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Бољшевичка акција на Балкану
(до средине двадесетих година XX века)
АПСТРАКТУМ: Бољшевичка акција на Балкану у првој половини двадесетих година XX века представља важан сегмент политичких процеса и догађаја на овом простору. У чланку, на
основу релевантне литературе и грађе, анализирамо основне
елементе (идеолошке, организационе и хронолошке) бољшевичке акције на Балкану у периоду њеног највећег интензитета (до
средине 1920-их година), као и њену тактику и циљеве.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бољшевичка акција, Коминтерна, совјетска
агентура, Балкан, Краљевина СХС
Место и улога Балкана у бољшевичкој акцији1 двадесетих година XX
века били су условљени: геополитичким положајем региона и његовим значајем за европски мир; политичким приликама на Балкану; улогом балкан1

Различитим аспектима бољшевичке политике на Балкану 1920-их година у домаћој
историографији бавили су се: Gordanа Vlajčić, Revolucija i nacije. Evolucija stavova
vođstva KPJ i Kominterne 1919–1929, Zagreb 1974; Slavoljub Cvetković, Idejne borbe u
Komunističkoj partiji Jugoslavije (1919–1928), Beograd 1985; Никола Жутић, Коминтерна и Краљевина Југославија у извештајима Евгенија Жукова, Balcanica, бр. 22
(1991), Београд 1991; Branislav Gligorijević, Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje,
Beograd 1992; Коста Николић, Терористичка делатност Комунистичке партије Југославије у Краљевини СХС (1921–1930), Историјски гласник, 1–2 (1993), Београд 1993,
91–101; Коста Николић, Бољшевизација КПЈ 1919–1929, Београд 1994; Miroslav Jovanović, Boljševička agentura na Balkanu 1920–1923 (Teze o organizaciji, strukturi, planovima i praksi), Istorija 20. veka, 2/1995, Beograd 1995, 37–49; Slavoljub Cvetković, Kominterna i jugoslovenska država, Jugoslovenska država 1918–1998, urednik. Đorđe Piljević,
Beograd 1999, 213–219; Душан Батаковић, Косово и Метохија у плановима комуниста: Коминтерна, КПЈ и албанско питање, Свети Кнез Лазар, бр. 1–2/2000, 135–146.
Такође, код нас су објављени стенограми и документи конгреса Коминтерне: Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa, knj. 1–12, Gornji Milanovac–Beograd, 1981–1983. Већина радова се бави односима Коминтерне и Комунистичке партије Југославије, док се о месту и улози Балкана као геополитичке целине у бољшевичкој политици говори само узгред.
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ског простора у послератном „версајском“ систему (посебно Краљевине
СХС која је била својеврсни „чувар поретка“ на Балкану); промашајима и
поразима бољшевичке револуционарне акције у Европи, пре свега у Немачкој, почетком 1920-их година. Балкан се у фокусу Москве нашао тек када су
Совјети схватили да ће се на успешну револуционарну акцију на Западу, у
коју су полагане главне наде, још дуго чекати. Бољшевички стратези су
процењивали да је за успех акције на Балкану најбоље искористити нерешено тзв. национално питање,2 па су током прве половине 1920-их година интензивно „потпаљивали“ то питање и инсистирали на његовом „решавању“.
У том циљу су успоставили сарадњу са националистичким и сељачким покретима на Балкану: пробугарском револуционарном македонском организацијом ВМРО, сепаратистичким покретом косовских Албанаца, хрватским
сељачко-републиканским покретом Стјепана Радића и бугарском земљорадничком емиграцијом.3 Како су се они уклапали у план Москве? Посматрано
са бољшевичких идеолошко-теоријских позиција, њих је требало укључити
у процес очекиване „светске револуције“.4 План је био да се створи „заједнички фронт“ свих незадовољних против актуелних режима, наравно под
егидом Коминтерне и Москве. На Балкану су социјална и економска структура становништва диктирале тактику, па су националистички и сељачки
покрети добили улогу покретача револуције, а не искључиво радничка класа, што би било у потпуном складу са бољшевичком идеологијом. Основна
идеја била је да се „извозом револуције“ помогне оним пролетерским снагама које нису биле довољно снажне за самостално извођење револуције.5
Концептом о стварању „радничко-сељачких влада“ после победе револуци2

