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АПСТРАКТУМ: У чланку се прати размена студената и други
облици студентске сарадње између Југославије и Бугарске после
Другог светског рата. Приказан је број југословенских студената у Бугарској и бугарских студената у Југославији и узајамни
контакти и посете од 1945. до 1948. Посебна пажња је посвећена прекиду сарадње и односу југословенских и бугарских државних органа према студентима суседне земље после избијања сукоба Југославије са Информбироом 1948.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: студенти, сарадња, размена, стипендије, Југославија, Бугарска, Резолуција Информбироа
Непосредно после Другог светског рата Југославија и Бугарска су тежиле да успоставе што интензивнију сарадњу у области културе, просвете и науке, засновану на блиским политичким односима две државе и припадности
сфери војног и идеолошко-политичког утицаја Совјетског Савеза. После
учвршћивања билатералних односа, преговора о федерацији, јачања економских односа, потписивања Конвенције о културним и просветним везама маја
1947, југословенске помоћи Бугарској на Мировној конференцији и потписивања мировног уговора септембра 1947, новембра 1947. у Евксинограду је
потписан Уговор о пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи између Југославије и Бугарске.1 Блискост две државе је утицала и на успостављање веза и
сарадњу југословенских универзитета у Београду, Загребу и Љубљани са
Универзитетом у Софији, на пораст броја југословенских студената у Бугарској и бугарских студената у Југославији и на развој сарадње студената две
земље.


1

Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између
демократије и диктатуре (бр. 177016) који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Више у: Petar Dragišić, Jugoslovensko bugarski odnosi 1944–1949, Beograd 2007; Branko
Petranović, Balkanska federacija 1943–1948, Beograd 1991.
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Контакт између Београдског универзитета и Универзитета у Софији успостављен је већ почетком 1945, када је Београд био ослобођен, али рат је још
увек трајао. Београдски универзитет је током окупације доста страдао и остао
без нужних средстава за рад, тако да су напори за обнову и почетак предавања у великој мери зависили од помоћи државних органа, али и других универзитета у земљи и иностранству. Таква помоћ „братском универзитету“ је у неколико наврата стигла из Софије. У јануару и априлу 1945. бугарски интелектуалци су универзитетским наставницима и другим културним радницима у
Београду (књижевницима, новинарима, ликовним уметницима) послали велику количину животних намирница (брашно, шећер, цигарете, сапун, бомбоне
итд.). Поред тога, у јануару је послат сандук књига за Пољопривредно-шумарски факултет, а у априлу и помоћ у новцу.2 Током јула у Софији је на позив ректора Софијског универзитета недељу дана боравио професор Сретен
Шљивић, као делегат Комисије за обнову Београдског универзитета, који је
имао задатак да испита колика и каква може бити помоћ из Софије.3 Утврђено
је да Бугари могу да дају књиге, мању количину лабораторијског материјала и
апарата за Медицински, Ветеринарски и Пољопривредно-шумарски факултет,
и то нешто као поклон, а нешто у виду позајмице.4
Временом су политички односи Југославије и Бугарске постајали све
блискији, што је доводило и до развијања сарадње у области културе, науке и
просвете. Сарадња универзитета је добијала чвршће оквире, а размена студената је вршена на основу додељивања реципрочних стипендија. Циљ је био да
се допринесе међусобном упознавању „братских народа“ и „јачању пријатељства“ између две земље. Крајем 1946. године Комитет за школе и науку ФНРЈ
и Министарство просвете Бугарске су на предлог југословенске стране постигли договор о додељивању 15 реципрочних стипендија југословенским и бугарским студентима високих школа и универзитета. На основу договора до
краја године 15 бугарских студената стипендиста југословенске владе започело је студије у Југославији, и то 9 студената на Универзитету у Загребу, а 6
студената на Универзитету у Београду.5 У Загреб су упућени студенти медицине (Станимирка Методијева Рангелова, Драган Николов Драганов, Иван
Димитров Хаџи-Митов и Марин Иванов Бочев) и технологије (Јанко Николов
Чибуков, Недјељка Костова Кожухарова, Александар Георгијев Цанков, Марија Иванова Димитрова и Стојмен Колев Пејков), а у Београд студенти архи2

