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 # Др Слободан СЕЛИНИЋ

АМБАСАДОР НЕКОМУНИСТА И ПАРТИЈСКА 
ДИПЛОМАТИЈА: МАРКО РИСТИЋ У ПАРИЗУ 

1945–1951.*

АПСТРАКТ: У раду су изложени резултати истраживања по-
ло жаја амбасадора Југославије у Паризу Марка Ристића, који 
је на то место постављен 1945. као некомуниста, у кон тексту 
његовог односа са комунистима међу југословенским служ бе-
ницима у Француској и односа према тадашњој југо сло венској 
дипломатији уопште.

Kључне речи: Марко Ристић, КПЈ, Југославија, Амбасада Ју-
гославије у Француској, дипломатија

Као последица прагматизма КПЈ, обзира према западним 
силама и недостатка кадрова способних за дипломатску службу у 
сопственим редовима, у многим, пре свега западним земљама, по-
литички представници Југославије неколико година после Другог 
светског рата били су некомунисти. Радило се о људима који су, 
из угла КПЈ, били политички подобни и нису се компромитовали 
сарадњом са окупатором у рату нити су били присталице пораженог 
режима и генерала Михаиловића. Оваква пракса није постојала 
само у дипломатији већ и у другим областима живота, па је тако 
у државној служби остао велики број официра, универзитетских 
професора, наставника и других који нису припадали партизан-
ском покрету или нису били чланови КПЈ.

∗  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Један од послератних амбасадора који није био комуниста 
када је постао социјалистички дипломата био је Марко Ристић 
(1902–1984), амбасадор у Паризу. Ристић није имао много додирних 
тачака са комунистичком партијом и идеологијом нити је имао 
дипломатског искуства. Потицао је из српске грађанске породице. 
Био је унук Јована Ристића. Школовао се у Београду до избијања 
Првог светског рата, а јуна 1914. је са родитељима отпутовао у Грац. 
У Минхену га је затекла објава рата Аустро-Угарске Србији. Ратне 
године је провео у Швајцарској, где је научио француски језик. У 
Београд се вратио 1919, потом матурирао и 1926. дипломирао на 
Филозофском факултету. Између два рата је путовао по Европи, 
преводио дела са француског језика и припадао надреалистима.1

Одмах по ослобођењу Београда 1944, Ристић се препоручи-
вао новим властима. Писао је уводнике у Политици у којима је 
„апсолутно показао верност новом режиму“, а место за себе у 
новом систему обезбедио је и сусретом са Милованом Ђиласом у 
хотелу „Мажестик“, неколико дана после ослобођења Београда. 
Мада није припадао комунистичком покрету, његова државна слу-
жба је почела онда када су комунисти дошли на власт. Најпре је 
добио место директора Државног издавачког завода Југославије. 
Милован Ђилас тврди да је он био тај који је Ристићу обезбедио 
место у дипломатској служби, видећи у њему погодну личност за 
амбасадора у Паризу због знања француског језика и културе и 
веза у интелектуалним круговима Француске. Ђилас наводи да су 
се са његовим предлогом сложили Ранковић и Кардељ.2

Указом намесника Ристић је 27. априла 1945. постављен за 
изванредног посланика и опуномоћеног министра ДФЈ у Француској. 
Пошто су у међувремену две земље дипломатски ниво подигле на 
амбасадорски, то је Ристић у августу 1945. отпутовао у Париз као 
југословенски амбасадор.3 У Паризу је остао све до 1951, дакле 

1 Марко Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 
1996; Политика, 13. 7. 1984, стр. 1.

2 Добре односе Ристића и Ђиласа и сарадњу у првим данима после ослобођења 
Београда потврђује и крај Ристићевог писма Ђиласу, писаног 18. децембра 
1949. у Паризу: „Поздравља те другарски, и доследно на линији писма које сам 
ти пре нешто више од пет година послао у ‘Majestic’, од свег срца, твој Марко“. 
Архив Југославије (АЈ), фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и 
везе, Француска, IX/30, V-1-67, документ 48; М. Ђилас, Власт, Лондон, 1983, 
стр. 51; Марко Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, 
Београд, 1996.

3 ДАМСП, ПА, 1945, Француска, фасцикла 9, досије 15, 18; Марко Ристић, Дип-
ломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 1996.
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пет и по година. То је за тадашње прилике била неуобичајено дуга 
дипломатска служба у једној земљи, штавише, најдужа. Мада у 
врху КПЈ нису имали лепих речи за његове људске квалитете и 
мада је од самог доласка у Париз, па потом све време боравка у 
француској престоници, имао противнике код скоро свих комуни-
ста који су тамо били у дипломатској служби на значајнијим ме-
стима (секретари и саветници Амбасаде), а међу њима су били и 
они који су радили обавештајне послове као кадрови Удбе, и мада 
су се ови комунисти упорно жалили партијском врху (Кадровској 
ко мисији ЦК, Александру Ран ковићу и др.) на Ристића и тражили 
његов опозив из Париза, он је остао на месту амбасадора Југосла-
вије у Паризу пуних пет и по година. И када је коначно повучен, 
наставио је да обавља низ функција. Ђилас тврди да је и после 
повратка у земљу помогао Ристићу да не буде пензионисан, већ 
да добије место председника Комитета за културне везе са ино-
странством.4

Период који је Ристић провео у Паризу био је у спољној по-
литици Југославије обележен преокретом изазваним Резолуцијом 
ИБ-а, па је Југославија прешла пут од совјетског савезника до зе-
мље изопштене из совјетског блока, од земље која је била на ивици 
сукоба са западним силама због неслагања око северозападних 
граница до земље која је била принуђена да своју будућност веже 
за помоћ западних држава после сукоба са ИБ-ом.

