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Признање Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца од стране држава Јужне
и Централне Америке
АПСТРАКТУМ: Тема рада је када и како је дошло до признања
Краљевине СХС од стране држава Јужне и Централне Америке,
као и однос тамошњег југословенског исељеништва према том
питању.
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Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевине СХС) 1.
децембра 1918. и формирање заједничке владе 25. децембра било је пропраћено нотификацијом којом су владе савезничких и неутралних држава
Европе, САД и Јапана обавештене о овом чину. Међутим, због противљења
Италије међународно признање Краљевине СХС је ишло отежано и уз
обавезну ограду да се признањем не прејудицира коначно решење граница
нове државе. То је био уступак пре свега Италији због њених претензија на
делове територија које су требале да припадну Краљевини СХС.1 Краљевину СХС је прва признала Норвешка, 26. јануара 1919, дајући позитиван одговор на ноту министра спољних послова КСХС Анте Трумбића од 18. јануара.2 Седмог фебруара то су учиниле и САД, док је већина европских земаља, укључујући Велику Британију и Француску, признала КСХС непосредно пре и после закључења мировног споразума са Немачком у Версају
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Bogdan Krizman, Pitanje međunarodnog priznanja jugoslavenske države 1919. godine, Istorija XX veka, III, Beograd 1962, 345–386.
У питању је нота којом је Анте Трумбић известио стране министре спољних послова да
је од краља Петра постављен за министра иностраних послова у првој влади Краљевине СХС изражавајући жељу да ступи у службене односе са њима. Isto.
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28. јуна 1919.3 Потписивањем мировних споразума са осталим непријатељским земљама Краљевина СХС је стекла признање и од њих. Коначно, Рапалским уговором, од 12. новембра 1920, најзад је то учинила и Италија чиме је КСХС сматрала питање свог међународног признања завршеним.4
Међутим, 1919. Краљевину СХС нису признале државе Јужне и Централне Америке (у даљем тексту само Јужне Америке). Разлог томе није лежао у њиховој неспремности да то учине, већ у чињеници да влада КСХС
није упутила владама земаља Јужне Америке званично обавештење о уједињењу на основу којег би могао следити акт о признању.5 Посланици Србије,
односно тада већ државе СХС, у земљама у којима су били акредитовани
обавестили су своје колеге из других земаља, међу којима и јужноамеричке,
о промени назива посланстава и конзулата Краљевине Србије у посланства
и конзулате Краљевине СХС, али је то било све.6
Један од разлога што су овом приликом земље Јужне Америке биле занемарене вероватно је лежао у чињеници што су политички и економски
односи Србије са тим географски веома удаљеним земљама били потпуно
неразвијени, а број исељеника пореклом из Србије веома мали. За време
Првог светског рата, због јаких колонија исељеника југословенског порекла
(највише Хрвата, а знатно мање Срба и Словенаца) досељених из Аустроугарске (нарочито из Далмације) и Црне Горе, које су преко своје организације Југословенска народна одбрана знатно материјално помагале Југословенски одбор у Лондону и његову борбу за стварање југословенске државе,
појачао се интерес Србије да са тим континентом успостави извесне односе.
Међутим, све што је на том пољу урађено биле су посете неких мисија и
отварање почасног конзулата у Валпараизу (Чиле). По завршетку рата, када
су држављани југословенског порекла из Аустроугарске и Црне Горе постали држављани КСХС, то је било крајње недовољно да задовољи потребе
исељеника разасутих на огромном пространству континента.7
Чињеница да је од формирања владе крајем децембра 1918. до 22. новембра 1920, министар спољних послова КСХС био хрватски политичар
Анте Трумбић, родом из Далмације, и да се ни он није заузео за решавање
овог питања указује да је за неупућивање захтева за признање постојао дру-
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Велика Британија је признала Краљевину СХС 1. јуна, а Француска 5. јуна. Исто.
Исто.
О међународно-правном аспекту признавања новонастале државе видети у: Милан Бартош, Међународно јавно право, књ. 1, Београд 1954; Juraj Andrassy Međunarodno pravo,
Zagreb 1987, 66–69; Ђорђевић Стеван, Митић Миодраг, Дипломатско-конзуларно
право, Београд, 2000.
Архив Југославије, Посланство Краљевине Југославије у Шведској – Стокхолм, АЈ382-12-38.
Посланство КЈ у САД – Вашингтон, АЈ-371, Ф-43, досије Јужна и Средња Америка.
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ги разлог.8 Можда је на то утицала чињеница да је Краљевина СХС била
призната на Мировној конференцији у Версају, али је основни разлог, по
свему судећи, лежао у преовлађујућем европоцентричном схватању међународних односа владе КСХС, по коме је само оно што се дешавало у Европи
било од светског значаја при чему су само још САД и Јапан третирани на
исти начин. Такво становиште довело је до тога да су земље Средње и Јужне Америке признале КСХС више од три године после њеног стварања.
Повод том чину била су дешавања која су занимљива не само са становишта познавања прилика у југословенском исељеништву у Јужној Америци
и односа матичне државе према њима, него и међународне дипломатске
праксе.
Већ почетком јануара 1919. почасни конзул Краљевине Србије у Валпараизу (Чиле) Лујо Митровић је известио краљевско посланство у САД о
одушевљењу које је у тамошњој колонији изазвала вест о уједињењу. Изразио је истовремено очекивање да ће чилеанска влада ускоро бити службено
обавештена о проглашењу КСХС како би могао званично да почне користити нов службени назив. У одговору му је изражено уверење да ће то сигурно бити брзо решено тако да он одмах почне употребљавати нови назив.
Међутим, нотификација није извршена. У Министарству иностраних дела
(МИД) у међувремену су схватили да је неопходно отворити нове конзулате
у Јужној Америци, опредељујући се за почасне конзуле, вероватно као јевтиније решење. Од владе Чилеа је затражено одобрење за отварање новог
конзулата у граду Пунта Аренасу, с предлогом да за почасног конзула буде
постављен Вицко Кусановић. Чилеанско министарство иностраних послова
је фебруара 1920. позитивно одговорило на тај захтев. Међутим, егзекватура за Кусановића није стизала, па је у том смислу Трумбић септембра 1920.
контактирао краљевског посланика у Шпанији Анте Тресић-Павичића.
У исто време када је решавано ово питање, конзул из Валпараиза је
обавестио посланство у Вашингтону да њега и остале исељенике који се изјашњавају као држављани КСХС званични органи Чилеа третирају као држављане Србије, јер Чиле као ни друге земље Јужне Америке нису признале КСХС.9 Тај допис, прослеђен МИД-у и пропраћен молбом посланика
Славка Грујића да се изврши нотификација, изазвао је чуђење будући да
Чиле неколико месеци раније, приликом давања одобрења за отварање конзулата, није покретао питање признања. Ипак у конзуларно-привредном
одељењу МИД-а су сматрали да то неодложно треба урадити пошто већ није учињено када је требало.10
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Устав и владе Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије 1935–1941, Београд 1988, 203.
Посланство КЈ у САД – Вашингтон, АЈ-371, Ф-43, досије Чиле.
АЈ-334 Министарство иностраних послова (МИП), Конзуларно привредно одељење
(КПО) Ф-26, досије Чиле, Почасни конзулат Валпараизо и АЈ-334 Управно одељење
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2006.

