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Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности посвећује 
овај број Гласа академику Милораду Екмечићу који је у њој провео више децени-
ја најпре као члан ван радног састава, да би потом био преведен у статус редовног 
члана. Академик Милорад Екмечић је био оснивач и дугогодишњи председник 
њеног Одбора за историју Босне и Херцеговине и члан више других одбора. Са 
успехом је обављао и дужност члана њеног Председништва. Академик Екмечић 
је био један од најугледнијих српских историчара, чије стваралаштво представља 
научну заоставштину немерљиве вредности. Његови радови јединствени су по 
богатој подлози која му је послужила за аналитичко расуђивање и синтетичко 
излагање. Оригинална тумачења и бриљантни закључци, исказани једноставним 
али изражајним језиком, зрачили су код њега особитом свежином.

Овај зборник садржи 33 оригинална рада и уводни рад посвећен акаде-
мику Милораду Екмечићу. Потпуна библиографија радова академика Екмечића 
објављена је у традиционалној серији библиографија угледних академика.
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ВОЈИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

МИСИЈА ВИЛИЈЕМА ДОНОВАНА НА БАЛКАНУ                      
JАНУАР–ФЕБРУАР 1941.

Вилијем Донован (William Joseph Donovan) је током Другог свет-
ског рата био директор прве америчке обавештајне агенције, OSS (Office 
for Strategic services), претече Централне обавештајне агенције створене 
по завршетку рата.1 Донован је рођен у скромној породици ирских досе-
љеника али је права студирао на Универзитету Колумбија заједно са пред-
седником Френклином Рузвелтом (Franklin Delano Roosevelt). За разлику 
од Рузвелта Донован је био члан Републиканске партије. Учествовао је у 
Великом рату да би потом био адвокат у Бафалу и Њујорку. Почео је да 
сарађује са демократском администрацијом после пораза Француске јуна 
1940. Новопостављени министар морнарице, Френк Нокс (William 
Franklin Knox), републиканац и власник Чикаgо ɡејли њуза (Chicago Daily 
News), предложио је јула 1940.  Рузвелту да Донован у име америчке ад-
министрације отпутује у Енглеску како би испитао спремност и могућно-
сти  Уједињеног краљевства да се одупре нацистичкој Немачкој. Мисија 
је била од огромне важности за САД које нису располагале поузданим 
информацијама о приликама у Европи после пораза Француске. Истовре-
мено је Донованова мисија била од судбинског значаја за Уједињено кра-

1 Донован је јула 1941. био именован за Координатора за информације (Coordinator  
of information – COI) са задатком да  сакупља и анализира информације од значаја за 
националну безбедност и да их достави председнику. Roger Daniels, Franklin D. Roosevelt, 
The War Years 1939–1945, Chicago, University of Illinois Press, 2016, 278. COI је 
Рузвелтовом одлуком 13. јуна 1942. постао OSS. Richard Dunlop, Donovan: America’s 
Master Spy, Skyhorse Publishing. 2014, 353.
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љевство. Од Донованове оцене зависило је да ли ће САД пружити помоћ 
Британији јер се из депеша америчког амбасадора у Лондону Џозефа Ке-
недија (Joseph Patrick Kennedy)  могло закључити да је Хитлерова победа 
неминовна.2 

Пре него што је Рузвелт одлучио да мисију повери Доновану, Вили-
јем Стивенсон (William Stephenson), шеф британске тајне службе у САД,  
ступио је у контакт са Донованом. Стивенсон је имао задатак да учини све 
како би САД пружиле неопходну помоћ Великој Британији и са том наме-
ром је посетио  Донована, за кога су британске тајне службе располагале 
информацијама да је спреман да се заложи да САД подрже Велику Бри-
танију у рату са нацистичком Немачком.3

Донованова мисија у Великој Британији је трајала од 14. јула до 4. 
августа 1940. током које су га примили краљ Џорџ VI, председник владе 
Винстон Черчил (Winston Churchill), и шеф британске тајне службе (Secret 
Intelligence Service – SIS), пуковник Стјуарт Мензис (Stewart Menzies). 
Доновану је омогућено да се упозна са свим  одбрамбеним потенцијалима 
Велике Британије укључујући и  тајни Ултра програм дешифровања не-
мачких радио порука. Британци су успели не само да убеде Донована да 
имају намеру да се свим силама одупру нацистичкој Немачкој него и да 
њихова острва представљају прву и једину линију одбране која је стајала 
између Европе под нацистичком окупацијом и САД. Донованов извештај 
је одлучујуће допринео да Рузвелт донесе одлуку да помогне Великој 
Британији и да јој уступи 50 разарача старијих генерација. Овим споразу-
мом су САД добиле право да на 8 британских острва у Атлантику отворе 
своје војне базе.4 