Када је реч о раду Амбасаде у Паризу, период који је Ристић 
провео у Паризу био је обележен бројним организационим про-
блемима, као и сталним проблемима у односима између Ристића 
и његових сарадника-комуниста. И Ристић и његови опо ненти сла-
гали су се да стање у Амбасади није било најбоље, али се нису 
сасвим слагали по питању узрока проблема које је Амбасада има-
ла. Да је у функционисању Амбасаде у Француској било доста по-
тешкоћа, постало је јасно и партијском и државном врху у Бео-

4 Ристић је из Париза отпутовао за Београд 27. фебруара 1951. Потом је преме-
штен у Министарство иностраних послова у својству амбасадора. Од 1. септем-
бра је обављао дужност главног редактора Енциклопедије Југославије за НР 
Србију. СИВ га је 1953. поставио за председника Комисије за културне везе са 
иностранством. На том месту је остао до 1958, када је постављен за председ-
ника Југословенске националне комисије за УНЕСКО. Председник комисије био 
је до 1963, када је именован за њеног члана. Чланаство у овој комисији му је 
престало 1966, а од 1967. је био члан Савета федерације. Члан овог тела остао 
је до краја живота 1984. године. М. Ђилас, Власт, Лондон, 1983, стр. 51; Марко 
Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 1996.
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граду. Стање није било онакво какво би требало да буде у држав-
ном представништву у тако значајној земљи. У погледу организа-
ције посла, Амбасада није била у доброј ситуацији. Више из вора 
потврђује да није имала општи план рада који би обухватио основ-
не задатке. У унутрашњој организацији није била извршена подела 
рада и одговорности.5

Квалитетних и искусних дипломата међу југословенским 
службеницима у Паризу годинама није било довољно. Највећу кри-
тику стања у Амбасади обично је давао сам амбасадор, али су и 
Министарство иностраних послова и југословенски службеници-
-комунисти у Паризу често изражавали незадовољство. Тако се 25. 
јануара 1947. Ристић жалио Едварду Кардељу да је рад Амбасаде 
„немогућан“ и да му се зато обраћа „овим С. О. С.-апелом“. Тврдио 
је да није претерано рећи да „Југославија и нема Амбасаду у 
Француској“ и то у моменту када се у Француској „ствари тек 
одлучују, колебају, мењају, преорентишу“ и када би требало имати 
„један фини оптички апарат за опсервирање и један моћан, сложен 
апарат за утицање“. Критиковао је то што је „у последње време“ низ 
чиновника премештен из Париза, а да није послата замена за њих 
и изрекао велику истину – да амбасада без саветника и секретара 
није амбасада. Писао је: „Овде постоји Амбасадор, конзуларно-
-пасошко одељење, рачуноводство и Озна“. Министар-саветник Ма-
то Јакшић је месец дана био на одсуству и јавио приватним путем 
да ће га продужити за још месец дана. Ристић је процењивао да би, 
осим њега, на политичко-дипломатском сектору могао да ради још 
само секретар Светислав Тодоровић који је „изванредно савестан, 
марљив и већ прилично искусан, дакле драгоцен сарадник“. Пошто 
Амбасада није имала ниједног саветника и првог секретара, то је 
сав посао падао на Тодоровића. Он је организовао рад Амбасаде, 
руководио администрацијом, примао и потписивао пошту, потпи-
сивао пасоше, примао странке, присуствовао конференцијама ме-
ђу народних институција и организација, комуницирао са њима, 
водио бригу око организовања путовања и боравка у Паризу 
југословенских делегација итд. Између амбасадора, који је био 
прва положајна група чиновника, и Тодоровића, који је био шеста, 
није било никога. „Зар је то дипломатско представништво?“, питао 
се Ристић. Кардељ се сложио са Ристићевом опаском да Амбасада 

5 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.
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у Паризу није имала довољно дипломатског особља почетком 
1947. године, пре свега секретара и саветника, па је саветовао 
Александру Ранковићу да Ристићеве примедбе проучи Кадровско 
одељење ЦК и „нађе људе“ које би требало послати у Париз. 
Кардељ је закључио: „Ристићеви аргументи нису увек тачни, али 
је тачно да тамо морамо слати људе“.6

Међутим, овакво стање није било лако променити преко но-
ћи. Зато је Ристић своје огорчење још више исказао 10. септембра 
1947. Тада је помоћнику министра спољних послова Владимиру 
Кривицу тврдио да је стање са особљем у Амбасади такво да „овако 
даље апсолутно не иде, и да ја под овим условима, који се за две 
године у суштини нимало нису поправили, нећу моћи више дуго да 
издржим, из простог разлога што зато немам снаге“. Истицао је да 
је питање особља пре свега питање њиховог квалитета: „с једне 
стране – какве способности и какву спрему имају чиновници као 
појединци, и – с друге стране – како они један другог допуњују, 
како се њихов рад може организовати и ускладити да би Амбасада 
постала један целовити организам, способан да дише и да живи 
да би могао одговорити својим основним задатцима, вршити оне 
елементарне функције које једно дипломатско представништво 
и чине оним што оно треба да буде“. Рад Амбасаде у седмицама 
када је он био на одсуству окарактерисао је као „животарење“. 
Тврдио је да она не може да буде „једно у само себе затворено 
надлештво, у коме се обављају, мање или више бирократски, изве-
сни административни послови, у коме се мање или више ’уредује’ 
као у неком провинцијалном начелству“. За време његовог одсу-
ства, са изузетком активности саветника Сретена Марића, на по-
љу културног аташеа, и Вука Драговића, на пословима аташеа 
за штампу, „наша Амбасада није била ништа друго него једна 
канцеларија у којој су се решавала извесна административна пи-
тања“. Није било „политичко-дипломатског контакта са спољним 
светом“. Амбасада није ни слала извештаје Министарству, а ако 
их је и слала, они су били „крњи, спорадични, недовољни и не-
оригинални“. У одсуству амбасадора политичке извештаје је пи сао 
само секретар Тодоровић.7

6 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.