У јулу 1920, влада КСХС је одлучила да отвори почасни генерални
конзулат и у Буенос Ајресу, а да на место конзула постави угледног и богатог исељеника Мигуела Миху Михановића, једног од тројице угледних исељеника браће Михановић, који се током рата веома залагао за стварање југословенске државе. На упит послат министарству иностраних послова Аргентине да ли постоје сметње за његово постављење, преко посланства
КСХС у Паризу добијен је одговор да влада Аргентине на наименовање и
жељу за отварањем представништва гледа са симпатијама, али је дипломатски одмереним тоном скренута пажњу на то да није примљен захтев за признање Краљевине. Михо Михановића се захвалио на предлогу за постављење, оценивши да држава треба да именује дипломату од каријере за конзула
у Аргентини. Свој став је опширно изложио у меморандуму, који је саставио у својству председника друштва „Јадран“ (друштво је обухватало све
огранке Југословенске народне одабране на подручју јужног Атлантика).
Скренуо је пажњу да је у истом својству годину дана раније послао меморандум на који није добио одговор. У њему је пренео мишљење исељеника
да је неопходно да држава отвори званично представништво које би водило
бригу о њима у целој Јужној Америци и унапређивало економске и друге
односе са тим континентом.11 Разумљиво, уз претходно тражење признања
Краљевине.
Заштита интереса исељеника у Јужној Америци потеклих са територија које су некада била део Аустроугарске и Црне Горе а сада су чиниле део
Краљевине СХС, представљала је велики проблем јер већина њих још није
имала држављанство домицилних земаља. Почасни конзулати су имали
ограничена овлашћења и успостављање каријерног конзулата је било преко
потребно. Иако није добио одговор, Михановић је то питање и даље покретао.
У цео случај се тада активније укључио краљевски посланик у Шпанији и Португалији – Анте Тресић-Павичић, под чију надлежност су потпадали конзулати у Јужној Америци. Његова и Михановићева активност су вероватно одлучујуће допринели, мада не треба искључити још неке факторе,
да се ово питање после доста натезања коначно повољно реши. Децембра
1920, Павичић је службено боравећи у Београду обавестио надлежне у
МИД-у о проблемима који постоје међу југословенским исељеништвом у
Јужној Америци, истакавши њихово незадовољство односом матичне државе према њима. Исте оцене је поновио и почетком следеће године у критички интонираном извештају председнику владе и министру иностраних послова Николи Пашићу. У њему није директно покренуо питање признања,
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(УПР) Персонални одсек Ф-94-303. Будући да је грађа Политичког одељења МИП-а КЈ
највећим делом страдала за време Другог светског рата, подаци за овај чланак су црпљени само из грађе поменутих одељења МИП-а, као и грађе Посланства Краљевине
Југославије у САД – Вашингтон.
АЈ-334, КПО-МИП КЈ, Ф-2 , досије Аргентина; АЈ-334, УПР-МИП, Персонални одсек
Ф-94-303.
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али је подробно описао проблеме у исељеничкој колонији који су у највећој
мери проистицали из одсуства представника матичне државе који би могли
да им пруже правну и другу заштиту. Будући да је већина тамошњих југословенских исељеника потицала из Далмације, одакле је и сам био родом и
где се налазио његов изборни округ који је својевремено као посланик заступао у аустријском парламенту, Тресић-Павичић је познавао ситуацију у
Јужној Америци. Многе исељенике је лично знао, а са некима се и дописивао. Сматрао је да је према исељеницима у Северној и у Јужној Америци
учињено доста грешака и да им није посвећена заслужена пажња. Нарочито
је, по његовом мишљењу, било занемарено исељеништво у Јужној Америци
које је, иако малобројније од северноамеричког, било изразитије југословенски опредељено и много више помагало борбу за ослобођење од Аустроугарске и за стварање југословенске државе.
Највећи проблем је била околност да су нестанком Аустроугарске јужноамерички исељеници остали без дипломатско-конзуларних представништава која су им до тада обезбеђивала правну заштиту. Издавање пасоша је
био најтежи проблем. Исељеници су добијали пасоше од француских конзулата на основу потврда Југославенске народне одбране о националној припадности и исправности, али та пракса није наилазила на разумевање у неким земљама транзита, па су исељеници често били изложени додатним
трошковима и компликацијама. Неки исељеници, међу којима је било и доста непријатељски настројених према новој држави, враћали су се користећи старе пасоше, аустроугарске или црногорске. Према мишљењу ТресићПавичића, држава треба озбиљније да поведе рачуна о јужноамеричким
исељеницима и због чињенице што су они знатно имућнији од исељеника у
САД и шаљу значајне суме новца својим фамилијама у завичај. Због таквог
односа државе према исељеницима републиканска и бољшевичка пропаганда коју су ширили исељеници „добровољци“ из обе Америке, а који су се
морали вратити јер у домовини нису имали обезбеђену егзистенцију, све је
више узимала маха. Такве тенденције су се могле сузбити једино активним
односом матичне државе јер, како је наглашавао Тресић-Павичић, „Јужна
Америка је много здравија али ваља пазити да се и то слабом политиком не
поквари.“12 Групе угледних исељеника су иначе сматрале да би Краљевина
требало да има посланика у Буенос Ајресу и Сантјаго де Чилеу, са чиме се
начелно слагао и Тресић-Павичић.
Настојања да држава СХС успостави непосредан контакт са својим
исељеницима у Јужној Америци спотицала су се и даље о проблем њеног
признања. У јуну 1921. Тресић-Павичић је јавио МИД-у да је примио писмо
од почасног конзула у Лими, Антона Ћурлице, у којем га обавештава да
Краљевина СХС још није затражила признање од Перуа и да је са надлежног места обавештен да би перуанска влада то врло радо учинила пошто
12