Исход Донованове мисије је потврдио углед који је уживао у Лон-
дону али и квалитете који су га квалификовали да буде лични председни-
ков изасланик. Управо стога му је 1. децембра 1940. председник Рузвелт 
понудио још једну мисију са циљем да прикупи информације о прилика-
ма, овога пута не само у Великој Британији него и на Медитерану. Рузвелт 
је поверио Доновану и задатак да увери своје саговорнике на Медитерану 
да су САД одлучне да на сваки могући начин подрже Велику Британију и 
пруже сву помоћ државама које се одлуче да се одупру нацистичкој агре-
сији.5 Донован је започео своју мисију 6. децембра, док је председник 
Рузвелт 29. децембра у радио поруци нацији, познатој у историографији 

2 Dunlop, Richard. Donovan: America’s Master Spy, 205.
3 Keith Jeffery, MI6 the History of the Secret Intelligence Service 1909–1949, London, 

Bloomsbury, 2010, 441–442.
4 Anthony Cave Brown, The Last Hero. Wild Bill Donovan, New York, Times Books, 

1982, 149–151. 
5 Dunlop, Donovan: America’s Master Spy, 229.
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под називом „Арсенал демократије“ изнео основе  спољне политике САД. 
Рузвелт је оценио да је светски мир угрожен савезом три снажне државе, 
мислећи притом на Немачку, Италију и Јапан и њихов уговор о савезу 
потписан 27. септембра 1940. у Берлину. Британија и њена флота су, по 
оцени Рузвелта, била једина брана која је стајала између САД и Тројног 
савеза. Председник је закључио да САД могу остати ван ратног сукоба 
само ако постану арсенал демократије и произведу и доставе помоћ у 
опреми и материјалу, у првом реду Великој Британији, а потом и свим 
другим државама које се боре против сила Осовине, јер је од тога зависи-
ла и њихова национална безбедност.6

У годишњој поруци Конгресу о ситуацији у којој се налазе САД, 6. 
јануара 1941, познатој у историографији као порука о „четири слободе“, 
Рузвелт је навео као основни задатак његове администрације одбрану де-
мократског поретка у САД и у свету. У том циљу Рузвелт је закључио да 
су САД  јединствене у пружању сваке врсте помоћи државама које насто-
је да се одбране од агресије. Председник је закључио да се САД боре да 
у будућности светски поредак гарантује четири основне слободе: слободу 
говора, слободу вероисповедања, слободу трговине која би омогућила 
економски развој и слободу уопште, јер би свеопште разоружање онемо-
гућило сваки вид агресије између држава.7

Председникови говори су створили оквир у којем се одвијала Доно-
ванова мисија. Њега је 18. децембра 1940. примио Черчил и обећао да ће 
му Велика Британија ставити на располагање све своје ресурсе како би се 
његова мисија могла остварити. Председник британске владе је упознао 
Донована и са плановима Британије за Медитеран који су предвиђали 
подршку Грчкој у њеном сукобу са Италијом, као и са плановима за ства-
рање балканског савеза.8 Донован је 1. јануара 1941. полетео из Британи-
је и преко Гибралтара и Малте стигао је 7. јануара у Каиро. Током борав-
ка у Египту обишао је фронт на граници Египта и Либије где је у току 
била  офанзива армије генерала Арчибалда Вевела (Archibald Percival 

6 Robert Dallek, Franklin Roosevelt and American Foreign Policy 1932–1945, New 
York, Oxford University Press 1979, 256–257. Целокупан текст радио поруке: Franklin D. 
Roosevelt: «Fireside Chat» December 29, 1940. Online by Gerhard Peters and John T. 
Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15917 
[приступљено 14. септембрa 2017].

7 Daniels, Franklin D. Roosevelt, The War Years, 150–151. Целокупан текст годишње 
поруке Конгресу  Franklin D. Roosevelt: “Annual Message to Congress on the State of the 
Union,” January 6, 1941. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American 
Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16092 [приступљено 14. 
септембрa 2017].

8 Tuvia Ben-Moshe, Churchill, Strategy and History, Boulder Colorado, Lynne Rienner 
Publishers, 1992, 133–137;  Dunlop, Donovan: America’s Master Spy, 234.
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Wavell) против италијанских трупа у Либији. Мисију на Балкану Донован 
је започео у Атини где је слетео 15. јануара. 

