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Бугарска у југословенској политици 1927. године
у светлу појачане италијанске акције
на Балкану
АПСТРАКТУМ: После тзв. Првог тиранског пакта, Италија је
интензивирала своју акцију на Балкану, са циљем да истисне
утицај Француске. Заокруживање и изолација Краљевине СХС,
главног француског савезника, био је приоритетни задатак
италијанске спољне политике. Због тога је за Краљевину СХС
држање Бугарске постало значајно. У чланку анализирамо југословенску политику према Бугарској у контексту италијанске
балканске политике.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Краљевина СХС, Бугарска, Италија, Балкан,
спољна политика, велике силе
Односе Краљевине СХС и Бугарске током прве половине 1920-их година обележиле су непрестане тензије, притисци званичног Београда и
двосмисленост бугарске спољне политике која је тежила изласку Бугарске
из послератне изолације. Главни узрок сталних напетости биле су антијугословенске активности Унутрашње македонске револуционарне организације (ВМРО) која је, комбинујући револуционарне (паравојне и терористичке) и политичке методе (пропагандни и политички рад), покушавала
да измени територијални статус Вардарске Македоније, утврђен и потврђен међународним уговорима из 1913. и 1919. године, и припоји је Бугарској. Једини искрени покушај са бугарске стране да се реши тзв. „комитско
питање“, учињен је од Александра Стамболијског, председника бугарске
владе (1919–1923), што га је, између осталих разлога, коштало и живота.
Стамболијски је тежио помирењу и споразуму са Краљевином СХС и био
је заговорник велике јужнословенске федерације. Осим деловања ВМРО-а,
и извршење одредаба мировног уговора из Неија (27. новембра 1919), било је на дневном реду југословенско-бугарских односа током прве половине 1920-их. Деловање Италије на Балкану и њени покушаји да Бугарску
увуче у свој антијугословенски блок, непрестано бугарско кокетирање са
Римом, али и огромно неповерење које је према Бугарској владало у политичким круговима и јавности (претежно српској) Краљевине СХС – додат
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но су оптерећивали односе Краљевине СХС и Бугарске, који су после Првог светског рата били на најнижем историјском нивоу (у мирнодопским
условима).1
Прве кораке у свом експанзионистичком походу на Балкан, који је водио преко Албаније, Италија је направила на лето 1925. године.2 Ова политика крунисана је Пактом о пријатељству и безбедности између Италије и
Албаније потписаном у Тирани 27. новембра 1926, који је познатији као Први тирански пакт.3
Потписивање пакта у Краљевини СХС је тешко примљено, и у врху
власти је изазвало неверицу и разочарење. Министар иностраних дела Момчило Нинчић је образлагао своју оставку од 6. децембра 1926. нелојалношћу италијанске владе.4 Пакт је представљао пораз владине балканске политике, која је почивала на начелу „Балкан балканским народима“. После пакта, Албанија је постала италијански економски и културни протекторат, чиме су „учињена узалудним сва настојања Краљевине СХС да спречи велику
силу, пре свих Италију, да закорачи на Балканско полуострво.“5 Њиме је
знатно олакшана будућа италијанска војна интервенција у Албанији, а олакшан је и проток италијанског новца за финансирање антијугословенских по1
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Видети: Živko Avramovski, O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu
u Bugarskoj 1923. godine, Istorija XX veka, sv. IX, Beograd 1968, 132–186; Desanka
Todorović, Jugoslavija i balkаnske države 1918–1923, Beograd 1976, 27–49, 91–121,
164–170, 183–186, 191–206, 218–227; Živko Avramovski, Makedonsko pitanje u jugoslovensko-bugarskim odnosima od 1918–1925. godine, Jugoslovensko-bugarski odnosi u
XX veku, knj. I, Beograd, 1980, 147–176; Desanka Todorović, Jugoslovensko-bugarski
odnosi u drugoj polovini 1923. godine, Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, knj.
I, Beograd, 1980, 179–196; Живко Аврамовски, Питање балканског гарантног пакта и југословенско-бугарски односи 1925. године у светлу британске политике на
Балкану, Војноисторијски гласник, 2/1984, Београд, 1984, 87–111; Иван Ристић, Политика споразумевања у време неразумевања (Рад Александра Стамболијског на југословенско-бугарском зближењу 1919–1923), Теме. Часопис за друштвене науке,
год. XXXVI, бр. 3 (2012), Ниш, 2013, 1033–1046; Vladan Jovanović, Srpski književni
glasnik o jugoslovensko-bugarskim odnosima 1920–1930, Istorija 20. veka, br. 1 (2012),
Beograd 2012, 28–42; Ivan Ristić, Bugarska politička emigracija u Kraljevini SHS, Istorija
20. veka, br. 2 (2012), Beograd 2013, 41–61; Исти, Дипломатско-конзуларна представништва и представници Краљевине СХС у Бугарској 1920–1929, Архив. Часопис Архива Југославије, бр. 1–2 (2012), Београд 2013, 97–112; Исти, Између старих и нових
изазова – Бугарска у политици Краљевине СХС 1926. године, Токови историје, бр. 2
(2013), Београд 2014, 75–96.
Видети: Саша Мишић, Албанија: пријатељ и противник. Југословенска политика
према Албанији 1924–1927, Београд 2009, 97–98.
О Првом тиранском пакту: С. Мишић, н. д., 127–131. Текст пакта: Balkanski ugovorni
odnosi 1876–1945, II tom, prir. Momir Stojković, Beograd 1998, 260–261.
Živko Avramovski, Balkanska Antanta (1934–1940), Beograd 1986, 27.
Андреј Митровић, Милан Ракић у италијанско-југословенској кризи после пакта у Тирани, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 3–4 (1969), Београд, стр.
214.
