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УДК 327.659.4(497.1:73)“1941/1945“

Пропагандна активност Посланства Краљевине
Југославије у Вашингтону за време
Другог светског рата 1941–1945
АПСТРАКТУМ: У овом чланку је приказан пропагандни рад Посланства Краљевине Југославије у Вашингтону за време Другог
светског рата и рад посланика, а затим и амбасадора Константина Фотића. Пропагандна активност је махом била усмерена
на обавештавање југословенског исељеништва о стању у Југославији и формирање подршке краљу Петру II и генералу Драгољубу Михаиловићу. У раду се говори и о сукобима Константина
Фотића са службеницима Југословенског информационог центра
у Њујорку.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, САД, Константин Фотић, дипломатија, пропаганда
Дипломатске везе Кнежевине Србије и Сједињених Америчких Држава
(САД) успостављене су још 1882. године, непосредно након што је кнез Милан 1879. године именовао почасног конзула у Њујорку. Исте године, 1882,
закључена је и конзуларна конвенција између ове две земље, која је остала на
снази све до 1991.1
Посланство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у САД, са седиштем
у Вашингтону, настало је преименовањем Посланства Краљевине Србије,
сходно одлуци Министарског савета Краљевине СХС од 22. децембра 1918.
године. Са избијањем Првог светског рата, у који ће касније ући и САД и
наћи се на истој страни са Србијом, долази до интензивирања српско-америчких односа и отварања српског посланства у Вашингтону. Значај јачања
дипломатских и других односа Србије и САД се пре свега огледао у светлу
1

Југословенско-амерички односи 1918–1945 (приредили Предраг Крејић и Митар Тодоровић), Београд 2015, стр. V−VI.
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подршке САД стварању и међународном признању заједничке државе Срба,
Хрвата и Словенаца у току и по завршетку Првог светског рата.2
Први посланик Краљвине СХС у Вашингтону био је Славко Грујић,
српски дипломата који је заједно са својом супругом Мејбел Грујић био један
од најзначајнијих хуманитарних активиста и заступник српских интереса у
Великој Британији и САД. Последњи дипломатски представник Краљевине
Југославије у САД био је Константин Фотић. У међуратном периоду од великог значаја за међународне односе САД и Краљевине СХС било је деловање
научника и професора на Универзитету Колумбија Михајла Пупина.3
Подизање дипломатских односа САД са Југославијом на амбасадорски
ниво, као и са другим савезничким земљама, уследило је 5. октобра 1942.
године, што је примљено као „акт срдачности”. За време службовања посланика, а касније и амбасадора Константина Фотића, Сједињене Државе су се
због избијања Другог светског рата на светској политичкој и војној позорници истакле као један од водећих фактора. Тиме је улога Посланства, посебно
од преласка краљевске владе Југославије у Лондон, добила на великом значају. Посланство у Вашингтону се убрајало у најважнија представништва Краљевине Југославије. Тај значај је варирао у зависности од активности САД
на међународној сцени. Међутим, са све већим прихватањем Титове владе
од стране САД, политичка улога Фотића и Посланства у Вашингтону се све
више мењала. Једини битни задаци који су остали пред крај Другог светског
рата били су организација и достављање помоћи преко америчког Црквеног
крста за југословенске ратне заробљенике и рад са УНРРА. 4
Рад Посланства Краљевине Југославије
у Вашингтону на почетку Другог светског рата
У току дугог трајања овог представништва, запослени су увек имали
мноштво послова, посебно јер се у САД налазила бројна југословенска емиграција, коју је требало пре свега добро информисати и упутити у стање уну2

3

4

Више о овоме у: Убавка Остојић-Фејић, Сједињене Америчке Државе и Србија
1914−1918, Београд 1994; Војислав Павловић, Од монархије до републике, САД и Југославија (1941–1945), Београд 1998; Предраг Крејић, „Посланство Краљевине Југославије у САД – Вашингтон 1918–1945”, у_ Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе,
1−2, 2007, стр 65−66; Југословенско-амерички односи 1918–1945 (приредили Предраг
Крејић и Митар Тодоровић), Београд 2015.
Више о овоме Slobodan G. Marković, An Assessment od 125 Years of Serbian-US Relations,
у 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia (edited by Ljubinka Trgovčević), Beograd 2008, стр. 326−334; Југословенско-амерички односи 1918–1945 (приредили Предраг Крејић и Митар Тодоровић), Београд 2015, стр. VIII.
Предраг Крејић, Посланство Краљевине Југославије у САД – Вашингтон 1918–1945,
стр 67.
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тар матичне државе. Током Другог светског рата овај задатак је посебно био
сложен и било је неопходно адекватно избалансирати вести и уравнотеженост
односа према српској, хрватској и словеначкој националности у емиграцији.
Главна личност у Посланству Краљевине Југославије у Вашингтону од 1935.
године је био Константин Фотић5. Он је те године постављен за посланика
и на том положају је остао све до 1942, када бива постављен за амбасадора
Краљевине Југославије. Улогу амбасадора је обављао само до 1944. године.
Његовом сменом са овог положаја није смењен само он као личност већ је
коренито промењен начин рада Посланства и његова политичка оријентација. После њега успостављена је једна нова ера. О осталим службеницима у
Посланству ће бити нешто више речи касније.
Након 27. марта 1941. године, у САД је вест о државном удару у Краљевини Југославији дочекана, како Константин Фотић у својим мемоарима
наводи, „као блесак муње који осветљава мрачан предео”, а сам државни удар
је окарактерисан као догађај од историјског значаја, „чин храбрости малог
народа“.6 У том периоду Фотић истиче да је Посланство Краљевине Југославије у Вашингтону постало препуно великог броја посетилаца који су долазили да изразе саосећање и најбоље жеље за Југославију. Пристизали су телеграми и телефонски позиви испуњени подршком. Југословенски конзулати
у Њујорку, Чикагу и Питсбургу јављали су о сличној подршци у тим градо-