АЈ-УПР, 334-94-303.
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јој се упути захтев. Интересантно је да је Ћурлица добио егзекватуру као
конзул КСХС у новембру претходне године, а да том приликом није тражено признање.13 Не може се поуздано рећи да ли је влада Перуа то тада учинила очекујући да ће јој захтев накнадно бити упућен, или је пак одлучила
да се придружи ставу Аргентине и Чилеа. У сваком случају Тресић-Павичић је ово пропратио коментаром да је претходне године исто затражила и
Аргентина, закључивши да су очигледно и остале земље у Јужној Америци
„оправдано или неоправдано“ сматрале да је Краљевина СХС као нова држава требало и њима да нотира своје уједињење пре наставка даљих контаката.
Иако је и Тресић-Павичић сматрао да је Европа средиште међународног живота, па самим тим и КСХС значајнија држава у светској политици,
изразио је разумевање за строго формалан однос јужноамеричких земаља
према овом питању, односно одбијање да „без поговора потрче и признају
ону земљу коју су већ признале земље господарице света“. Чињеницом да
су биле занемарене повређен је њихов национални и државни понос. Тресић-Павичић је истакао да те државе „тешко могу разумети да им се тражи
почасни конзул за престоницу и за државу која пре питања о васпостављању конзулата није дала од себе знак својег сопственог васпостављања.“
Иако су Краљевину СХС признале све велике силе, и овим земљама треба
послати ноту како би се испуниле формалности и окончала непријатна ситуација штетна пре свега за интересе државе и исељеника, који су такво понашање тешко могли разумети. После тога би се одмах могао отворити конзулат, иначе преко потребан исељеницима. На крају писма Тресић-Павичић
је затражио овлашћење да са земљама Јужне Америке регулише питање
признања. Међутим, одговор на ово писмо није добио.14
Мада је краљевски посланик скренуо пажњу на повређену сујету јужноамеричких држава проблем је, исто толико ако не и више, лежао у сујетном понашању владе КСХС, на шта је он дискретно, али јасно алудирао.
Рекло би се да је када је, случајно или намерно, пропуштено да у тренутку
док се водила борба за признање КСХС ове земље буду званично упознате
са чином уједињења, влади КСХС изгледало неопортуно да тражи признање нечега што је већ добијено. Иако постоји несумњив утицај који одлуке
великих сила имају на опредељење других земаља да истоветно поступе по
неком међународном питању, питање званичног признања је индивидуална
ствар сваке државе, што се овде превидело. Ту чињеницу није мењала ни
новоуспостављена Лига народа као међународно тело у коме су биле заступљене и КСХС и већина јужноамеричких земаља.15 У међувремену је нерас13