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крета у Македонији и Црној Гори.6 У Краљевини СХС је завладао страх од
италијанског заокруживања.7
У тако неповољној ситуацији, југословенска влада је била приморана
да донекле измени своју политику према Бугарској која је постала један од
спољнополитичких приоритета. То је јасно истакнуто у реферату Министарства иностраних дела (МИД) о односима са Бугарском. Коментаришући
став бугарске владе да са својим суседима „жели само коректне односе и
ништа више“, аутор реферата додаје: „Наша политика жели, међутим, нешто више: тешње зближење са Бугарском. У том правцу је оријентисана целокупна наша дипломатска активност према Бугарској.“8 Први корак на том
путу било је постављање искусног дипломате и поборника југословенскобугарског споразума Љубе Нешића на место посланика у Софији.9 После
првих разговора које је водио са председником владе Андрејем Љапчевим и
министром спољних послова Атанасом Буровим, Нешић је постао још већи
оптимиста у погледу позитивног исхода своје мисије. Сматрао је да треба
кренути са решавањем лакших питања, како би се створила позитивна атмосфера за решавање оних круцијалних.10
Пословично сумњичави према софијским владајућим круговима, у
Београду су почетком године веровали да је Бугарска већ пала под утицај
Италије. Краљ се жалио француском посланику Емилу Дару на постојање
италијанско-бугарског савеза.11 Сазнања да је Италија понудила пакт Бугарској против Југославије, али да су га Љапчев и цар Борис одбили, имао
је и француски посланик у Софији Анри Камбон.12 Војни изасланик у Софији је известио о својим запажањима да су везе бугарских министара и
истакнутих политичара са италијанским посланством „много ближе и интимније него претходне године“, док су, у исто време, везе са нашим посланством и војним изаслаником биле знатно хладније.13 Према једном
другом извештају, цар Борис је требало да отпутује за Рим са циљем да
увери тамошњу владу да ће Бугарска, у случају италијанско-југословен6
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Enes Milak, Italija i Jugoslavija 1931–1937, Beograd 1987, 41.
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji britanskog poslanstva u Beogradu
1921–1938, knj. I (21–1930), prir. Živko Avramovski, Beograd 1986, 497.
Архив Југославије (даље: АЈ), Министарство иностраних дела КЈ, бр. 334, Политичко
одељење (даље: 334/ПО), фасц. 8, јед. оп. 28, л. 330, Реферат о нашим односима са
Бугарском и главним питањима са овом земљом, 31. август 1927.
Видети: И. Ристић, Дипломатско-конзуларна представништва…, 98–99, 105–106.
АЈ, Збирка микрофилмова, Грађа Форин офиса (Foreign Office, FO), 371-Yugoslavia,
C 2872/242/92, From Sir W. Erskine, Sofia, 28. 3. 1927.
Vuk Vinaver, Jugoslavija i Francuska između dva rata, Beograd 1985, 108.
Димитър Косев, Външната политика на България при управлението на Андрей Ляпчев 1926–1931, София 1995, 187.
АЈ, Фонд Посланства КЈ у Паризу, бр. 388, фасц. 9, јед. оп. 23, лист 780, МИД – Посланству, пов. бр. 1923, Београд, 22. март 1927.
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ског конфликта, стати уз Италију.14 Средином јануара дописник Политике
из Софије је јављао о могућем бугарско-албанском пакту.15 Новоименовани посланик у Берлину Јосип Смодлака је у разговору са бугарским колегом Методи Поповим (који је вођен на иницијативу Смодлаке), критиковао
бугарску подршку антијугословенској политици Италије, рекавши да су у
Београду јако забринути јер верују да постоји споразум о бугарско-италијанској сарадњи. Интерес словенских држава, истакао је Смодлака, јесте
да се споразумеју и створе „један блок од Јадранског до Црног мора“, чиме би се решио проблем југословенског излаза на Солун, али и питање Западне Тракије у бугарску корист.16 Бугарски посланик је демантовао постојање савеза између Бугарске и Италије и објаснио да је Софија у претходном периоду тежила савезу са Италијом јер се бојала српског или грчког напада, али да сада жели савез са Краљевином СХС.17 Поновио је став
своје владе: главни кривац за стање међусобних односа је политика југословенске владе према „бугарском становништву“ у Македонији. Препреке
ће бити отклоњене ако југословенска влада допусти да „македонски Бугари говоре, пишу и моле се на свом језику.“18
Колико је Бугарска постала важна за Краљевину СХС, најбоље се види из разговора које је на тему југословенско-бугарских односа, током јула и
августа 1927, са краљем Александром, председником владе Вељом Вукићевићем и министром спољних послова Војом Маринковићем водио чехословачки посланик Јан Шеба, иначе веома близак југословенској владајућој
елити. Његови саговорници су били јединствени у ставу да је неопходно помирење и постизање споразума са Бугарском.
Вукићевић је био за „искрено зближење“ са Бугарском и критиковао је
„уска схватања“ оних који стално призивају прошлост и жртве. Залагао се
за зближење у етапама, а први корак би било стварање царинске уније. Био
је изричито против федерације са Бугарском, јер би у том случају „српски
елемент“ остао у мањини. Вукићевић је указивао на важност „упознавања
народа“ (позитивна пропаганда – И. Р.) да је зближење обострано корисно, и
да без тог „осећања“ код народа, писмени споразуми не значе ништа. Признавао је „неке српске грешке“ према Бугарској 1913. године (што је, без обзира на неформалан тон, значило огроман напредак у односу на раније ставове о темама из историје међусобних односа) као и „грешке администрације у Македонији“. Разумео је важност Македоније за Бугарску која је тамо
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Исто, л. 770, Циркулар МИД-а, Београд, 25. јануар 1927.
Политика, „Албанско-бугарски пакт?“, 15. јануар 1927; „Оријентација Бугарске“,
19. јануар 1927.
Д. Косев, н. д., 82–83.
АЈ, 334/ПО, ф. 16, ј. о. 41, Смодлака – Нинку Перићу, пов. бр. 702, Берлин, 15. децембар 1926.
