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УДК:32:929Смиљанић Б.

Богдан Смиљанић − добровољац, дипломата,
логораш и сарадник француског покрета отпора
АПСТРАКТУМ: Богдан Смиљанић, рођен у Батајници 1894. године, ђак гимназије у Сремским Карловцима, приступио је добровољцима септембра 1914. приликом офанзиве српске војске у
Срем, и од тог тренутка слободно се може рећи започела је његова „каријера“. По доласку у Београд, прослеђен је у Скопље у
Ђачки батаљон, учествовао је у борбама током 1915. и прешао
Албанију у зиму 1915/1916. године. Током борби на Грунишком вису новембра 1916. тешко је рањен, да би након опоравка почетком
1918. године као „неборац“ послат у Француску ради завршавања
студија права. По завршетку студија враћа се у Краљевину СХС
и 1922. започиње професионалну делатност при Министарству
иностраних послова, радећи при разним одељењима Министарства и генералним конзулатима Краљевине СХС/Југославије у
Милану, Барију, Варни и Марсеју (Шомон, Нанси). Током читавог
међуратног периода, а нарочито приликом боравка у Француској
одржавао је везе са бившим члановима француске Источне војске. После избијања Другог светског рата и окупације Југославије, фебруара 1942. године, ухапшен је од стране Гестапоа у Београду под оптужбама да је под шифрованим именом „Жерар“,
које се односило и на њега и на Конзулат у Нансију (привремено
седиште Генералног конзулата у Марсеју), помагао деголистички
покрет отпора снабдевајући их информацијама преко запечаћене
дипломатске поште. По повратку у Београд лета 1945. године
објавио је чланак у Политици у којем је описао судбину југословенских дипломата у концентрационим логорима у Немачкој. Одлази
у Француску у емиграцију где је и дочекао смрт 1958. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Богдан Смиљанић, Први светски рат, добровољци, Министарство иностраних послова, Краљевина Југославија, Француска, Други светски рат, француски покрет отпора,
логори, југословенско-француски односи
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Богдан Смиљанић (Батајница, 13. август 1894 − Париз, 21. мај 1958),
српски добровољац, југословенски дипломата и правник, сарадник француског покрета отпора у Другом светском рату, логораш на Бањици и логорима
Захсенхаузен-Оранинбург, Берген-Белзен и, на крају, послератни емигрант.
Укратко, тако би се могао објаснити животни пут Богдана Смиљанића, који
делује као да је преписан из авантуристичких романа друге половине XIX и
прве половине XX века. Рођен је у многочланој земљорадничкој породици
Петра и Наталије (рођ. Богдановић) у Батајници крајем XIX века, тачније 13.
августа 1894. године, као један од четворице синова. Основну школу завршио
је у родном месту, а гимназију у Сремским Карловцима.1 И управо се у Карловцима, по сећању његовог школског друга и потоњег саборца Станислава Крстића Лалета из Шимановаца, код њега јавила жеља за „националним
ослобођењем и уједињењем“.2 После завршене гимназије вратио се у родно
место, где га је затекао Сарајевски атентат и избијање Првог светског рата
1914. године.
Након успешне одбране и победе Србије над аустроугарским трупама
у Церској бици августа 1914. године, савезници су захтевали од српске Врховне команде да се што хитније крене у форсирање фронта преко Саве и
Дунава ка аустроугарској територији. Почетком септембра започела је велика
офанзива српске војске, која је резултирала краткотрајним заузећем Земуна и
околних насеља, између осталих и Батајнице.3 По уласку српске војске у Земун аустроугарске трупе одступиле су у правцу Старе Пазове, где су се убрзо
утврдиле.4 Гонећи непријатеља у правцу севера, у Батајницу је ушао коњички
ескадрон под командом мајора Светислава Ђукића.5 По сведочењу Крстића,
Смиљанић, Крстић и три Смиљанићева брата дочекали су и помогли српској
војсци око размештаја по кућама мештана, као и да на железничкој станици у Батајници демонтирају телефонску централу, након чега су се упутили
у правцу Земуна како би се у Београду пријавили у добровољце, тачније у
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Драган Теодосић, „Добровољци Земуна и околине у Првом светском рату 1914–1918,
Мотиви, социјална структура, последице“, Зборник радова са међународне конференције Архив, Медији и култура сећања у Првом светском рату, Нови Сад, 29–30. октобар 2015, Нови Сад 2016, 289.