5

6

Константин А. Фотић (1891–1959) рођен је у Шапцу. Школовао се у Шапцу и Београду,
студирао у Бордоу и докторирао 1914. године у Паризу. Био је учесник балканских и
Првог светског рата, из којих је изашао као коњички капетан прве класе. Крајем 1915.
године прешао је у дипломатску службу и постао један од најистакнутијих дипломата
Краљевине Југославије. Током рата је службовао на Крфу, у Берну и Паризу. На Конференцији мира у Паризу био је секретар Делегације КСХС. Радио је у Бечу, Лондону и
при Генералном секретаријату Друштва народа у Женеви, где је једно време био стални делегат Југославије. Обављао је дужност директора Политичког одељења МИП-а,
а 1930. године постао је помоћник министарства иностраних послова. Пензионисан
је 1944. године од стране Шубашићеве владе због подршке покрету генерала Драже
Михаиловића. На суђењу Михаиловићу (1946) осуђен је на 20 година тешке робије,
10 година губитка политичких и грађанских права и држављанства и одузимање целокупне имовине. После рата био је близак српским емигрантским круговима. Умро је
у Вашингтону. Написао је мемоаре о Другом светском рату. (Архив Југославије (даље
АЈ), 371, Посланство Краљевине Југославије у Сједињеним Америчким Државама –
Вашингтон 1918−1945, 69−91; АЈ, 334, Министарство иностраних послова – персоналије, 199−522, досије Константина Фотића; Наташа Милићевић, „Константин Фотић
– дипломата од каријере”, Историја 20. века, бр.1, Београд 1998, стр. 143−162; Драгош Петровић и Предраг Крејић, Српски и југословенски представници у Сједињеним
Америчким Државама 1917−1945” у Архив, часопис архива Србије и Црне Горе, год.
VIII, бр. 1−2, Београд 2007, стр. 194.
Константин Фотић, Рат који смо изгубили. Трагедија Југославије и погрешка Запада,
Београд 1995, стр. 63.
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вима.7 Међутим, недуго потом, вести о нападу на Југославију 6. априла изазивале су несигурност и сумњу у истрајност југословенске издржљивости.
Надмоћ немачког наоружања довела је до брзог слома југословенске војске,
у коју су велике наде полагали и западни пријатељи Југославије. Разочарање
због брзог слома осетило се и у Вашингтону и југословенски представници у
Посланству су радили на подизању морала како међу исељеништвом тако и
међу највишим врховима у САД, желећи да сачувају суверенитет и подршку
САД која је претила да буде обустављена.8
Овим поводом, у својству посланика, Константин Фотић је 18. априла 1941. године упутио изјаву подршке краљевској влади која се упутила у
емиграцију, а коју је пренело дописништво Централног пресбироа при Посланству у Вашингтону : „...уверен сам да ће југословенски краљ и влада
наставити борбу коју је њихов народ примио са Осовином. Они ће остати
верни идеалима слободе и независности и борити се свим средствима, макар
и изван националне територије... југословенска влада и народ ће остати непоколебљиви у својој одлуци да ову борбу продуже до крајње победе уз Енглеску(,) братску Грчку и остале савезнике рачунајући на моралну и материјалну
помоћ велике америчке демократије.“9
Од објаве рата Посланство Краљевине Југославије је преузело извршење додатних послова − организовање потпорне односно хуманитарне помоћи, организовањем бродова за слање донација, организовањем финансијске
помоћи за земљу, прикупљањем војних добровољаца у Канади и САД за одлазак у борбу. Хуманитарна помоћ се сакупљала на све стране и, како би се
спречило разбацивање и неорганиовано слање пакета, одлучено је да се сва
новчана помоћ прикупљена од различитих друштава сакупља у централне
националне организације – Хрватску Братску Заједницу и Српски Народни
Савез, и да буде достављана Црвеном крсту који ће све каналисати у југословенски фонд. Поред овога, у Њујорку је 14. априла 1941. године основана
организација Амерички пријатељи Југославије под председништвом Френка
Полка. Уз Полка, чланови организације су били Хамилтон Фиш Амстронг,
као потпредседник, и Вилијем Чедбурн, као секретар. Своју подршку овој
организацији су пружили и гувернер Херберт Лема, пуковник Вилијем Донован, Вандел Вилки, Томас Вотсон, професор Џемс Шотвел и др.10 Задатак
организације је био да на сваки расположиви начин подржи и ојача југословенску војску, сакупљање прилога за фонд за помоћ Југословенима и развијање културних односа са југословенским народом. Фотић је организовао и
7
8
9
10

Константин Фотић, нав.дело, 64.
Константин Фотић, нав.дело, 81.
АЈ, 371−81−104, фолијација 13.
Константин Фотић, нав.дело, 83.
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иницирао неколико самосталних хуманитарних активности, па је тако преко
председника америчког Црвеног крста Нормана Дејвиса организовао слање
новчане помоћи од 25.000 долара из САД у Букурешт (пошто из САД није
могла да се пошаље храна), а из Букурешта се у тој вредности се пребацила
храна у Београд. 11
Осим хуманитарне идеје, развијао се план за рад на пропаганди. У ту
сврху било је предвиђено објављивање две или три књиге које би, поред пропагандне функције, садржале збирку докумената са којом би се упознала америчка јавност са Југославијом.12
У својству посланика и одговорног лица, Фотић је чинио све да велико
интересовање за Југославију после 27. марта 1941. године искористи за што
брже упућивање помоћи у земљу и да се њен глас чује што више у САД и у
свету. Желео је да искористи присуство Давида Албале, који се тада налазио
у својој другој дипломатској посети САД, како би се оснивали специјални
одбори за помоћ и пропаганду.13
Кордел Хал је 25. априла 1941. издао саопштење да „влада САД наставља да признаје владу краља Петра II као владу Југославије и да положај
Констатина Фотића као југословенског посланика није промењен због одласка његове владе у изгнанство“.14 Ово је Фотићу омогућило наставак рада.
Велика Британија имала је велики утицај на југословенску владу и давала је бројне предлоге и смернице везане за информативну и пропагандну
акцију која јсе спроводила према југословенској емиграцији. Први дани рада на пропагандном и информативном сектору били су подстакнути Симовићевим плановима о повратку у земљу. На њиховој реализацији радила су
првенствено дипломатска представништва на Блиском истоку, да би на седници Одбора за пропаганду 29. априла 1941. године била донета одлука да
се пошаље циркулар дипломатским представништвима у Анкари, Москви,
Вашингтону, Берну и Ватикану, у ком се тражило да преко представништава
у Југославији прикупљају податке о ситуацији у земљи. Ускоро су у складу на
новонасталим потребама почели да ничу нови пунктови за пропаганду.15