Д. Косев, н. д., 83.
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„улагала годинама“.19 И министар Маринковић је био сагласан да основа југословенске спољне политике треба да буде споразум са Бугарском. Критиковао је претходне владе јер за осам година ништа нису урадиле по питању
односа са Бугарском. Нинчићу је замерао што није помогао Стамболијском,
„него га је поткопавао“. Министар је говорио да је одмах по окончању рата
знао да ће „морати да се рачуна са Бугарском“, па је на Крфу 1918. године
молио краља да не издаје оштре прокламације против бугарске војске (краљ
га је послушао) јер као „евентуални бугарски краљ у будућности“, не би
требало да изазива мржњу Бугара. Маринковић се осврнуо и на историјски
контекст српско-бугарских односа: по њему, они су представљали „средиште балканске историје“. Отишао је толико далеко да је устврдио „да су се
Срби и Бугари сагласили пре хиљаду година, не би било ни Косовског боја
ни Турака на Балкану“. Међутим, у једном је остао на познатим позицијама:
Македонија је „кључна за српску историју“ – у њој је „колевка србизма“ и
„његово језгро“, па је и због тога споразум са Бугарском неопходан, јер је
„Србија увек стремила само ка Македонији“, а Босна је постала актуелна
„тек после анексије“.20
За краља је постизање споразума са Бугарском било „основно питање
југословенске спољне политике“. Споразум је био могућ само на бази територијалног status quo. Иначе, о значају који је Македонија имала за Бугарску
делио је мишљење председника владе. Краљ је објаснио своје раније одбијање Масарикових предлога21 за побољшање односа са Бугарима тиме да су
„ужаси рата били живи“ и „јавно мњење још није било спремно“, али „тада
нисмо били тако застрашени од Италије“. „Чвор“ читаве ситуације на Балкану је у италијанској политици, а Италија неће кренути сама против Краљевине СХС, без Мађарске и Бугарске, сматрао је југословенски суверен.
Краљ је молио за посредништво Масарика речима које одају озбиљност (чак
и драматичност) са којом је гледао на односе са Бугарском у том деликатном
тренутку: „Напишите господину Председнику да му се по овом питању
обраћам као оцу да ми помогне, зато што од свих политичких личности у
Европи он је најподеснији за ту ствар.“ Краљ је признавао и да је администрација у Македонији била „далеко од добре“. На опаску посланика да би

19

20
21

Извори за българската история, XXVII – Чехословашки извори за българската история, тoм 2, София, 1987. (даље: ЧИ/II), док. 34 и 36, стр. 76, 77.
ЧИ/II, док. 36, стр. 78–80.
Чехословачка влада и председник Томаш Масарик су више пута од почетка 1920-их
покушавали да посредују у југословенско-бугарском спору. Чехословачка је настојала
да кроз југословенско-бугарско помирење створи основу за „општесловенску политику на Балкану“, али је њен маневарски простор био ограничен савезништвом са Краљевином СХС (Детаљније: Йозеф Коларж, Чехословашко-българските отношения
през 1919–1923 г., Исторически преглед, год. XL, кн. 5 (1984), стр. 24–46; Вук Винавер, Супротности југословенске и чехословачке спољне политике – прилог историји
Подунавља 1919–1929, Зборник Матице српске за историју, 31 (1985), Нови Сад 1985,
37–38.
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кључни проблем (Македонија) био решен стварањем једне државе, краљ није директно одговорио. Ту опцију је назвао „идеалним решењем“ које треба
реализовати у етапама.22
За разумевање новог правца југословенске политике према Бугарској,
посебно је занимљив још један моменат. Ради се о Нешићевом предлогу о
корекцији границе у корист Бугарске, то јест уступању Бугарској Цариброда
и Босилеграда ако би од тога зависило успостављање нормалних односа између држава. Он је ову идеју изнео Бурову и Љапчеву, али и Камбону и Ерскину. Ерскину је Нешић нагласио да је реч о његовој личној иницијативи и
додао да су поменути окрузи без икаквог значаја за Краљевину СХС, те да
није ни требало да буду анектирани.23 Љапчев је, у једном од својих разговора са Иваном Михајловим јуна 1927, признао да је одбио Нешићев предлог.24 Министар Буров је касније (по одласку са функције) тврдио да је корекција граница била идеја краља Александра, који је заузврат тражио ликвидирање ВМРО-а, али је остварење идеје у време владе Љапчева било немогуће, јер се македонска организација налазила под његовом заштитом.25
Намере краља и владе да се са Бугарском нормализују односи показује и мисија словеначког политичара Антона Корошца у Софији средином јуна 1927. године. Јавно се тврдило да је мисија имала незваничан карактер,
али се Корошец у Софији састао са Љапчевим, Буровим и Борисом. Шеба је
сматрао да је Корошец изабран јер, као Словенац, није био укључен у српско-бугарски спор. Корошец му је пренео да је у Софији био примљен веома
пријатељски. Љапчев и Буров су га уверавали у најискреније намере према
Краљевини СХС и жељу за „тешњим зближењем“, уз услов да свака држава
сачува свој суверенитет. Као доказ свог пријатељства навели су одбијање
предлога Италије коју су били повољни за Бугарску (понуђен јој је излаз на
Егејско море). Љапчев је поменуо да његова земља не жели да улази у било
какве комбинације уперене против Краљевине СХС. Поновили су да немају
територијалне аспирације и да за њих не постоји „македонско питање“, али
да то не смеју јавно да кажу због реакције ВМРО-а. Корошец је навео неколико поступака југословенске владе који су доказивали њене пријатељске
намере: ригорознији однос према бугарској политичкој емиграцији26; чиње22
23
24

25

26

ЧИ/II, док. 37, стр. 81–84.
АЈ, FO – 371, C 2872/242/92, From Sir W. Erskine, Sofia, 28. 3. 1927.