3

4
5

Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd 2004, 79; Архив Србије
(АС), Београдски универзитет (БУ), ф. 1.
Дипломатски архив Министарства спољних послова Србије (ДАМСП), Политичка архива (ПА), Бугарска, 1945, ф. 4, досије 10, сигн. 2378, 5. јул 1945.
АС, БУ, ф. 43, Извештај Сретена Шљивића из Софије, 16. јул 1945.
P. Dragišić, n. d., 165–167; Архив Југославије (АЈ), фонд Комитет за школе и науку
ФНРЈ, 315–40–98, Комитет за школе и науку ФНРЈ – Бугарском посланству у ФНРЈ,
3909, 4. септембар 1946.
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тектуре (Ангел Љубенов Ахрјанов), електротехнике (Атанас Маринов Петров,
Стефан Георгијев Михајлов, Јордан Костов Иванов) машинске технике (Петров Владимир Петров) и права (Калчо Антонов Чанчев).6
Комитет за школе и науку ФНРЈ није искористио предвиђене реципрочне стипендије током школске 1946/47. године, иако је још крајем новембра
1946. затражио од просветних органа народних република да предложе кандидате за стипендисте и дао мишљење да би студенте „првенствено требало слати на славистику и зубарски факултет /јер код нас не постоји/, али може и на
друге факултете“. За ту годину је искоришћена само једна стипендија и то за
југословенског студента Раденка Дмитровића који је студирао медицину у
Софији.7 Школске 1947/48, међутим, и југословенска страна је искористила
свих 15 стипендија. Септембра 1947. стипендију за студирање у Бугарској је
добило 8 југословенских држављана за студије агрономије (Радмила Тарановић, Милан Чановић, Богослав Опачић, Милан Мијатовић, Здравко Меселђић,
Жарко Тодоровић, Вера Тодоров и Нада Гостељ), троје за славистику (Витомир Вулетић, Назиф Кустурица и Милорад Ђукич) и по један за филозофију
(Лендваи Иштван), историју (Јасмина Софтић), зуболекарство (Драган Младеновски) и технику (Бранко Младеновски). Истовремено, стипендија је одузета
прошлогодишњем стипендисти Раденку Дмитровићу „пошто исти ни до данашњег дана није обновио молбу за студирање у идућој школској години нити
је поднео, било преко Посланства било непосредно Комитету, извештај о
успеху свога учења током прошле године“.8
С друге стране, школске 1947/48. у Југославији је боравило 14 студената реципрочних стипендиста, један мање него претходне године, пошто је
студент машинске технике у Београду Владимир Петров прекинуо студије.
Уместо студенткиње Станимирке Методијеве Рангелове стипендију у Загребу
користио је студент медицине Димитар Николов Димитров. Стипендије су им
текле од 1. јануара 1947. и износиле су по 2.000 динара месечно до краја
школске године.9
Поред државних реципрочних стипендиста право на студије у Бугарској
односно Југославији о свом трошку су имали сви грађани двеју суседних земаља, с тим што су им одлазак на студије морали да одобре надлежни органи.
Одобрење за студије у Софији је већ септембра 1945. тражило деветоро југо6

