештају – АЈ, 334-Персонални одсек,
84–251, Телеграм конзула Спасојевића министру, бр. 280, 7. мај 1923. Све ово говори да
је конзуларна служба Краљевине СХС у Бугарској била најслабија у односу да друге суседне земље.
АЈ, 334-Персонални одсек, 84–251, Ђоловићев извештај министру (као у напомени 60) у
коме каже да је он једини чиновник Конзулата и тражи једног указног чиновника; Телеграм конзула Спасојевића министру у коме тражи једног указног чиновника, бр. 280, 7.
мај 1923.
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Можда и под утицајем војних власти, које су се слагале са извештајем
свог изасланика, или под притиском новонасталих догађаја (убиство генерала
Ковачевића у Штипу и појачана акција ВМРО-а на јесен 1927), Конзулат у
Варни је поново отворен децембра 1927, а за вицеконзула одређен је Милан
Ристић, који је на челу Конзулата остао до октобра 1929.72 Конзулат је поново
(овога пута коначно) угашен новембра 1934.

72

Милан Ристић, рођен је у Београду 1897. Дипломатску каријеру почео је марта 1920.
као писар Посланства у Риму (до фебруара 1922). У МИД-у је радио до марта 1923, а 1.
марта је указом постављен за писара Посланства у Софији. Новембра 1924. унапређен је
у секретара Посланства (разрешен је дужности 6. априла 1925). Годину дана (1925–
1926) провео је у МИД-у. Априла 1926. упућен је на привремени рад у конзулату у Печују, затим је, августа 1927, поново враћен на своју дужност у МИД-у. Ристић је 31. децембра 1927. упућен на дужност вицеконзула у Варни. Маја 1929, постављен је за вицеконзула у Генералном конзулату у Солуну, али је у Варни остао до 9. октобра (до доласка новог конзула). Октобра 1929. постављен је за вицеконзула на Ријеци, а децембра
1930. премештен у Правно одељење МИД-а. Марта 1931. премештен је за секретара Посланства у Тирани. – АЈ, 334-Персонални одсек, 188–511, Персонални досије М. Ристића.