Войн Божинов, Земното кълбо не престава да се върти, ако ние и да спим. Расказ за
живота на Андрей Ляпчев, София 2005, 195.
Людмил Спасов, България, Великите сили и балканските държави 1933–1939, София
1993, 10–11.
Бугарска емиграција у Краљевини СХС је настала после деветојунског преврата 1923.
године. Њени вођи су планирали подизање устанка у Бугарској са југословенске територије и свргавање бугарске владе. Њихове чете су често упадале на бугарску територију. Детаљније о емиграцији видети у нашем раду о овој теми (нап. 1).
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ницу да се у југословенској штампи не пише о граничним инцидентима; позитиван став Београда према укидању међународне војне контроле27 у Бугарској. По сопственом признању, са бугарским руководством је највише речи било о томе како да се у будућности политички проблеми решавају економским мерама, економским зближењем две државе. Постигнут је споразум о почетку преговора за закључење трговинског уговора, поједностављењу визног режима, поштанској конвенцији, поједностављењу процедура
контроле на граници итд. Корошец је очекивао да разговори на нивоу експерата почну одмах после избора у Краљевини СХС (избори су одржани септембра 1927 – И. Р.)28 Кенард је сматрао да је Корошец био „умерени оптимиста“ по питању могућности зближења са Бугарском.29 Као циљ његовог
боравка у Софији британски посланик је навео потврду бугарске неутралности у случају рата са Италијом, и припрему терена за „антанту“ између два
јужнословенска народа.30 По повратку, Корошец је циљ своје мисије држао
у строгој тајности, али је званични лист његове политичке странке Словенец
у једном тексту открио суштину мисије. Текст је поручивао да је „велика дужност Југословена“ да се измире и споразумеју са Бугарском.31 О југословенско-бугарском трговинском уговору писала је и софијска Зора, која је
пренела уверавања из министарстава спољних послова и трговине да се врше „озбиљне припреме“ и прикупља материјал за закључење уговора са
Краљевином СХС.32
Средином августа су се у дипломатским круговима појавиле гласине о
тајном сусрету краљева Александара и Бориса у Минхену.33 Оне су постале
27

28
29
30
31
32
33

Међународна војна контрола у Бугарској (тзв. Ликвидациони орган) укинута је маја
1927. године. Бугарска је за ову иницијативу имала подршку свих великих сила, али
и Краљевине СХС. У Риму су држање Београда оцењивали као још један од доказа
„радикалне измене југословенске политике“ према Бугарској, па је Мусолини одмах
инструирао Пјаћентинија да упозори бугарску владу на „маневре“ Београда и на опасности које чекају Бугарску уколико се лиши италијанског пријатељства. (Илчо Димитров, Българо-италиански политически отношения 1922–1943, София 1996, 73–
74).
ЧИ/II, док. 34, стр. 73–74.
АЈ, FO - 371, C 7195/79/92, From Mr. Kennard, Belgrade, 29. 8. 1927.
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji I, 431.
Политика, „Др Корошец о Бугарској“, 26. јун 1927. (преноси писање листа Словенец).
Исто, „Трговински уговор са Бугарском“, 17. јун 1927. (преноси писање листа Зора).
Југословенска и бугарска историографија нису сагласне по овом питању. Вук Винавер
наводи да је до састанка Александра и Бориса дошло 11. августа, а да му је претходио
тајни састанак кнеза Павла и цара Бориса, такође у Минхену, као „припрема“ састанка двојице суверена. Краљ Александар је посетио Минхен ради лечења чира на једној
тамошњој хируршкој клиници и тајно се видео са Борисом, који је кренуо за Париз.
(V. Vinaver, n. d., 120). Живко Аврамовски, позивајући се на наводе из дела Егона Хајмана из 1938. године, такође тврди да је до тајног састанка дошло, а да је сусрет цара
Бориса и Корошца у Софији јуна 1927. „по свој прилици“ требало да припреми сусрет суверена (Živko Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937, Beograd
1968, str. 9, nap. 5). Бугарски историчар И. Димитров, међутим, износи тврдњу да до
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још актуелније после изјаве Корошца, на предизборном скупу своје партије
у Птују, да је „састанак нашег краља са царем Борисом“ доказ успешности
политике коју је заступао и због које је ишао у Софију.34 У МИД-у су демантовали ове наводе.35 Словенец је одговорио да је деманти МИД-а, који је објављен у Политици, измишљен.36 Бугари су такође демантовали гласине.
Љапчев је италијанском посланику у Софији Пјаћентинију објашњавао да је
за састанак сазнао из штампе и да се време наводног сусрета не поклапа са
планом путовања Бориса, те да се двојица суверена никако нису могла срести. Бугарски премијер је претпостављао да је у питању „блеф“ Београда, да
су разлози или унутрашњо-политичке природе – својеврсна „спољно-политичка диверзија“ којој Београд прибегава у најтежим тренутцима унутрашње политике (у току је била завршница предизборне кампање, коју су пратиле оштре политичке тензије – И. Р.), и тиме је објашњавао зашто је баш
Маринковићева Правда прва објавила вест о сусрету; други могући разлог,
по Љапчеву, био је спољнополитичке природе – Београд је вешћу о југословенско-бугарским контактима на највишем нивоу хтео да „импресионира“
Атину, што је, такође, била тактика којој је прибегавано увек када би дошло
до захлађења југословенско-грчких односа.37 Посланик Шеба је, међутим,
веровао да су се у Минхену састали кнез Павле (који је путовао са Александром) и Борис. На ово упућује и његов разговор са Павлом о Борису крајем
новембра, којом приликом је кнез изразио сумњу у добре намере бугарског
владара, сматрајући да је он „све наследио од оца Фердинанда“, који је наставио да буде „владар из сенке“.38
Паралелно са напорима Краљевине СХС да постигне споразум са Бугарском, Италија је чинила све да до тог споразума не дође. Иако су се бугарски и италијански општи интереси на Балкану подударали – Софији је
одговарала што већа изолација Краљевине СХС, чиме би се смањивао њен
утицај на Балкану, Рим је хтео више – отворено учешће Бугарске у његовима плановима. За Бугарску је то било ризично, јер би на тај начин могла бити увучена у војни конфликт. У Софији су били сигурни да Италија не би
реаговала у случају југословенско-бугарског војног конфликта, и да је била
спремна да уђе у рат на Балкану једино због Албаније.39 Рим је помно пратио сваки бугарски корак у односима са Краљевином СХС. Горња граница

34
35
36

37

38
39

тајног састанка није дошло и да су информације о томе биле нетачне. (И. Димитров,
н. д., 90)
Политика, „Значајне изјаве г. др. Корошца у Птују“, 22. август 1927.
