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Краљевско српско посланство у Лондону
(1879–1918)
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Рад представља историјску белешку за фонд
Краљевско српско посланство у Лондону. Приказан је историјат
дипломатских и економских веза између Велике Британије и Србије у периоду 1879–1918.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Министарство иностраних дела Краљевине Србије, међународни односи, економске везе, почасни конзулати у Великој Британији, Српска потпорна акција, Први светски рат
Проглашењем независности на Берлинском конгресу, Кнежевини Србији признато је право да именује дипломатске представнике у иностранству.
До 1878. године Кнежевина је као полусуверена држава имала право да прима стране дипломатске представнике, али не и да поставља своје изасланике
у иностранству.
На основу одредби Берлинског конгреса, Народна скупштина прогласила је 18. јануара 1879. Закон о дипломатским заступништвима и конзулатима
српским у иностранству, којим је основано Краљевско српско посланство у
Лондону. Првим чланом Закона утврђено је да дипломатска заступништва
постоје у Бечу, Букурешту и Цариграду, а оснивају се још у Атини, Берлину,
Лондону, Паризу, Петрограду, Риму, Цетињу и у Бугарској. Образлажући Закон пред Скупштином, Јован Ристић је истакао: „У члану 2. овог предлога
стоји да један исти заступник може у исто време бити акредитован код више
дворова. Овим се хоће да постигне економија. Ако нпр. може наш заступник,
који буде Његово величанство представљало у Бечу, бити акредитован и у
Риму, а онај опет у Паризу може бити акредитован и за Лондон“.1 На основу
ове одредбе, указом краља Милана од 4. јуна 1880. постављен је Јован Мариновић, посланик у Паризу, за изванредног посланика и опуномоћеног министра код „Краљице Сједињене краљевине Велике Британије и Ирске“. Иначе,
Мариновић је за посланика у Паризу постављен после Берлинског конгреса и
на том положају остао је до 1889. Међу савременицима познат као „најбољи
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зналац француског језика и дипломатских форми“, Јован Мариновић је био
„стални саветник књаза Михаила у питањима спољне политике“.2
Народна скупштина је изгласала предлог о отварању сталног српског
представништва у Лондону 3. јула 1882. За изванредног посланика и опуномоћеног министра Краљевине Србије у Великој Британији именован је 5. децембра 1882. Филип Христић. Ово није била прва Христићева мисија у Лондону.
Наиме, 1862. британска влада је, после бомбардовања београдске вароши од
стране турског гарнизона, заузела изразито протурски став, окривљујући Србију да је сама изазвала бомбардовање. Тада је кнез Михаило одлучио да пошаље делегацију у Лондон, коју су чинили кнегиња Јулија и Филип Христић,
са циљем да придобије британско јавно мњење и објасни српско становиште
и захтеве.
Посланик Христић је предао акредитивно писмо краља Милана британској краљици Викторији у дворцу Виндзор, 29. јуна 1883. Том приликом
одликовао је краљицу Орденом белог орла. Ф. Христић није остао дуго у Лондону; децембра 1883. добио је одсуство и вратио се у Београд, да би почетком
1884. затражио да буде пензионисан.
Крајем XX века највећи утицај на дипломатске, економске и културне односе између Велике Британије и Србије имао је Христићев наследник
Чедомиљ Мијатовић, који је представљао Краљевину Србију за време три
мандата (1884–1886; 1895–1900; 1902–1903). Иако се у спољној политици залагао за ослонац на Аустро-Угарску, у културном погледу био је изразити
англофил. Слободан Јовановић, син Владимира Јовановића, примећује да је
„његов отац био један од најранијих експонената англофила међу либералима, као што су то били Чедомиљ Мијатовић међу напредњацима и Стојан
Протић међу радикалима“. На економском плану, међутим, Ч. Мијатовић
је био либерал, један од ретких правих либерала међу виђенијим српским
економистима. Многобројни су доприноси Чедомиља Мијатовића у области
економије, између осталог у томе што је увео Србију на новчано тржиште
и поставио темеље многих корисних институција међу којима су: Народна
банка, железница, берза, динарски и метрички системи, итд. Указом од 12.
септембра 1884. краљ Милан поставио је Чедомиља Мијатовића за посланика код Њеног величанства краљице британске.3 Он је 28. октобра 1884. преузео Посланство од Филипа Христића, а 12. новембра предао акредитивно
писмо лорду Гренвилу.4 Том приликом лорд Гренвил се подсетио прве мисије
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Ч. Мијатовића у Лондону 1871. када је као вођа српске делегације учествовао
у раду прве лондонске конференције о Дунаву, посвећене регулацији саобраћаја на Дунаву и Црном мору.5
Кнежевина Србија је 37. чланом Берлинског уговора добила право да
самостално закључује међународне уговоре о трговини. Први трговински уговор који је склопила српска влада био је Привремена трговинска конвенција