Антоније Ђурић, За част отаџбине, Како се бранио Београд у Првом светском рату,
Београд 1985, 32–35.
Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, Књига прва,
1914. година, Први период операција – Церска битка, Београд 1924, 53–101.
Војни архив (даље ВА), пописник 3 (даље п. 3), кутија 458 (даље к. 458), број 2/1 (даље
бр. 2/1), лист 33 (даље л. 33), Телеграм Команде одбране Београда О. Бр.72, 30. август/12. септембар 1914.
ВА, п. 3, к. 458, бр. 2/1, ф. 1, л. 39, Рапорт команданта Штаба команде одбране Београда генерала Михаила Живковића О. Бр.80 Врховној команди, 29. август/11. септембар
1914.
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комите, са намером да учествују у Сремском добровољачком одреду, као и
борбама око Београда.6
Као свршени гимназијалац није се дуго задржао у престоници Србије
и већ од 20. новембра налази се у Скопљу, где је упућен у Ђачки батаљон −
познатији као „1300 каплара“. Као поднаредник-ђак класе ђака рођених 1894.
године, маја 1915. Смиљанић је распоређен у 3. чету 2. батаљона 14. пешадијског пука првог позива и у тој јединици учествовао је у борбама током
1915, као и у повлачењу преко Албаније.7 После опоравка српске војске на
Крфу упућен је на Солунски фронт. Током новембра 1916. приликом једног
јуриша на челу вода у борбама на Грунишком вису у својству наредника-ђака
тешко је рањен у лево око. Након што је евакуисан у 37. енглеску болницу у
Вертекопу оперисано му је око и потом је премештен у француску болницу
у Солуну.8 После краћег опоравка упућен је у војни депо у месту Микри код
Солуна на лекарски комисијски преглед, на коме је 17. јануара 1918. проглашен за неборца и на основу наређења министра војног Ф. Ђ.Бр.10062 од 1.
септембра 1917. отпуштен је из војске и упућен у команду железничких и војно-станичних службеника у Зејтинлику ради праћења телеграфског курса.9
Свршивши телеграфску обуку јануара 1918, послат је у Француску на студије
права, које завршава 1919. године.
У земљу се враћа наредне, 1920. године и 1. маја се запошљава као дијурниста10 при Министарству иностраних послова Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца.11 Године 1922. у својству секретара III класе именован је за вицеконзула II класе при Генералном конзулату у Милану и на том месту остаје
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Богдан Смиљанић је имао три брата, од којих се један звао Илија и као добровољац
после Првог светског рата добио добровољачку земљу у склопу аграрне реформе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Илија је имао два сина − Илију „Шандора“ (рођеног
1923. године, од 1941. члан СКОЈ-а и руководилац омладинске организације у Батајници) и Милорада „Голуба“ (рођеног 1925), који су као чланови НОП-а учествовали у
Другом светском рату и погинули у борбама са усташама на прузи између Платичева и
Кленка у Срему 1943. године. Њихова имена уписана су на споменику борцима НОБ-а
у центру Батајнице и по њима једна од улица у Батајници носи име „Браће Смиљанић“.
Батајница у НОБ 1941–1945, Батајница 1962, 46–47; Д. Теодосић, Добровољци Земуна
и околине..., 289.
Архив Југославије (даље АЈ), фонд Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (даље АЈ-334), јединица описа 191, број персоналног досијеа 514, Персонални досије Богдана Смиљанића.
АЈ-334-191-514-752, Персонални досије Богдана Смиљанића.