14
15

О питању отварања конзулата у ситуацији када једна држава није добила признање од
друге, видети С. Ђорђевић, М. Митић, н. д.
АЈ-УПР, 334-94-303.
Због примедби на члан XXI статута Лиге народа у коме се помињала Монрoова
доктрина неке земље су се прикључиле касније. Мексико је постао члан тек 1931.
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положење југословенског исељеништва у Аргентини, које није имало нимало разумевања за такво дипломатско натезање, нарасло до огорчења и најречитији израз добило у меморандуму Михе Михановића упућеном ТресићПавичићу у Мадрид са захтевом да буде прослеђено МИД-у.
Михановић је у својству председника друштва Јадран, које је било
централна организација Југословенске народне одбране на подручју јужног
Атлантика, захтевао да краљевска влада хитно регулише питање признања
КСХС од стране Аргентине и тако омогући да се конзулат коначно отвори.
Истицао је да су исељеници због овог дипломатског спора пуне три године
без правне и друге заштите. За то време, укључујући и период рата, нагомилале су се многе нерешене административне формалности, почевши од непрослеђених заоставштина преминулих исељеника родбини у завичај, овере
пуномоћја, нових исправа итд. Због такве ситуације исељеници нису уписали државни зајам тако да је држава била ускраћена за милионе динара. Михановић је нагласио да су све друге новоосноване државе одмах затражиле
признање, регулисале отварање посланстава и конзулата и обезбедиле заштиту интереса својих поданика. Могуће је да су до исељеника, као оправдање зашто се са овим питањем у домовини отеже, допрле вести да су томе
узрок тешкоће с којима се држава суочавала попут нерешеног питања граница КСХС, устава, атентата итд., јер Михановић у писму напомиње да су
Пољска, Чехословачка и Аустрија имале исте или сличне проблеме, али им
то није сметало да затраже признање, регулишу односе са Аргентином и
обезбеде заштиту свог исељеништва. Указивао је да је таква ситуација земљама непријатељски настројеним према Краљевини пружала погодан материјал да против ње преко исељеничке штампе спроводе антипропаганду у
аргентинском јавном мњењу. Та чињеница се није смела занемарити јер су
Аргентина и неке друге земље Јужне Америке, као неутралне, добијале све
већи значај у међународним односима, те су се друге европске земље све
више трудиле да придобију њихову наклоност.
Због непостојање конзулата скретао је пажњу на отежану евиденцију
и контролу повратника, тако да је постојала велика могућност уласка бољшевичких и других антидржавних елемената у Краљевину. Југословенска
народна одбрана је лојалним грађанима давала потврде на основу којих су
им француски конзулати издавали путне исправе,16 али су неки непријатељски настројени грађани путовали са старим аустроугарским или црногорским исправама. Елиминисао је и изговор везан за недостатак новца за издржавање представништва, напомињући да би приходи од конзуларних такси били довољни за ту сврху. Уз Михановићево писмо Анте Тресић-Павичић је послао своју депешу у Београд у којој је напоменуо да је лично више
16