Донован је у Атину долетео заједно са маршалом Логмором (Arthur 
Murray Longmore), главнокомадујућим британских ваздушних снага на 
Медитерану и одсео је у британском посланству заједно са генералом 
Вавелом који је пре њега стигао у Атину. Донован није имао других акре-
дитива сем писма Френка Нокса, министра морнарице који је наложио 
америчким дипломатама да му пруже сву могућу помоћ током његове 
мисије. Циљеве своје мисије Донован је образложио америчком послани-
ку у Атини, Линколну Маквеу (Linkoln MacVeagh) рекавши да има намеру 
да прикупи информације о војној ситуацији у Медитерану и да утврди  
која врста помоћи би била најпотребнија државама које се у региону боре 
да одбране демократски поредак. Донован је посебно инсистирао на сво-
јој намери да увери своје саговорнике да спољна политика председника 
Рузвелта ужива велику и неподељену подршку у САД. Маквеа му је по-
тврдио да грчко јавно мњење и грчки државници не сумњају у решеност  
САД  да подрже њихов отпор силама Осовине, али сумњају да је могуће 
да се та подршка стварно и реализује. Маквеа је омогућио Доновану да га 
прими грчки краљ Ђорђе II и премијер Метаксас. 9 Метаксас је рекао До-
новану да би појачано британско присуство у Грчкој имало за последицу 
немачко запоседање Солуна, и да се он боји да ни Југославија ни Бугарска 
не би покушале да то спрече.10 Метаксас је стога одбио  Вавелову понуду 
да Британија војно помогне Грчку, јер, ограничена помоћ коју би Брита-
нија пружила не би имала одлучујући значај, а могла би да послужи Нем-
цима као изговор да нападну Грчку.11 Међутим Метаксас је био уверен да 
ће Немачка најкасније у марту напасти Грчку те је стога предложио да 
Британија учини све потребне припреме како би могла да пошаље свој 
експедициони корпус у Солун оног момента када немачке трупе из Руму-
није пређу у Бугарску.12 Метаксас је такође пренео Доновану да Рузвелт 
ужива велики углед на Балкану и да би свака потврда његовог интереса за 
регион и пре свега подршка Грчкој, имала за последицу да се отпор Југо-
славије и Бугарске немачком притиску ојача до мере да чак буду спремне 

9 Извештај Линколна Маквеа  државном секретару Корделу Халу (Cordel Hull), о 
Доновановом боравку у Грчкој, Атина 3. 2. 1941, Државни архив САД у Вашингтону 
(National Archives, Washington, у даљем тексту: NAW), 740 :00118 E.W., 1959/153.

10 Маквеа – Халу, Атина 17. 1. 1941, Foreign Relations of the United States (у даљем 
тексту FRUS), Diplomatic Papers, 1941, Europe, vol. II, Washington, United States Printing 
Office 1959, 865.

11 Ben-Moshe, Churchill, Strategy and History, 137.
12 Маквеа – Халу, Атина 18. 1. 1941, FRUS, 1941, Europe, vol. II, документ 601.
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да му се одупру.13 Управо у намери да пренесе поруку председника Ру-
звелта Софији и Београду, Донован је одустао од посете грчко-италијан-
ском фронту у Албанији и већ 18. јануара је кренуо за Софију. По оцени 
Маквеа, Донован је у врло кратком времену стекао јасан и прецизан увид 
у прилике у Грчкој и пре свега у услове у којима би се могла остварити 
војна сарадња Грчке и Велике Британије. Он је такође у потпуности уве-
рио своје грчке саговорнике у одлучност председника Рузвелта да  пружи 
подршку демократским државама у региону.14 Донован је из Атине кренуо 
за Солун одакле је наставио за Софију. 

Донована су 21. јануара примили, Иван Попов, министар спољних 
послова а потом и краљ Борис. Донован је у разговору са Поповим нагла-
сио значај Рузвелтове поруке Конгресу и закључио да је огромна већина 
америчког народа одлучна у својој намери да учини све како би Велика 
Британија добила рат. Као потврду јединства у Америци, Донован је на-
вео свој пример, јер је он као републиканац, дакле члан опозиционе пар-
тије, држао говоре широм САД у намери да осигура помоћ Британији и 
да је увек и свуда био добро примљен. Његова мисија је имала за циљ да 
упозна председника са ставовима европских земаља, а поготову Бугарске 
која се по америчкој оцени налазила на кључној позицији.  Попов је у 
свом одговору инсистирао на чињеници да је Бугарска била опредељена 
да на сваки начин очува мир. На Донованово директно питање шта ће 
Бугарска учинити ако нека страна сила затражи да њене трупе прођу кроз 
бугарску територију, Попов је одбио да одговори. Тврдио је да ако би од-
говор био да ће Бугарска то дозволити, то би заправо био позив да се то и 
деси, а ако одбије, то би проузроковало непријатељство једне велике силе. 
Попов је тврдио да је исти одговор дао и немачким дипломатима. Донован 
је скренуо пажњу Попову да ће САД пружити сву материјалну помоћ 
Грчкој ако је Немачка нападне прошавши преко бугарске територије. На 
крају разговора Донован је закључио да је мир могућ само у случају да 
Велика Британија изађе као победник из рата.15 

Донован је свој разговор са краљем Борисом започео тако што га је 
уверавао да САД неће дозволити да Велика Британија и њени савезници 
изгубе рат као и да се неће зауставити пре него што Хитлер буде поражен. 
Упркос уверавањима краља да Бугарска једино жели да очува мир, Доно-
ван је закључио да ако буде приморана да донесе одлуку Бугарска ће до-
зволити да немачке трупе прођу преко њене територије али бугарске тру-
пе неће узети учешћа у тој операцији. Краљ Борис није негирао овакав 

13 Маквеа – Халу, Атина 17. 1. 1941, Исто, документ 599.
14 Маквеа – Халу, Атина 18. 1. 1941, Исто, vol. II, документ 601.
15 Маквеа – Халу, Атина 3. 2. 1941, NAW, 740 :00118 E.W., 1959/153.
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Донованов закључак. Упркос резервисаном ставу краља и бугарских др-
жавника, Донованова посета је изазвала велику пажњу јавности у Софији 
и на трагу председникових изјава из децембра и почетка јануара предста-
вљала је још једну потврду решености САД да пруже сву могућу помоћ 
Великој  Британији. Из Софије Донован је возом кренуо за Београд.16 