7

8

9

АЈ, 315-49-116, Списак студената бугарских држављана који студирају на нашим универзитетима као стипендисти наше владе на име реципроцитетних стипендија.
АЈ, 315-40-98, Комитет за школе и науку ФНРЈ – Министарству просвете свих република сем Црне Горе, бр. 7114, 30. новембар 1946.
АЈ, 315-40-98, Комитет за школе и науку ФНРЈ – Посланству ФНРЈ у Софији, бр. 7733,
26. септембар 1947; Исто, Комитет за школе и науку ФНРЈ – Посланству НР Бугарске у
Београду, бр. 8079, 27. септембар 1947.
АЈ, 315-49-116, Списак студената бугарских држављана који студирају на нашим универзитетима као стипендисти наше Владе на име реципроцитетних стипендија.
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словенских држављана (Јелена Бамболова, Вера Клопаковска, Јелена Христова, Катарина Недић, Надежда Жунић, Олга Огњеновић, Александар Серафимов, Ђурђинка Пасторска и Слободан Косоварски).10 Од школске 1946/47. године за одобравање студирања југословенским држављанима био је надлежан
Комитет за школе и науку ФНРЈ. Септембра и октобра 1946. Комитету је достављено 28 молби за добијање дозвола за продужетак студија у Бугарској
студентима југословенским држављанима за школску 1946/47. За ту школску
годину Комитет за школе и науку је одобрио да 100 југословенских грађана
студира у Бугарској, а ту могућност је користило и о свом трошку студирало
94 студента, углавном оних који су већ започели студије током рата и који су
потицали из Македоније и југоисточних делова Србије.11
Школске 1947/48. године у Бугарској су студирала 73 југословенска држављана који нису били стипендисти. Истовремено, знатан број студената из
Бугарске је тражио да о свом трошку студира у Југославији. У јесен 1947. године 54 бугарска држављана упутили су молбе да им се одобри студирање на
Свеучилишту у Загребу у школској 1947/48. Те године је 9 бугарских студената у Југославији стипендирало бугарско Министарство електропривреде.12
Према подацима које су поједини факултети упутили ректорату Београдског
универзитета, новембра 1947. на Пољопривредно-шумарском факултету су
студирала 3 бугарска држављана, на Правном 7, на Фармацеутском 1. Укупно
је било 11 студената из Бугарске, али без података за Медицински и Технички
факултет.13
Упркос добрим односима две земље и тежњи да се унапреде културне и
просветне везе, бугарским држављанима су често одбијане молбе за студирање, са различитим образложењима. Тако је бугарско посланство у Београду
25. августа 1947. проследило Комитету за школе и науку ФНРЈ колективну
молбу 57 студената бугарских држављана који су радили у бугарској ударној
бригади „Георги Димитров“ на омладинској прузи Шамац – Сарајево за школовање на универзитетима у Југославији. Комитет је средином септембра
1947. одбио ову молбу „услед огромне преоптерећености свих универзитета у
Југославији сопственим студентима“. Са истим образложењем су одбијене и
молбе појединих студената бугарских држављана који су желели да продуже
започете студије у Југославији. Од бугарског посланства је тражено да „оба10
11

12

13

ДАМСП, ПА, Југославија, 1945, фасц. 21, досије 16, сигн. 1040.
АЈ, 315-40-98, Списак наших студената који студирају у Бугарској о свом трошку; Бранко Петрановић, Југословенски студенти-стипендисти у иностранству и страни студенти на југословенским универзитетима 1945–1948. године, Универзитет у Београду
1838–1988, Зборник радова, Београд 1988, 973.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1947, фасц. 19, досије 8; АЈ, 315–40–98, Молбе југословенских
држављана за студирање у Бугарској; АЈ, 315-49-116, Молбе бугарских држављана за
студирање у Југославији; P. Dragišić, n. d., 166–167.
АС, БУ, фасц. 125, Извештаји факултета, новембар 1947.
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вести одговарајуће факторе у Бугарској о ситуацији на нашим универзитетима“ да би се повело рачуна приликом издавања виза студентима за одлазак у
Југославију, а од југословенског посланства у Софији и Одсека за пограничну
и пасошну службу Министарства унутрашњих послова је тражено да не издају улазне визе за Југославију оним лицима која их траже ради студирања.14
Државни органи су са посебном пажњом водили рачуна о политичкој
подобности бугарских студената у Југославији, па су молбе за студирање често одбијане из политичких и безбедносних разлога. Комитету за школе и науку ФНРЈ, поред молбе, кратке биографије и школског сведочанства кандидата, достављана је и кратка карактеристика о његовом држању током и после
рата и мишљење југословенског посланства у Софији да ли се кандидату „може одобрити“ или „не треба одобрити“ молба за студирање у ФНРЈ на основу
података који су добијени од Дирекције народне милиције. Тако је крајем октобра 1947. на молбу Стефана Димитрова Милованског дато мишљење да
именованом „не треба“ дати дозволу за студирање. У краткој карактеристици
о њему је стајало: „Стефан Димитров Миловански рођен је 1925. године у селу Рили. Свршио је гимназију 1946. Произлази из сељачке породице. Материјалног стања је средњег. Пре деветог септембра је учествовао у фашистичкој
организацији „Браник“ али није имао тако лоше држање. После деветог септембра постаје члан РМС-а /СКОЈ-а/. Био је на омладинској прузи два месеца.
Сада је чиновник. Родитељи су прилично добри.“ 15
Негативно мишљење је дато и за Јохана Павлова Јохова, Трандафила
Тодорова Александрова, Георги Георгијева Михајлова, Крума Ангелова Христова, Николу Стефанова Николова, Ангелину Илиеву Мострову, Тодора Георгијева Железова, Петра Атанасова Петрова и друге. Разлози за такво мишљење се нису увек могли наћи у садржају кратких карактеристика, што значи да је југословенско посланство у Софији имало и друге информације од
органа Народне милиције. Већина одбијених су током рата били чланови фашистичке организације „Браник“, али су после рата „узели активно учешће у
свим акцијама које је спроводио Народни фронт“. Тако је Петар Атанасов Петров после 9. септембра 1944. постао члан комунистичке омладине и показивао велику активност у акцијама које је спроводила власт. Тодор Железов је
пре 9. септембра 1944. био члан „Браника“ „без неког нарочитог заузимања“,
а после је постао члан комунистичке омладине. И Трандафил Алексов је био
члан „Браника“, а после 1944. постао је члан Партије и Окружног комитета и
дружио се са „прогресивним омладинцима и имао ауторитет међу њима“. Никола Николов је „увек био међу прогресивним ученицима и увек је заступао
14