7 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.
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Министарство иностраних послова је такође било незадо-
вољ но стањем у Амбасади у Паризу, али су оцене које су стизале 
из овог министарства говориле да је недовољном раду доприносио 
и сам Ристић. У Београду су често били незадовољни тиме што он 
није слао очекиване извештаје о приликама у Француској, као ни 
редовне месечне извештаје, које су југословенске дипломате тада 
биле обавезне да састављају. Ристић је током 1946. послао само 
један месечни извештај и за то свакако није могло бити оправдања 
у недостатку искусних и квалитетних дипломата међу сарадницима 
у Амбасади. Осим тога, у прикупљању информација које је слао у 
Београд углавном се ослањао само на писање француске штампе, 
што је било недовољно. Није имао бројне и разноврсне контакте 
са француским званичницима и страним дипломатама, па се у 
извештајима ретко позивао на разговоре ове врсте. Није увек ја-
вљао чак ни о посетама значајних страних дипломата и државника 
Француској и контактима са француским званичницима.8

Један од искуснијих кадрова у Амбасади у Паризу, који је 
при том знао француски језик, био је Вук Драговић. Похвално је 
било и што је, као искусни новинар, преносио знања на млађе, али 
се саветник Амбасаде Душан Шакота жалио да је са њим било тешко 
сарађивати због „велике осетљивости“, јер се бојао да његов рад 
неће бити запажен, „и зато је чак потребно да му се сваки извршени 
посао похвали“. Како је био осетљив, био је склон сукобу „чим му 
се дирне у нешто што сматра да је у његовој надлежности“. Сретен 
Марић је као саветник Амбасаде био задужен за послове некада-
шњег културног аташеа. Одлично је знао француски језик и лако 
је успостављао везе са културним радницима. Марић и Драговић 
су по природи посла били упућени један на другог, али су се тешко 
споразумевали.9 Јосип Змаић је био и први секретар Амбасаде и 
партијски руководилац и руководилац обавештајне службе (Удбе), 

8 У извештајима које је слао у Београд Ристић је јављао о француској спољној 
политици, приликама у држави, изборима, Де Голу, политичким партијама, 
Маршаловом плану, Атлантском пакту, суђењу Петеновим министрима, еко-
номској политици француске владе итд. Супротно званичном југословенском 
ставу, он је, анализирајући југословенско-француске односе, сматрао да је Ју-
гославија више него Француска доприносила да ти односи нису били довољно 
блиски, због чега је критикован из Министарства иностраних послова. Марко 
Ристић, Дипломатски списи, стр. 41–56; ДАМСП, ПА, 1945, Француска, фасци-
кла 9, досије 18; АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, 
Француска, 30/V-1-67, документа 9, 12; АЈ, фонд 836, КМЈ, I-3-б/213.

9 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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па је био затрпан пословима. Мада је КПЈ процењивала да је било 
људи на које се могао ослонити, попут Душана Шакоте, Змаић је 
био тип човека који је настојао да све послове уради сам, јер је 
склон „да на себе концентрише послове и то не због неке амбиције 
него због тога што он има највеће повјерење сам у себе“. Као 
партијски опуномоћеник, Змаић је требало да индивидуално ради 
са свим југословенским комунистима у Паризу, али је то било 
неизводљиво, па партијског живота скоро да уопште није било, а 
једино што је успевао да уради са партијцима било је решавање 
личних сукоба, тј. да „исправља криве Дрине“. Уз преоптерећеност 
државним, партијским и обавештајним пословима, оптерећивала га 
је и породична ситуација, пошто је због болести детета имао вели-
ке дугове.10 Осим тога, Амбасада у Паризу је била на „раскрсници 
путева“, честе делегације је требало дочекати, сместити, купити 
карте, уредити визе, дати им новац итд. То су морали да ураде 
службеници, којих није било довољно ни за редовне послове. Сви 
службеници су имали проблем недостатка стана или недостатка 
стана у близини Амбасаде. Змаић је становао на 25–30 км од 
Париза. Они службеници који би по свом дипломатском положају 
требало да примају посете нису то могли због лоших стамбених 
прилика.11

Посебан проблем је представљао мањак нижих чиновника, 
чији се број током 1947. чак и осипао. Стање у погледу техничког 
особља Ристић је назвао „катастрофалним“. У септембру 1947. из 
Париза је повучен на дипломатски курс Требињац, који је знао 
француски и руководио пасошким одсеком. У СССР је исто вре-
мено репатриран Михајло Волконски, одличан преводилац, дак-
ти лограф и савестан и искусан службеник.12 Он је био један од 