између Велике Британије и Србије од 17. марта 1879. Уследило је склапање
Уговора о пријатељству и трговини од 7. фебруара 1880. Будући да је на основу члана 10 овог Уговора предвиђена могућност да обе уговорне стране именују генералне конзуле и конзуле успостављена је мрежа српских почасних
конзулата у Великој Британији. За првог генералног конзула у Лондону и почасног конзула у Манчестеру српска влада је октобра 1883. именовала Џемса
Котона Миничина и Џемса Либена.
После оставке конзула Миничина дужност почасног конзула у грофовији Сасекс обављао је Хари В. Крисмас, адвокат из Истборна.6 Пре наименовања Х. Крисмаса за генералног конзула, Лондон је крајем 1884. посетила
трочлана делегација Београдске општине, коју су чинили Владан Ђорђевић,
председник општине и београдски трговци Јово Крсмановић и Јован Антула.
Комисија је обилазила европске престонице и градове како би се упознала са
решењима у области осветљења града, санитарних прилика и путева, што је
В. Ђорђевић желео да примени у уређењу Београда. На иницијативу Чедомиља Мијатовића7 комисија је посетила Лондон, где је боравила између 18–20.
децембра 1884. Уз посредништво конзула Х. В. Крисмаса, чланови делегације су разговарали са градоначелницима провинцијских градова у околини
Лондона. Представници разних корпорација информисали су делегацију о
свему што их је занимало. На крају посете примио их је Џорџ Нотиџ, градоначелник Лондона. Краљ Милан је у знак захвалности одликовао градоначелнике Лондона, Брајтона и Истборна.8
Дипломатску службу Ч. Мијатовића у Лондону 1884–1885. обележила
је активност у вези са српско-бугарским ратом. Од почетка рата британска
влада, јавно мњење и штампа оптуживали су српског краља и владу, потпуно
подржавајући бугарско уједињење и позицију Кнежевине Бугарске. У циљу
одбране српског става Ч. Мијатовић је написао неколико писама и апела, који
су објављени у дневним листовима The Times и The Daily News. Уз то, више
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пута је разговарао са председником британске владе и аустроугарским послаником у Лондону. Крајем 1885. председник владе М. Гарашанин обавестио га
је да је именован за јединог представника Србије на Мировној конференцији
у Букурешту. Тако се завршио први посланички мандат Чедомиља Мијатовића у Лондону.
Априла 1886. за српског генералног конзула именован је Х. В. Крисмас, који је примио егзекватуру краљице Викторије августа 1886. Вршећи
дужност српског генералног конзула у Лондону, Крисмас је по сопственом
тврђењу: одговарао на молбе за податке у вези са српском трговином и занатима; слао предрачуне за ратни материјал (муницију, пушке) војном и министарству финансија. У делокруг његовог рада спадало је и визирање пасоша, издавање уверења о пореклу робе (уверења да је извесна роба британски
производ); сертификовање пуномоћја и других исправа које су одашиљане у
Србију, превод и потврда концесија и других докумената, издавање новчане
помоћи српским поданицима ради повратка у отаџбину, итд.
Чедомиља Мијатовића је на месту посланика заменио Јеврем Грујић,
дотадашњи српски заступник у Цариграду. Грујић је предао лорду Солзберију копију акредитивног писма за себе и копију одазивног писма за Ч. Мијатовића 23. фебруара 1887.
Велику пажњу српске владе и британске јавности привлачило је крајем 80-их година XIX века питање изградње српске железнице, на шта се
Србија обавезала на Берлинском конгресу. У периоду пре отварања пруге Београд–Ниш–Софија–Цариград (1888), Форин офис је објављивао конзуларне
извештаје о развоју трговине између две земље, нпр. извештај Diplomatic and
consular reports on trade and finance – Servia, који се налази у архивској грађи
Посланства у Лондону за 1891. годину. Србија је, по извештају конзула, увек
имала репутацију земље богате минералима и рудама. Британске компаније
су закупиле руднике: Рипањ (рудник сребра и олова) и Кучину (рудник бакра
и сребра). Једно време је Џон Холовеј из Лондона имао концесију за ископавање руде у Мајданпеку. Трговински промет између Велике Британије и Србије, међутим, претежно се обављао посредним путем. Српски трговци нису
увозили британску робу директно од произвођача већ преко агената, односно
немачких и аустријских фирми, који су имали средиште у Бечу, са представништвом у Београду. Индиректна трговина доводила је до разних злоупотреба,
па је тако аустријска роба обележавана британским жиговима. Многи производи од челика (нпр. алат), који су извожени у Србију, били су немачка роба
лошијег квалитета, означена британским жиговима ради боље продаје. Зато
су конзули препоручивали Посланству да се донесе или допуни закон против
злоупотреба жигова и натписа на робу која се увози у Србију. Тим законом
би се уклонила штета која се наноси не само британским фабрикантима него
и српским потрошачима. У каснијим годинама водиће се преписка између