Неуобичајено је да једна држава даје путне исправе грађанима који нису њени држављани, тако да је овде вероватно реч о хуманитарном гесту према суграђанима савезничке земље.
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пута покретао ово питање, али да на њега није добио одговор. Посланик је
на крају поново затражио да му се одобри да преко аргентинске амбасаде у
Шпанији затражи признање КСХС.17
Овај допис Тресић-Павичића најзад је уродио плодом. Поједине институције у Краљевини су такође подржале решавање овог питања (покрајинска влада за Далмацију, министарства социјалне политике и унутрашњих послова). Без сумње је и интервенција неколико банака заинтересованих за новчане улоге и дознаке исељеника, које су због ове ситуације имале
тешкоће у наступу у Јужној Америци, утицала на одлуку владе.18 Донета је
одлука да нота аргентинској влади буде послата преко посланства КСХС у
Мадриду, док је осталим јужноамеричким државама прослеђена преко посланства у Вашингтону.19
На ноту која је 3. децембра 1921. уручена аргентинском посланику у
Шпанији аргентинска влада је брзо одговорила да је декретом од 13. децембра признала КСХС изражавајући спремност да се међусобни односи подигну на још виши ниво. Сада је, истицао је посланик Павичић, требало одмах послати званичног представника државе, јер су се нагомилала нерешена питања, не само она која су се односила на потребе живих исељеника већ
и на заоставштину преминулих која није могла да се пренесе породицама у
завичај због одсуства званичних државних представника.20 Већ у пролеће
стигао је у Буенос Ајрес Иво Грисогоно који је постављен за генералног
конзула КСХС. Реципрочно, аргентинска влада је одлучила да реализује ранију начелну одлуку о отварању Генералног конзулата у Београду. Грисогоно је ову функцију обављао до 1928. када је именован за првог посланика у
Аргентини пошто је донета одлука о успостављању сталних дипломатских
односа.21
За остале јужноамеричке државе нотификацију је извршило посланство КСХС у САД. Никола Пашић је наложио посланику у Вашингтону
Славку Грујићу да „подесним“ начином изврши нотификацију овим земљама преко њихових дипломатских представника у САД, што је Грујић учинио крајем јануара 1922. У ноти је наведено да она није послата овим земљама када и другим услед тога што нису постојали међусобно акредитовани дипломатски представници. Било је то само учтиво образложење, јер је
КСХС и тада могла затражити признање на исти начин као што је то било
учињено овом приликом. Нота није упућена Мексику и Гватемали, државама у којима су се тада одигравали жестоки унутрашњи сукоби, па је њима
17
18

19
20
21

АЈ-УПР, 334-94-303.
АЈ-334 КПО Ф-2, досије Аргентина, Народна банка Загреб и Славенска банка Загреб су
нарочито ургирале да се то питање реши.
АЈ-371, Ф-43, досије Јужна и Средња Америка.
АЈ-334-94-303.
АЈ-334, КПО Ф-2 , досије Аргентина.
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послата неколико месеци касније. Од марта 1922. сукцесивно су стизала
признања од јужноамеричких држава и тиме су последице овог великог дипломатског пропуста југословенске дипломатије коначно саниране.22

22

АЈ-371, Ф-43, досије Јужна и Средња Америка, у фонду се налазе позитивни одговори
само Костарике, Венецуеле, Панаме, Парагваја и Гватемале, док су остали позитивни
одговори прослеђени вероватно путем других посланстава, највероватније преко посланстава јужноамеричких земаља у Шпанији. Због лоше сачуваности фонда Посланства КЈ у Шпанији – Мадрид о томе нема трага. Нема сумње, међутим, да су и остале
јужноамеричке земље током 1922. признале Краљевину Југославију јер је већ почетком
1923. конзул Грисогоно званично посетио неколико јужноамеричких земаља, међу којима су и неке чије ноте о признању нису сачуване.