3

4

5

„Национално питање“, као део револуционарне стратегије Коминтерне, прихваћено је
на њеном другом конгресу (јул / август 1920. у Москви), на основу Лењинових „теза о
националном и колонијалном питању“, чија је суштина била у томе да комунистичке
партије у „заосталим земљама“ у којима није развијен раднички покрет треба да помажу националне ослободилачке покрете које претежно чине сељаци, а предводи их
буржоазија. – B. Gligorijević, n. d., 106.
Детаљније о сарадњи ових покрета са бољшевицима у: Л. Спасов, България и СССР
1917–1944, Велико Търново 2008, 149–176 (о сарадњи Совјета и ВМРО), 177–181 (о
сарадњи комуниста и бугарске земљорадничке емиграције); B. Gligorijević, n. d., 163–
167, (о сарадњи Радића и Москве); Саша Мишић, Албанија: пријатељ и противник,
Београд 2009, 59–60 (о сарадњи Фан-Нолијеве владе и Москве); Богумил Храбак, Косовски комитет 1918–1924. године, у: Арбанашке студије, књ. 4, Београд 2006, 481–
482 (о сарадњи Косовског комитета и бољшевика).
Веровање да ће доћи до револуцинарног покрета у развијеним капиталистичким земљама (светске револуције), било је саставни део бољшевичке револуционарне идеологије. Они су ову веру почели да губе после пропасти првих покушаја на Западу, а
Лењин је на десетом конгресу партије назвао „лудошћу“ очекивање скоре револуције
(Giuseppe Boffa, Povijest Sovjetskog Saveza, I, Opatija 1985, 165).
Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции (В документах
центральных российских архивов начала-середины 1920-х годов), Часть 1, Москва,
2000, 6 (Предисловие).
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је, требало је револуционарну идеологију „помирити“ са стањем на терену и
привући сељачке масе.6
За помирење сукобљених амбиција незадовољних националних група
пронађен је одговор у идеји о Балканској федерацији, састављеној од аутономних република совјетског типа, насталих на бази права народа на самоопредељење, које би биле формално независне, а заправо суштински зависне од Москве. У оквиру једне такве „државе“, требало је трајно решити национално питањe. Балканска федерација је била најзначајнији пројекат
бољшевичке акције на Балкану.7 Са друге стране, овим пројектом је понуђено алтернативно решење „националног питања“ у односу на „буржоаско“
решење великих сила, које се показало неделотворним – „национално питање“ не само да није решено него је још снажније букнуло после Светског
рата и изазивало оштре тензије. У том „вакууму“ између версајских одлука
„на папиру“ и стања на терену, комунистичка пропаганда је тражила место
и „варнице“ за пламен своје револуције.
Бољшевизација као процес имала је, условно речено, две димензије. Једна је била бољшевизација политичког простора и политичких процеса на Балкану (што је тема овог рада), док је упоредо са њом текла унутрашња бољшевизација сопствених снага – консолидација сопствених редова, сређивање стања и финализација процеса бољшевизације самих комунистичких партија, што
је значило ликвидацију група (фракција) унутар партијских организација које
су се критички односиле према одлукама органа Коминтерне.8
Организација. Главни актери бољшевичке акције на Балкану били су:
Коминтерна са својим организационим целинама и центрима; совјетске специјалне службе; совјетско представништво у Бечу; регионалне комунистичке партије и њихова организација Балканска комунистичка федерација.
За реализацију плана бољшевизације Балкана била је неопходна сложена организација на чијем је челу, изузимајући државни и партијски врх у
Москви, који је био неприкосновен стратег „светске револуције“, стајао Извршни комитет Коминтерне (ИККИ), главни оперативни орган ове организације. У Софији је јануара 1920. формирана „балканска Коминтерна“, коју
6

7
8

Ова парола је требало да послужи за привлачење сељака у „јединствени фронт“ са
радницима, а сам концепт је посматран као „прелазни период ка коначном обарању
капитализма, ка чистој класној борби (G. Vlajčić, n. d., 74). Суштину пароле о „радничко-сељачкој влади“ можда је најбоље објаснио председник ИККИ Зиновјев у свом
извештају о раду ИККИ на петом конгресу Коминтерне, речима да је ова парола у
време руске револуције била „псеудоним за диктатуру пролетеријата и ништа више“,
јер је парола о „диктатури пролетаријата“ била сувише неразумљива за широке масе
(Komunistička internacionala, knj. 5, 72).
Victor Serge, Memoirs of the Revolutionary, University of Iowa Press, 2002, 180–181.
Пример Комунистичке партије Југославије 1920-их година најбоље илуструје како је
Коминтерна „дисциплиновала“ своје редове. О овој теми детаљније су писали Гордана Влајчић, Бранислав Глигоријевић и Коста Николић (напомена 1).
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су чиниле бугарска, југословенска, грчка и румунска партија – Балканска
комунистичка федерација.9 БКФ је радила под руководством ИККИ, као
секција Коминтерне, са циљем да координише активности балканских комунистичких партија и укаже максималну помоћ Совјетској Русији и очекиваној пролетерској револуцији у Европи.10 У једној од првих резолуција
БКФ истиче се да је она нека врста комунистичког пандана „империјалистичкој“ Малој Антанти, која уједињује владајуће класе Југоисточне Европе
у општи контрареволуционарни фронт на Блиском истоку, под „империјалистичким жезлом“ (велике) Антанте.11
У оквиру Коминтерне посебно значајне организационе јединице за
акцију на Балкану биле су: Одељење за међународне односе (ОМС), Балкански и Бечки биро ИККИ. ОМС, задужен за конспиративне акције, преко
свог пункта у Цариграду одржавао је везе са комунистичким партијама на
Балкану и давао подршку њиховим акцијама, као и конспиративној мрежи
Коминтерне (одржавањe тајних веза, прослеђивање и размена информација,
докумената, пропагандног материјала, директива и новца, тајно пребацивање одређених лица и делегата конгреса из једне у другу земљу итд.).12 Рад
ОМС-а није био везан само за Балкан већ за бољшевичку акцију на широком простору Европе и Азије, док је Бечки биро био од кључног значаја за
акцију на Балкану и у Централној Европи. Он је одржавао везу између регионалних партија (југословенске, бугарске, грчке, чехословачке, румунске,
албанске, аустријске и турске) и ИККИ и пружао им организациону и пропагандну помоћ. Преко овог бироа ишла су сва новчана давања регионалним комунистичким партијама.13 Биро је ликвидиран марта 1922, а у Бечу
је, уместо њега, установљен један од најзначајнијих конспиративних пунктова ОМС-а.14 Важну улогу у организацији акције на Балкану имао је и Бал9