У Београду је Донован боравио oд 22. до 25. јануара 1941, и сусрео 
се са свим важнијим личностима југословенског политичког живота и 
командантима свих родова југословенске војске. Донован је своје саговор-
нике у Београду настојао да увери да САД показују велики интерес за 
збивања у источном Медитерану и да ће америчка влада пажљиво прати-
ти како југословенска влада реагује на немачки притисак. Током његових 
посета влади пратио га је амерички посланик у Београду, Артур Лејн 
(Arthur Bliss Lane), који је забележио да је београдска штампа штуро про-
пратила Донованову посету, док су његове посете кнезу Павлу и војним 
командантима остале скривене од југословенске јавности. Лејн је закљу-
чио да се радило о цензури, која није могла имати за циљ да сакрије наве-
дени део Донованове посете од сила Осовине јер су њихови дипломати са 
пажњом пратили сваки Донованов корак у Београду. По Лејновом мишље-
њу влада је желела да спречи да посете кнезу Павлу и војним командан-
тима буду протумачене у југословенској јавности као подршка отпору 
силама Осовине.17 

Током првог дана свога боравка у  Београду Донован је разговарао 
са најодоговорнијим представницима владе, председником Драгишом 
Цветковићем, потпредседником  Влатком Мачеком, и министром спољних 
послова Александром Цинцар-Марковићем, а примио га је и кнез наме-
сник, Павле Карађорђевић. Саговорнике у Београду Донован је пре свега 
желео да увери, како је пренео Цветковићу: „да је Председник одлучио, и 
у томе има подршку целог америчког народа, да учини све што је у њего-
вој моћи да спречи да Британија изгуби рат. Стога, иако не желимо да 
уђемо у рат, нећемо дозволити да Хитлер диктира смер наше политике.... 
Основ наше политике је да Хитлер мора бити поражен, чак по цену да 
наша неутралност буде доведена у питање“.18 Цветковић је  са своје стра-
не тврдио Доновану да југословенска влада неће допустити да немачке 
трупе уђу на њену територију, али се истовремено показао врло резерви-
сан према идеји о балканском савезу. По његовом мишљењу политика 
бугарске владе није пружала основе за стварање било каквог балканског 

16 Џорџ Еарл (George H. Earle), амерички посланик у Софији – Халу, Софија 24. 1. 
1941, NAW, 740.0011 E.W., 1009/8742.

17 Лејнов извештај Халу о Доновановом боравку у Београду, Београд 1. 2. 1941, 
NAW,740.00118 E.W, 1939/52.

18 Исто.
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савеза који би био антинемачки оријентисан. Влатко Мачек, као политич-
ки лидер Хрвата, такође је категорично изјавио Доновану да ће Југосла-
вија доследно бранити свој суверенитет и да неће дозволити улазак не-
мачких трупа на њену територију.19 

Разговор Донована са министром спољних послова Александром 
Цинцар-Марковићем не само да је био врло кратак него га је било врло 
тешко уговорити јер је југословенски министар спољних послова невољ-
но пристао да прими Донована. Цинцар-Марковић је на овај начин желео 
да стави до знања Доновану да његова посета није била добродошла. По 
оцени Лејна, Цинцар-Марковић је несумњиво био присталица сарадње са 
силама Осовине, и стога је њему Донованова посета била више него не-
пријатна. Оријентација његове спољне политике је била очигледна када 
је пренео Доновану своје уверење да Немачка нема разлога да нападне 
Југославију, али је и он нагласио да Југославија неће дозволити наруша-
вање свог суверенитета.20  

Током разговора са Донованом, кнез Павле се трудио да га увери да 
је балкански савез немогућ јер је Бугарска потпуно непоуздан партнер. 
Донован је и кнезу намеснику поновио да Велика Британија ужива безре-
зервну подршку САД. На директно Донованово питање кнез Павле је од-
говорио да ће се Југославија силом одупрети немачком нападу, и да неће 
дозволити пролаз немачких трупа преко своје територије. Кнез  је чак 
изјавио да је постојала могућност да Југославија нападне Бугарску ако 
ова пусти да немачке трупе пређу преко своје територије. Најодговорније 
личности југословенског политичког живота су, дакле, у разговорима са 
Донованом биле јединствене у оцени да ће Југославија на сваки начин 
бранити своју независност и суверенитет.