15

ДАМСП, ПА, Бугарска, 1947, фасц. 19, досије 15, сигн. 418065, Комитет за школе и науку ФНРЈ – Министарству иностраних послова ФНРЈ, бр. 6469, 16. септембар 1947.
АЈ, 315-49-116, Молбе бугарских држављана за дозволу за студирање, биографије кандидата, карактеристике и мишљења Посланства ФНРЈ у Софији упућена Комитету за
школе и науку ФНРЈ, 31. октобар 1947.
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правилно гледиште“, био је члан комунистичке омладине, отац му је био комуниста, а ипак је добио негативно мишљење Посланства у Софији. У обзир
су узимани и порекло, материјално стање и политичка активност родитеља.16
Кандидати који су добили позитивно мишљење Посланства имали су
добро, мада не и беспрекорно држање, пре и после 9. септембра 1944. Тако је
Гатје Петков Гатјев пре 9. септембра „био симпатизер партизанског покрета,
али није узео активног учешћа у борби против фашизма“. После рата је постао комуниста и узео активно учешће у формирању нове власти и изабран је
за секретара месне партијске организације. Касније је, међутим, због непоштеног рада као благајник био избачен из Партије. И Илија Влков Илијев је
пре 9. септембра био симпатизер партизанског покрета, а после активан члан
Партије, учесник свих акција и предавач на курсевима марксизма-лењинизма.
Позитивно мишљење Посланства су добили и Иван Добрев Лазаров, који је
пре 9. септембра био искључен из гимназије као комуниста; Славчо Георгијев
Јанев, прогресивни омладинац; Васил Димитров Петрушев, који је као члан
комунистичке омладине хапшен и добро се држао у затвору; Георги Петров
Блажев, који се дружио са члановима комунистичке омладине и био симпатизер Отечественог фронта; Зорка Христова Горнева која је имала добар однос
према новој власти и отац јој је био комуниста; али и Илијчо Асенков Зонков,
који је пре 9. септембра био „легионар“, а и касније се дружио са „легионарима“ и „браницима“, стално критиковао народну власти и није учествовао ни у
каквим акцијама.17
Дешавало се и да поједини бугарски држављани добију дозволу и започну
студије у Југославији, али да касније буде откривено њихово држање у рату или
непријатељско деловање после рата и да за то буду кажњени. Тако је маја 1947.
бугарски држављанин, студент технике у Загребу Христо Стојанов осуђен због
сарадње у фашистичкој организацији „Цар Симеон“, а после издржавања казне
му је ускраћен боравак у Југославији, стражарно је спроведен до границе и предат бугарским пограничним властима у Драгоману.18
Првих послератних година успешно су спровођени и други видови сарадње између бугарских и југословенских студената. Реч је била о разноврсним контактима, излетима, посетама и спортским сусретима организованим
преко универзитетских органа и студентских и омладинских организација.
Тако је Ректорат Државне политехничке академије у Софији крајем марта
1947. затражио преко југословенског Посланства у Софији сагласност од Министарства иностраних послова ФНРЈ да група од 20 професора и асистената
и око 100 студената архитектуре за време ускршњег одмора од 9. до 21. апри16
17
18