11

12
13
14
15

Milan Koljanin, „Druga misija Dr. Davida Albale u Sjedinjenim Američkim Državama
1939−1942. godine”, u Zbornik 8, studije, arhivska i memoarska građa, Jevrejski istorijski
muzej, Beograd 2003, str. 40.
АЈ, 371−81−104, фолијације 18−21.
Milan Koljanin, nav. delo, 37.
Константин Фотић, нав. дело, 83.
Veselin Đuretić, Vlada na bespuću internacionalizacija jugoslovenskih protivrječnosti 1941–
1944, Beograd 1983, str. 59–60.
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Пропагандна активност у САД
Идеју о образовању бироа за пропаганду Константин Фотић је изнео у
телеграму који је 10. маја 1941. упутио у Лондон. Он је истакао да би било
значајно, с обзиром на тренутне прилике које владају у САД и неопходност
обавештавања америчке и исељеничке штампе, у ту сврху организовати обавештајни биро како би се ствари одвијале у „правцу који ми желимо”. Према
плану, биро би био организован при Посланству и за потребе његовог рада
биле би ангажоване помоћне снаге. По оснивању бироа дописник за штампу
би започео са издавањем дневног билтена на српско-хрватском и словеначком језику, а израда билтена на енглеском језику, који су до тада већ издавале
окупиране земље, била би поверена стручном америчком новинару коме би
Фотић лично давао инструкције. Издаци за ово износили би око хиљаду долара месечно, и обухватали би трошкове израде билтена и плате помоћном
особљу.16 По тој замисли, Фотић би на овај начин могао да цензурише вести,
које би након тога биле објављиване, и тиме би управљао издавачком политиком југословенске емиграције у САД.
Паралелно са овим дођајима у Посланству, југословенска влада је одлучила да пошаље један број министара у САД и Канаду у својству владине
мисије, са циљем да упути јавно мњење у стварно стање у земљи и да утиче
на додатно прикупљање материјалне помоћи и мобилизацију добровољаца
међу југословенским исељеницима.17 Тако су у Лондон, у пратњи краља, отпутовали Симовић, Крњевић, Јовановић, Нинчић, Шутеј и Михо Крек,18 уз
план да им се накнадно придруже и Грол, Будисављевић, Бањанин и Гавриловић19. Министри су распоређени тако да су у САД били упућени: Иван Шу-
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АЈ, 103, Емигрантска влада Краљевине Југославије, 46-225; АЈ, 371-81-104, фолијација
22.
Непосредно пре слања владине мисије у САД, министру Нинчићу се током јуна 1941.
обратио песник и дипломата Јован Дучић, са жељом да га пошаље у неку мисију у
САД, али му је министар Нинчић одговорио да то није могуће и да се у САД могу
упутити „само извесни чланови владе“, а да он може да отпутује у САД као приватна
личност. Већ нарушеног здравља, Дучић је крајем јула исте године завршио своју дипломатску каријеру у Лисабону и отишао у САД код свог рођака Михаила Дучића у
државу Индијану, град Гери, на обали Мичигенског језера. Тамо је и преминуо 7. априла 1943. године (Јован Дучић, Дипломатски списи, приредио, предговор и коментаре
написао Миладин Милошевић, Београд 1991, стр. 23−24).
Михо Крек (1897–1969), рођен у Лосковици, образовао се на загребачком и на љубљанском универзитету. Докторирао је права. ((Архив Југославије, 38, Централни пресбиро
Председништва Министарског савета Краљевине Југославије 1929−1941, 107−245).
Милан Гавриловић (1882–1976), рођен у Београду, где је и завршио Правни факултет.
Докторске студије права завршио у Паризу. Као чиновник Министарства иностраних
послова служио је у Београду, Лондону, Атини, Берлину и Риму. Приликом успостављања дипломатских односа са Совјетском Русијом именован је за посланика у Москви.
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башић, Богољуб Јевтић, Сава Косановић, Божа Марковић и Франц Сној, а у
Канаду Милош Трифуновић20, Богољуб Илић, Бранко Чубриловић.21
Поред делегације, влада је у САД упутила групу југословенских новинара, од којих се при Посланству у Вашингтону током 1941. године формирао
пресбиро за Америку, а са њима су пошли и политичари Петар Живковић,
Крста Милетић, Божа Максимовић, Франц Грабовшек и Борис Фурлан.22
Константин Фотић, као службени представник Југославије у САД, није
са великим усхићењем и позитивним реакцијама дочекао вест о доласку чланова југословенске делегације.23 Из позиције Константина Фотића, долазак
министра и делегације виђен је као могући покушај за рушење његовог интегритета и ексклузивности саобраћања са високим званичницима САД.24
Нешто касније, 27. 9. 1941. године, Франц Сној је забележио у свом
дневнику да је он, још док је боравио у Монтреалу, дао иницијативу да би
требало оформити Информациони центар у Њујорку, по угледу на Пољску и
Холандију. У договору са другим чиновницима у САД, одлучено је да он оде
у Лондон и саопшти влади ове предлоге.25 Снојев предлог о регулисању про-
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Био је главни секретар Земљорадничке странке, а касније и њен председник. Сарађивао
је у многим дипломатским и литералним листовима, у дневним листовима Одјек и Политика, као и у Српском књижевном гласнику, у коме је неко време писао политичку
хронику. Аутор је дела „Л'ета е л дроа”, „Југословенски проблем“, „Политичко-привредна демократија“ (АЈ, 38−107−245; АЈ, 334, МИП КЈ − персоналије, 145).
Милош Трифуновић (1871−1957), рођен у Ужицу. Завршио је Филозофски факултет у
Београду. У Краљивини Србији 1903. године први пут изабран за народног посланика,
као члан Народне радикалне странке, радећи као један од њених најактивнијих чланова Током Првог светског рата постављен за министра просвете и црквених послова (1917−1918) у влади Николе Пашића. После уједињења вршио функцију министра
просвете, вера и грађевина у кабинетима С. Протића, Н. Пашића и Н. Узуновића. Радио
је у политичким листовима Одјек и Самоуправа, као и у књижевно-политичким часописима Нови живот и Српски књижевни гласник (АЈ, 38−107−245; Драгољуб Јовановић, Медаљони, књига III, Београд 2008, стр. 105).
Бранко Петрановић, Југословенска влада у избеглиштву и исељеништво (Пораз једне
политике), Нови Сад 1986, стр 88.
Борис Фурлан (1894−1957), адвокат и универзитетски професор. Докторирао је права
1920. у Болоњи, био министар просвете у влади Ивана Шубашића и професор Универзитета у Словенији (Enciklopedija Slovenije, 3, Martin Jevnikar,162; Primorski slovenski
biografski leksikon, Boris Sancin, str. 393−394).
Нинчић је 26. августа 1941. године упутио Фотићу телеграм у коме га обавештава о
доласку делегације (Југословенско-амерички односи 1918−1945, Београд 2015 (приредили Предраг Крејић и Митар Тодоровић), стр. 336−337).
Готово истоветна ситуација је била када је Давид Албала у својству изасланика кнеза
Павла посетио САД. Фотић је и тада покушавао да се постави као посредник између
њега и председника САД (више о посети Давида Албале САД у :Milan Koljanin, нав.
дело, 7−75).
Delo, наставак број 14, 6. 5.1998, одељци дневника Франца Сноја. (Дневник Франца
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пагандног тела је једногласно прихваћен на седници владе и решењем од 17.
новембра 1941. године Краљевска југословенска влада у избеглиштву донела
је одлуку о установљењу Информационог центра који би деловао при владиној делегацији у САД са седиштем у Њујорку26. Оснивањем Центра је касније
практично целокупан новинарски одсек Посланства Краљевине Југославије
у Вашингтону27, на челу са Богданом Радицом, пребачен у Њујорк и стављен
под надлештво делегације краљевске владе у САД, коју су чинили Богољуб
Јевтић, Сава Косановић, Франц Сној и бан Хрватске Иван Шубашић. Телеграмом од 16. јануара 1942. године, Константин Фотић је обавестио да је по
одлуци чланова краљевске владе основана установа, како се наводи: Информациони центар, који са радом креће крајем марта 1942. године.28 Основан је
да ради као посебна служба са циљем да унапређује рад министарске делегације, да би врло брзо постао велики непријатељ Краљевског посланства.
Већина сличних информационих центара је до тада била формирана
при амбасадама (енглески, руски и холандски центар су имали своја средишта у Њујорку). Њујорк је сматран главним средиштем америчке спољне политике и због тога се инсистирало да баш тамо, а не у Вашингтону, Југословенски информациони центар буде и оформљен. Осим тога, Сној, Косановић
и Шубашић су тражили да ова нова пропагандна активност буде и физички
далеко од Фотића, како би што мање утицао на њен рад. Насупрот њима, Божа Марковић, Милош Трифуновић, Јевтић и Фотић захтевали су да се Центар
организује у Вашингтону. Сној и Косановић су успели да наговоре Јевтића да
је Њујорк боља опција, те је због тога, напослетку, превагнула одлука да тамо
и буде оформљен.29
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Сноја је написан, како се наводи, 1961. године, а објавио га је његов син Јанез Сној.
Током 1998. године објављиван је у наставцима словеначког листа Дело.)
Matjaž Klemenčič, Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji, Maribor 1987, str. 205.
Дана 17. новембра 1941. године, решењем Краљевске владе (Министарства Финансија
Пов. Бр.36 од 19. новембра 1941. године) донета је одлука да се Краљевски новинарски
отсек при Краљевском посланству у Вашингтону премести у Југословенски информациони биро, који ће бити непо средно под члановима Краљевске југословенске владе у
Њујорку. На основу тог решења је организован Краљевски југословенски информациони центар у Њујорку, са седиштем на адреси Пете Авеније, број 812, у граду Њујорку,
држави Њујорк, Сједињене Америчке Државе. Њихов премештај, укључујући и особље новинарског отсека који ће остати на дотадашњим функцијама (Богдана Радицу,
Срђана Кризмана и Маријана Стопар-Бабшека) требало је да уследи 15. марта 1942.
године. Са њиховим премештајем, донета је и целокупна архива тог отсека са свим
пропагандним материјалом, писаћим машинама и свим техничким предметима (у Телеграму Богољуба Јевтића упућеном Константину Фотићу, тада Краљевском амбасадору у Вашингтону АЈ, 371−82−106, фолијација 265; 103−46−226).
АЈ, 371−82−105, фолијација 201.
АЈ, 371−82−106, фолијације 263−265; Delo, наставак број 21, 14. 5.1998.