Снежана Ратић, Краљевско српско посланство у Лондону (1879–1918)

35

МИД-а, Посланства и конзулата у вези са издавањем уверења о пореклу робе.
Од 1908. Посланство је, на основу решења министра финансија, упућивало
конзулате да уверења о пореклу робе издају тек пошто им се поднесе уверење
трговачке коморе у чију надлежност спада место производње дотичне робе.
Почетком 1889. Намесништво је донело одлуку да, из финансијских разлога, затвори Посланство и премести га у Париз. Поверљивим писмом од 12.
априла 1889. министар иностраних дела обавестио је Јеврема Грујића да ће
из Париза вршити дужност посланика за Велику Британију, Белгију и Француску. Када је посланик Ј. Грујић напустио Лондон 1. маја 1889. у Посланству
је остао само секретар Александар Јовичић,9 који је ускоро постављен за деловођу Посланства. До 26. априла 1891. А. Јовичић је управљао Посланством
као деловођа, а после тога признато му је звање отправника послова, које је
добио још 1890.10 У Лондону је исте године одржана међународна Изложба
рударства и металургије, на којој су српску државу представљали Александар Јовичић и конзул Х. В. Крисмас. У поставци изложбеног дела Рударског
одељења Министарства народне привреде Краљевине Србије представљени
су разни минерални примерци из Србије.
Дописом од 19. септембра 1891. министар иностраних дела М. Ђорђевић обавештава А. Јовичића „да би се дипломатска заступништва на страни
могла посветити искључиво вршењу њихове дипломатске мисије, нашао сам
за сходно да их треба ослободити од оних послова, који им одузимају много
времена, а не спадају у њихову стручност и надлежност. На тај циљ, решио
сам да се установи почасних конзулата поклони озбиљна пажња, и да се у местима, где наши трговински и економски интереси то захтевају, отворе нови
почасни конзулати“. У одговору од 6. октобра 1891. отправник послова извештава да је услед смрти бивших почасних конзула у Ливерпулу и Брадфорду,
Каваљера Стеса и Џона Дарлингтона, српска држава представљена са два конзулата и то у Лондону и Манчестеру. Осим ова два почасна конзулата, прошле
године установљен је један у Мелбурну, у Аустралији и за почасног конзула
је постављен Џон Олдам. Будући да директни трговински односи између Велике Британије и Србије још нису били утврђени, А. Јовичић предлаже да се
удвоструче напори на установљењу нових почасних конзулата. Две године
касније, 1893, српска влада је за генералног конзула у Лондону именовала
Николу Јовановића Американца.
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Александар Јовичић је рођен у Београду 1856. Образовање је стекао на Великој школи
у Београду, а студије права наставио на универзитетима у Минхену и Паризу. По повратку у Србију 1880. обављао је дужност судског чиновника. Његово блиско пријатељство са Чедомиљом Мијатовићем утицало је да 1882. ступи у дипломатску службу и то
као чиновник Посланства у Лондону. На месту отправника послова у Лондону остао је
са прекидима до 1906.
АС, МИД ПсЛ, р 51/892.
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Указом краља Милана од 2. фебруара 1895. постављен је Чедомиљ Мијатовић за посланика „на двору њеног величанства краљице британске“. Доласком Ч. Мијатовића у Лондон априла 1895. обновљен је положај српског
посланика на британском двору.
Почетак другог мандата Чедомиља Мијатовића обележила је смрт његовог дугогодишњег пријатеља Франсиса Макензија. Макензи је дужи низ година боравио у Србији, становао је на Врачару, где је купио имање површине 22
хектара, од чега је један део поклонио Друштву за подизање храма Св. Саве.
Тестаментом је целокупну имовину оставио свом пријатељу Хари Гратан Гинесу, који је преко Посланства опуномоћио представника у Београду
да прода део имања, а део од око 12.000 квадратних метара уступио је Друштву за подизање храма Св. Саве.
У мају 1897. Ч. Мијатовић је именован за представника Краљевине Србије на прослави 60-годишњице владавине краљице Викторије, коју је краљ
Александар поводом јубилеја одликовао Орденом Св. Саве.
Од 1897. у архивској грађи По сланства издваја се по обиму преписка
о котирању српских обвезница на лондонској берзи, јер је те године српска
влада закључила зајам код британских банака.11 Ипак учешће британских
банака у зајму било је занемарљиво, будући да је у овој области доминирао
француски и немачки капитал. „До почетка 20. века у Србији је од пет фабрика, у које је уложен страни капитал, само једна са британским капиталом. У
поређењу са доминирајућим положајем аустроугарског капитала у трговини
Србије, удео британског капитала био је незнатан и при том још и у сталном опадању. Исто тако није било ниједне банке са британским капиталом.
Србија није уливала сигурност због привредне и политичке зависности од
Аустро-Угарске, економске несигурно сти, финансијског расула и скандала
њене династије“.12
Крајем 1897. Владан Ђорђевић, министар иностраних дела, у преписци
са Ч. Мијатовићем разматрао је могућност да агенција Ројтерс из Лондона
објављује политичке и финансијске вести о Србији. „Осим тога депешама
које би слао Прес-биро подручнога ми Министарства држало би се европско
јавно мњење, тачно и уредно у току свега што се код нас збива, представљајући те догађаје онако како ми за добро нађемо“. Закључујући како би било
од несумњиве користи да британска штампа доноси чешће вести у прилог
Србије, одлучено је да се услуга агенције Ројтерс стави на пробу за период
од годину дана.