Исто.
Исто.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1947, фасц. 19, досије 13, сигн. 48900, Министарство унутрашњих послова ФНРЈ – Министарству иностраних послова ФНРЈ, бр. 8570, 15. мај 1947.
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ла 1947. посети Југославију. Планирано је да се обиђу Београд, Загреб, Љубљана и Дубровник, како би се студенти упознали са архитектуром Југославије и ради учвршћивања веза између две земље. Влада и Министарство иностраних послова су се сагласили са доласком групе и обавестили Посланство
у Софији и Централно веће Народне омладине Југославије. Посланство је
убрзо доставило и списак лица која су учествовала на екскурзији, на којем су
осим студената били професор инж. Алексеј Михаилов Квартирников, ректор
Политехнике и вођа групе, професори архитектуре Љубен Николов Тонев,
Станчо Илијев Белковски, Сава Николов Бобчев и асистент и технички организатор екскурзије инж. Стефан Димитров Станчев. 19
Екскурзија је изведена према плану и Посланство ФНРЈ у Софији је по
повратку студената примило од ректора Политехнике професора Алексеја
Михаилова Квартирникова писмо које је прослеђено Министарству иностраних послова ФНРЈ, Комитету за школе и науку ФНРЈ и Централном већу Народне омладине Југославије. Садржај писма илуструје резултате и успешност
саме екскурзије, али и стање и атмосферу односа Југославије и Бугарске у том
периоду: „Ректорат Државне политехнике осећа се дужним да изрази своју
особиту благодарност за указану Вашу сарадњу и помоћ приликом организирања нашег путовања по Југославији. Студенти архитектонског одсека Државне политехнике, који су посетили прекрасне југословенске градове видели
су не само њихове архитектонске и грађевинске вредности, него су се осетили
узбуђени и одушевљени због нове и херојске омладине, која је захваћена беспримерним радним одушевљењем и спремна да да све своје снаге за изграђивање своје домовине. Приликом овог путовања створене су везе између бугарске и југословенске студентске омладине, које представљају нов корак за
утврђивање и јачање наших братских односа. Примите, Господине Министре,
и предајте херојској Омладини Југославије наше пламене поздраве“.20
Маја 1947. потписана је Конвенција о културним и просветним везама
ФНРЈ и НР Бугарске којом је поред осталог била регулисана и студентска сарадња и, посебно, размена студената на бази реципроцитета између две државе. У члану 5 Конвенције Југославија и Бугарска су се обавезале да дају такве
стипендије које ће пружити могућност држављанима обеју земаља да студирају, специјализирају или да се баве истраживачким радом на територији друге стране уговорнице. Број стипендија је требало одређивати према могућностима и споразуму. Требало је склопити и посебан споразум о узајамном при19