160

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

Одредба да ће биро бити под директном контролом чланова владе који
за то буду одређени требало је да америчкој влади даје пуну гаранцију да ће
рад бироа бити под пуном одговорношћу и у складу са, како Фотић наводи,
„жељама” америчке владе.30
Сава Косановић је записао да је Мисија владе отишла у Америку и
формирала Информациони центар у Њујорку како би се парализовала антијугословенска пропаганда коју је Фотић водио у Америци.Косановић пише
да је Центар основан је јануара 1942. И даље каже: „Овај центар крај свих
потешкоћа и погрешака, извршио је позитиву улогу у сузбијању штетне пропаганде, афирмирању југословенске државне мисли и упознавању америчке
јавности са стварним приликама у Југославији”.31
Паралелно са радом Центра, Посланство Краљевине Југославије у Вашингтону је наставило рад са америчком штампом, сматрајући да је у тадашњим приликама целокупна активност на пропаганди и новинарству усредсређенија у Вашингтону. Наставили су објављивање својих текстова у најистакнутијим америчким листовима попут Baltimore Evening Sun, The Chicago
Daily и New York Times. У тим листовима објављивани су текстови који су се
у првом реду односили на ратне активности генерала Михаиловића, а у појединима се Фотић обрачунавао са својим неистомишљеницима и политичким
противницима из редова југословенске емиграције.32
Идеја за издавање оваквог једног новинарског билтена поставила се
оног тренутка када је Југославија постала предмет немачког напада. Као што
је већ речено, основна издавачка активност Југословенског новинарског отсека Краљевског посланства у Вашингтону огледала се у издавању билтена у
два издања: на српско-хрватском и словеначком језику. Основна замисао била
је да установа овог типа служи и општим савезничким интересима, да врши
улогу обавештајне и пропагандне службе. Такође, имао је циљ да сарађује са
америчким и савезничким обавештајним, публицистичким, пропагандним и
информативним сервисима који су вршили обавештајну функцију о стању у
Југославији и на Балкану.33
Посланство је сматрало да билтен треба да излази у оквиру посланства под насловом „Посланство Краљевине Југославије – Обавештења штампи – Југословенски новинарски отсек“. То је и спроведено и због тога што је
посланство о објављивању овог билтена одговарало пред америчким Министарством иностраних послова. Српско-хрватски билтен је уређивао Богдан

30
31
32
33

АЈ, 371−82−106, фолијација 265.
Ivan Čizmi, Hrvati u životu Sjediwenih amerikih država, Zagreb 1982, str. 311.
АЈ, 371−81−104, фолијација 122.
АЈ, 371−82−106, фолијације 264 и 289.
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Радица34, шеф Југословенског новинарског отсека. Фотић је сматрао нужим
да лично прегледа издање сваког билтена пре његовог пуштања у јавност. На
билтену је радио помоћник дописника пресбироа Срђан Кризман, који је водио техничку обраду билтена, израђивао насловне стране, преводио енглеске
вести, повремено писао текстове на енглеском језику за билтен, припремао
материјале на енглеском језику за радио-станице и био у сталном контакту са
америчким новинарима и израђивао цртеже и анкете за билтен. Маријан Стопар-Бабшек је преводио, издавао и писао словеначко издање билтена. Радио
је репортаже и припремао материјале за словеначке радио-емисије. У овом
сервису је била ангажована и дактилографкиња Драга Трбовић, Американка
српског порекла. За последње прегледање издања пред штампање био је задужен саветник посланства Радоје Николић. Остали запослени у Новинарском
отсеку су били Јурица Бјанкини, уредник Југословенског курира и дописник
ЈНО у Чикагу, а за посебне потребе били су ангажовани и страни новинари у
служби – Андре Висон (Andre Visson), Едвард Ваинтал (Edward Weintal).35
Уз ове службенике, на раду у Посланству су били запослени и Растко
Петровић и секретарице Ана Липановић Кристовић, Ана Старчевић и Дороти Трбовић, као и одређени број преводилаца и других службеника.36

34

35
36

Богдан Радица (1904−1993), рођен у Вели Вароши крај Сплита у Далмацији. Студирао
је у Љубљани, а касније је наставио школовање у Италији и Француској. Године 1940.
долази у Београд где је био именован за помоћника шефа Централног пресбироа. Придружио се пријатељу и бившем југословенском дипломати Анти Смит-Павелићу, па
су њих двојица у непотписаним чланцима настојали уверити америчку јавност да су
усташе мањина међу Хрватима и да нису Хрвати срушили Југославију, већ београдска
мегаломанија и неспособност; да је већина Хрвата била и остала на страни Савезника.
Након Шубашићевог доласка у Америку, убрзо се придружио Радици и Павелић-Смиту. Када је Шубашић пошао у Лондон да створи нову југословенску владу, Радица је
још неко време остао у Америци; добро се пласирао у америчкој штампи, па је живео
од писања. Но, њега је вукла политичка арена па је решио да се врати кући. Крајем октобра 1944. пошао на пут назад. Развио је пријатељство са Савом Косановићем, који га
доводи у Београд марта 1945. године, након чега је Радица био постављен за начелника
у Министарству за информације ФНРЈ, на чијем челу је био до краја 1946. године, када
је напустио ову дужност и својевољно отишао у емиграцију. Као емигрант, поново се
вратио у САД, одакле је кроз емигрантску штампу нападао владајући режим у Југославији. Често је путовао у Европу по задацима ХСС-а и у америчкој штампи иступао против СФРЈ. Радио је као професор историје на Farleigh Dickinson University у Њуџерсију
(АЈ, 38−2, персоналије; Hrvatski državni arhiv (HDA), Полицијски досије Богдана Радице 319291, стр 1; Bogdan Radica, Živjeti, nedoživjeti, Uspomene hrvatskog intelektualca
kroz moralnu i ideološku krizu zapada, knjiga prva, Minhen–Barselona 1982, str. 105−111;
Bogdan Radica, Hrvatska 1945, Minhen–Barselona 1974, str. 364).
HDA, Lični fond Bogdana Radice, br. fonda 1769, fascikla 12, Izveštaj Особље Југословенског Новинарског Отсека.
АЈ, 371−70−92 фолијација 585.
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По издању овог билтена, наметнула се потреба издавања енглеског
билтена, који је требало издавати бар два пута месечно.37 Што се тиче динамике објављивања, иницијални план је био да билтен на српско-хрватском
и словеначком језику буде објављиван и штампан три пута недељно (уторком, четвртком и суботом). Бројеви од уторка и четвртка требало је да имају новинарски, односно обавештајни карактер: осим вести о југословенским
актуелностима, идеја је била да се објављују и вести које је о Југославији
преносила америчка штампа, на основу специјалних извештаја и извештаја
америчких агенција Associated Press, United Press, International News Service,
Overseas News Agency. Поред тих вести, у билтен су уношене све информације што их је Југословенски новинарски отсек примао из својих извора из
Њујорка преко југословенских грађана који су били у контакту са отаџбином,
преко исељеништва, писама која су стизала из Југославије, као и онога што
се могло ухватити преко радија, али само вести које су сматране повољне по
Југославију. Суботњи број билтена имао је пропагандни карактер. Пласиране
су одговарајуће позитивне вести америчке штампе, као и преглед нових издања књига о Југославији (уколико су постојала нова издања). По тој замисли,
билтен је требало да представља извориште потпуних информација о Југославији. Штампање билтена почело је у тиражу од 100 примерака, да би се
касније тај број попео на 350.
Билтен је почео да излази 6. септембра 1941. године, са текстом говора
краља Петра II на дан прославе његовог 18. рођендана и текстом говора председника краљевске владе генерала Душана Симовића.38
Пре настанка овог билтена у Чикагу је постојао биро који се звао Југословенски курир, установљен неколико година пре рата. Тај новинарски биро
је имао циљ да прикупља вести и обавештеља са београдске краткоталасне
станице Централног пресбироа и специјалне емисије за исељеничку штампу.
Фотић је прихватио сугестију да се ликвидира Југословенски курир од кога и
није било велике користи, пре свега због недостатка експедитивности запослених, тако да се средства за овај биро пребаце на буџет за Југословенски
новинарски отсек.39
Билтен је требало да представља главно пропагандно средство Краљевског Посланства у Вашингтону и својим радом је у почетку покривао широк
дијапазон информација које су биле подношене овим путем за америчку и
исељеничку јавност. С временом, нетрпељивост између Константина Фоти37
38
39