Југословенски војни врх је био далеко мање уверен у способност 
Југославије да се одупре немачком притиску. Начелник генералштаба Пе-
тар Косић је рекао Доновану да ће се Југославија бранити у случају да 
буде нападнута, али и да су снаге којима је окружена изузетно велике. 
Командант морнарице, адмирал Лутероти је једини предвиђао да ће југо-
словенска влада пристати да немачке трупе уђу на њену територију, ако 
би то био једини начин да се избегне рат.  Министар рата Петар Пешић,  
је тврдио да ће се Југославија бранити ако буде нападнута. Током разго-
вора са Пешићем, Донован је стекао утисак да југословенски министар 
рата сматра да после уласка немачких трупа у Бугарску, Југославија нема 
више могућности за одбрану.21  

19 Исто.
20 Исто.
21 Исто.
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Једини међу југословенским командантима, који је показао веру у 
способност југословенске војске да се одупре немачком нападу био је 
командант авијације генерал Душан Симовић. По његовом мишљењу, Ју-
гославија ће се одлучно одупрети немачком нападу. Симовић је сматрао, 
да би Југославија морала да реагује непосредно пре него што би немачке 
трупе ушле у Бугарску. На овај начин би било спречено да Југославија 
буде опкољена непријатељским снагама, а истовремено би се могли напа-
сти Италијани у Абанији. Стратешка основа Симовићевих планова била 
је да се осигура комуникација са Солуном, који је по његовом мишљењу 
био кључни елеменат југословенске одбрамбене стратегије. Он је чак ве-
ровао да би у споразуму са грчком владом, Југославија требало  да кон-
тролише Солунску луку.22

Донован је из Београда одлетео за Солун оставивши Лејну да оба-
вести државног секретара о исходу своје посете. Лејн је закључио да је 
Донованова посета била успешна јер је показала југословенској влади и 
јавности да су САД више него заинтересоване за Медитеран а поготову 
да показују велики интерес за државе које се одупиру  притиску сила 
Осовине. Донован је својом посетом оснажио спремност југословенске 
владе да одбрани своју територију али и да одбије захтев за пролаз трупа 
и војног материјала преко своје територије. Донован је пре свега уверио 
своје саговорнике у Београду да су САД биле спремне да иду јако далеко 
у подршци државама које се боре против агресије, као што су то чиниле 
Велика Британија и Грчка.23

Из Солуна Донован је отишао на грчко-италијански фронт у Алба-
нији и у Атину се вратио 29. јануара. Донован се затекао у Атини на дан 
када је Метаксас изненада преминуо.  Краљ Ђорђе II а потом и нови пред-
седник владе Александар Корицис потврдили су Доновану да смена на 
челу грчке владе неће довести до промене њене спољнополитичке оријен-
тације. Корицис је желео такође да чује какви су Донованови утисци по-
сле разговора са краљем Борисом и кнезом Павлом и изразио је наду да 
ће Грчка бити у прилици да добије много више ратног материјала из САД. 
Донован је посету Грчкој завршио 31. јануара и одлетео за Турску. Пре 
одласка сумирао је утиске са своје балканске турнеје рекавши Маквеу да 
Немачка неће извршити агресију на Балкану ако буде уверена да ће јој се 
супротставити јединствени фронт који би чиниле,  Бугарска, Југославија 
и Турска. Веровао је такође да, упркос свим њиховим разликама, њихова 
заједничка жеља да добију америчку моралну подршку и војну помоћ  би 
могла да буде основа њиховог савеза ако се председник Рузвелт одлучи да 

22 Исто.
23 Исто.
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га подржи. Маквеа је са своје стране био много скептичнији али није у 
потпуности одбацио Донованове закључке као нереалне.24

Донован је стигао у Анкару 1. фебруара, а 3. фебруара су га прими-
ли председник владе Рефик Сајдам (Refik Saydam), министар спољних 
послова Сукру Сараџоглу (Şükrü Saracoğlu), министар народне одбране 
Наџи Тиназ (Naci Tınaz) и начелник турског генералштаба  маршал Февзи 
Чакмак (Fevzi Çakmak). Донованови турски саговорници су били врло 
отворени током разговора али нису изразили велики оптимизам у погледу 
стварања балканског савеза. Из Анкаре Донован је отпутовао за Адану а 
одатле авионом за Јерусалим и потом за Каиро.25

О разговорима вођеним у балканским престоницама Донован је  20. 
фебруара 1941. из Каира послао извештај министру морнарице Френку 
Ноксу (Frank Knox) у коме је тврдио да је углед који је председник Ру-
звелт уживао међу балканским државницима и балканским народима тако 
велики да може бити основа за стварање балканског блока као препреке 
даљем напредовању Немачке. Закон о зајму и најму би могао бити иско-
ришћен као подршка овако створеном блоку. Донован је упозорио да ако 
се жели да се овај пројекат реализује мора се то учинити одмах, иначе ће 
бити касно, ако то већ није случај. Донованова оптимистичка процена 
стања на Балкану предвиђала је и могућност да балкански блок добије и 
совјетску подршку. У сваком случају у недостатку балканског блока он 
није видео могућности за британску офанзиву на Балкану. Донован је 
своје закључке засновао на анализи по којој је Медитеран видео као ни-
чију земљу између Европе под немачком окупацијом и Африке и Блиског 
истока који се већим делом налазио под управом Британије и која у Грчкој 
има мостобран у Европи. Донован је био уверен да би  задржавање посто-
јећег стања значило несумњив пораз Британије. Сви Донованови саговор-
ници из војних кругова на Балкану су били уверени да ће Немачка морати 
да настави своју офанзиву на Балкану и на Медитерану. До тада је Немач-
ка мешавином притиска и дипломатских акција настојала да ослаби 
спремност балканских држава да пруже отпор њеним плановима. По До-
новановој оцени, Немачкој је био потребан мир на Балкану како би наста-
вила да се снабдева сировинама, храном и пре свега нафтом из Румуније. 
Међутим, мир на Балкану је нарушен италијанским нападом на Грчку, за 
који је Донован био убеђен да је изведен уз немачку подршку и сагла-
сност.  Наставак рата у Грчкој носио је са собом опасност да британска 