ЧИ/II, док. 39, стр. 86.
Политика, „Деманти састанка краља Александра са краљем Борисом“, 24. август
1927; „Деманти на деманти“, 26. август 1927.
I documenti diplomatici italiani, settima serie: 1922–1935, volume V, (даље: DDI/VII/V)
Instituto poligrafico dello stato, Roma, 1967, dok. 360, 361, str. 350–352.
ЧИ/II, док. 47, стр. 97.
И. Димитров, н. д., 99.
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на коју јe пристајао били су коректни односи са Београдом. Мусолини је почетком године скренуо пажњу свим посланицима у важнијим европским
престоницама на „радикалну промену“ политике Београда према Бугарској.40 Указивао је Пјаћентинију да је од највеће важности да Италија стално
потхрањује уверење о својој благонаклоности према Бугарској, али да се,
при том, не створи утисак како јој је циљ заокруживање Краљевине СХС.41
За Рим је било значајно да Бугарска не предузима никакве иницијативе за
побољшање односа. Бугарска влада је морала да се правда пред Италијанима увек када би они и најмање посумњали у њене контакте са Краљевином
СХС или Француском. Када је цар Борис инкогнито посетио Француску и
Британију (август –септембар 1927), Љапчев је морао да објашњава Пјаћентинију како је Италија „прескочена“ да се не би провоцирао Београд. Циљ
посете Паризу је био да се „омекша Југославија“ и Бугарска ће у југословенско-италијанском конфликту „држати страну“ Италији, истакао је Љапчев. Буров је, приликом сусрета 12. септембра 1927, убеђивао Грандија да
нема споразума са Београдом и да су „аванси“ које Бугарској чини југословенска страна последица кризе у њеним односима са Италијом, али да Бугарска не верује Београду. У случају конфликта Бугарска никада не би стала
на страну непријатеља Италије, али је и напомињао да његова земља не би
могла преузети никакву обавезу која би значила непријатељство према Краљевини СХС.42 Овај став бугарска влада је потврдила и у време југословенско-италијанског спора на пролеће 1927. године, када је Италија пред великим силама оптужила Краљевину СХС за војне припреме уперене против
ње и Албаније. Све информације о тајном споразуму између Италије и Бугарске у вези са поменутим спором су неистините, и Бугарска неће дозволити да буде увучена у спор, нити ће покушати да извуче евентуалну корист из
сукоба Краљевине СХС и Италије, тврдио је Буров.43 Коста Тодоров, један
од вођа бугарске емиграције, за кога се не би могло рећи да је био симпатизер бугарске владе, пренео је посланику у Паризу Спалајковићу да се у актуелном спору са Римом Љапчев држи коректно према Београду, без обзира
што одређени кругови у његовој странци покушавају да воде италофилску
политику.44
Јесења акција ВМРО-а, организована уз подршку Италије, означила је
почетак друге фазе у односима Краљевине СХС и Бугарске у другој половни 1920-их година. Министри који су се почетком септембра срели у Женеви на састанку Друштва народа, разговарали су о закључењу трговинског
уговора и „пријатељског пакта“; Буров је говорио да су се односи „одлучно
поправили“, а Маринковић да не треба очекивати сензације у односима и да
40
41
42
43
44

DDI/VII/V, dok. 19, str. 18.
И. Димитров, н. д., 81.
Исто, стр. 88–91, 98 (нап. 57)
АЈ, FO – 371, C 2707/808/92, From Sir W. Erskine, Sofia, 24. 3. 1927.
АЈ, 388–9-23, л. 795, Посланство – МИД-у, пов. бр. 404, Париз, 19. април 1927.
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се наставља „сталан напор“ на свим пољима да се они поправе.45 Међутим,
атентати у Вардарској Македонији који су почели од средине септембра (у
Ђевђелији и Кочанима),46 успели су да, готово у потпуности, анулирају до
тада постигнуте резултате на пољу приближавања. Маринковић је наредио
Нешићу да уложи протест бугарској влади, али је посланик инсистирао да
корак буде учињен у пријатељској форми, да се не би давао публицитет македонској акцији у време заседања Друштва народа. Маринковић је пристао.
Званично саопштење, међутим, које је Љапчев дао после усменог корака Нешића разбеснело је и министра и посланика. Како је протумачио чехословачки посланик у Софији, из тог саопштења се могао стећи утисак да је бугарска влада „потценила југословенске жалбе“. Према саопштењу, предмет
разговора са Нешићем било је хапшење „бугарских студената“ и бугарско
ослобађање југословенског војног авиона који је грешком слетео на бугарску територију.47 Уследио је писмени демарш у оштром тону, у коме је истакнуто да ће политика зближења постати немогућа уколико се наставе припреме атентата на бугарској територији. Београд је и у овом случају био
обазрив, није било никаквих ултиматума, бугарској влади је остављено да
сама предузме мере против ВМРО-а, на основу којих ће југословенска влада
одредити своје будуће потезе.48
Атентати су, међутим, настављени. После убиства генерала Михајла
Ковачевића у Штипу (5. октобра), у народу је настало огромно узбуђење.