10 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

11 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

12 Михајло Волконски је пре и током рата радио у југословенском генералном 
конзулату у Женеви. Најпре је више година био волонтер (уз скроман хоно-
рар), да би 1939. био примљен као званичник-дневничар. Обављао је разне 
послове, а највише је био ангажован на репатрирању југословенских поданика 
из совјетске Русије. После рата је у Амбасади у Француској радио у Конзу-
ларном одељењу, преводио документа која је добијала Амбасада, прикупљао 
разне публикације и друге материјале и слао их у МИП. Говорио је више је-
зика, укључујући и добро познавање српског језика. Волконски је вероватно 
током тридесетих година добио и југословенско држављанство. АЈ, фонд 334, 
Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Персонални од-
сек, ф. 142, ј. 465, Михајло Волконски; ДАМСП, ПА, 1947, Француска, фас-
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ретких чиновника око чијих се квалитета нису спорили Ристић 
и југословенски комунисти међу службеницима – обе стране су 
га хвалиле. Ристића је веома погодило и повлачење службеника 
Вилхара из Париза 1947. године. Он је обављао посао помоћника 
аташеа, а амбасадор је још 1945. тражио да се за њега пронађе 
замена, јер је желео да се врати у земљу. Када је остао без њега, 
Ристић је од помоћника министра спољних послова Владимира 
Кривица тражио да се Вилхар одмах врати у Париз, јер у Амбасади 
француску штампу нико није читао довољно нити је ико био у 
могућности да то чини, осим Вилхара. Док је био у Паризу, Вилхар 
је свакодневно „изврсно састављао“ „кратак али исцрпан преглед 
штампе“. Како се Ристић у прикупљању информација о приликама 
у Француској углавном ослањао на писање француске штампе, то 
је свакако био разлог више због чега га је толико погодио одлазак 
Вилхара из Париза.13 Амбасада је чак и две године после рата и 
даље имала само једног српскохрватског дактилографа (Наталија 
Петковић), која је делом вршила и посао амбасадоровог личног 
секретара, а у септембру 1947. је била у осмом месецу трудноће 
и, према Ристићевим речима, „буквално речено, једва дише“. У 
децембру 1947. Амбасада више ни на њу није могла да рачуна, јер 
је била на породиљском одсуству. Посебан проблем је био избор 
француске дактилографкиње. Тај посао је још од 1. јануара 1945. 
обављала Одет Терле (Odette Trelet). И Ристић и југословенски ко-
мунисти међу службеницима у Паризу слагали су се да је она била 
добар чиновник. Међутим, југословенски партијци, а вероватно и 
обавештајци, тражили су њено уклањање, јер је била „сумњива“, 
„деголовка“ која се за Де Гола изјашњавала отворено, „отворени 
непријатељ ФНРЈ“. Партијски извори наводе да је пред другим чи-
новницима комунисте називала „свињама“. Ристић је био свестан 
нетрпељивости југословенске партије према њој, али за то није 
много марио. Интересовали су га само њени стручни квалитети, 
правдајући се да ће, ако заиста буде неким својим потезом угро -
зи ла југословенске интересе, то приметити и спречити они који су 
за то били задужени у Амбасади, вероватно алудирајуићи на оба-

цикла 36, досије 4, сигнатура Пов. бр. 44615; Zapisnici sa sednica Ministarskog 
saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945, priredili Komnen Pijevac i Dušan Jončić, 
Beograd, 2004, str. 146, 404.

13 АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, Француска, 30/
V-1-67, документ 10; АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадров-
ску политику, к. 48/7, Прилог 5, 10. IX 1947.
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ве штај це и комунисте међу својим сарадницима у Паризу. Ристић 
је знао да је о њој постојало „негативно политичко мишљење“, али 
се упорно за њу заузимао, јер је поседовала „дактилографску вир-
туозност“, вредноћу и уредност, а знањем француског језика „нас 
свако дневно спасава од велике бламаже“. Мада је, и поред ових 
хвала које је о француској дактилографкињи амбасадор написао 
10. септембра 1947. помоћнику министра спољних послова Кри-
вицу, Ранковић дописао руком: „отпустити!“ и мада су југословен-
ски партијци наставили да од ЦК КПЈ траже њено уклањање из 
Амбасаде, Ристић није одустајао. Како је Министарство иностраних 
послова није „поставило“ и вероватно је није ни плаћало, он је 
настављао да је плаћа из кредита за репрезентацију Амбасаде.14

Када су међуљудски односи у питању, у овом периоду у 
југословенском представништву у Паризу стално је било спорова, 
трзавица, незадовољстава, међусобног омаловажавања, тешких 
речи и увреда, чак и међу комунистима. Један непотписани пар-
тијски извештај наводи: „Ти људи све нешто сакривају један пред 
другим“. Аташе за културу Амбасаде у Паризу Првослав Васиљевић 
се жалио ЦК КПЈ 9. јуна 1946. да је владала „нездрава атмосфе-
ра која озбиљно кочи како унутарњи рад амбасаде као државне 
уста нове, тако и њену активност на дипломатско-политичком се-
ктору“.15 Плате у Амбасади су биле веома несразмерне, секретар 
(аташе) Антон Рупник, који је касније постао информибироовац 
и емигрирао у Праг,16 примао је 40.000 франака месечно, а једна 
његова чиновница, скојевка, 12.000, при чему су партијски подаци 
говорили да се жалила да ју је он „малтретирао на послу“. Већина 
југословенских службеника у Паризу је живела тешко и једва су 
могли да одвоје од плате „да би се поштено обукли“.17

На критике Министарства спољних послова да из Амбасаде 
у Паризу не добија довољно информација, Ристић је у писму Кар-
дељу одговорио критикама целог система по коме је радила тада-
шња југословенска дипломатија. Навео је да је Јосип Змаић био 

14 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947; Прилог 7, 16. XII 1947.

15 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

16 O. Vojtěchovský, „Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere 
jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja“, Acta Histriae, 18, 1–2, Koper, 
2010, str. 151–174.