HDA, 1769, fascikla 12, Izveštaj Bogdana Radice 4.10.1941 Poslanstvu u Londonu, Pov.br
311, str. 1−5.
АЈ, 371−81−104, фолијација 68.
HDA, 1769, fascikla 12, Izveštaj Bogdana Radice 4.10.1941 poslanstvu u Londonu, Pov.br
311, str 1−5
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ћа и Богдана Радице дошла је до тачке кључања, па је њихов заједнички рад
постао немогућ. Радица је истицао да је по његовом доласку у САД (октобра
1940. године) могао лако да примети прикривено „Фотићево против-хрватско расположење”. Наводно, то се манифестовало потпуним игнорисањем
Хрвата у исељеништву, обележавањем свих Хрвата у исељеништву као павелићевско-усташким елементом, као и тиме што је након пуча од 27. марта
Фотић отворено и јасно изнео свој противхрватски став, првенствено против
Влатка Мачека и Јурја Крњевића.40 По оснивању Центра у Њујорку, Влада у
Лондону је донела одлуку да се Југословенски новинарски отсек премести у
Њујорк и о томе је јавност обавештена у последњем броју билтена, објављеном 14. 3. 1942. године.41
Овим поводом, Фотић је упутио телеграм Министарству иностраних
послова у коме обавештава да је спреман да, с обзиром на новонастале околности и прелазак дописника за штампу у Њујорк, у отвореним телеграмима
шаље све оно што сматра да је од важности. За тај посао одредио је секретара
Јефремовића.42
Посланство у Вашингтону је наставило да обавља своју снажну пропагандну функцију. Наставили су да објављују текстове и обавештавају јавност
о злочинима у окупираној Србији и положају краљевске владе. Организовали
су трибине, предавања, писање чланака у престижним америчким часопсима
о актуелним темама. Фотић је водио готово свакодневну преписку са Лондоном. Договарао је појединости везане за постизање жељене слике о краљу,
влади, па и о томе да се успостави негативни имиџ оних који желе независну
Хрватску (то се пре свега односило на политичке противнике запослене у
Центру). Састављао је и дорађивао текстове намењене радију или који је требало да буду представљени на јавним предавањима. Истицао је пријатељство
и захвалност према Америци, а своје друштвене контакте користио за промовисање својих идеја под окриљем Посланства, због чега је често изазивао
подозрење.

40
41

42

HDA, 1769, fascikla 12, Izveštaj Bogdana Radice 26. 7. 1942, Про меморија упућена Крњевићу, стр 1.
У последњем броју билтена који је објављен у Посланству, у „Обавештењу штампи”
речено је да се радови који се односе на Југословенски новинарски отсек надаље шаљу
на адресу Југословенског информационог центра у Њујорку. Информативни центар је
још неко време наставио да објављује „Обавештења штампи”, упоредо са издавањем
свог билтена. (HDA, 1769, fascikla 47, Обавештења штампи бр II 74/75 од 14.марта
1942. године).
АЈ, 371−81−104, фолијација 107, телеграм од 15. марта 1942. године.
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Однос Константина Фотића и представника владине мисије
Посета Краља Петра II Америци и Фотићева улога у посети дале су
нове поводе за протесте против његовог рада. Сукоб је наговестио Шубашић,
који је критиковао организацију посете.43 Захтевао је да се у краљевим говорима, осим генерала Михаиловића, помиње и Влатко Мачек, што краљева
влада није прихватила. Шубашић је у писмима Слободану Јовановићу истицао да је посета краља Петра II била у духу кампање против Хрвата, и за то
је непосредно окривљавао Фотића. Овим примедбама се придружио и Франц
Сној, сматрајући да су хрватски и словеначки представници у Америци били запостављени током ове посете и да је посланство искористило краљеву
посету за „низ великосрпских манифестација“.44 Фотићу је овом приликом
било поверен задатак прикупљања текстова интервјуа, говора, фотографија и
публикација у вези са посетом краља Петра II Америци и Канади а затим му
је препуштена и израда књиге о томе.45
Непосредно по краљевом одласку из САД, првих дана августа, у америчким медијима се изненада појавила другачија слика у односу на ону која
је постојала до тада о покрету генерала Михаиловића. Извор нових информација о приликама у Југославији постали су листови левичарске оријентације
у САД, пре свега Daily Worker, али и лист српских исељеника Слободна реч.
Почеле су да стижу прве вести о наводној сарадњи Драже Михаиловића са
окупатором. У САД се одвијала снажна борба и у редовима министарске делегације и у исељеничким колонијама у Канади и Латинској Америци. Вести
које су објавили амерички листови биле су део кампање коју је Москва организовала против Михаиловићевог покрета.46
У извештају од 12. 8. 1942. године Фотић је обавестио Лондон да је
акција против Михаиловића вођена од појединих чланова Центра евидентна
и да се она спроводи преко левичарског листа Слободна реч и оних који су
уживали моралну, а вероватно и материјалну помоћ преко извесних чланова
владе у Њујорку. Фотић је тражио да влада испита рад појединица и „позове
на одговорност” све који су за то одговорни.47 У првом реду то се односило
на Саву Косановића. Иако се у два наврата крајем августа и почетком септем-