24 Извештај Линколна Маквеа  Државном секретару Корделу Халу (Cordel Hull), о 
Доновановом боравку у Грчкој, Атина 3. 2. 1941, Државни архив САД у Вашингтону 
(National Archives, Washington, у даљем тексту : NAW), 740 :00118 E.W., 1959/153.

25 Извештај Џона Макмареја (John Van Antwerp MacMurray) – Халу о Доновановом 
боравку у Турској, 10. 2. 1941, NAW, 740.0011. E.W. 1939/8981.
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авијација из грчких база буде у прилици да угрози нафтна поља у Руму-
нији. По Доновану, један од разлога за улазак немачких трупа у Бугарску 
била је њихова намера да у случају потребе интервенишу у Грчкој како би 
отклониле опасност од напада на румунска нафтна поља. Други разлог за 
немачку офанзиву на Балкану био је да спречи Британију да прошири свој 
мостобран у Грчкој. Донован је оценио да је у складу са развојем догађа-
ја  Немачка имала две могућности. Да се одлучи да у садејству са Итали-
јанима из Албаније напредује ка Солуну или непосредно из Румуније и 
Бугарске да крене у офанзиву на Солун. Када буде контролисала Солун, 
немачка авијација ће бити у прилици да контролише небо над Егејским 
морем и да онемогући британску помоћ Турској. На основу овако изведе-
не анализе Донован је закључио да Балкан пружа  једину прилику да се 
Британија активно супротстави  Немачкој, што је било могуће једино у 
сарадњи са Југославијом, Бугарском и Турском и уз значајну материјалну 
помоћ САД. 26

Пре него што је послао свој извештај Донован је имао прилику да 
се у Каиру сретне са британским министром спољних послова Ентони 
Идном (Robert Anthony Eden) и начелником империјалног генералштаба 
Џоном Дилом (John Greer Dill). Донован им је изнео своју анализу стања 
на Балкану и на Медитерану са којом су се они у потпуности сложили, 
нагласивши да би војна помоћ САД морала превасходно да садржи авио-
не и моторизацију.27

Основни циљ Донованове мисије је био да увери владе балканских 
држава да ће председник Рузвелт учинити све што је у његовој моћи да 
Британија не изгуби рат. Донован је такође имао задатак да прикупи ин-
формације о ситуацији на Балкану и Медитерану. Његову мисију су орга-
низовали Британци а оба његова задатка су заправо имала јединствени 
циљ, то јест наћи начин да се најефикасније помогне Британији. Није 
стога ни чудно да су Донованови закључци били подударни са стратеги-
јом британске владе. Идн и Дил су били у Каиру на путу за Грчку и Бал-
кан са циљем да створе балкански савез против Немачке, док су корени 
британске стратегије на Балкану сезали до самог почетка рата. Черчил је 
још септембра 1939. предложио стварање балканског фронта у коме би 
учествовале Турска, Грчка, Југославија и Бугарска. Његов план је одбачен 
али га је он поново предложио чим је постао председник влaде маја 1940. 
Балкански фронт је био део Черчилове медитеранске стратегије која је 
предвиђала да се повратак у Европу заснива на офанзиви која би из Ме-
дитерана кренула у освајање јужне Европе.  Италијанска објава рата Грч-

26 Донован – Халу, Kaиро, 20. 2. 1941, NAW,740.0011 EW 1939/8560.
27 Берт Фиш (Berth Fish) амерички посланик у Каиру – Халу, Каиро 20. 2. 1941, 

NAW,740.0011 EW 1939/8561.
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кој 28. 10. 1940, омогућила је Черчилу да поново предложи стварање бал-
канског фронта. Међутим главнокомандујући британских снага на 
Блиском истоку генерал Вавел, био је одлучан у својој намери да све сво-
је снаге усредсреди на сукоб са Италијом на египатско-либијској граници. 
Черчил је наставио да се залаже да Британија пружи  војну помоћ Грчкој 
као први корак ка стварању балканског фронта, али као што смо видели, 
Метаксас је у јануару одбио помоћ коју му је генрал Вавел понудио. На 
састанку британског савета одбране 10. фебруара је одлучено да је пред-
услов за организовање балканског фронта ефикасна и снажна војна помоћ 
Грчкој која би омогућила да се задржи контрола над Солуном. Само на 
овај начин би се створили услови да се и Југославија и Турска укључе у 
стварање балканског фронта. Идн и Дил су 11. фебруара добили задатак 
да увере  грчку владу да прихвате британску војну помоћ и да на тај начин 
поставе основе будућег балканског фронта.28  Пошто је Черчил још у де-
цембру упознао Донована са британском намером да организује  балкан-
ски фронт против Немачке, Идн и Дил су се лако сложили са Доновано-
вим анализама јер су се базирале на истим стратешким основама и биле 
су поткрепљене најновијим информацијама. 