10

11

12

13
14

БКФ је настала трансформацијом Балканске социјалдемократске федерације (формиране у Београду 1910) на трећем конгресу БСДФ у Софији (који је тиме постао први
конгрес БКФ). Водећу улогу у БКФ имала је Бугарска комунистичка партија. Од
оснивања до прекида рада 1931, политички секретари БКФ били су бугарски функционери: В. Коларов (1920–1922), Х. Кабачкијев (1922–1923), Г. Димитров (1923–1931).
– Балканска комунистическа федерация', Алманах на българските национални движения след 1878. г., София 2005, 552–553.
Адибеков, Г. М., Шахназарова, Э. И., Шириня, К. К., Организациоанная структура
Коминтерна, Москва 1997, 14.
Национальный вопрос на Балканах I, док. 1 (Из резолюции Второй Балканской коммунистической конференции, София, мая 1921), 16.
Одељење за међународне односе – мОМС (Отдел международной связи), формирано
је као Тајно одељење (Секретный отдел), августа 1920 (уместо Специјалне комисије
за везе ИККИ) да би касније променило име у Конспиративно одељење и, на крају, од
јуна 1921. у ОМС. Одељење је имало пунктове у Берлину, Цариграду, Одеси, Севастопољу, Бакуу, Риги, Лењинграду, Владивостоку и другим местима у Европи и Азији (Организациоанная структура Коминтерна, 25, 74, 115).
Исто, 13.
Исто, 55.
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кански биро ИККИ, основан у Софији 2. фебруара 1920. године.15 Осим
ових организационих целина под окриљем ИККИ, совјетском политиком на
Балкану бавило се и посебно тело у Москви – тзв. Балканска комисија,
створена јануара 1924. из једног неформалног тела („Савета за Македонију“), у чији су састав улазили: И. С. Уншлихт (представник Револуционарног војног савета), М. Н. Трилисер (ИНО ОГПУ – спољна обавештајна служба), И. А. Пјатницки (Коминтерна), Г. В. Чичерин (Комесаријат за иностране послове – НКИД) и В. Коларов (Бугарска комунистичка партија –
БКП).16 Већ и сам састав овог органа довољно говори о значају који је придаван балканским питањима. Активности бироа и одељења Коминтерне и
совјетских цивилних и војних обавештајних служби и дипломатских органа
су, у функционалном смислу, чинили целину.17
Бољшевичка агентура на Балкану је, заједно са Коминтерном, обављала важан део „послова“ везаних за бољшевичку акцију. Заправо, агентурна мрежа Коминтерне била је једна од три мреже које су организоване
из различитих центара и заједно су чиниле бољшевичку агентурну мрежу
на Балкану.18 Главни задатак агентурне мреже био је „припрема кадрова и
стварање предуслова да се очекивана револуционарна ситуација у читавом
региону правовремено искористи.“19 Активирање совјетских обавештајних
служби у другим државама кореспондира са очекивањима „другог таласа“
револуција у Европи (1922. године).20 Обавештајни и војни врх у Москви
донео је маја 1922. инструкције о интензивирању активности совјетских
обавештајних служби и формирању војно-диверзантских група у иностранству, посебно у Пољској и Румунији (активная разведка).21 Задаци служби
у иностранству били су: праћење расположења становништва у тим земљама и, у случају избијања побуна преузимање руковођења, уз сарадњу са локалним комунистичким партијама; посебно је наглашена неопходност јача15
16
17

18

19
20

21

Исто, 13.
Национальный вопрос на Балканах I, 195, напомена 3; 224, напомена 2.
Тако су 1923. године управник ОСМ Вомпеа и начелник курирске службе ГПУ
П. Митрофанов потписали споразум о коришћењу курирских веза ГПУ за потребе
ОМС. Такође, шеф ИНО ГПУ М. А. Трилисер добијао је од ОМС извештаје о припадницима страних партија који су се налазили у Совјетској Русији. При НКИД-у је установљена дужност „представника ИККИ при НКИД-у за отправку радиограма“, јер су
се коминтерновски радиограми слали иностраним комунистичким партијама преко
НКИД-а (Организациоанная структура Коминтерна, 75, 50).
Друге две су биле мрежа под надзором ГПУ-а и мрежа под надзором Военосовјета тј.
војно-обавештајна мрежа са центром у Цариграду (М. Jovanović, Boljševička agentura
na Balkanu 1920–1923 (Teze o organizaciji, strukturi, planovima i praksi), Istorija 20. veka, 2/1995, Beograd 1995, 38).
Исто, 38, 40.
Национальный вопрос на Балканах I, док. 2 (Протокол №10 совещания по вопросу об
охране границ и об активной разведке, Москва, 12. 5. 1922), 17–18.
Исто, 19, напомена 9.
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ња обавештајног присуства на територији Румуније (због отвореног питања
Бесарабије, која је после рата припала Румунији, што Совјети никада нису
признали).22 Инструкције из 1922. биле су на снази до одлуке Политбироа
ЦК РКП (б), фебруара 1925, када је због „измењених међународних околности“ ликвидирана активная разведка и забрањено непосредно ангажовање
совјетских борбених група у вршењу борбених аката у иностранству.23
Као део организационе инфраструктуре бољшевичке акције на Балкану (и шире) треба споменути и pro forme независне међународне организације: Међународну радничку помоћ (Межрабпом), која је настала у време
међународне кампање за помоћ гладнима у Русији 1921 године;24 Међународну организацију за помоћ борцима револуције (МОПР, „Црвена помоћ“),
основану крајем 1922. године, по одобрењу ИККИ.25 Ове организације су
финансијски помагале жртве „белог терора“ – политичке затворенике и њихове породице и комунистичку емиграцију. Коминтерна је контролисала
њихов рад преко својих представника у њиховим органима управљања, као
и путем формирања заједничких комисија.26 Важну улогу у бољшевичкој
политици имала је Сељачка интернационала (Крестинтерна), основана октобра 1923. године. Циљ јој је био да окупи све сељачке партије које се нису слагале са политиком својих влада и тако их приближи комунистичкој
„орбити“. ИККИ је, такође, имао своје представнике у Крестинтерни. После
петог конгреса КИ то су били истакнути комунисти са Балкана, Васил Коларов и Филип Филиповић (псеудоним Бошковић).27
Беч је био центар из коjeг је оркестрирана бољшевичка акција на Балкану. Водећи британски листови су почетком 1925. године оштро нападали
аустријску владу, називајући Беч „штабом“ бољшевичке пропаганде и „најопаснијим центром комунистичке интриге изван Русије“.28 У овом граду је
при совјетском представништву постојао посебан војни одсек (секција совјетске војнообавештајне службе), чији је задатак био да: прикупља обавештења војне природе о балканским државама; придобије официре – врангеловце ради шпијунаже; пружи подршку револуционарној акцији, посебно у