43
44
45
46
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Коста Николић, Савезници, четници и партизани у Другом светском рату, Београд
2018, стр. 120.
Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945, Београд 2011, стр. 138.
АЈ, 371−81−104, фолијација 273, телеграм од 9. 7. 1942 и фолијација 275, телеграм од
27. 8. 1942.
Veselin Đuretić, nav. delo, 221; Војислав Г. Павловић, Од монархије до републике, САД и
Југославија (1941–1945), Београд 1998, стр. 40−41.
АЈ, 103−25−164.
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бра 1942. године Сава Косановић у извештајима Слободану Јовановићу категорички и готово увредљиво бранио од оптужби да има било какве везе са
кампањом против Михаиловића, као и да Центар није финансирао издавање
таквих констатација, ускоро су се те тврдње показале као нетачне.48
У наредним месецима Посланство у Вашингтону је упућивало низ телеграма Лондону, у којима су изражавали негативно мишљење о раду Центра
и о томе да би требало да више међусобно сарађују у одбрани генерала Михаиловића. Слободан Јовановић је 19. 9. 1942. године упутио Фотићу материјал
као упутство за сузбијање негативне кампање против генерала Михаиловића
под насловом „Подаци за сузбијање комунистичке кампање противу Драже
Михаиловића за нашу пропаганду у Америци”.49
Крајем лета 1942. године требало је подићи југословенско-америчке
односе са ранга посланства на ранг амбасаде. Званичан предлог за именовање Фотића за амбасадора поднео је министар иностраних послова Нинчић
на седници владе одржаној 1. септембра50. Међутим већ први говорници о
овом питању, хрватски чланови владе Бањанин и Будисављевић, успротивили су се именовању дотадашњег југословенског посланика у САД Константина Фотића за амбасадора и предложили да се ово питање одложи „док се
не спроведе у што скоријем времену, уз учествовање свих чланова владе, опсежна и стварна дискусија о цјелокупном нашем положају и о општој државној политици”.51 Међутим, ово питање је убрзо решено у Фотићеву корист.
Званично, 5. октобра 1942. године, Константин Фотић је акредитован за амбасадора.52 Ово је изазвало додатно погоршање пре свега српско-хрватских
односа у САД међу политичком емиграцијом.
Амбасада је паралелно са пропагандном борбом са Центром припремала радио-емисију заказану за 1. новембар 1942. године, у којој је требало
представити филм о генералу Михаиловићу и објавити снажни пропагандни
текст у часопису Liberty, чиме би се створио велики публицитет и освојила
велика подршка.53 Фотић је свакодневно упућивао телеграме копија чланака,
изјава, интрига и клевета које су долазиле скоро јавно из канцеларије Центра
48

49
50
51
52
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АЈ, 103−1−5; АЈ, 83, Збирка Саве Н. Косановића, 5−37. У октобру 1942. године Косановић је упутио писмо Хамилтону Фишу Амстронгу, у коме је изјавио : „Михаиловић се
не бори већ 6 месеци. Партизани су све више активни, и помогнути су Русима. Њихова
акција се протеже на територију читаве Југославије” (АЈ, 103−25−164; АЈ, 83−4).
АЈ, 371−81−104, фолијације 174−175.
АЈ, 103−157−10.
Небојша А. Поповић, Слободан Јовановић и југословенска држава, Београд 2003, стр.
141.
Константин Фотић, нав.дело, 144.
АЈ, 371−81−104, фолијација 200.
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и од бана Шубашића, и упозоравао на оно што ће се у наредним недељама и
обистинити.54
Децембра 1942. године је сарадња пре свега Сноја, Шубашића, Косановића и Луја Адамича уперена против Фотића и Михаиловића изашла на видело. Шубашић је изјављивао да је, иако је до тада неколико пута подржао
борбу Михаиловића, то чинио јер је тиме подржавао велики број Хрвата у
Југословенској војсци у отаџбини.55 Отпочета је организована пропаганда са
свих страна против Михаиловића, а кругови југословенске владе који су били
његове присталице, или макар нису били против њега, испрва су одбијали да
прихвате објављене тврдње, називајући их тенденциозним, непоткрепљивим,
чврсто верујући да су били на добром путу да то зауставе. У међусобним дописивањима уочавамо како је свако за себе узимао заслуге да је у кругу свог деловања и рада сузбио лошу пропаганду, али није било реалних изгледа за то.
Након овога, Слободан Јовановић је Фотићу оставио „одрешене руке”
за вођење своје пропаганде, инсистирајући да „свим средствима сузбије пропаганду било са које стране она долазила против Драже Михаиловића”.56
Своје протесте Фотић је наставио у саопштењима од 16. и 19. децембра 1942. упућеним Стејт департменту, демантујући све оптужбе ове кампање. Пошто протестне ноте нису уродиле плодом, Фотић је до краја децембра
наставио да их пише, обраћајући се овај пут америчком министру иностраних послова Корделу Халу, тражећи да САД изда званично саопштење и свој
став према Михаиловићу. Порука генерала Ајзенхауера Михаиловићу била је
јeдина јавна реакција владе САД.57 Иако је у писму Стејт департмента, датираном 31. 12. 1942. године, потврђено пуно поверење у патриотизам генерала
Михаиловића и уверење да је његова борба важнан сегмент борбе Савезника
против сила Осовине, чини се да су Фотић и чланови владе из Лондона који
су искрено веровали Михаиловићу ову операцију повели прекасно. Из много
извештаја видимо како Фотић упозорава на овакав сценарио, али је било евидентно да је кампању подршке великих сила комунистичком покрету отпора
било немогуће угасити.58
Убрзо се, уз хрватску, и словеначка емиграција окренула против Михаиловића. О томе је Фотић обавестио Лондон, упућујући на изјаву Сноја
Њујорк сану (New York Sun) да ће, ако Вашингтон и Лондон не гарантују балканску федерацију, тамошњи словенски народи прећи у комунизам.59
54
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АЈ, 371−81−104, фолијација 202.
Војислав Г. Павловић, нав. дело, 260−261.
АЈ, 371−81−104, фолијација 255, телеграм од 15. 12. 1942. године.
Војислав Г. Павловић, нав.дело, 77−78.
Исто, 77−87.
АЈ, 371−6−9 фолијација 588.
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Последица многобројних превирања у југословенским круговима током 1942. године била је реконструкција владе. Указом краља Петра II, 2.
јануара 1943. формирана је нова влада Слободана Јовановића, која је требало
да својим саставом омогући ефикаснији рад и вођење једне знатно кохерентније политике. Одобравајући промене у влади и искључење „компромитованих политичара” из кабинета, Константин Фотић призивао је чистку и у пропагандним телима потчињеним влади. Захтевао је хитно решавање питања
Информационог центра, ревидирање листе запослених, отпуштање Николе
Мирковића и премештање Центра и Радице у Вашингтон како би се зауставио негативан рад.60
Основни циљ ових промена био је да се ограничи могућност њиховог
деловања међу исељеништвом. О реконструкцији владе писала је опширно
и страна штампа, и при томе су се јављали различити коментари, с тим што
су се вести о реконструкцији махом везивале за питање покрета отпора у земљи.61 Рад Центра у Њујорку стављен је под строжи надзор, а касније и постепено обустављен.
Фотић је од самог почетка покушавао да рад Центра оспори, писао
Лондону о штетности писања билтена који је Центар објављивао, о конфузији коју су производили обавештавајући цивилно становништво САД нетачним тврдњама.62 Између Посланства на челу са Фотићем и владине мисије
је на самом почетку дошло до непомирљивог разлаза. Поједини чланови су
оптуживали Фотића да је заједно са часописом Србобран нападао Хрвате и
опструисао њихов рад у САД. Косановић је објавио белешку да „од првог дана његовог оснивања (Центра), Фотић се са Србобраном борио против њега,
док га у септембру 1943. са Пурићем нису успели, да угуше, а исто тако и
Офис за реконструкцију, који је развијао најпозитивнији рад”.63
Министар спољних послова Милан Грол, својим телеграмом од 7. августа 1943, затражио је од шефа Центра (у том тренутку Милана Гавриловића)
да му састави предлог о постепеној ликвидацији ове установе. У току августа
дошло је до промене кабинета, и нови председник владе постао је Божидар
60