11
12

АЈ, 80-6-30, Документи посланства Краљевине Србије у Лондону – р 70/897.
Љиљана Алексић-Пејковић, Односи Србије са Француском и Енглеском, Београд 1965,
38.
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Догађај који је обележио крај другог мандата Чедомиља Мијатовића
био је учешће Србије у раду Прве конференције мира, одржане у Хагу од 18.
маја до 29. јула 1899. Српску државу представљала је трочлана делегација
коју су чинили Чедомиљ Мијатовић, др Војислав Вељковић и Александар Машин. На конференцији се расправљало о питањима ограничења наоружања
и међународног посредовања, а установљен је и Стални изборни суд Међународне арбитраже у Хагу. Делегати су били у сталном контакту са владом
у Београду, путем писама, телеграма и шифрованих депеша и ова документа
чине целину у оквиру грађе Посланства, под називом Архива делегације Краљевине Србије на Конференцији мира у Хагу. У раду Сталног изборног суда
узела је учешћа и Србија, па се преписка о раду Суда, његовим заседањима и
српским трошковима обављала до 1910. Због тога је посланик Ч. Мијатовић
од 1899. акредитован и на холандском двору, тако да Фонд лондонског посланства садржи документа која се односе на рад српског посланства у Хагу
и његових конзулата у Амстердаму и Ротердаму. Ова пракса се задржала до
Првог светског рата, изузимајући период од краја 1902. до 1906. када је М.
Милићевић, посланик у Берлину, био акредитован у Хагу.
Дописом др Владана Ђорђевића, председника владе, од 2. марта 1900,
Ч. Мијатовић је обавештен о премештају из Лондона, па је средином априла
кренуо на нову дужност, посланика у Цариграду. Заменио га је Сима Лозанић, изванредни посланик и опуномоћени министар.13
Краљевим указом од 3. маја 1901. за посланика у Лондону је именован
др Михаило Милићевић. Његов мандат је трајао до 24. новембра 1902. када
је обавештен о окончању мисије у Лондону и постављењу за посланика у
Берлину и Хагу. После тога краљ Александар је потписао указ о именовању
Ч. Мијатовића, о чему је министар иностраних дела 2. децембра телеграфски
обавестио Посланство. У извештају који је упутио министру иностраних дела 14. децембра 1902. посланик Мијатовић истиче: „Верујући у важност коју
политичка мисија Посланства Србије има, и поклањајући свагда и у првом
реду непрекидну и највећу пажњу политичким задацима овог Посланства ја
налазим да би оно могло и требало не само да не губи из вида привредне интересе наше отаџбине, него да о њима систематски и непрекидно води старање
како да се унапреде“.14 Предлаже да се при Посланству формира посебно одељење за српске привредне интересе, које би прикупљало податке о покретању трговине између две земље и српским извозницима пружало информације
о потражњи и цени производа и робе које би Србија могла извозити на британско тржиште. У том циљу Одељење би водило непосредну преписку са
Министарством народне привреде и Министарством финансија. Сматрајући
13
14

АЈ, 80-6-31, Документи посланства Краљевине Србије у Лондону – Пов. р 23/900.
АС, МИД ПсЛ, пов. р 175/902.