20

ДАМСП, ПА, Бугарска, 1947, фасц. 19, досије 13, сигн. 45314, Министарство иностраних послова ФНРЈ – Централном већу Народне омладине Југославије, бр. 45314, 27.
март 1947; Исто, сигн. 46508, 14. април 1947, Посланство ФНРЈ у Софији – Министарству иностраних послова.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1947, фасц. 19, досије 13, сигн. 48017, Министарство иностраних послова ФНРЈ – Комитету за школе и науку ФНРЈ, Централном већу Народне омладине Југославије, пов. бр. 48017, 10. мај 1947.
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знавању сведочанстава, уписивању на високе школе, признавању семестара и
година студија, о праву полагања испита и ношења академских звања. И на
разне друге начине је требало подстаћи и материјално помоћи узајамну сарадњу две државе у области науке, културе, просвете, фискултуре, итд. Ради
спровођења одредби Конвенције и праћења резултата предвиђено је формирање сталне мешовите југословенско-бугарске комисије, са секцијама у Београду и Софији, једним председником и по четири члана.21
И поред амбициозних циљева Конвенција о културној и просветној сарадњи је споро спровођена у пракси, секције мешовите комисије се дуго нису
састајале, а сарадња се одвијала спонтано и на иницијативу појединих установа
и државних органа. Детаљни план културне сарадње је направљен тек јула
1948. и за наредни једногодишњи период је предвиђана размена 20 реципрочних стипендија за студенте, три стипендије за научне раднике, узајамна гостовања универзитетских професора, признавање испита на факултетима и низ
других активности на јачању културне и просветне сарадње две државе.22 Ови
планови, међутим, настали су касно, у време када је већ избио сукоб југословенског руководства са Информбироом који је прекинуо све видове сарадње Југославије и Бугарске, па тако и културно-просветне везе и сарадњу и размену
студената између две земље. Одмах по објављивању Резолуције Информбироа
односи између Југославије и Бугарске су нагло погоршани, а југословенски студенти у Бугарској и бугарски у Југославији су се суочили са бројним проблемима и репресијом државних органа.
Сви југословенски држављани у Бугарској, којих је према подацима из
октобра 1948. било око 1.100, нашли су се под строгим надзором Државне сигурности и често изложени притиску и различитим облицима репресије. Међу
првим ухапшеним југословенским држављанима у Бугарској био је августа
1948. студент Михајло Нејков, члан руководства Народног фронта Југословена у Софији. Потом је ухапшен и протеран студент стипендиста Раденко Дмитровић (он је поново добио стипендију која му је укинута септембра 1947), а
под оптужбом да су радили против интереса НР Бугарске протерани су октобра 1948. и југословенски студенти чланови Фронта: Данило Јовић, Сава Мировски, Михаило Груневски, Душан Наумовић, Бранко Смилевски, Столе
Стојковски и Борис Делчевски. Благоје Симовски, студент, ухапшен је окто-
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АЈ, Президијум Владе ФНРЈ, 15–16, Конвенција о културним и просветним везама
ФНРЈ и НР Бугарске, 9. мај 1947; АЈ, 315-54-128; Конвенција о културним и просветним
везама ФНРЈ и НР Бугарске, Службени лист ФНРЈ, бр. 84, 30. септембар 1947.
P. Dragišić, n. d., 169–170; Б. Петрановић, Југословенски студенти-стипендисти у иностранству и страни студенти на југословенским универзитетима 1945–1948, 973–974;
АЈ, 315-54-128, План културне сарадње између ФНРЈ и НР Бугарске за период јул 1948 –
јул 1949.
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бра 1948. и после 83 дана у затвору и тортуре којој је био изложен извршио је
самоубиство.23
Југословенски државни органи су и поред бугарске репресије и жеље
самих студената у почетку покушавали да их задрже на студијама у Бугарској. Амбасада у Софији је почетком октобра, после првих хапшења, пренела
Министарству иностраних послова жељу три студенткиње у Софији да не
студирају више у Бугарској и да се врате у Југославију. То су биле: Персида
Ђорђевић из Пирота, студенткиња петог семестра зубарства, стипендиста
Владе НР Србије; Љубинка Митић, из Пирота, студенткиња петог семестра
зубарства, реципрочни стипендиста Владе НР Бугарске предвиђен Планом
културне сарадње за школску 1948/49; Јелена Ђорђевић из Пирота, студенткиња шестог семестра зубарства, која је студирала о свом трошку. Као разлог
су наводиле да им је материјално немогуће да издрже јер „гладују и болесне
су“ и напросто желе да студирају у Београду где имају много боље услове.
Амбасада је сматрала да је „заиста штета што у данашњој ситуацији подлежу
малодушности и напуштају Софију, јер услови за студије нису тако тешки као