Дошло је до антибугарских протеста широм Краљевине СХС. Штампа је догађајима везаним за убиство и истрагу, као и сахрану генерала дала огроман
значај.49 После атентата, до југословенских власти су стизале информације
које су само „доливале уље на ватру“. Спалајковић је поверљивим путем дошао до информација да комитет припрема атентат на краља Александра
приликом његовог пута у иностранство.50 Сличне информације је југословенским властима доставила британска тајна служба. Према тим информацијама, осим атентата на краља, шеф ВМРО-а Иван Михајлов је наредио
убиство високог полицијског функционера Жике Лазића и генерала Томића
(команданта Жандармерије).51 Посланик у Бечу Александар Ђорђевић је од
45
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Политика, „Преговори г. Маринковића са г. Буровим, 9. септембар 1927; „Интервју са
г. Буровим“, 10. септембар 1927; „Изјава г. Маринковића пред полазак у Београд“, 14.
октобар 1927.
АЈ, 388–9-23, л. 831, Маринковић – Посланству, пов. бр. 9340, Београд, 30. септембар
1927.
ЧИ/II, док. 41, стр. 90; Политика, „Г. Љапчев о нашем кораку у Софији“, 29. септембар 1927.
ЧИ/II, док. 41 (као у претходној нап.).
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji I, 431.
АЈ, 388–9-23, л. 847, Спалајковић – Маринковићу, концепт стр. пов. телеграма, Париз,
10. октобар 1927.
АЈ, Фонд Посланства КЈ у Лондону, бр. 341, фасц. I, год. 1927, Ђурић – МИД-у, пов.
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свог повереника добио још алармантније информације о италијанско-бугарској тајној конвенцији, италијанској војној помоћи Бугарској, о томе да се са
Италијом Србима припрема „друга Сливница“, да се за март 1928. припрема
велика акција итд.52
Маринковић је за сва дешавања оптуживао бугарску владу која ништа није предузимала, већ је на својој територији толерисала припрему
„ратне акције“ против Краљевине СХС. Из Софије су стизала уверавања
да је циљ атентата кварење односа између две државе, али то није задовољавало владу у Београду, која је тражила „стварно сузбијање организације
и њене акције“, а не констатације.53 Ипак, у Београду су и даље стрпљиво
чекали. Маринковић је, на молбу Бурова, обећао да југословенска влада неће предузети ништа што би бугарској влади отежало спровођење мера против ВМРО-а, али је тражио да бугарска влада предузме мере што пре, чиме
би и његов положај био олакшан, с обзиром на став српског јавног мњења
према Бугарској.54 Став Београда био је да се пре доношења „дефинитивне
одлуке“ о томе како ће реаговати, морају уверити да ли бугарска влада има
„смелости и добре воље“ да предузме озбиљне мере против ВМРО-а, истовремено упозоравајући да је постојеће стање неодрживо. Од бугарске владе
се очекивало да поступа у „доброј вери“. Тек ако се установи да она не жели, или не може да предузме мере које се очекују од владе сваке „цивилизоване државе“, Београд је задржавао право да предузме „друге мере“, не прецизирајући које.55
Нешто касније, Маринковић је списку очекивања од бугарске владе
додао још једну ставку: обавезу да бугарска влада спроведе истрагу против
лица и организација за које се докаже да су на територији Бугарске припремали атентате у Јужној Србији, а на основу података који ће јој бити достављени после истраге која се спроводи у Краљевини СХС.56 Британци су били против захтева који би отежали положај Љапчева. Сматрали су да од бу-
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бр. 734, Лондон, 15. децембар 1927; Васил Василев, Ат., Великобритания и македонският въпрос (1924–1929 г.), Исторически преглед, год. XL, бр. 1 (1984), София 1984,
29. После атентата на генерала Ковачевића, у Штипу су непознати нападачи убили
оца и брата Ивана Михајлова. Највероватније су ова убиства, као акт освете, изрежирана од стране власти, или су, у најмању руку, извршена са њеним знањем. Без обзира
на доказе, убиство је „стављено у ad acta“. (Britanci o Kraljevini Jugoslaviji I, 431)
АЈ, 334/ПО, ф. 8, ј. о., 28, л. 340, Ђорђевић – Маринковићу, пов. бр. 946, Беч, 9. новембар 1927. И посланик Нешић је, нешто касније, почео сматрати веома извесним
постојање тајне војне конвенције између Италије и Бугарске. Веровао је да је потписао генерал Влков, и да Буров са тим није био упознат. (ЧИ/II, док. 96, стр. 175.)
АЈ, 341- I/1927, Ђурић – Маринковићу, пов. бр. 601, Лондон, 11. октобар 1927.
Исто, Маринковић – Ђурићу (прослеђен извештај Посланства у Софији), пов. бр.
10334, Београд, 22. октобар 1927; Д. Косев, н. д., 87.
АЈ, 388–9-23, л. 833, 840, 849, телеграми Маринковића Посланству у Паризу, пов. бр.
9582, 9747, 9800, Београд, 6, 9, 10. октобар 1927.
АЈ, 341 - I/1927, Маринковић – Посланству, пов. бр. 10093, Београд, 17. октобар 1927.