38

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2016

да се побољшањем привредних веза може утицати на политичке односе између две државе и да би трговинска и финансијска подршка Велике Британије
помогла да се Србија ослободи економске зависности од Аустро-Угарске, српска влада је средином септембра 1905. установила Српски трговински комесаријат. У решењу од 15. септембра 1905. М. Драшковић, министар народне
привреде, наводи следеће разлоге за оснивање комесаријата: „Зато што наша
извозна трговина познаје само аустроугарска тржишта (за последњих 10 година просечно 86,24%), она је у своме раду и напредовању јако зависна од
тамошњих трговинских прилика. Наш досадашњи извоз за Енглеску врло је
незнатан (0,29%), тако да Енглеска долази тек на девето место (дакле и после
Белгије и Француске) у погледу нашег извоза. Потребно је да се британске
пијаце и британски потрошачи што више заинтересују за наше производе.
Ово би се могло најзгодније учинити установом трговинског комесаријата у
Лондону“. Истим решењем министар Драшковић је за трговинског комесара
у Лондону поставио Николу Јовановића – Американца, дотадашњег краљевског генералног конзула у Лондону. Већ следеће године, маја 1906, у оквиру
Министарства иностраних дела установљено је Трговинско-политичко одељење па је министар народне привреде исте године донео решење о укидању
Српског трговинског комесаријата у Лондону.
У молби коју је упутио П. Денићу, заступнику министра иностраних дела, 27. маја 1903. посланик Мијатовић предлаже отварање почасног конзулата
у Глазгову. Образлажући свој предлог он истиче: „Мануфактуристи и трговци
из Шкотске, а нарочито из Глазгова, индустријског и трговачког центра Краљевине, имају више трговинских односа са српским трговцима ван Београда,
него сва друга Сједињена краљевина Велике Британије и Ирске. Осим тога
судски позиви британским кредиторима, наших паланчана, највише су управљени индустријалцима и трговцима у Глазгову“. Због тога он моли да српска
влада одобри постављење Вилијама Кембела Евердена за генералног конзула
у Глазгову. Следеће, 1905. године установљен је српски конзулат у Бристолу.
После убиства краља Александра и краљице Драге 29. маја 1903, британска влада је одлучила да повуче Џорџа Бонама, свог посланика у Београду
и прекине дипломатске односе са Србијом. Убрзо затим у писму од 22. јуна
1903. своју одлуку да поднесе оставку на место српског посланика Ч. Мијатовић је саопштио Љубомиру Каљевићу, министру иностраних дела. Када је
српска влада 11. августа именовала А. Јовичића, британска влада је пристала
да га прими као генералног конзула. На дужности незваничног отправника
послова у Лондону А. Јовичић је био до јула 1906.
Догађаји од 29. маја изазвали су буру негодовања у британској јавности, које је временом прелазило у отворену агитацију против признања Петра
Карађорђевића за краља и обнове дипломатских односа док се не казне убице
краљевског пара. У таквим околностима, крајем 1904. посредовање између
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српске и британске владе понудио је бивши посланик Чедомиљ Мијатовић.
Он је покушао да се као приватна личност, у разговору са званичницима Форин офиса које је лично познавао, обавести о условима под којима би Велика
Британија обновила дипломатске односе са Србијом. У разговоре са представницима Форин офиса укључио се и трговински комесар Никола Јовановић,
који је са Чедомиљом Мијатовићем и публицистом Алфредом Стедом развио
широку активност на обнови дипломатских односа између две земље. Стед
је написао низ чланака за дневне листове The Times и Outlook о спољној политици Аустро-Угарске на Балкану. Средином фебруара Ч. Мијатовић се састао
са лордом Фицморисом, другим помоћником министра Едварда Греја. Када
је дошао у Београд 19. марта 1906, Н. Јовановић је пренео услове британске владе у вези са пензионисањем завереника. Пошто је нова српска влада
Николе Пашића пензионисала петорицу официра завереника, дипломатски
односи су обновљени именовањем британског посланика у Београду15 на трогодишњицу њиховог прекида, 29. маја 1906.
Уследило је именовање посланика М. Милићевића, указом од 31. маја
1906. У извршењу посланичке дужности М. Милићевићу су помагали др Славко Грујић као отправник послова и Војислав Антонијевић, аташе Посланства.
У архивској грађи Посланства за 1907. издвајају се документа о учешћу
Србије на Балканској изложби у Лондону. Изложба одржана од 4. маја до
19. октобра 1907. била је светска привредна манифестација и највећа међународна изложба на којој је Србија до тада учествовала. На овој привредној
манифестацији своје производе из области индустрије, пољопривреде и достигнућа из области културе, уметности и науке представиле су Србија, Црна
Гора и Бугарска.
После прогласа анексије Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске 7. октобра 1908. српска влада је протестовала против повреде Берлинског
уговора и тражила повратак у пређашње стање или одговарајућу накнаду за
Србију и Црну Гору. Отправник С. Грујић је у разговору са Е. Грејом покренуо питање територијалне накнаде, према упутствима које је добио од М.
Миловановића, министра иностраних дела. „Британска јавност је у првом
тренутку била изненађена захтевом за компензацијама и није јој било јасно с
којим правом српска влада захтева накнаде. Новинари су долазили у српско
посланство у Лондону и одлазили не баш много убеђени у основаност оних
објашњења која им је отправник Грујић давао. Међутим постепено један део
британске штампе почео је да у Србији гледа тампон зону која ће спречити
даље надирање Аустро-Угарске у Турску, ка Солуну.“16 Због оваквог располо-
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АЈ, 80-6-32, Документи посланства Краљевине Србије у Лондону – Пов. р 134/906.
Љ. Алексић-Пејковић, Односи Србије са Француском и Енглеском, 431.
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жења британске дипломатије и јавног мњења министар Миловановић није
искључивао могућност да британску владу придобије за своје становиште,
што ће бити главни циљ његове посете Лондону крајем октобра 1908. Ипак,
разговори које је водио са министром Грејом и његовим помоћником Хардингом нису уродили плодом. Миловановић је посетио Лондон и годину дана
касније, крајем октобра 1909, у покушају да актуелизује питање Новопазарског санџака. Греј и Хардинг су показали отпор према самом покретању тог
питања, па се Миловановић убрзо оградио од било каквих српских намера
према Санџаку.
До Балканских ратова, чак и после њих, и поред побољшања политичких односа између две земље, британски капитал није имао велику улогу у
кредитирању српске привреде. Поред свих настојања британског посланика
и предусретљивости српске владе, обнова дипломатских односа довела је једино до повећања трговинске размене, али и ту без устаљенијих институција.
Покушај са Трговинским комесаријатом за британску Канаду и Уједињене
америчке државе, који је основан у Лондону 1908, није довео до очекиваних
резултата. Ипак од 1907. увоз из Велике Британије у Србију порастао је више
од два пута у поређењу са 1906. Исти случај је био са извозом српских месних прерађевина у Велику Британију. Британска паробродска друштва су у
знатној мери обављала превоз српских производа од Браиле у Румунији до северне Француске и Енглеске. Осим тога 1906. формиран је The Anglo-Balkan
Syndicate Ltd. чијим се статутом предвиђало пословање којим би се широко
обухватила српска привреда: инвестиције, железничка изградња, експлоатација рудника, јавни радови. Чињеница да су се удружиле многе фирме сведочи о интересовању британских компанија да се упусте у освајање српског
привредног подручја.17
Приликом закључења зајма за железнице и наоружање 1909. српска влада је разматрала понуде неколицине британских капиталиста и лифераната
оружја.18 Општа новчана оскудица, која се нарочито појачала у току анексионе кризе, исцрпла је редовне приходе Управе фондова из којих су се могли
давати дугорочни зајмови на непокретности. Зато је Управа фондова 1910. одлучила да распише зајам. Банкарска кућа Хирш и Комп. из Лондона је послала понуду, на подстрек британског посланика у Београду. Комисија на челу
са управником Управе фондова отпутовала је у Лондон, али је на крају зајам
склопљен са Француском банком за трговину и индустрију из Париза. Ипак,
током Првог светског рата британска влада је одобрила више зајмова за издржавање српске владе, војске и државне администрације.