што оне желе да представе (бар још нису), а затим услови за политички рад су
доста добри и овде су потребни наши добри студенти“. Ипак, Амбасада није
хтела да их силом задржава и одобрила им је повратак у земљу, али затражила
је од Комитета за школе и науку да на њихова места одреди нове стипендисте.24
Југословенски амбасадор у Софији Јосип Ђерђа је 10. октобра 1948. послао Министарству иностраних послова мишљење по којем су „студенти овде
потребни и корисни, без обзира на то што ће се све више онемогућавати а и
евентуално и хапсити и терати. Мислимо да би требали остати што дуже.
Друга је ствар ако би овакво решење било у супротности са неким важнијим
вашим акцијама или комбинацијама“. Са овим предлогом о остајању југословенских студената у Бугарској, упркос тортури бугарских органа и размени
протестних нота између Југославије и Бугарске, сложили су се и надлежни у
Министарству иностраних послова, као и руководство Кадровске управе ЦК
КПЈ које је телефоном питано за мишљење. Комитет за школе и науку ФНРЈ
је наставио да даје одобрења за наставак студија југословенским студентима у
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ДАМСП, ПА, Бугарска, 1948, фасц. 25, досије 9, сигн. 425065, 425007, 427347, 422332;
431442; Исто, фасц. 26, досије 16, сигн. 427490, Софија – Министарство иностраних послова, бр. 258, 25. октобра 1948; досије 17, сигн. 429299, Комитет за школе и науку –
Министарству иностраних послова, бр. 1642, 13. новембар 1948; P. Dragišić, n. d., 232–
236.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1948, фасц. 26, досије 17, сигн. 425762, Министарство иностраних послова – Комитету за школе и науку ФНРЈ, пов. бр. 425762, 7. октобар 1948.
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Бугарској, док се сукоб између две земље све више продубљивао и студенти
западали у све веће неприлике.25
Почетком 1949. ухапшене су југословенске студенткиње Вукосава
Цветковић и Олга Иванова и лекар југословенске амбасаде у Софији Чедомир
Илић, под оптужбом да су растурали југословенски пропагандни материјал и
сарађивали са југословенском обавештајном службом. Марта 1949. на судском процесу који је добио велики публицитет сво троје су осуђени на новчане и затворске казне, али су септембра 1949. студенткиње пуштене на слободу, а Илићу је казна смањена. Током године су ухапшене и студенткиње Јасмина Софтић, Здравка Меселџић и Јелена Чупона. Бугарски државни органи
су истицали да су се сви ухапшени студенти бавили обавештајним радом за
Југославију, контактирали са службеницима југословенске амбасаде и ширили клевете и пропагандни материјал против Бугарске. Поред хапшења и протеривања, државни органи су покушавали и да врбују југословенске студенте
и добију од њих изјаве уперене против југословенске амбасаде и државе.26
С друге стране, и бугарски студенти у Југославији су од лета 1948. наишли на неповерење и притиске југословенских власти. Део бугарских студената се отворено изјаснио за Резолуцију Информбироа. Неки од њих су својевољно напуштали студије и одлазили у Бугарску, а некима су током лета
1948. обустављене стипендије, истерани су из дома и искључени са факултета. На крају, неки су и ухапшени „због непријатељског става према ФНРЈ“,
„клеветања југословенског државног и партијског руководства“ и „растурања
илегалне штампе“. Амбасада Бугарске у Београду је октобра 1948. послала
протестне ноте због хапшења студената медицине Ивана Кречунова Станчева
и Атанаса Нејкова Стојкова, студената права Добри Киселова и Нике Георгијева Тумбевског и студента машинства Жечка Стефанова Радучева.27
Фебруара 1949, „због непријатељске – обавештајне и пропагандне делатности“ против ФНРJ лишени су слободе и стављени под истражни поступак, међу осталим бугарским држављанима, и два бугарска студента из Београда (Димо Димов и Атанас Стоилов) и четири студента из Загреба (Георги
Стојанов, Стеван Шиков, Асен Карлијев, Петар Стефанов). Ухапшени студен25
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ДАМСП, ПА, Бугарска, 1948, фасц. 26, досије 17, сигн. 429499, Софија – Министарство
иностраних послова, пов. бр. 33, 10. октобар 1948; сигн. 429299, Комитет за школе и науку – Министарству иностраних послова, бр. 1642, 13. новембар 1948.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1949, фасц. 16, досије 2, сигн. 48478; фасц. 17, досије 2, сигн.
42802, досије 4, сигн. 410346, 413636; досије 5, сигн. 417320; фасц. 25, досије 9, сигн.
431442; P. Dragišić, n. d., 232–236.