22
23

24
25
26
27
28

Исто, 18.
Исто, 19, напомена 9. Период најактивнијег деловања совјетских специјалних служби у иностранству (1922–1925), поклапа се са периодом највећих очекивања и револуционарних активности бољшевика, посебно на Балкану.
Организациоанная структура Коминтерна, 85.
Исто, 86.
Исто, 125.
Исто, 85, 124.
Documents on british foreign policy 1919–1939, first series, volume XXVII, London, 1986,
doc. 104 (Mr. Akers-Douglas (Vienna) to Mr. Chamberlain, Vienna, 22. 4. 1925), 152
(даље DBFB/XXVII).
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Бугарској и Албанији; врши куповину и промет оружја.29 У Бечу је постојао
и неформалан тзв. револуционарни центар, састављен од балканских политичких емиграната свих идеолошких профила (комуниста, представника националистичких покрета и комитета балканских земаља), а главну реч су
водили бугарски комунисти који су емигрирали после неуспелог покушаја
устанка у Бугарској септембра 1923. године.30 Влада Краљевине СХС уручила је јуна 1925. оштру протестну ноту Аустрији због комунистичких активности у Бечу.31 Британска влада је, на основу истраге бољшевичке организације у Централној Европи и на Балкану, утврдила да су осим Беча, који
је био главни центар, постојала још два подцентра на Балкану: у Солуну, задужен за организациона питања и у Цариграду, преко кога је преношено
оружје за потребе акције на Балкану.32
Хронологија „бољшевизације“ Балкана. Бољшевичка акција на Балкану пролазила је кроз одређене фазе, у зависности од очекивања Москве у
погледу међународне ситуације, ширења таласа револуције ван граница Русије, као и од односа у совјетском партијском и државном врху. У складу с
тим, до средине 1920-их година уочили смо два периода у бољшевичкој политици на Балкану.
Први период 1920–1922, у коме је заступљен пропагандни рад, али
без већих активности на припреми револуционарних акција. Циљ бољшевика је био да се политичке и социјалне неприликe на Балкану искористе превасходно као „потпора“ за совјетске активности у Бесарабији. Као почетну
годину (1920) узели смо годину оснивања Балканског и Бечког бироа и
БКФ, што говори да је од почетка 1920-их Балкан био у „видокругу“ бољшевичких стратега. За саму Коминтерну ово је био период преиспитивања и
одређивања циљева, кроз оштре спорове о „неизбежности“ даље револуције
у Европи.33 Бољшевичке вође су још увек сматрале да западноевропске прилике имају највећи потенцијал за ширење револуционарног таласа. О томе
29