17
18

Исто, 280.
АЈ, 80-7-35, Документи посланства Краљевине Србије у Лондону – Пов. р 129/909.
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У међувремену основани су нови почасни конзулати и то априла 1909.
на Малти, а маја исте године српски конзулат у Брадфорду.
Током Првог светског рата ванредну делатност Краљевско-српског посланства у Лондону чинило је администрирање помоћи која се прикупљала
у Великој Британији за српски народ и државу. Писмом од 29. октобра 1916.
српски посланик у Лондону Јован М. Јовановић обавестио је представнике
највећих потпорних друштава у Великој Британији, шефа Пресбироа српске
Врховне команде у Солуну и дипломатске представнике Србије у иностранству, о оснивању Одељка за потпору при Посланству. Одељак је образован у
циљу: прикупљања и концентрисања информација о свим питањима у вези
са пружањем помоћи Србији и за Србе у Великој Британији и њеним Доминионима; посредовања између британских званичника и јавности с једне стране
и српских власти и појединаца с друге. Руковођење Одељком поверено је др
Милану Ћурчину, једном од оснивача Одељка за стране мисије при Санитетском одељењу Врховне команде, 1915. године.
Оснивању Одељка при Посланству претходило је образовање Српског
друштва у Великој Британији, 20. октобра 1916. Предлог за формирање Српског друштва, односно The Serbian society of Great Britain, потекао је од др
Елси Инглис, председнице Друштва шкотских женских болница, Роберта Ситон-Вотсона, историчара и истакнутог јавног радника, Харија Викем-Стида,
уредника спољнополитичке рубрике Тајмса и Анана Брајса, посланика Либералне странке у Парламенту.19 У друштву је деловало око 300 искључиво
британских држављана, од утицаја у јавности.
У пракси, делатност Одељка за потпору обухватала је питања у вези
са: исхраном и снабдевањем заробљеника и избеглица; пружањем помоћи
српској војсци у свим видовима (болнице, материјал, персонал); исхраном
становништва у Србији; образовањем српских дечака са пребивалиштем у
Великој Британији; фондовима при Посланству. Број фондова при Посланству се мењао у зависности од потреба и ратних прилика. Посланство је 1916.
примало прилоге за следеће фондове: Фонд Српског црвеног крста; Фонд
Друштва Св. Јелене (за помоћ српским сирочићима); Митрополитов фонд (за
потпору породица погинулих војника); Скупштински фонд (за потпору српских избеглица). Посланство је од почетка рата упућивало апеле британској
јавности и позивало на давање прилога за поменуте фондове. До јула 1916.
примљено је око 76.000 фунти прилога.
Међу хуманитарним организацијама које су основане у Великој Британији током Првог светског рата ради пружања помоћи српском народу, исти-