17 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.
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само формално чиновник Амбасаде, али да је он у Париз дошао 
са „специалним задатком“, мислећи на партијска и обавештајна 
задужења, и да од њега Амбасада нема много користи. Уверавао је 
Кардеља да је његов лични однос са Змаићем „најбољи“, али да је 
природа Змаићевог посла таква да он не доприноси Амбасади као 
политичком представништву земље. На сталне жалбе Министар-
ства спољних послова да из Париза не добија информације, Ри-
стић је одговарао да је Змаић извештаје слао у Београд „једном 
другом линијом и на другу адресу“, очигледно алудирајући на Удбу 
(Озну). И аташе за културу Првослав Васиљевић навео је у писму 
ЦК КПЈ 9. јуна 1946. да су сви извештаји о стању у амбасади ишли 
„преко ОЗНЕ“.18 Ристић је настављао са критиком функцонисања 
југословенске дипломатије: „Како између те две линије, између 
те две адресе, у Београду, нема практично (а ни теориски, пошто 
теориски Министарство ону другу линију игнорише) никакве коор-
динације, то се врло много губи у времену пошто се двапут врши 
исти посао“. Ристић пише: „Није моја дужност, ни право, да уђем 
у критику тог система, али хоћу да подвучем да уколико због њега 
Министарство иностраних послова остаје необавештено, то у овом 
конкретном случају није кривица наше Амбасаде. Некоординаци-
ја, неуједначеност рада не зависи од нас“. Кардељ је Ристићево 
писмо проследио Ранковићу. Поред овог дела Ристићевог писма у 
коме се жалио на слабу координацију југословенских институција, 
Кардељ је дописао црвеном оловком: „Марко, има и нешто истине 
у овоме Б.“19

Без обзира на сталне проблеме у односима између Ристића 
и његових сарадника комуниста, он је преживео сва искушења и 
годинама остао недодирљив. Партијци, међу којима и његови са-
радници - југословенске дипломате у Паризу (аташеи, секретари, 
саветници) који су га критиковали или се директно сукобљавали 
са њим, углавном су износили неколико примедби на његов ра-
чун: прво, критиковали су његово схватање дипломатије и начин 
вршења посла амбасадора; друго, били су убеђени да он није 
прихватио комунистичку идеологију; треће, критиковали су његову 

18 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

19 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.
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личност и карактер; четврто, тврдили су да је са њим било немо-
гуће сарађивати.

Једна од замерки југословенских комуниста међу службе-
ницима Амбасаде у Паризу, дакле, Ристићевих најближих сара-
дника, била је да је дипломатска активност Амбасаде била сведена 
на строго протоколарне ствари. Аташе за штампу Првослав Васи-
љевић је узроке видео у томе што се „дипломација схвата у најкла-
сичнијем смислу те речи“, па то води до „скучавања делатности 
до најмањих њених оквира“. Амбасадор се до јуна 1946. само два 
пута срео са француским министром спољних послова (једном при-
ликом предаје акредитива), а Васиљевић је нешто мање од го дину 
дана по доласку Ристића у Париз оценио да су „везе са другим 
представништвима готово никакве“, са представништвима сло-
венских земаља „ретке и веома службене“.20 Саветник Амбасаде 
Славољуб Ђера Петровић се сећао Ристићевог потпуног одсуства 
жеље да се бави питањима спољнотрговинских односа Југославије 
и Француске.21 Ове примедбе су вероватно добијале на значају и 
тиме што нису спориле амбасадорове дипломатске способности, 
манире и умеће да успостави контакте, па им је тим више падала 
у очи и сметала његова инертност. Чак је и саветник Амбасаде 
Душан Шакота, на чији је рачун Ристић изнео низ погрдних речи 
и који је неретко критиковао Ристића, признавао југословенском 
амбасадору да има неспорни углед код Француза и у дипломатском 
кору: „Другови из Совјетске Амбасаде јако га поштују. Као домаћин 
на пријемима је врло спретан... Умије да репрезентира. Французи 
се често устручавају да с њим говоре о француској литератури, јер 
често збуни својим познавањем питања умјетности. Има развијен 
осећај одговорности према задацима које сматра важним...“22 Ме-

20 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

21 Петровић наводи да је 1950, долазећи у Париз, донео Ристићу писмо министра 
спољне трговине Милентија Поповића, у коме је тражено да се Ристић ангажује 
на потписивању трговинског уговора и отварању пута ка што интензивнијој 
економској сарадњи Југославије и Француске, али да је Ристић преко њега 
поручио Поповићу да он није „трговац, ни пиљар, него дипломата, амбасадор“. 
Ристић је наставио: „Ја нисам спреман да овде продајем његове жабе, пужеве, 
сиркову сламу и сличне наше производе...“. Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i 
zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, str. 137; Slavoljub Đera Petrović, 
Sećanja i zapisi borca i diplomate, 2. dopunjeno i prošireno izdanje, Beograd, 2012, 
str. 203.

22 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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ђутим, југословенски комунисти међу службеницима у Паризу су 
хтели много више од тога, посебно после сукоба са ИБ-ом, када 
је дипломатски састав Амбасаде у Паризу био јачи него раније, 
и то како у дипломатско-политичком смислу тако и у партијско-
-идеолошком смислу, јер су у међувремену у Париз дошли неки 
истакнути дипломатски и партијски кадрови, попут Зденка Штам-
бука. Тако се 17. марта 1950. цео партијски биро у Паризу побунио 
против Ристића и обратио се ЦК у Београду. У бироу су били 
Миливоје Радовановић (партијски секретар), Војо Даковић, Зденко 
Штамбук, војни изасланик Божидар Јовановић и Мате Хорватић. 
Обавестили су ЦК КПЈ о свом неслагању са начином на који је 
Ристић схватао и водио државне послове, и то у време када је због 
оптужби ИБ-а била неопходна велика активност југословенских 
пред ставника у свету. Нису били задовољни тиме што је Ристић 
кон такте ограничио само на уски круг интелектуалаца, јер су они 
тра жили „деловање у масама“, убеђени да у француској јавности 
југо словенски наступ може да наиђе на плодно тло. Између оста лог, 
сматрали су да је удружење „France – Yougoslavie“ потребно хи тно 
организовати ради окупљања великог броја пријатеља Југосла вије 
које би таква организација повезала и „дала им легалну могућ ност 
организованог рада“, али у томе нису имали подршку амбаса дора, 
а мимо њега нису смели да раде, јер би то „десавуирало друга 
Ристића као нашег државног представника“. О раду овог удруже-
ња расправљало се и на партијској конференцији 28. фебруара 
1950. Ристић је био уверен да то удружење не би одиграло неку 
зна чајнију улогу, а са њим се сложио и Марко Челебоновић. Су-
протан став, истичући значај овог удружења, износили су тада 
Мато Хорватић и Даковић.23 Ристић је тврдио и да не би требало 
отварати агенцију за информације са образложењем да нема по-
требних способних кадрова. На крају је агенција отворена и почела 
са радом без „помоћи, сагласности и одобрења“ амбасадора. Пар-
тијски биро је оптужио Ристића и да је био против покретања 
петнаестодневног листа Les Nouvelles Yougoslaves, па је агенција и 
без његове сагласности почела да издаје лист у 35.000 примерака. 
Искористили су амбасадорово одсуство да би покренули дневни 
штампани билтен Танјуга. Ристић је са потцењивањем говорио и о 
акцији слања омладинаца-бригадира из Француске у Југославију. 