АЈ-334-191-514-652 и АЈ-334-191-514-752, Персонални досије Богдана Смиљанића.
diurnus (lat.) – дневничар
Дана 16. јула исте године добија звање писара II класе, 14. септембра 1921. постаје писар I класе, а већ 1. октобра исте године унапређен је у звање секретара III класе при
Министарству иностраних послова.
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до 1926. године, када је решењем Пр. Пов. Бр. 1364 од 22. априла 1926. премештен на рад у Министарство, тачније у Главну архиву Министарства, где
се задржао свега месец дана пошто је крајем децембра исте године упућен у
Административно-правно одељење МИП-а Краљевине СХС, где је остао до
средине октобра 1927. године. Као секретар при Административно-правном
одељењу током 1927. године обављао је курирски посао за потребе Министарства. По разрешењу дужности у Административном одељењу упућен је
у Шифрарски одсек, где остаје до краја октобра исте године, када је решењем
Пов. Бр. 4494. од 27. октобра премештен на место вицеконзула Конзулата у
Барију, где се задржао све до августа 1930. године, када је враћен на рад у
Министарство иностраних послова, односно у Правно одељење.12 Октобра
исте године поверен му је једномесечни задатак при Државном савету Краљевине Југославије да ради на решавању предмета из ресора Министарства
иностраних послова, као и на предметима из ресора Председништва Министарског савета. По завршетку посла решењем Управног одељења МИП-а У.
Пр. Пов. 4199. од 6. новембра 1930. упућен је на рад у Политичко одељење
МИП-а и тамо остаје до јула 1934, када је решењем министра иностраних
послова У. Пр. Пов. Бр. 3813 од 22. јула привремено упућен на рад у Конзулат
у Варни у својству жерана13 Конзулата, са задатком да преузме дужност од
генералног конзула Аристотела Петровића. У Варни се задржао до краја септембра, када се враћа у Политичко одељење МИП-а да би недуго затим био
поново премештен у Правно одељење. После сахране краља Александра I
Карађорђевића, убијеног у Марсеју 9. октобра 1934. године, у периоду од 16.
до 20. октобра исте године именован је од стране Министарства за пратиоца
албанске делегације.14 Његов поновни рад у Правном одељењу трајао је до јула 1936, када је решењем министра У. Пр. Пов. Бр. 3036 од 16. јула упућен на
рад у Конзуларно-привредно одељење МИП-а. Коначно, указом У. Пр. Пов.
Бр. 2132 од 18. априла 1938. постављен је за генералног конзула Генералног
конзулата Краљевине Југославије у Мецу.15
Смештен у центру историјске области Лорене, у непосредној близини
немачке границе, у рударски развијеном центру, Генерални конзулат имао је
важну улогу у обезбеђивању и пружању подршке бројној југословенској емиграцији и радницима, која је, по званичним подацима Конзулата у току 1939,
бројала око 6.000 људи. Као шеф конзулата током 1939. године Смиљанић је
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Током 1930. године у Министарству иностраних послова Краљевине Југославије дошло је до реорганизације, по којој је Административно-правно одељење променило
име у Правно одељење.
gérant (fra) – вршилац дужности генералног конзула
АЈ-334-191-514-762/763, Персонални досије Богдана Смиљанића.
АЈ-334-191-514-780, Персонални досије Богдана Смиљанића.