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гарске владе треба захтевати само оно што је у стању да испуни. За њих је
актуелна бугарска влада била једино средство против совјетског утицаја у
Бугарској, и то је био разлог њихове опрезности.57
Представници сила у Београду су констатовали да је југословенска
влада реаговала смирено, стрпљиво и помирљиво. Британски посланик је
извештавао о „изузетној умерености и мудрости“ коју је показао Маринковић. Краљ му је пренео своје уверење да је Италија та која је „заиста одговорна“ за злочине у Македонији.58 Београд је у свом држању имао пуну подршку савезничке Француске. Поенкаре и Думерг су изјавили Спалајковићу
да ће држање Париза према Бугарској у новонасталој кризи зависити од држања Бугарске према Краљевини СХС.59 Подршка југословенском умереном
држању стигла је и из Лондона. У Форин офису нису били задовољни држањем Бугарске. Београд је настојао да искористи незадовољство кључне
европске силе, истичући потребу да се изврши енергичан притисак на бугарску владу. Маринковић је сматрао да ће бугарска влада моћи да предузме
одлучујуће мере против ВМРО-а само ако буде потпомогнута „притиском
споља.“60 „Енергично дејствовање“ и притисак на бугарску владу тражен је
и од Француске. Спалајковић је, помало упозоравајуће, напоменуо Поенкареу да не треба чекати да Краљевина СХС предузима мере, већ приморати
бугарску владу да испуни своју дужност и растури ВМРО.61
Најоштрија мера коју је Београд предузео било је затварање границе
према Бугарској на целој граничној линији. Погранични саобраћај је обустављен за све бугарске држављане, укључујући и двовласнике, осим за транзит кроз Краљевину СХС, конвенционалним возним линијама, уз најстроже
мере надзора да се бугарски држављани успут не би задржавали. Наређена
је и хитна провера свих бугарских држављана у Краљевини СХС и протеривање сваког оног ко буде „ма у чему сумњив“. Ова се мера није односила на
политичке емигранте.62 Поред затварања границе, како сазнајемо из једног
документа чији је аутор Маринковић, влада је наоружала становништво у
пограничном подручју. Овим је хтело да се покаже да локално становништво стоји уз владу и подржава њене мере, јер је један од циљева терористичких аката био да се „створи утисак да је становништво на нашој територији незадовољно“.63 После неколико дана (10. октобра) и бугарска влада је
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Исто, Ђурић – Маринковићу, стр. пов. 614, Лондон, 20. октобар 1927.
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji I, 431–432.
АЈ, 388–9-23, л. 850, Спалајковић – Маринковићу, концепт стр. пов. телеграма, Париз,
12. октобар 1927.
АЈ, 341-I/1927, Ђурић – Маринковићу, пов. бр. 601, Лондон, 11. октобар 1927; Исто,
Маринковић – Посланству, пов. бр. 9895, Београд, 13. октобар 1927.
АЈ, 388–9-23, л. 877, Спалајковић – МИД-у, концепт извештаја од 26. октобра 1927.
АЈ, 334/Конзуларно-трговинско одељење, ф. 534, ј. о. 1712, Решење министра унутрашњих дела о затварању границе са Бугарском, Ј. Б. бр. 14923, 6. октобар 1927.
Архив САНУ, Заоставштина Војислава Маринковића, 14439/608, Концепт извештаја
на француском и српском језику, без датума.
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прогласила ванредно стање у ћустендилском и петричком округу, у којима
су биле базе ВМРО-а.64 За Маринковића овај потез није био довољан. Тврдио је да се мере ванредног стања примењују само према противницима
власти.65 Ако је судити према стању на терену, Маринковић је био у праву.
Према подацима МИД-а у оба округа комите су се несметано кретале и организовале. Од проглашења ванредног стања до краја новембра забележено
је пет комитских упада на југословенску територију.66
И Рејхолец је из Софије слао сличне информације: ванредно стање је
„мртво слово“ на папиру, јер бугарска влада није послала војску у два округа у којима су проглашене ванредне мере, већ је војне јединице стационирала северно од Софије, како би спречила упаде емигрантских чета са југословенске територије. Он главни проблем није видео у недостатку воље бугарске владе, већ у снази и утицају ВМРО-а који се „заклео да ће ликвидирати
чланове владе, ако и поред свих упозорења крену на његове чланове.“67 И у
Београду су били свесни јаког утицаја ВМРО-а и тога да комитет представља „другу владу“ у Бугарској, иако су знали за везе између атентатора и бугарских граничних власти. Краљ и Маринковић су подржавали Нешићеву
помирљиву тактику, јер би сваки притисак на Бугарску ишао у корист Италији, од које би Софија затражила заштиту.68 Маринковићев помоћник Стеван Павловић је у интервјуу новинару Леону Савађију изјавио да „ми од Бугарске не тражимо да учини нешто што превазилази људску моћ“, већ само
да против терориста предузме све мере које јој стоје на располагању.69 С
друге стране, покушаји бугарске владе да преко Лондона и Париза утиче на
Београд да отвори границу били су успешни. У престоницама сила бугарским представницима је стављено до знања да је услов за то предузимање
озбиљних мера против ВМРО-а.70
Стални захтеви Београда силама да се „енергично делује“ уродили
су плодом. Британски посланик Ерскин је 26. октобра Бурову пренео
озбиљно упозорење Остина Чемберлена по питању македонских акција.
Чемберлен је био изричит да ће, уколико бугарска влада не предузму
озбиљне мере, стрпљење југословенске владе бити потрошено, те да ће наступити озбиљне последице. Пасивност бугарске владе могла би да доведе
у питање добијање стабилизационог зајма за Бугарску, који је В. Британија
подржала пред органима Друштва народа. Истог дана, одмах после Ерскина, у нешто блажем тону, сличну поруку своје владе пренео је бугарском ми
64
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Д. Косев, н. д., 87.
АЈ, 341- I/1927, Маринковић – Посланству, пов. бр. 10172, Београд, 19. октобар 1927.
Исто, МИД – Посланству, пов. бр. 11543, Београд, 23. новембар 1927.
ЧИ/II, док. 45, стр. 94–95.
Исто, док. 51, стр. 101.
К. Ст. Павловић, Војислав Маринковић и његово доба, књ. 4, Лондон 1957, 13.
Д. Косев, н. д., 91–92.