АЈ, Кабинет Маршала Југославије (КМЈ), 836, I-3-б/146, Забелешка о разговору помоћника министра Владимира Поповића са бугарским амбасадором Пеловским, 30. септембар 1948; ДАМСП, ПА, Бугарска, 1948, фасц. 25, досије 16, сигн. 425163, 425613,
426515, 427307, 426908, 428538, 428806, 429128; Драгомир Бонџић, Мисао без пасоша.
Међународна сарадња Београдског универзитета 1945–1960, Београд 2011, 228–230.
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ти су оптужени да су били повезани са бугарском амбасадом у Београду; да су
се лажно изјаснили против Резолуције Информбироа, а у ствари су клеветали
ФНРЈ и њене руководиоце, које су називали џелатима и другим погрдним
именима; да су растурали непријатељске чланке и летке, наговарали студенте
да беже из земље, подносили шпијунске извештаје о стању у земљи и за то
примали новац.28
Конкретно, оптужба за Стевана Шикова је гласила: „Шиков је био један
од организатора непријатељских акција на Техничком факултету у Загребу и
отворени непријатељ наше земље. Ширио је непријатељске летке, на конференцијама факултета јавно иступао против нашег државног поретка и демонстративно напуштао конференције. Пред више студената нападао је наше руководство и изјавио да наше руководство није дорасло да води један народ и
да је резолуција ИБ оправдана, и сл. За њега постоје изјаве студената“.29 За
Асена Карлијева је у оптужби писало: „Био је председник Отачественог фронта у Загребу. Био је повезан са неколико чланова Бугарске амбасаде у Београду, једноме од њих је давао исцрпне обавештајне податке о стању у Загребу, а
по инструкцијама другога наговарао је бугарске држављане да напусте Југославију. Говорио је да је Југославија на челу са другом Титом издала социјализам и да ће у нашој земљи доћи до промјена. Врбовао је наше држављане да
беже из Југославије, да оду у Бугарску, где ће имати великих привилегија“.30
За Диму Димова студента медицине из Београда стајало је: „Прије Резолуције
одлазио је у Бугарску амбасаду јавно, а послије Резолуције тајно. И прије и
доцније био је сарадник протјераног савјетника Бугарске амбасаде Пентијева.
Због његових интимних веза са Пентијевим њега су се плашили остали бугарски студенти. Заједно са Пентијевим наговарао је студенте да бјеже из ФНРЈ.
Клеветао је нашу земљу и наше руководство у кругу својих познатих. На неким јавним мјестима лажно се приказивао пријатељем нашег поретка, док је у
ствари тајно радио супротно. Наше највише руководство називао је џелатима.
Непријатељима подноси шпијунске извештаје о стању у нашој земљи, а од непријатеља прима новчане награде“.31
Током марта 1949. ухапшен је још један бугарски студент (Васил Георгијев Баков) и односи су и даље заоштравани. Југословенска страна је после
низа протестних нота и међусобних оптужби, у лето 1949. предложила размену ухапшених бугарских грађана у ФНРЈ (седам студената и један шофер) за
28
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ДАМСП, ПА, Бугарска, 1949, фасц. 17, досије 3, сигн. 410439, 413636; досије 6. сигн.
45335, Министарство унутрашњих послова – Министарству иностраних послова, бр.
1779, 26. фебруар 1949.
ДАМСП, ПА, Бугарска, 1949, фасц. 17, досије 6. сигн. 45335, Министарство унутрашњих послова – Министарству иностраних послова, бр. 1779, 26. фебруар 1949.
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доктора Илића и две студенткиње који су већ били осуђени у Бугарској, безуспешно покушавајући да тако реши насталу кризу у односима две државе.32
У кратком периоду после Другог светског рата односи између Југославије и Бугарске су се претворили од блиске сарадње две суседне и пријатељске земље у оштар сукоб и непријатељство. Сходно томе и интензивна размена студената, додела реципрочних стипендија и форсирање студирања бугарских држављана у Југославији и југословенских у Бугарској, нагло су прекинути после објављивања Резолуције Информбироа. Даља размена стипендија
је заустављена, а страни студенти који су се затекли у сукобљеним земљама
су се нашли под контролом органа безбедности, прогањани су и хапшени због
непријатељског и обавештајног рада. Истовремено, сви видови сарадње студената и студентских организација двеју земаља су потпуно замрли и замењени су међусобним оптужбама и критикама, преузетим из речника виших државних и партијских органа.
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ДАМСП, ПА, Бугарска, 1949, фасц. 17, досије 8, сигн. 410637, Вербална нота Министарства иностраних послова Бугарске, 10. јун 1949; 412309, Вербална нота Министарства
иностраних послова ФНРЈ, 16. јул 1949; 414612, вербална нота Министарства иностраних послова Бугарске, 6. август 1949; 414250, Министарство иностраних полова – Министарству унутрашњих послова, 9. август 1949.