Не само Донован него и цела америчка администрација следили су 
британску политику на Балкану. Лични изасланик председника Рузвелта 
Хари Хопкинс (Harry Lloyd Hopkins) je затражио од Идна почетком фебру-
ара 1941. да му предочи како би САД могле да помогну дипломатску акци-
ју Британије на Балкану. Идн је предложио да Рузвелт упути личне поруке 
кнезу Павлу и турском председнику и да им саветује да постигну споразум 
којим би се супротставили немачкој агресији. Такође је предложио да  аме-
рички дипломатски представници званично потврде ставове које је Доно-
ван изнео, то јест да ће Рузвелтова администрација пружити највећу могу-
ћу помоћ Британији и да ће учинити све да она добије рат. Неопходно је 
такође било да САД пруже војну помоћ балканским државама али да то не 
иде на штету помоћи која је већ обећана Британији. 29 На британски захтев, 
Рузвелт и Хал су стога осмог фебруара донели одлуку да обавесте владе 
балканских држава да је основ америчке спољне и одбрамбене политике 
савез са Великом Британијом. Америчким посланицима на Балкану је на-
ложено да пренесу балканским државницима да је америчка влада уверена 
да ће Британија победити у рату, и да председник Рузвелт сматра да се мир 
са нацистима може закључити искључиво по цену њихове потпуне капи-

28 Ben-Moshe, Churchill, Strategy and History, 133, 134, 146.
29 Идн – Лорду Халифаксу (Edward Wood, 1st Earl of Halifax), британском 

амбасадору у Вашингтону, Британски национални архив (The National Archives, Kew 
Gardens), Foreign Office, 371/29795.
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тулације.30 Поруке које је Донован пренео као неформални амерички иза-
сланик, на овај начин су добиле званичну потврду.

Немачки притисак на Југославију је у фебруару био највећи, о чему 
је Лејн обавестио Хала, рекавши да ће Цветковић и Цинцар-Марковић 
ићи у Берлин на разговоре. Лејн је такође известио да  је Цинцар-Марко-
вић тврдио да није уопште сигурно да ће се Југославија одупрети агреси-
ји, што је одмах проузроковало реакцију Рузвелтове администрације. Хал 
је посетио српског посланика у Вашингтону Констанина Фотића, и уру-
чио му је ноту којом се скреће пажња југословенској влади да би попу-
штање агресији само проузроковало нове захтеве и претње силом, што би 
на крају довело до губитка независности. Југословенској влади је такође 
скренута пажња да ће Закон о зајму и најму који се већ налазио у Конгре-
су, омогућити председнику Рузвелту да пружи сву могућу помоћ држава-
ма које су жртве агресије.31 Кнез намесник је у одговору на председнико-
ву поруку обавестио Лејна да су Цветковић и Цинцар-Марковић одбили 
да потпишу Тројни пакт. Међутим, он је такође закључио да балкански 
фронт није могуће створити пошто су Бугарска и Турска 17. фебруара 
закључиле  пакт о ненападању. Кнез Павле је био врло депримиран и 
оценио је ситуацију у којој се Југославија налазила као безизгледну, јер 
чак иако САД пошаљу помоћ, Југославија ће бити и поражена и униште-
на пре него што она стигне.32 Суочен са рационалном анализом прилика 
на Балкану и у Југославији кнеза намесника, председник је у свом одго-
вору једино могао да скрене пажњу кнезу да се мора размишљати о бу-
дућности јер ће међународна заједница у целини, а САД посебно, у будућ-
ности имати велике симпатије према државама које су се одупрле 
агресији.33 Склапањем 17. фебруара  бугарско-турског пакта о ненападању 
нестале су последње наде за стварање балканског савеза. То је био запра-
во једини међудржавни споразум који је склопљен у том периоду на Бал-
кану али чији циљеви се нису подударали са Доновановим и британским 
плановима. Радило се о споразуму који је имао за циљ да очува status quo 
за случај да дође до ширења ратног сукоба на Балкан.34 Бугарска је првог  
марта приступила Тројном пакту и допустила да немачке трупе уђу на 
њену територију, чиме је коначно онемогућена реализација балканског 
савеза. Приступање Југославије Тројном пакту и потоњи државни удар 27. 
марта су несумњиво одложили немачки напад на Грчку, али га нису спре-

30 Хал – Лејну, Вашингтон,  9. 2. 1941, FRUS, 1941, Europe, vol. III, Washington, 
United States Printing Office 1959, документ 881.

31 Хал – Лејну, Вашингтон, FRUS 1941, vol. II, 9. 2. 1941, документ 932.
32 Лејн – Халу, Београд 18. 2. 41, Исто док. 934. 
33 Хал – Лејну, Вашингтон, 22. 2. 1941, Исто, док. 935.
34 Макмареј – Халу, FRUS 1941, vol., III, документ 888.
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чили. Немачка је  6. априла истовремено напала Југославију и Грчку и обе 
државе су до краја априла постале део нацистичке тврђаве у Европи. 