23 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/5, 
Записници са састанака..., Прилог 7, 28. II 1950.
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Противио се да југословенске дипломате држе предавања за која 
су добијали понуде разних организација. Оптужили су амбасадора 
и да је потцењивао рад са исељеницима.24

Разлаз партијског бироа и амбасадора у Паризу око начина 
вођења државних послова довео је у пракси до тога да су партиј-
ски биро и партијска организација почели да преузимају државне 
послове. И ЦК КПЈ је констатовао да је партијски биро „преузимао 
на себе право да одређује правац рада по државној линији“. Биро 
је одређивао састав колегијума, садржај његовог рада, заказивао 
састанке и одређивао дневни ред... Партијска организација је ра-
спра вљала о државним питањима, раду удружења „Француска 
– Ју го славија“, трошила много времена и енергије на расправе о 
од но су са југословенским исељеницима и сл. За ова питања су 
одре  ђи ване посебне комисије, и то на партијским састанцима, 
иако се радило о темама које су спадале у делокруг Амбасаде као 
држав ног представништва. Није познато у којој мери је ЦК одо-
бравао овакво понашање својих кадрова у Паризу, јер је такво 
понашање било супротно политици ЦК, који је инсистирао да 
се партијци не мешају у државне послове и рад амбасадора као 
државног представника. Међутим, сигурно је да је Кадровској ко-
ми сији Централног комитета КПЈ било јасно да је тиме још више 
продубљиван јаз између партијског биро и амбасадора.25

Ристић је свакако веома држао до свог положаја. У Амбасади 
је проводио мало времена, обично свега два или три сата дневно. 
Долазио је око подне и одлазио око два сата. Понекад су службени-
ци морали да чекају данима на разговор са својим шефом. Радио је 
до касно у ноћ, „што је његов стари обичај“. Обично је тада писао 
депеше које је сутрадан ујутру слао у Амбасаду да се проследе у 
земљу.26 Његови сарадници су га оптуживали да су за њега ауто-
ритет били само највиши руководиоци, попут Едварда Кардеља, са 
којим је често разговарао. Из Министарства иностраних послова 
признавао је за ауторитет само Алеша Беблера и Владимира Ве-

24 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 9, 17. III 1950.

25 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/8, 
Изводи из записника...

26 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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лебита: „Дописе Министарства често цени по томе ко их је потпи-
сао и чији су иницијали, тј. ко је састављао допис“.27

Марко Ристић и његови сарадници су веома тешко про-
налазили заједнички језик и успостављали сарадњу у државним 
пословима. Његове сараднике је посебно погађао његов однос 
према њима, а њега је погађало то што они нису били довољно 
искусни и квалитетни службеници, или бар не онолико колико је 
то он желео. Стручност је стављао испред политичке подобности 
и то отворено. Министарству иностраних послова је послао јасну 
поруку: „Политичка исправност, чврстина или партијност једног 
човека, ако су предуслови за његово постављање у иностранству, 
нису никако довољни услови“. Од Министарства је тражио да се о 
саставу Амбасаде не суди на основу броја чиновника, „па чак ни по 
степену политичке чврстине појединих од њих“, већ по њиховим 
способностима.28 Из сликовитог описа стања у Амбасади који је 
1947. послао помоћнику министра спољних послова Владимиру 
Кривицу види се и његово схватање како је требало да изгледају 
службеници амбасаде: „Ја Вас потсећам на своје поређење Амба-
саде са једном јако расветљеном позорницом: завеса се дигла, 
претстава је почела, сала је пуна, акција се одвија брзо, треба 
давати реплике, а наши чиновници не само да не знају улоге, 
него не знају ни језик на коме треба да говоре, ни основне законе 
сценске перспективе“.29

Сачувана сведочанства југословенских дипломата-комуни-
ста у Паризу сведоче о томе да је са Марком Ристићем било веома 
тешко сарађивати. Аташе за културу Првослав Васиљевић је твр-
дио да је „врло тешко радити“ са Ристићем, док је саветник Сла во-
љуб Петровић писао о амбасадоровом „арогантном“ ставу према 
најбли жим сарадницима.30 Оно што су му замерали сара дници, 
када је у питању његов однос према њима, најбоље је исказао 
саветник Душан Шакота, жалећи се да је однос Ристића према 