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нистру и француски посланик. Двојица посланика су предложила Бурову да
влада искористи ванредно стање, похапси сва лица повезана са атентатима у
Јужној Србији и тако онемогући припрема за даље акције. Буров је тражио
додатно време и да влада сама изабере начин на који ће се обрачунати са
ВМРО-ом.71 Жалио се на неједнако поступање сила јер се притисак врши
само на бугарску страну која је слабија, иако се упади врше и са југословенске територије. Непредузимање мера правдао је тиме да треба прикупити
довољно снага и извршити потпуну окупацију петричке области, где бугарска војска није добродошла. Посебно му је сметало британско везивање зајма за акцију владе против ВМРО-а.72 Ерскину је обећао да ће влада предузети мере против ВМРО-а у три корака: разоружати становништво (милицију
комитета) у два округа под ванредним стањем; да ће интернирати локалне
вође; и да ће, ако буде било потребе, ухапсити чланове ЦК ВМРО-а.73 Средином новембра енглески и италијански (али не и француски) посланик су
учинили корак Бурову. Овога пута, на захтев Италије, интервенцији није дат
публицитет и била је у знатно „мекшем“ тону од претходне. Иако се Пјаћентини противио италијанском учешћу, Мусолини га је правдао тиме да би разногласје на линији Рим–Лондон било на штету Софије, јер би енглескофранцуски притисак још више отежао положај бугарске владе. Италијани су
овим чином, заправо, хтели да спрече продубљивање разлика са Лондоном
које су на Балкану биле све веће, и да спрече француско-енглеску сарадњу.74
У тренутку када је била подвргнута озбиљном притиску сила, бугарска влада је поново покренула питање упада емигрантских чета са југословенске територије. Ове су оптужбе посебно пласиране у Лондону. Стога су у
Форин офису скренули пажњу посланику Ђурићу. Имали су Ерскинов извештај да је заиста дошло до инцидената. Ђурић и Маринковић су сматрали
да Бугари тиме скрећу пажњу са припрема терористичких акција на својој
територији. Маринковић је наредио Нешићу да тражи од Бурова да га обавести о сваком упаду; изразио је спремност да се испита свака основана жалба
бугарске владе, али она није доставила никакве доказе. Емигранти су под
строгом контролом и, осим појединачних прелаза, акција против Бугарске
није могућа, тврдио је Маринковић. Његова уверавања оставила су добар
утисак у Форин офису. Чемберлен је још једном похвалио држање југословенског министра током кризе.75 Тако су Маринковић и Ђурић успели да су
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збију покушај Бугарске да наметне нову тему, да „избаци“ свој адут у напетој дипломатској „игри“, којим би ослабила притисак сила вршен на њу због
македонске акције.
До краја године југословенска дипломатија је и даље тражила од Велике Британије и Француске да стално врше притисак на Бугарску. Маринковић је још интензивније, готово свакодневно, инсистирао на својој тактици да се питање добијања стабилизационог зајма директно веже за обавезу
бугарске владе да растури ВМРО. Сматрао је да ВМРО неће дозволити да се
бугарска влада компромитује код сила и да то треба искористити.76 Ђурићу
су у Форин офису објашњавали да се одлазак делегације Финансијског комитета у Софију не може одложити, али су британском представнику у делегацији Оту Нимајеру препоручили да упозори бугарску владу како неће
бити говора о зајму док не докаже да може завести ред у земљи. Нимајер је
сматрао да финансијска делегација не би требало да се бави политичким питањима, па је Чемберлен наложио Ерскину да Бурову пренесе став британске владе о директној повезаности питања зајма са престанком македонских
акција, што је овај и учинио (11. јануара 1928). Буров је обећао истрагу.77
Држање В. Британије је представљало велико изненађење за званичну Софију јер су сматрали да италијанска политика на Балкану има британску подршку. Став Лондона је тако утицао на Љапчева и Бурова да је Рејхолец сматрао како ће „италијанска опасност“ (опасност од приласка Бугарске Италији – И. Р.) бити заувек отклоњена када у Софији схвате да италијанска политика не ужива подршку Лондона.78
Маринковићу је било знатно теже да у Француској обезбедити директну подршку за своју политику условљавања зајмом. Разлог су биле француско-италијанске супротности. Поједини политички кругови у Паризу (предњачили су француски чланови Финансијског комитета, Шарон и Де Шаландар) сматрали су да Бугарској треба одобрити зајам без условљавања и тако
онемогућити да Бугари прихвате италијанску понуду зајма. И Поенкаре се
залагао да треба спречити италијанско уплитање, мада је тврдио да Француска неће чинити никакве финансијске услуге бугарској влади, уколико не добије политичке гаранције везане за сузбијање ВМРО-а.79 Бугари су знали за
француски став, па су се Буров и министар финансија Молов почетком но76
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вембра обрели у Паризу да траже аванс зајма.80 Међутим, не условљавајући
зајмом, и Французи су вршили притисак на бугарску владу да спречи активности ВМРО-а. Француски посланик је Љапчеву скретао пажњу на порезе
које комитет несметано прикупља у бугарској Македонији, оцењујући да је
кључно да се овај извор пресече.81
Маринковић је сматрао да је боље допустити Италијанима да дају зајам Бугарској него да то учини Француска без озбиљних политичких гаранција, јер Италија није финансијски способна да сама обезбеди зајам. Предлагао је „дискретну кампању“ против Италије, која сама позајмљује од Британаца и Американаца да би другима зајмила.82 Одлагање одлуке о зајму за
март 1928. Маринковић је оцењивао корисним, јер су Бугари, због одлучног
држања Лондона, схватили да одлагање има везе са њиховим непредузимањем акције против ВМРО-а и да ће их то принудити да нешто учине по том
питању.83 Оваква очекивања су, показало се, била нереална. ВМРО је наставио са акцијама (јануара 1928. извршен је атентат на правног референта у
Скопљу Велимира Прелића84), а југословенско-бугарска граница је отворена
тек почетком 1929. године.85
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