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обављао низ послова из конзуларне делатности попут вођења административних књига, наплате такси, узимања депозита, потпомагања репатрирања југословенских држављана, одржавања контакта са исељеницима.16 У том звању
дочекало га је избијање Другог светског рата 1. септембра 1939, окупација
Француске јуна 1940. и напад на Југославију априла 1941. године. Близина
фронта и ратне опасности пред Конзулат у Мецу и Богдана Смиљанића поставили су неколико важних задатака. На првом месту било је потребно организовати евакуацију око 3.000 југословенских исељеника у унутрашњост
Француске, затим на основу одлуке Министарства десет дана по немачком
нападу на Пољску, тачније 11. септембра 1939. године, из безбедносних разлога организовао је премештање седишта из Меца нешто даље од границе,
у удаљенији Шомон.17 Након капитулације и окупације Француске почетком
лета 1940, крајем августа те године одлучено је да се услед нових геополитичких промена, односно услед директног прикључења Алзаса и Лорене Трећем рајху канцеларије Генералног конзулата у Мецу преместе из Шомона у
Нанси, што је урађено средином октобра исте године.18
Током студија Смиљанић је у Француској успоставио бројне личне контакте који су се огледали и у његовом браку са Францускињом Ангелом Рајне Лесне, са којом је имао двоје деце, сина Ђорђа и кћер непознатог имена,
која је рано умрла. Током међуратног периода као резервни официр и бивши
добровољац имао је важну улогу у Савезу добровољаца и Удружењу резервних официра Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије одлазећи
више пута на различите међународне скупове сличних удружења у Француску и Чехословачку. По преузимању положаја генералног конзула одржавао
је интензивне личне контакте са удружењима бивших ратника Источне војске
(Armée d’Orient).19 Један од задатака конзулске службе била је и обавештајна делатност, па тако фебруара 1941. Смиљанић својим дописом Бр. 26/41
обавештава Краљевско посланство у Вишију у вези са деловањем монархистичког покрета у источном делу окупиране Француске. При томе наводи да
је Нанси одувек био један од важнијих центара монархиста и да се на челу
тог покрета налазио језуитски свештеник Пјер Ле Жон, који је објавио пропагандистичку брошуру са циљем популаризовања доласка на престо Конт
16
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АЈ-334-233-607, Писмо Генералног конзулата Краљевине Југославије у Мецу Пов. Бр.
28/40 од 14. фебруара 1940 – Министарству иностраних послова КЈ у вези са активношћу Конзулата током 1939. године.
Исто.
АЈ-334-233-608, Циркуларно писмо Управног одељења МИП-а У. Пр. Пов. Бр. 5264 од
12. октобра 1940 – Конзуларно-привредном одељењу.
AJ-334-233-607, Писмо Генералног конзулата Краљевине Југославије у Мецу Пов. Бр.
28/40 од 14. фебруара 1940 – Министарству иностраних послова КЈ у вези са активношћу Конзулата током 1939. године.
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де Пари, односно Анрија Орлеанског (1908–1999), који је упутио јавни позив
Французима да пруже Петена.20
Почетак 1941. године и све већи притисци на Краљевину Југославију
и друге балканске земље да приступе Тројном пакту примећивали су се и у
окупираној Француској. Током краткотрајног Априлског рата 1941. године и
капитулације Југославије 17. априла особље југословенских дипломатских
представништава из Немачке и окупираних земаља и области сакупљено је
и интернирано у једном хотелу у близини швајцарске границе, на Боденском
језеру, у градићу Фридрихсхафену. Током априла и маја немачке власти отежавале су прелаз југословенских дипломата у неутралну Швајцарску да би
крајем маја донеле одлуку да се специјалним возом преко Минхена, Беча, Печуја и Осијека упуте у окупирани Београд. Заједно са Смиљанићем и осталим
дипломатама у Фридрихсхафену налазио се и тадашњи југословенски посланик у Немачкој, књижевник и потоњи нобеловац Иво Андрић, коме је било
понуђено да се издвоји из групе дипломата и да не иде за Југославију, али је
он ту понуду одбио и поделио судбину са својим колегама.21
По доласку у Београд почетком лета 1941. године један део југословенских дипломата одвојен је од групе и послат у специјалну полицију, где их је
испитивао Гестапо, након чега су прослеђени у Грац. Иако се није нашао у
првој групи дипломата, Смиљанић је убрзо доживео њихову судбину. Почетком фебруара 1942. по наређењу париског Гестапоа београдски Гестапо хапси генералног конзула Смиљанића и чиновника конзулата Саву Крстића под
оптужбама да су у дипломатској пошти Конзулата преносили писма која су
садржала обавештења војне природе и која су прослеђивана Де Головој обавештајној служби. Смиљанић је те оптужбе изричито одбацивао. Једно време
био је заточен у специјалној полицији, а затим прослеђен у логор на Бањици,
одакле је после 14 месеци, средином 1943. године, послат у концентрациони
логор Захсенхаузен-Оранинбург, па у Бергенбелзен, где је остао до завршетка
рата, односно до пролећа 1945.22

20
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Архив Југославије, фонд 755, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Мецу, фасцикла 16, Извештај генералног конзула Генералног конзулата у Мецу Богдана Смиљанића упућен из привременог седишта у Нансију политичком одељењу МИП-а Пов. Бр.