27 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

28 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

29 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

30 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Извештаји о приликама и стању у Амбасади ФНРЈ у Француској, Прилог 3, 9. VI 
1946; Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 
2007, str. 137.
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свим службеницима исти, тј. да тражи да сваки од њих буде „одмах 
савршен дипломата“, што у условима младе комунистичке власти у 
Југославији никако није могао да буде случај, јер у комунистичким 
редовима таквих дипломата није било, а и КПЈ се трудила да 
вре меном пошаље у свет што више својих подобних кадрова, ма-
кар и без потребног искуства и дипломатских вештина. Тако је 
Ристић уместо са провереним дипломатама и чиновницима морао 
да сарађује са провереним партијским кадровима, који је тек тре-
бало да изуче дипломатски посао. Саветник у Паризу Славољуб 
Петровић, коме је та функција била прва дипломатска служба, 
признао је да 1950. године, када је започео каријеру, није знао 
ништа о дипломатији.31 Шакоти је сметало то што Ристић никада 
није желео да каже у очи „ономе кога се примедба тиче“ и што 
није полазио од тога „да се другови могу у раду поправљати, да 
их треба одгајати, већ би желео да има потпуно спремне, у послу 
свему вичне дипломате“.32 Амбасадор је желео да буде окружен 
„спремним и у свему вештим службеницима“, али је у Амбасади 
било много „младих другова“ без дипломатског искуства. Ристић 
се није трудио да им помогне да се „уздигну“, није им указивао 
на грешке, већ „грешке рађе употребљава као доказ како има 
слабе сараднике“. Шакота се жалио Партији да је Ристић према 
службенику Требињцу тако поступао да је овај изјавио да „мрзи 
Амбасадора више него хитлеровце“.33 И чланови партијског бироа 
су 1950. навели да Ристић „дубоко потцењује све своје сараднике, 
настоји да их међусобно нахушка и завади, често својим односом 
сараднике вређа и крајње понижава, неустручавајући се да то 
чини и пред Французима и пред нижим службеницима, критизира и 
оговара службенике иза леђа умањујући њихов углед и ауторитет 
у колективу“.34 Кадровска комисија ЦК је по питању Ристићевог 
односа према сарадницима закључила да он „не поштује људе“ 
и да тиме „подрива колектив који би иначе узев у цјелини могао 

31 Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 
str. 134; АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, 
к. 48/7, Прилог 7, 16. XII 1947.

32 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 6, 23. IX 1947.

33 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

34 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 9, 17. III 1950.
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одговорити својим задацима“.35 Ова последња констатација је ве-
роватно била тачна, јер, кадровски посматрано, Амбасада у Па-
ризу, посебно крајем четрдестих и почетком педесетих, није више 
тако оскудевала у кадровима као раније и има основа за закљу чак 
да није била ништа слабије покривена дипломатским особљем не-
го остала југословенска државна представништва у свету, ни када 
је у питању број ни када је у питању састав и квалитет службе-
ника. На пример, крајем 1947. године саветници су били Душан 
Ша кота, Вук Драговић и Сретен Марић, а секретари Антон Рупник 
(социјални аташе), Јосип Змаић, Драгомир Петровић, Светислав 
Тодоровић и Габријел Кужина. Три саветника и пет секретара није 
било мало. Ако се зна да су касније у Амбасаду послати и неки 
искуснији партијски кадрови, који су већ имали и дипломатског 
искуства, попут Зденка Штамбука, стиче се утисак да Амбасада у 
Паризу у најмању руку није заостајала за другим југословенским 
представништвима у свету у броју и квалитету службеника, без 
обзира на то што је амбасадор Ристић желео да њихов састав и 
квалитет буду на још вишем нивоу.36

Незадовољство Ристићевим односом према сарадницима 
пра ти ло је неза довољство КПЈ његовим избором сарадника, тј. 
оних службе ника са којима је највише сарађивао и у које је имао 
нај више пове рења. Људи које је он ценио у свом окружењу било 
је мало, тј. „не зна тан број“. Партијски извори наводе да је Ри сти-
ћев „човек“ у Амбасади био саветник Марић, за кога је сам Ри-
стић тражио да дође у Париз. Његов „човек“ је био и секретар 
Тодо ровић, после ратни члан Партије, „бескичмењак који је да 
би се удворио амбасадору спреман да клевета и Змаића иако је 
Змаић партијски руководилац“. Боривоје Николајевић, секретар 
Амбасаде, за кога се на неколико места у изворима наводи да је 
био и амбасадоров лични секретар, такође је био близак Ристићу. 
Мада је и он био најпре кандидат, а потом и члан КПЈ, партијски 
извори су се и о њему изражавали негативно: каријеру је почео 
тако што се „удварао жени и кћерки Амбасадора“ и играо улогу 
„пажа у Ристићевој кући“.37

35 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/8, 
Изводи из записника...

36 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

37 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947; Прилог 8, 23. I 1948.
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Партијски извори се слажу у оцени да Ристић никада није 
искрено прихватио комунистичку идеологију. Југословенски кому-
нисти у Паризу на положајима саветника, секретара, аташеа ника-
ко нису могли да прихвате Ристића као свог. За аташеа Васиљевића 
није било дилеме: „То је једна веома компликована личност и идео-
ло шки и морално и психолошки. Истина је да је он акцептирао и 
Наро дно ослободилачки покрет, да он има неко неодређено пошто-
вање према Партији, да има љубави за највише наше руководиоце. 
Међутим, све је то код њега не само једна апстрактна вредност, 
већ до те мере деформисано да он врло често лично у дискусијама 
долази у сукоб са основним поставкама Народно ослободилачке 
борбе, сукоб са линијом Ц. К. Једно је сигурно а то је да нам је 
он идеолошки туђ човек. До које је мере он то, најбоље показује 
факат да он није акцептирао Књижевне свеске и да то и отворено 
изјављује“.38 До ЦК КПЈ је 1948. стигао закључак да Ристић није 
комуниста и неће да сарађује са „нашим друговима“, већ има групу 
својих људи који га обавештавају о свему, а „та група је такођер 
негативна“.39 И однос Ристића према КП Француске давао је повода 
југословенским комунистима да закључе да Ристић није прихватио 
њихову политику, јер је он према француским комунистима имао 
благонаклон став пун разумевања све док се КП Француске није 
1948. приклонила ибеовским оптужбама против Југославије. Тако 
му је засметала Титова критика француских комуниста изречена на 
II конгресу Народног фронта. Супротно од Ристића, југословенски 
комунисти се нису либили да изнесу критичке осврте на политику 
француске партије.40 Међутим, Ристић се веома поносио тиме што 
је имао „правилан однос“ према Маршаловом плану и што је, како 
је тврдио, помогао да се усмери правилно став југословенске вла-
де по овом питању, који је био „услед недостатка података нео-
дређен“.41

38 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

39 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.