61

62
63

АЈ, 103−12−100. Због оваквих и сличних изјава, сматрало се да је Фотић Јовановићев
човек, и да му увек повлађује. Драгиша Д. Васић, Дјелатност Бранка Чубриловића у
избјеглиштву 1941–1945, Бањалука 2007, стр. 144 ;Краљев указ о промени владе 2. 1.
1943 – Службене новине Краљевине Југославије, ратно издање, бр. 11, Лондон, 21. 3.
1943.
АЈ, 439, Посланство Краљевине Југославије у Канади – Отава, 5−13; Mirjana Stefanovski, Srpska politička emigracija o preuređenju Jugoslavije 1941–1943, Beograd 1988, str.
222–223; Mihailo Marić, Kralj i vlada u emigraciji, Zagreb 1966, str. 253.
Srđa Prica, Amerika 1937–1945, Sarajevo 1988−1989, str. 78−79.
Архив САНУ, Заоставштина Бранка Чубриловића, 14449-72.А/II, писмо Бранка Чубриловића,од 2. априла 1942.
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Пурић. Фотић је и од нове владе захтевао да се Центар што је пре могуће угаси, због његове нефункционалности и негативног деловања, што је истакао и
у телеграму влади од 25.августа 1943.64
Према сачуваним записима, званично од 1. 10. 1943. године, Центар је
престао са радом, а особље је пребачено у Амбасаду у Вашингтону и Конзулат у Њујорку. Активности везане за пропаганду и медије (у првом реду
штампу) враћене су у надлежност Амбасаде у Вашингтону, која се и у периоду пре постојања Центра бавила тим послом.65
Приликом ликвидације Центра, Краљевска амбасада у Вашингтону
преузела је на себе 1. 10. 1943. исплату сталних обавеза поменутог надлештва
за United Nations Information Oﬃce и примила је један део особља у радни однос. Међутим, ни преузето особље ни обавезе према поменутим америчким
и савезничким организацијама нису унете у основни лист амбасаде за буџет
године 1944⁄1945. Министарство финансија је касније телеграмом бр. 2413. од
25. новембра 1944. године забранило Амбасади да врши исплате ван основног
листа66, због чега је Амбасада тражила од Министарства финансија да унесе
у њега особље које се још налазило на раду у Амбасади и обавезе које нису
престале да постоје и које она није могла да откаже без „штете по државни
углед и престиж”. 67 Иван Шубашић накнадно је, крајем априла 1945, одобрио
да Краљевска амбасада у Вашингтону изврши исплату према постојећим обавезама, „почев од 1. 12. 1944. до коначног решења Министарског Савета”68.
Све док није уклоњен са места амбасадора, Фотић је инсистирао на
томе да је пропагандна кампања против Михаиловића била најважнији део
комунистичког деловања, са циљем да се он дискредитује код западних савезника. Улагао је напоре да се бори против „романтичарских појединости”

64
65
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АЈ, 371−82−106, фолијација 488.
АЈ, 103−12−100; по формалном затварању Центра, његови бивши запослени наставили
су да спроводе снажну комунистичку пропаганду и борбу против Константина Фотића
и амбасада у Вашингтону и Лондону.
Под појмом основног листа у историјским изворима везаним за рад Центра подразумева се персонал листа, односно, списак запослених са припадајућим буџетским принадлежностима.
Милораду Миловановићу, који води послове у вези са обновом земље, 350 долара месечно колико је до тада примао од Амбасаде; Бранку Дајичићу, водио послове Отсека
за штампу 235 долара месечно, колико је примао од Југоцентра; Томазини Филиповић,
дактилографињи, 150, колико и од Ј.Ц; Силвији Крајец, дактилографињи, 150 долара
месечно (Ј. Ц); Мирку Буровићу, служитељу140 (Ј. Ц); United Nations Information Oﬃce
месечни удео наше државе за издржавање канцеларија и публикација за пропаганду и
U.S Committee on Education Reconstruction месечну чланарину од 100 долара. Потписао
Шубашић 17. 4. 1945 (AJ, 371−82−106 фолијације 496−497).
АЈ, 371−82−106, фолијације 496−497.
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које су допирале из пера присталица Титове пропаганде и стварања „идеалистичке слике културног и уметничког живота у ослобођеној Југославији”.69
Упућивао је влади у Лондону телеграме у којима је приказивао негативно писање против њега. У Хрватском свијету је навођено да се „Центар затвара, зато да би Фотић могао да сам као искључиви господар отпочне
једном лажном пропагандом, коју више неће нитко контролирати”, као и да
ће се пропаганда водити само из Вашингтона, те стога: „Све што долази из
амбасаде треба примати са дубоком резервом. Припремати ће се телеграми и
водити пропаганда за Михаиловића против народног фронта у земљи, за Велику Србију под кринком Југославије. Све то треба одбити.”70
Смењивање Константина Фотића са положаја амбасадора
Након тектонских промена које су се огледале у састанку Јосипа Броза
Тита и Шубашића на Вису, обарању Пурићеве и успостављању нове владе
Ивана Шубашића, положај Константина Фотића на месту амбасадора је био
уздрман71. Иако је 9. јуна 1944. године краљ Петар II на предлог председника Министарског савета и министра иностраних послова одобрио решење о повлачењу Фотића са места амбасадора, он је тај телеграм опструирао,
образлажући да указ о његовом пензионисању није заснован на закону нити
у сагласности са Уставом, те да одлука о његовом уклањању не може бити
донета пре образовања нове владе.72 Међутим, већ за неколико недеља, 11.
јула 1944. године, по образовању нове, Шубашићеве владе, Фотић је напустио свој положај.73 Недуго потом, одбијајући да прихвате нову владу, своје
положаје у Амбасади су напустили и Живан Кнежевић и Борислав Тодоровић, прешавши у Италију, одакле су покушавали да дођу до штаба генерала
Михаиловића.74
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Супротно овоме, Михаиловић је био приказиван као неактиван и паралисан и као неко
ко „више сарађује са непријатељем уместо да се бори”. Константин Фотић, нав.дело,
150.
Hrvatski svijet, 11. septembar 1943; Hrvatski svijet, 30. septembar 1943.
У Амбасади Краљевине Југославије у Вашингтону је од марта 1944. године дужност
заменика југословенског војног аташеа обављао Борислав Тодоровић, официр, припадник ЈВуО, док је функцију војног аташеа обављао пуковник Живан Кнежевић, до тада
шеф Војног кабинета у влади Слободана Јовановића. Заједно су на све начине покушавали да одрже подршку Михаиловићу у САД (Milan Terzić, American–Yugoslav Relations in the Second World War (1941−1945) у 125 Years of Diplomatic Relations between the
USA and Serbia (edited by Ljubinka Trgovčević), Beograd 2008, str. 128).
Bogdan Krizman, Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 1941–1943, Ljubljana 1981, str.
337−338; 345.
АЈ, 103−15−118.
Milan Terzić, American–Yugoslav Relations in the Second World War (1941−1945), str. 128.
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Вест да је Фотић укинут са положаја амбасадора изазвала је одушевљење код његових политичких противника. Наслови попут „Константин Фотић
скинут са положаја амбасадора. Краљ Петар II га отпустио јер то захтевају
интереси Југославије и савезника”, „Коначно долијао Фотић – непријатељ
Југославије и уједињених нација”75 – налазили су се на насловним странама
часописа Слободна реч. На страницама Слободне речи се изражавало велико
задовољство због овог догађаја.76
Као разлоге за отпуштање Њујорк Тајмс означио је и Фотићев сукбоб
са Југословенским одбором у Сједињеним Државама на челу са Лујем Адамичем. Када је Шубашић добио мандат од краља Петра да дође до споразума са ослободилачким покретом који воде Јосип Броз Тито и Иван Рибар,
Фотић је био на другој страни, пропагандист у САД за Михаиловића.77 Ни
након што је напустио амбасаду и престао вршити функцију као амбасадор
14. јула 1944. године, ситуација око Фотића се није смиривала. Његови неистомишљеници су наставили да га оптужују преко Слободне речи, тражећи од
државног секретара Сједињених Држава Кордела Хала да га протера из САД,
интернира, или да га смести у неки логор где „се налазе други бивши претставници и агенти осовинских сила”. Нису дужни остали ни Милоју Сокићу,
ког су називали „Фотићевим агентом за ширење лажи и измишљотина”.78
Фотић је по напуштању амбасаде остао у САД као представник Централног националног комитета Краљевине Југославије. У Комитету је преузео дужност обавештавања јавног мњења у САД о стању и борбама у Југославији, као и о држању генерала Михаиловића у борби против непријатеља.
79
Осим Фотића, Амбасаду је напустио и југословенски конзул Мирковић, као
и чиновници Милан Б. Обрадовић и Љубица Радонић.80 Све до избора новог
амбасадора, старање о амбасади је као отправник послова преузео саветник
Иван Франгеш81. Он је на овој функцији остао до краја Другог светског рата.
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Слободна реч, 13, јун 1944. стр. 1.
„Константин Фотић је напокон отпуштен. Стари апизерски преостатци Европе све више нестају“; „Фотић оптуживан да је водио политику против интереса народа у Југославији“ ; „сам његов рад био је уперен против јединства југословенског народа“;
„Константин Фотић води кампању против свега што се зове хрватско“; „јавна је тајна,
да су директно из посланства долазиле страшне оптужбе и фалсификати против Народног Ослободилачког Покрета” (Слободна реч, 20, јун 1944. стр. 2); „Дошао је крај мајстору у измишљању лажних вести” (Слободна реч, 22. јун 1944. стр. 3); „Ко све плаче
за Фотићем?” (Слободна реч, 1, јул 1944. стр. 3).
Слободна реч, 15, јун 1944. стр. 1.
Слободна реч, 3. август 1944. стр. 2.
Слободна реч, 18, јул 1944. стр. 1; АЈ, 103−15−118.
Слободна реч, 18, јул 1944. стр. 1.
Иван Франгеш (1899–1972), рођен у Загребу, где се и школовао. У дипломатији се на-
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Извештавао је Министарство иностраних послова о разговорима које је водио са америчким и другим државним представницима о међународној политици, о евентуалним следећим корацима по питању положаја на фронтовима,
о организацији помоћи УНРРА за помоћ Југославији, и др. Није вршена нека
истакнутија самостална или наређена пропаганда.
Стварањем Привремене владе Демократске федеративне Југославије
(ДФЈ) на челу са Јосипом Брозом марта 1945. године, приступило се попуњавању или сменама дипломатских представништава људима у које је нова власт имала поверења. На седници владе 30. марта 1945. године за новог
амбасадора у САД је именован Станоје Симић, некадашњи први амбасадор
Краљевине Југославије у Совјетском Савезу.82