30
31
32

33

Архив Југославије, Посланство у Лондону (даље АЈ, ПЛ), фонд 341, фасц. I/1925, телеграм МИД-а Посланству у Лондону (Извештај МУД-а о новим инструкцијама Треће интернационале), пов. бр. 10696, 3. јануар 1925.
B. Gligorijević, n. d., 108–109.
Нота Аустрији, Политика, 17. јун 1925.
DBFB/XXVII, док. 144 (Mr. Lampson to Sir G. Clark (Prague), Foreign Office, 29. 6.
1925), 210–211.
Сукоб се водио између „ултралевичара“ који су веровали у „неизбежност“ револуције
и активно је припремали, без обзира на неуспехе (Зиновјев, Бела Кун и др.) и присталица тактике „јединственог фронта“ коју је формулисао Лењин, уз подршку Троцког.
Суштина те тактике је била у активном учешћу комуниста у свакодневној борби радника у својим земљама и сарадња са социјалдемократама и синдикалистима у том циљу, јер су сами комунисти преслаби да се боре против буржоаских поредака у својим
земљама. Нова Лењинова политика прихваћена је на трећем конгресу Коминтерне,
јула 1921. – Isaack Deutscher, Razoružani prorok. Biografija Lava Davidovića BronštajnaTrockog, knj. 2, Zagreb, 1976, 45–47.
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сведочи податак да је ИККИ, између другог и трећег конгреса Коминтерне
(1920–1921), на дневном реду својих заседања највише имао питање Немачке (чак 21 пут), затим Италије, Америке и Енглеске, а од балканских земаља
највише се бавио Румунијом (12 пута) и Бугарском (9 пута).34
Други период 1922–1925. представља врхунац револуционарних очекивања, али и конкретних припрема за оружане акције. До активизације Коминтерне на Балкану дошло је 1922. године, у складу са очекивањима „другог таласа“ револуција у Европи (пошто је први, одмах после рата, пропао,
гушењем устанка у Баварској и Мађарској).35 Зиновјев, председник ИККИ,
формулисао је те године „нове путеве“ револуције: кроз Енглеску, Далеки
исток, Југоисточну Европу и Балкан.36 Неуспех устанака у Бугарској, Пољској и Немачкој (1923), није обесхрабрио руководство Коминтерне, које је у
тим догађајима (поразима) видело зачетке новог „таласа револуција“.37 Прекретница у политици Коминтерне на Балкану учињена је на петом конгресу
(17. јун – 8. јул 1924). У свом Извештају о националном и колонијалном питању Д. З. Мануиљски је означио Балкан као „чвор целокупне империјалистичке политике европских великих сила“ и истакао да „победа радничке и
сељачке власти на Балкану значи победу међународног пролетаријата.“38
Још један „детаљ“ са поменутог конгреса говори о почетку перцепције Балкана као целине у политици Коминтерне. Наиме, бугарски комуниста Васил
Коларов изабран је за члана Председништва конгреса као „представник
Балкана“!39 До тада Балкан није имао представника у телима конгреса Коминтерне већ појединачне партије.
У првој фази (до 1922) бољшевичка акција је била најинтензивнија у
Бугарској и Румунији. Бугарска је била погодна због спољнополитичке изолације, тешког економског стања и унутрашњих криза. По речима бугарског представника у Лондону Маџарова, бољшевичка пропаганда у Бугарској је с јесени 1920. била у јеку, користећи као своју психолошку базу националну трауму због пораза у рату али и „разочарење условима мировног
уговора“. Маџаров је као једно од средстава против ове акције предлагао
„ублажавање или погодније тумачење“ неких услова уговора, посебно смањење ратне одштете.40 Бугарска је, по свему судећи, бољшевичку претњу
користила као повод за покушаје избегавања појединих обавеза, што ће
остати пракса и у наредним годинама. Међутим, ова акција у Бугарској је
34
35
36
37
38
39
40

Komunistička internacionala, knj. 3, 87.
Национальный вопрос на Балканах I, 8. (Предисловие).
B. Gligorijević, n. d., 110.
Национальный вопрос на Балканах I, 9; I. Deutscher, n. d.,, 138.
Komunistička internacionala, knj. 6, 540.
Исто, 6.
Претње бољшевизмом, Политика, 13. септембар 1920 (Политика је пренела интервју
који је Маџаров дао Дејли телеграфу).
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пре свега везана за совјетске војно-политичке активности на совјетско-румунској граници, у Бесарабији, током лета 1920. године.41 Тада се очекивао
совјетски напад на Дњестарском фронту, а у дипломатским круговима у Софији кружили су извештаји о томе да су Совјети у Бугарску послали извесну количину оружја и своје агенте са циљем да синхронизовано, када крене напад на Бесарабију, уз помоћ бугарских комуниста подигну побуну и
нападну Добруџу.42
Први велики покушај распиривања једне балканске комунистичке револуције био је у Бугарској септембра 1923. године. То је био „поправни испит“ за бугарске комунисте који су остали неутрални 9. јуна 1923, када су
удружени реакционарни кругови у крвавом преврату оборили земљорадничку владу Александра Стамболијског. На трећем проширеном пленуму
ИККИ, 13. јуна 1923, констатовано је да је Бугарска комунистичка партија
„претрпела пораз“ јер се, као масовна партија, није укључила у те догађаје.
Том приликом је једногласно усвојен Апел бугарским радницима и сељацима у коме се позивају на устанак против нове владе А. Цанкова.43 Устанак
је почео 20. септембра и брзо је пропао, остављајући хиљаде жртава и попаљених кућа. Међу разлозима пропасти били су слабост у руковођењу и одсуство подршке великих градова у којима је живео највећи део радништва.44
За акцију на Балкану 1924. година је била кључна. Дошло је до суштинских промена у тактици. Увидевши да акција „пропагаторским средствима“ није дала жељене резултате, у Москви су донели одлуку да се примене радикалније (терористичке) методе.45 На тајној конференцији у Бечу
(маја 1924), под председништвом секретара совјетске амбасаде Голдештајна,
дискутовало се о Балкану.46 Ради стварања услова за избијање револуција
предузети су конкретни кораци и појачане су активности. На граници са Румунијом формирана је октобра 1924. Молдавска Република,47 да би се под41