Донованова мисија на Балкану је организована као вид помоћи САД  
Великој Британији и током посете Медитерану и Балкану Донован је ужи-
вао логистичку и дипломатску подршку британске дипломатије. Иако се 
представљао као лични изасланик министра морнарице Нокса, Донована 
су балкански државници примали сматрајући га за неформалног Рузвел-
товог изасланика. Разговори су имали незваничан карактер а сам Донован 
је био  непосредан  у контактима те је од својих саговорника добио ди-
ректне, понеки пут чак и недипломатске одговоре. Донован је међутим 
размишљао у контексту светског сукоба између  Велике Британије и Не-
мачке, те је из те перспективе сагледавао ставове својих саговорника. Ње-
гове оцене упућују на закључак да се ради о добром аналитичару са мно-
го добре воље али са врло мало слуха за специфичности положаја у којем 
су се налазиле балканске државе. Он је тачно оценио да је Балкан пре 
свега извор сировина за Немачку и да стога она не жели да се рат проши-
ри на Балкан. Такође је био у праву када је тврдио да ће бити приморана 
да интервенише како би спречила пораз Италије и још више не би ли 
онемогућила да Британија стекне упориште у Грчкој а тиме и у Европи. 
На овим премисама, пун самопоуздања у углед који је уживао председник 
Рузвелт и значај који би имала америчка војна и материјална помоћ, До-
нован је веровао да би се могао створити балкански савез усмерен против 
Немачке. Он је пре свега преценио могућност и спремност САД да доста-
ви делатну помоћ балканским државама, јер је Закон о зајму и најму из-
гласан тек 11. марта. Као и његови британски пријатељи Донован је пока-
зао мало разумевања за дилеме у којима су се налазили балкански 
државници. Донован је прешао преко чињенице да му је бугарски краљ 
Борис прећутно потврдио да се Бугарска неће супротставити уласку не-
мачких трупа на њену територију. Он је такође занемарио оцену кнеза 
Павла да ће се у  том случају Југославија наћи у безизгледном положају. 
Донован је пре свега потпуно пренебрегао чињеницу да Велика Британи-
ја није била у стању да пружи значајнију војну помоћ балканским држа-
вама а да је америчка материјална помоћ била месецима далеко од Балка-
на. Донованова мисија није непосредно утицала на ток догађаја на 
Балкану али је значајно допринела да Рузвелтова администрација добије 
непосредне информације о медитеранском ратишту, и потврдила је улогу 
самог Донована као специјалисте за поверљиве мисије обавештајног ка-
рактера што је допринело да он буде јула 1941. именован за Координатора 
за информације (Coordinator  of information – COI). Рузвелт је 13. јуна 
1942. COI трансформисао у прву свеобухватну америчку обавештајну 
агенцију, OSS, и поставио Донована на њено чело. 

Мисија Вилијема Донована на Балкану jануар–фебруар 1941
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MISSION OF WILLIAM DONOVAN IN THE BALKANS                                       
JANUARY–FEBRUARY 1941

S u m m a r y

In June 1940, William Donovan, a lawyer from New York and a Republican, be-
came the President’s envoy for special intelligence missions on the proposal of the Minis-
ter of the Navy in Roosevelt’s administration. In January 1941, Donovan stayed in the 
Balkans with the aim to assure Balkan statesmen that President Roosevelt would do 
everything to have Great Britain emerge victorious from the war. He visited Athens, Sofia, 
Belgrade and Ankara with the aim, among other, to support the British plan for the creation 
of a Balkan union against Nazi Germany. 

Donovan was received by Balkan sovereigns and the Turkish President, and their 
presidents of governments and ministers of foreign affairs. Although he officially visited 
the Balkans as an envoy of Minister Knox, he was received as an unofficial Roosevelt’s 
envoy. The persons Donovan talked to were open and very clearly expressed their views. 
Prince Pavle and King Đorđe also warned him that a Balkan union was not possible be-
cause of the Bulgarian attitude, while King Boris tacitly admitted that Bulgaria would al-
low the German troops to enter its territory.  

Despite the clear and precise answers of his Balkan interlocutors, Donovan believed 
that the possibilities for a Balkan union still existed, but depended on the pace at which the 
USA would be able to switch from diplomatic assurances to sending of material aid. How-
ever, the Lend-Lease Act was adopted after Bulgaria joined the Tripartite Act, only a week 
after Turkey and Bulgaria concluded the agreement on maintaining the current situation in 
the Balkans. 

In this way, all hopes of the creation of a Balkan union were dashed and Donovan’s 
mission was reduced to its intelligence dimension. However, the mission in the Balkans 
that Donovan had as the envoy of the still neutral USA doubtless qualified him to became 
officially, in June 1942, the head of the first American intelligence agency OSS, a precursor 
of the Central Intelligence Agency, established in 1947 upon the model of the OSS and 
with the staff inherited from the OSS.
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