82

лазио од децембра 1923. године. До Другог светског рата службовао је на различитим
дужностима у МИП-у као и у дипломатским представништвима у Атини, Бечу, Њујорку, Сан Франциску и Вашингтону. Априлски рат га је затекао у Лондону где је боравио
све до средине 1942. године, када је премештен у Посланство Краљевине Југославије у
Вашингтону. По одласку амбасадора Фотића, 1944. године, постављен је за отправника
послова при Амбасади у Вашингтону. По завршетку рата остао је у емиграцији (Драгош Петровић и Предраг Крејић, Српски и југословенски представници у Сједињеним
Америчким Државама 1917−1945, 194).
Станоје Симић (1893–1970), рођен у Београду, син Светислава Симића, некадашњег
конзула Краљевине Србије у Скопљу и Приштини. Школовао се на Београдском универзитету, где је дипломирао право 1920. године. Учествовао у ратовима 1912–1918.
Одликован сребрном медаљом Обилића за храброст. Радио у посланствима у Бриселу,
Будимпешти, Тирани, Паризу, Анкари, Стокхолму, Братислави, као и у конзулатима
у Корчи и Задру. Први амбасадор у Совјетском Савезу, одакле одлази у Вашингтон.
Априла 1945. године постављен је за амбасадора у САД. Ту дужност је обављао до
31. августа 1948, када је преузео нову функцију у влади ФНРЈ (Слободна реч, 7. април
1945. стр. 1; Драгош Петровић и Предраг Крејић, Српски и југословенски представници у Сједињеним Америчким Државама 1917−1945, 195; Slobodan Selinić, „Promene u
diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944−1946”, Istorija 20. veka, 2012, br 3, str.
100).
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Tamara Ivanović
Propaganda activity of the Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Washington
during the Second World War 1941–1945.
Summary
Yugoslav Kingdom’s Royal Legation in Washington D.C had a very notable role
during the WW2 propaganda. Konstantin Fotić, minister, later the ambassador, organized
a strong propaganda activity aiming to inform Yugoslav immigration about the situation in
Yugoslavia and also to raise support for King Peter II and general Dragoljub Mihailović. As
a section of the Royal Legation a Press unit has been formed, and it was later transferred to
the newly established Yugoslav Informative Center.
Between the Royal Legation headed by Fotić and Yugoslav Informative Center in
New York, founded as the propaganda vessel of Royal Government, at the very beginning
the unresolvable conﬂict aroused instead of collaboration. Central clash, the one that would
later cause numerous disputes and divisions within the Government was the one between
the Yugoslav minister Fotić and the main representatives of Croatian immigration in the
USA. Changes in political circumstances caused Konstantin Fotić to be removed from the
position of Yugoslav ambassador in Washington after nine years of serving there, eﬀectively lowering the curtains for propaganda actions aiding general Mihailović. Propaganda
activities of the Embassy were then passivized until the end of WW2.
Тамара Иванович
Пропагандистская деятельность Посольства Королевства Югославия
в Вашингтоне во время Второй мировой войны 1941–1945 гг.
Резюме
Посольство Королевства Югославии в Вашингтоне сыграло очень важную
роль в пропаганде, проводившейся в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой войны. Посланник, а затем посол Константин Фотич вел очень сильную
пропаганду, чтобы проинформировать югославских эмигрантов о ситуации в Югославии, а также сформировать поддержку королю Петру II и генералу Драголюбу
Михайловичу. В рамках Посольства для этой цели был сформирован Отдел журналистики, который позже был передан во вновь образованный Югославский информационный центр.
Вместо сотрудничества возник непримиримый раскол между Посольством,
возглавляемым Фотичем, и Югославским информационным центром в Нью-Йорке, который был сформирован как орган пропаганды Правительства Королевства
Югославия. Ключевым конфликтом, который впоследствии вызвал много споров и
разногласий в правительстве, стали разногласия между югославским посланником
и основными представителями хорватской диаспоры. В связи с новыми обстоятельствами Константин Фотич был заменен после девяти лет работы в посольстве в
Вашингтоне, и таким образом пропагандистская деятельность этой дипломатической
миссии в пользу генерала Михайловича была практически прекращена. Работа Посольства Югославии в США была пассивирована до конца Второй мировой войны.