42
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Л. Спасов, н. д., 72; Бегунци из Бесарабије, Политика, 22. јул 1920; Бољшевици у Бесарабији, Политика, 31. јул 1920; Бољшевици у Румунији, Политика, 4. август 1920.
Л. Спасов, н. д., 72; Бољшевичка преписка, Политика, 4. јул 1920.
Л. Спасов, н. д., 139. – Влада проф. Александра Цанкова управљала је Бугарском од
9. јуна 1923. до 3. јануара 1926, у периоду обележеном грађанским сукобима и суровим репресалијама власти.
B. Gligorijević, н. д., 183–184.
АЈ, Министарство иностраних дела КЈ-Политичко одељење (АЈ, МИД-ПО), 334-31-85,
О бољшевичким припремама за терористичке акције у нашој земљи и припреме
атентата на Њ. В. Краља, председника г. Пашића и друге (извештај, без потписа и
датума; на основу садржаја може се са сигурношћу закључити да је писан између
9–28. маја 1925. у Бечу, од стране агента југословенске владе, могуће „инсајдера“ у
комунистичким редовима).
DBFB/XXVII, doc. 95 (Notes on the activities of the Soviet Government in the Balkans, Foreign Office, 6. 4. 1925), 141.
Молдавска Аутономна Совјетска Социјалистичка Република створена је 12. октобра
1924, од узаног дела територије на совјетској страни Дњестра.
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стакао револуционарни покрет у Бесарабији. Преко Дњестра су вршене оружане провокације и диверзије са циљем да се у Румунији изазову немири и
нестабилност. Бољшевици су ширили незадовољство међу мањинама у румунским провинцијама Трансилванији и Буковини и тајно су дотурали
оружје. Незадовољство је ширено и у румунској војсци, где се радило на
формирању комунистичких „ћелија“.48 Коминтерна је од БКФ очекивала да
у својој агитацији широко искористи чињеницу образовања Молдавске Совјетске Републике као пример решења једног националног питања (у овом
случају националног питања „молдавског народа“).49
У Бугарској је локалним комунистима оружје дотурано преко луке у
Варни и подстрекивани су немири у северним областима земље. Циљ бољшевика је био да се изазове што више „зле крви“ између бугарских комуниста и владе Цанкова.50 Такође, требало је подстицати размирице између Софије и Београда, осујетити сваки облик приближавања, посебно стварања
некаквог антикомунистичког савеза између Краљевине СХС и Бугарске.51
За акцију у Бугарској и Румунији у Бечу је формирана филијала ГПУ, на чијем се челу налазио литвански комуниста Грабовски, бивши секретар совјетских мисија у Цариграду и Софији.52 У Грчкој је бољшевичка пропаганда, коју је водило совјетско представништво, била најјача међу емигрантима и ветеранима из Мале Азије.53
Циљ акције у Краљевини СХС био је да се створи што већи јаз између
Срба са једне и Хрвата, Македонаца, Црногораца и других са друге стране.
Требало је придобити виђеније људе из опозиционе средине, као и неке
официре – чланове „Беле руке“. У Загребу је требало отворити центар, чији
би главни задатак био спречавање било каквог споразумевања између Радића и владе у Београду.54 Посебно важни „објекти“ деловања били су Војска,
48

49

50
51

52
53
54

DBFB/XXVII, doc. 95 (Notes on the activities...), 141; Совјетска шпијунажа у Бесарабији, Политика, 14. јул 1925.
Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции (В документах
центральных российских архивов начала-середины 1920-х годов), Часть 2, Москва,
2003, док. 230 (Резолюция Бессарабской комиссии по национальному вопросу 5-го расширенного пленума ИККИ, 29. 4. 1925, Москва), 461.
DBFB/XXVII, doc. 95 (Notes on the activities...), 141.
АЈ, ПЛ 341-I/1925 (као у напомени 29). – Бугарска влада је 1924. и почетком 1925. покушавала да, позивајући се на појачане активности бољшевика на Балкану као на
кључну опасност по регионалну безбедност, уједини балканске владе у „фронт против бољшевика“. То је била једна од главних тема разговора приликом званичне посете А. Цанкова Београду и Букурешту, крајем 1924. године. (Извештаји о томе: АЈ, Посланство у Паризу, 388-9-23, телеграм из Београда, 27. децембар 1924; Посланство у
Паризу, 388-9-23, Нинчићев телеграм Посланству (прослеђен извештај Посланства у
Букурешту), 31. децембар 1924).
АЈ, ПЛ 341-I/1925.
DBFB/XXVII, doc. 95 (Notes on the activities...), 142.
АЈ, ПЛ 341-I/1925
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министарства спољних и унутрашњих послова, штампа и руска емиграција.55 У Војсци је требало разбити предубеђење против Совјетске Русије и
поново успоставити старе савезничке везе. У Министарству иностраних дела требало је придобити струју која је за сарадњу са Русима; по мишљењу
бољшевичких агената, тој акцији припадао је и министар Нинчић. Међу козацима су формиране „ћелије“ чији је задатак био да „организују озбиљну
струју по питању повратака у земљу“ и да „покрену питање о преговорима
са представницима Совјетске Русије“. Комунисти су имали „успостављене
везе“ са редакцијама „Политике“, „Епохе“ и „Времена“, а посебно су рачунали на „саосећање“ хрватске штампе.56 Преко МОПР-овских канала из Беча је финансирана бугарска комунистичка емиграција у Краљевини СХС
(избегла после неуспеле побуне 1923. године), а преко истих дотурани су јој
оружје, материјали за израду бомби, штампарске машине и друго, у циљу
реализације планираног оружаног устанка у Бугарској.57
Москва је финансијски покривала целокупну акцију. Почетком 1925.
године Политбиро је одлучио да издвоји 15.000.000 златних рубаља за „војне сврхе“ у Молдавској ССР, а на једном од следећих састанака повећана је
новчана потпора бугарској (на 350.000 златних рубаља) и југословенској (на
250.000 златних рубаља) комунистичкој партији.58
Уследиле су промене у организацији и деловању балканских комунистичких партија, у складу са новом тактиком бољшевичке акције. Рад на
Балкану је крајње централизован и стављен под строгу контролу Коминтерне.59 Септембра 1924. ИККИ је, с обзиром на илегалне услове рада, утврдио
нову шему организације балканских комунистичких партија. У свакој балканској држави формиран је месни комитет састављен од 11 чланова и подељен на два дела: активни, са сталним боравком у дотичној држави и конспиративни, који може бити и у иностранству. У оквиру сваког комитета
образована су два колегијума: агитациони, чији је главни задатак био пропагандни рад у дотичној држави (који су спроводили кадрови за то посебно
обучени у Москви), посебно међу ђацима, у војсци и полицији, међу железничарима и државним чиновницима; и војни колегијум, који се састојао од
три члана (по могућству официра) и једног инструктора из Совјетске Руси55