19

Убавка Остојић-Фејић, Српско друштво у Великој Британији, Историјски институт,
Зборник радова 6, Београд 1988.
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цале су се Српски потпорни фонд – The Serbian relief fund и Друштво шкотских женских болница – Scottish womens hospitals.
Српски потпорни фонд (СПФ) основан је 23. септембра 1914. у просторијама Посланства у Лондону, на иницијативу Мејбел Грујић, супруге бившег отправника послова Славка Грујића и историчара Роберта Ситон-Вотсона. Велику подршку оснивању Фонда пружиле су многе угледне личности у
Великој Британији: Дејвид Лојд Џорџ, члан Парламента и министар финансија у британској влади; Хенри Викам Стид, новинар и уредник Тајмса; сер
Артур Еванс, професор археологије на Оксфорду. Фонд је имао благослов
и патронат британске краљице, а у Председништву се налазио и лондонски
лорд бискуп. Током рата и по ослобођењу Српски потпорни фонд је мењао
своје циљеве, зависно од потреба српског народа и државе. Приоритет на почетку рата било је формирање болница, јер је већ у Балканским ратовима Србија била потпуно медицински исцрпљена. Од новембра 1914. до краја 1915.
Фонд је у Србију упутио пет потпуно опремљених болница. Око стотину чланова британских медицинских мисија повлачило се са српском војском преко
Црне Горе и Албаније. Помоћ Фонда у одећи и храни стизала је у Скадар,
Драч, на Крф. Фонд је помогао евакуацију избеглица. Установљене су колоније српских избеглица на Корзици, где су Французи водили бригу о стану и
храни, а СПФ о оделу. Фонд је имао свог представника у карантинској станици за опоравак у Марсеју. Пружао је помоћ болницама на Солунском фронту,
а отворио је занатске школе за српске војне инвалиде у Африци. Васпитни
одбор основан у пролеће 1916. старао се о школовању 450 српске деце, који
су боравили у Лондону, Кембриџу, Оксфорду, Глазгову, Единбургу, Бирмингему, Лидсу и другим градовима. Српски потпорни фонд је помагао школовање
српских студената у Швајцарској, а слао је прилоге и другим фондовима. Један од њих био је Митрополитов фонд који је помагао Коло српских сестара.
До 1921. када је престао са радом Српском потпорном фонду је приложено
790.000 фунти, не рачунајући у то вредност поклоњеног материјала у износу
од 250.000 фунти.
Српски потпорни фонд је подржавао рад других британских хуманитарних мисија у Србији. Најистакнутија међу њима је Друштво шкотских
женских болница, чији је оснивач била др Елси Инглис. Иако се називало
шкотским, друштво је опремало медицинске јединице чији су чланови били
из Шкотске, Енглеске, Велса и Ирске, као и из осталих делова Империје: Аустралије, Канаде, Индије, Новог Зеланда. До краја рата десет болница овог
друштва пратило је српску војску у Србији, приликом повлачења преко Албаније, на Солунском фронту, Корзици, на фронту у Добруџи. Друштво је током
Првог светског рата примило 500.000 фунти прилога.
Од осталих хуманитарних мисија које су током рата организовано и
систематски прикупљале помоћ за Србију треба поменути Британско дру-
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штво Црвеног крста, Одбор за помоћ савезничких рањеника и Одбор за ратне избеглице.
Увидевши потребу за оснивање британско-српског друштва, које би
прикупљало прилоге за Црвени крст и српску потпору, по сланик Ј. М. Јовановић учинио је предлог српској влади и председништву српског Црвеног
крста. Новембра 1916. у писму упућеном председништву Црвеног крста посланик моли да се: „Друштво српског Црвеног крста, за све што би било у
вези са потпором од стране Енглеза и британских колонија за српску војску
и народ, обрати Управи британског Црвеног крста, преко српског по сланства у Лондону, у којем ће се концентрисати и сређивати све што се одно си
на помоћ која се добија од Енглеза“. У одговору председништво СЦК је овластило по сланика да трансформише фонд Црвеног крста при По сланству, у
одељак његове националне организације у Великој Британији. Друштво је
званично признато од стране Лондонског општинског одбора 1916. Пуковник Борисављевић, председник СЦК, у извештају с краја 1916. истиче: „Како је старање о српским рањеним официрима и војницима преузео на себе
британски Црвени крст, то се сада српски Црвени крст искључиво бави давањем помоћи становништву у Србији и интерниранима у Аустро-Угарској,
Немачкој и Бугарској“.
Осим Фонда Српског црвеног крста установљен је крајем 1916. тзв.
Послаников фонд, који је давао помоћ избеглицама у Лондону и Енглеској.
Фонд за образовање српских дечака у Великој Британији и Фонд за српске