26/41, 12. фебруар 1941.
Архив Југославије, фонд 103, Емигрантска влада Краљевине Југославије, фасцикла
88, јединица описа 276, Писмо Краљевског посланства при Светој Столици – Ватикан, Пов. Бр. 263 упућено из Рима 22. јула 1941. Посланству Краљевине Југославије у
Швајцарској – Берн; Депеша Посланства КЈ из Турске – Анкара упућена краљевском
амбасадору у Лондон Пов. Бр. 5786 од 19. јула 1941. Смиљанић је, изгледа, према Андрићу од тог времена гајио извесни анимозитет оптужујући га да је недовољно радио
на побољшању положаја југословенских дипломата.
Политика, бр. 12032, 14. јул 1945.
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Архив, часопис Архива Југославије, 1‒2, 2018

Да оптужбе против Смиљанића нису биле неосноване, сведоче успомене које је оставио Жан Гајгер, један од чланова француског покрета отпора,
који је у својим сећањима датим после рата оставио податке да су велику подршку и заштиту његовој групи под називом „Еспоар франсез“ (Француска
нада), која је деловала на ширем простору око Нансија, пружали југословенски конзулат и тадашњи југословенски конзул у Нансију, не помињући изричито његово име, већ дајући конспиративан и шифрован назив „Жерард“,
како су се југословенски Конзулат и његов шеф водили у преписци чланова покрета отпора.23 По ослобођењу из Бергенбелзена пролећа 1945. године
Смиљанић је у Политици од 14. јула 1945. објавио чланак под називом Трећи
Рајх и југословенска дипломатија, остављајући тако сведочанство о својој и
судбини других југословенских дипломата током рата. Убрзо потом он се са
породицом трајно настанио у Француској као емигрант, где је у Паризу 21.
маја 1958. и преминуо.
Био је носилац Албанске споменице. Постојале су назнаке да је на Солунском фронту био предложен за орден Карађорђеве звезде са мачевима за
храбро држање у борбама током 1915. и 1916. године. У сачуваним архивама
војних јединица, међутим, нема података о томе.
Извори и литература
Необјављени извори
Архив Југославије
Минист во иностраних послова Краљевине Југославије (334)
Конзуларно-привредно одељење (334, КПО)
Персонално одељење (334, Перс.)
Емигрантска влада Краљевине Југославије (103)
Генерални конзулат Краљевине Југославије у Мецу (755)
Војни архив
Пописник 3
архивска грађа о добровољцима
Објављени извори
Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца,
Књига прва, 1914. година, Први период операција – Церска битка, Београд
1924.
Литература
Батајница у НОБ 1941–1945, Батајница 1962.
Ђурић Антоније, За част отаџбине, Како се бранио Београд у Првом светском рату, Београд 1985.
23

http://espoir-francais.pagesperso-orange.fr/ (приступљено 19. 3. 2018)

Драган Теодосић, Богдан Смиљанић ‒ добровољац, дипломата, логораш...

65

Теодосић Драган, „Добровољци Земуна и околине у Првом светском рату
1914–1918, Мотиви, социјална структура, последице“, Зборник радова са међународне конференције, Архив, Медији и култура сећања у Првом светском
рату, Нови Сад, 29–30. октобар 2015, Нови Сад 2016.
Периодика
Политика, 14. јул 1945.
Интернет
http://espoir-francais.pagesperso-orange.fr (приступљено 19. 3. 2018)