56
57

58
59

АЈ, МИД-ПО 334–8-28, Обавештајно одељење Главног ђенералштаба првом ађутанту
Њ. В. Краља, Стр. Пов. Об. Ђ. Бр. 4054, 24. април 1924.
Исто.
Национальный вопрос на Балканах II, док. 315 (Записка Г. Генова М. А. Трилиссеру о
деятельности Св. Петровича при подготовке вооруженного востания в Болгарии в
1924 г., без датума, 1926 год.), 653.
DBFB/XXVII, док. 95 (Notes on the activities...), 142.
АЈ, Министарство унутрашњих дела КЈ, 14–24–57, Извештај добијен из Штаба Њ. В.
Великог Кнеза Николаја Николајевича о комунистичком покрету на Балкану током
1925. године (протумачен од стране Евгенија Климовича, повереника МУД-а), 11. јануар 1926, Суботица.
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је, а чији су задаци били набавка и складишти оружја и муниције, снабдевање тим наоружањем револуционарних трупа (у време побуне), припремање
оружаних устанака и обавештајни рад.60 Осим ових комитета, у свакој држави је постављена „контролна тројка“ за строго поверљиву контролу над
чланством и трошењем новца, а идентитет чланова „тројке“ је био непознат
онима над којима је контрола вршена.61
Током 1924. године Москва је постигла значајне успехе у својој политици на Балкану. Чинило се да је њена политика заокружена: маја 1924. постигнут је споразум са ВМРО-ом у Бечу;62 почетком јула исте године Радићева ХРСС ступа у Крестинтерну,63 албанска влада Фан Нолија признаје
СССР, а део њених савезника, албанских емиграната са Косова, окупљених
у Косовском комитету такође је одржавао везе са Совјетима;64 почетком
1924. године у Москви је постигнут споразум са представницима бугарске
земљорадничке емиграције o заједничкој акцији земљорадника и комуниста
у Бугарској, против режима Цанкова.65
Крајем исте и почетком наредне године ствари су по Коминтерну и
њене планове кренуле у негативном смеру. Прво је „табор“ напустио ВМРО
у коме је дошло да раскола између присталица сарадње са Совјетима и противника предвођених Тодором Александровим.66 Децембра 1924. у Албанији је побуном коју је помогла Краљевина СХС, а на чијем је челу стајао Ахмет Зог, свргнута просовјетска влада Фан Нолија.67 У исто време је и Стјепан Радић, под притиском владе у Београду, која је покренула истрагу против њега по слову Закона о заштити државе, напустио договор са Совјетима, а јула 1925. ушао у владу са Николом Пашићем.68 У бугарској земљо60
61
62

63
64
65

66

67
68

Исто.
Исто.
B. Gligorijević, n. d., 111–112. – Контакти представника ВМРО (Тодора Александрова
и Александра Протогерова) са бољшевицима датирају пре постизања овог споразума.
Лидери македонских комита су се 1923. године састали са совјетским представником
у Риму Воровским, у склопу акције ВМРО-а за обједињавање свих антијугословенских снага (М. Jovanović, н. д., 43).
B. Gligorijević, n. d., 112–113.
B. Gligorijević, n. d., 115–116.; С. Мишић, н. д., 60.
Споразум је постигнут између Косте Тодорова и Стефана Цанова, представника бугарске земљорадничке емиграције и Георгија Димитрова и Васила Коларова, представника бугарске комунистичке емиграције (Л. Спасов, н. д., 180).
„Горноджумайски сьбития“', „Александров, Тодор“, Алманах на българските национални движения, 233–234, 259–260. – Александрова је убила група просовјетских завереника, предвођена војводом Алеком Васиљевим (Алеко-паша), после чега је дошло до крвавих разрачунавања у организацији и победе опције на челу са Иваном
Михајловим.
С. Мишић, н. д., 69–70.
B. Gligorijević, n. d., 167–168.
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радничкој емиграцији је на пролеће 1925. године дошло до раскола и међусобног оптуживања супарничких табора за сарадњу са комунистима (иако
су и једни и други сарађивали), те до пропасти идеје о оружаном устанку у
Бугарској.69 Тако се совјетски „фронт“ на Балкану урушио, а узроке томе
треба тражити у: прво, некомплементарности бољшевичких интереса са интересима појединих организација (нпр. бољшевици и ВМРО су имали исте
противнике на Балкану, али су им циљеви били различити – док су бољшевици хтели Балканску федерацију под својом контролом, ВМРО је хтео независну Македонију, која би, у следећој фази, била сједињена са Бугарском); друго, постојале су непремостиве супротности између самих покрета
и организација у погледу њихових идеолошких опредељења (националисти,
комунисти, аграрци), али и метода акције (тако се Стјепан Радић, иако је
прихватао помоћ бољшевика, противио њиховој револуционарној тактици).
Коминтернина и совјетска „балканска платформа“ није могла да помири супротстављене амбиције и интересе (нпр. између бугарских комуниста и
аграраца), и оствари своје циљеве манипулишући, заправо, са сваким од
својих балканских „савезника“ појединачно.
След догађаја, међутим, ишао је на руку бољшевичким плановима. У
Бугарској је на пролеће 1925. ескалирала унутрашња криза, посебно у вези
са терористичким актом који су комунисти извели у Цркви Св. Недеље у
Софији (16. априла).70 Овај догађај је додатно оснажио сукоб између Цанковљеве владе и њених противника (комуниста и земљорадника), што је био
један од циљева бољшевичке акције у овој земљи. Ескалација кризе у односима Краљевине СХС и Бугарске, због оптужби бугарских званичника да
Краљевина СХС и бугарски емигранти стоје иза нереда у Бугарској, па и на
посредан начин иза атентата у Софији, такође је ишла у прилог бољшевичкој акцији.71
У Бечу су током пролећа 1925. године планиране терористичке акције
на територији Краљевине СХС – атентати на краља Александра I и Николу
Пашића.72 За извршиоце су одређени бугарски студенти из Граца, чланови
69