сирочиће, од тада су били у надлежности Српског потпорног фонда. У пропагандном материјалу Послаников фонд за угрожене Србе од септембра 1916.
до марта 1918. год. истиче се да је примљено прилога у износу од 55.000
фунти. Као приложници се наводе: градоначелници Окланда и Мелбурна, становници Буенос Ајреса, влада Новог Јужног Велса, Српски потпорни фонд
Јужне Африке и други.
Питање српских заробљеника било је у надлежности Српског потпорног фонда од марта 1916. када је формирано Одељење за заробљенике СПФ,
односно јуна 1916. када је у Берну образован Српски одсек за снабдевање
заробљеника. Пред крај 1916. Одбор је слао храну и одећу за око 60.000 заробљеника.
На састанку посланика Ј. М. Јовановића са представницима Српског
потпорног фонда, британског Црвеног крста, Друштва шкотских жена и Друштва за потпору рањених савезника 25. јануара 1917, одлучено је да се потпорна акција за Србију и Србе од стране британске јавности, упути на хитну
помоћ народу у Србији и српским заробљеницима. У погледу исхране народа
у Србији, решено је да одбори помогну посланику у корацима које буде предузео код британских званичника, као што је то био у случају Белгије и северне
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Француске. Представници британског Црвеног крста су се обавезали да ће
месечно издвајати 20.000 фунти за помоћ заробљеницима, а одбор Српског
потпорног фонда 10.000 фунти. Предлог посланика Јовановића и Српског
потпорног фонда у вези са „исхраном становништва у Србији“ није наишао
на подршку британске владе, која је тражила додатне гаранције да непријатељске владе неће искористи помоћ за сопствене потребе.
У извештају од 17. децембра 1918. посланик наводи да ће престати са
прикупљањем прилога у Посланству због завршетка рата, те да ће аудитори
прегледати рачуне почетком 1919. године. Прецизни подаци о износу укупно
примљених прилога у Посланству нису сачувани, али се на основу делатности Одељка за потпору и извештаја посланика Ј. Јовановића може закључити
да су се британска јавност и британске хуманитарне организације истакли у
односу на помоћ коју су савезници током Првог светског рата пружали Србији и српском народу.
Крај Првог светског рата прекида рад Краљевског српског Посланства
у Лондону. Расписом од 9. децембра 1918. Никола Пашић, министар иностраних дела, моли да Посланство припреми печат и остали канцеларијски материјал за кореспонденцију под називом Посланство Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца, што треба да учине и сви почасни конзулати у његовој надлежности.
***
Унутрашња организација Посланства у Лондону утврђена је 1886. доношењем Закона о устројству Министарства иностраних дела, дипломатских
заступништава и конзулата Србије у иностранству. Седми члан Закона регулисао је двојаку природу делатности МИД-а: политичку и административну.
Посланство је у складу са одредбом обављало политичке и административне
послове. У делокруг политичког рада спадали су: лична преписка посланика,
поверљиви послови, преговори, конвенције, преглед штампе, превођење шифрованих докумената, политичка питања која се тичу Срба у иностранству,
пријем страних посланика, предлози за одликовања страних поданика, поштански и телеграфски послови, библиотека и поверљива архива. У административне послове спадали су: превођење и оверавање докумената и судских
аката, репатрирање сиромашних грађана, екстрадиција, извршавање уговора
и конвенција, спровођење правила о конзулској служби, пасоши српских држављана, рачуноводство, експедиција званичне поште, заштита својине грађана на страни и питање наслеђа.
Посланству су били подређени сви почасни конзулати основани у његовом подручју надлежности. Посланик је био посредник у преписци конзула
са министром иностраних дела, као и у комуникацији конзула са централним
властима земље у којој је вршио дужност. Само у изузетним случајевима кон-

Снежана Ратић, Краљевско српско посланство у Лондону (1879-1918)

45

зули су могли директно да комуницирају, али су накнадно о томе морали да
известе посланика. У случају одсуства конзула, надлежни посланик одређивао је замену. Конзули су били обавезни да надређеном посланству шаљу
извештаје свака три месеца, а генерални конзули сваких шест месеци. При
именовању конзула, министар иностраних дела се консултовао са надлежним
послаником.
Организација рада у Посланству са поделом на поверљиве и административне послове задржала се до Првог светског рата. Тада се као посебне
организационе јединице издвајају: Пресбиро, Српска потпорна акција и Војни изасланик.