70

71

72

Л. Василев, БЗНС по време на правителството на Александър Цанков (1923–1925),
София, 1999, 141; Сукоб у бугарској емиграцији, Политика, 30. март 1925.
Атентат је дело тајног Војног центра ЦК БКП у Софији, а идејни творци плана су били руководиоци центра Коста Јанков и Иван Минков. Прилично је, међутим, нејасна
улога функционера БКП (у емиграцији) и Коминтерне, Г. Димитрова и В. Коларова.
Оно што је сигурно јесте да се Москва званично успротивила овом акту бугарских комуниста, јер је сматрала да индивидуални терористички акти који немају за последицу масован оружани покрет нису у складу са револуционарном тактиком. Овај терористички акт је један од највећих у међуратној историји: погинуло је 150, а рањено
око 500 људи (Л. Спасов, н. д., 197–199).
Бугарска влада оптужује Србију, Политика, 24. април 1925; DBFB/XXVII, doc. 127
(Mr. Chamberlain to Lord Crewe (Paris) and Sir R. Graham (Rome), Foreign Office, 19. 5.
1925), 184.
АЈ, МИД-ПО 334-31-85 (као у напомени 45).
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удружења „Сич“. После атентата, планирано је да се акција прошири на
остатак Србије (Крагујевац, Ниш и јужну Србију). Због несугласица у руководству југословенске секције, акција је одложена.73 Међутим, према писању добро обавештене београдске Политике у Краљевину СХС је из Бугарске ушло 70 атентатора, од којих је већина похапшена у престоници, а осим
атентата планирани су и напади, по „софијском сценарију“, на све важније
јавне зграде у Београду (Двор, зграду Министарства унутрашњих послова,
Народну скупштину итд.).74 У Београду је почетком 1925. године разбијена
мрежа „Црвене помоћи“ хапшењем Даринке Цветковић, благајника југословенске секције ове организације и запленом архиве.
У планирању терористичких акција у Краљевини СХС учествовали су
војни одсек совјетског представништва у Бечу, Балкански комитет (биро) и
појединци, чланови југословенске конспиративне секције („војне ћелије“) –
Мустафа Голубић, Павле Бастајић и бивши пуковник српске војске, „црнорукац“ Божин Симић, задужен за припреме атентата, као и комуниста јеврејског порекла познат под конспиративним именом „Искрени друг“, чији
је идентитет остао непознат информатору југословенске владе. Он је често
путовао по Краљевини СХС, са задатком да формира револуционарне одборе („месне комитете“ – И. Р.), ради опсервације краљевих летњиковаца,
војних и железничких објеката. Оружје је у Краљевину СХС убацивано
преко база у Солуну, Трсту, на Ријеци и преко Албаније.75
На конгресу Конспиративне секције БКФ у Трсту, крајем октобра
1925, представници свих секција су се залагали за појачане терористичке
акције и атентате и изразили су очекивања у погледу избијања оружаних
устанака, посебно у Бугарској и Краљевини СХС. Ипак представник Москве Орлов им је саветовао уздржаност, истакавши да ниједна акција не сме
бити започета без изричитог одобрења Москве.76 Зашто? Са унутрашњим
политичким превирањима и партијским сукобима у Москви, мењала се и
природа интернационалног комунистичког покрета. Победник који се појављивао на хоризонту унутрашњих сукоба – Јосиф В. Стаљин, није превише
ценио комунистички интернационализам. Његов циљ, међутим, није био
укидање Коминтерне већ веће везивање за совјетску спољну политику и
прилагођавање социјализму који је – „изненада“ – постао „могућ у једној
земљи“.
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Исто.
Атентатори у Београду, Политика, 16. мај 1925.
АЈ, МИД-ПО 334–31–85; „Војна ћелија“ у Бечу, коју су чинили поменути југословенски комунисти – совјетски обавештајци, радила је изван организационих оквира КПЈ
и партија је само подозревала чиме се она бави (B. Gligorijević, n. d., 63).
АЈ, МИД-ПО 334–31–85, Конгрес Конспиративне секције комунистичке балканске
федерације одржан 21, 22, 23 октобра ове године у Трсту (Извештај, без датума и
потписа, настао крајем 1925. године; аутор је био припадник македонског револуционарног покрета – агент или сарадник југословенске владе).