40 АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, Француска, 
IX/30, I-53-90, документ 57; Марко Ристић, Дипломатски списи, стр. 44. О Рис-
тићевом ставу према КП Француке после Резолуције ИБ-а видети: Č. Štrbac, 
Svedočanstva o 1948. Fragmenti za istoriju, Beograd, 1989, str. 60–81.

41 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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Са многим од својих сарадника Ристић се није слагао, о 
многима није имао позитивно мишљење, посебно о њиховим струч-
ним способностима, а са некима се и директно сукобио. Личних 
сукоба и тешких речи, политичких и стручних дисквалификација 
било је много између амбасадора и југословенских комуниста 
ме ђу службеницима и дипломатама у Паризу током његовог слу-
жбо вања од 1945. до 1951. Он је био свестан чињенице да је до 
ЦК КПЈ стигло много вести о његовим личним нетрпељивостима 
према неким сарадницима-комунистима. То је био разлог да у 
писму Кардељу 1947, у коме је изнео проблеме у раду Амбасаде, 
потенцира да проблеми о којима пише нису „приватне природе, 
да немају карактер психолошки“, већ се ради о организационим 
проблемима, који могу имати „принципиелан значај“.42 Шта је, са 
друге стране, ЦК КПЈ знао о Ристићу као личности? Већ у новембру 
1945, само пар месеци пошто је постао амбасадор, пуно ружних 
речи о Ристићу доставио је партијском врху др Н. Николић.43 Разлог 
је био Ристићев сукоб са саветником Амбасаде Јовом Капичићем. 
Николић је признавао да му нису били познати односи између Ка-
пичића и Ристића, али није штедео речи да би оцрнио амбасадора, 
често се позивајући на своја лекарска знања у оцени Ристићеве 
личности. У писму послатом 21. новембра Александру Ранковићу, 
Николић је навео да је „добио утисак да би главну улогу“ у сукобу 
Ристића и Капичића „могли играти таштина, славичност или – да 
се изразим – психички егоизам Марка Ристића. У другу Капи он 
гледа, тако ми изгледа, од првог сусрета не само неког политичког 
контролора него конкурента који ће га избацити са положаја. Та 
идеја страха од ривалства претворила се у неку да кажем као ле-
кар, фобију, у неку полулудачку идеју. Он је типични интелектуа-
лац, индивидуалиста, малограђанин. Он је далеко од друга Капе 
као земља од сунца“. Оптужио је Ристића да није презао ни од 
„нетачних изјава, ако не и денунцијација“ да би уклонио Капичића 
из Париза: „Као лекару ми изгледа јасно да је могао употребљава-
ти неистините аргументе, чим је видио већи отпор против тога код 

42 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.

43 Вероватно је реч о др Николи Николићу који је крајем рата као представник 
Црвеног крста стигао у југословенску мисију у Лондону. За њега Владимир 
Велебит наводи да је био „необично благ и миран човјек“, који је после осло-
бођења из логора Јасеновац отишао у партизане, али је у време ИБ-а „неколи-
ко година свог мученичког живота провео на Голом отоку“. M. Šuvar, Vladimir 
Velebit: svjedok historije, Zagreb, 2001, str. 140.
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наших у Београду. Управо би такав став Марка Ристића могао бити, 
према веома коректном према њему – другу Капичићу, најбоља 
карактеристика његових етичких појмова“. Ранковић се сложио 
са Николићевом оценом Ристићеве личности, али не и са молбом 
да Капичић остане у Паризу.44 Око пола године касније, аташе за 
културу Првослав Васиљевић је у писму упућеном ЦК КПЈ 9. јуна 
1946. овако описао Ристића: „Психолошки он је свакако болестан 
човек. Он болује од тешке раздражености која га стално гура у 
потребу да се сукобљава са другима, да се бори са неким. То је 
толико наглашено код њега, да се он често пута и морално сроза, 
све до интригирања и измишљања низа ствари само да би другом 
напакостио“.45

Први противник Марка Ристића у Паризу био је Јово Капи-
чић, саветник Амбасаде. Већ крајем 1945. Капичићу је саопштена 
одлука о повлачењу из Париза. Он је реаговао 21. новембра 1945. 
Писао је: „ова одлука схватиће се и од моје ближе и даље околине 
или као неуспјех мога досадашњег рада или као резултат односа 
између мене и Амбасадора, што ће свакако оставити негативне по-
следице“ и тражио да одлука о његовом премештају не буде спро-
ведена у живот.46 Истог дана, 21. новембра 1945, ургенција у ко-
рист Јове Капичића, а против Марка Ристића, стигла је на адресу 
Александра Ранковића. Њему је писао др Н. Николић, да „као ко-
мунист, који у нашој Партији види највећи закон, рекне своје ми-
шљење“. Осим напред наведених ружних речи на рачун Ри стића, 
Николић је изрекао много похвала на рачун Капичића, на сто јећи 
да убеди Ранковића да се заузме за Капичићев останак у фран-
цуској престоници, мада је признао да је његово мишљење „мо-
жда једнострано“. Колико је оцрњивао Ристића, толико је хва лио 
Капичића, који „као особа веома пријатно делује на своју око лину, 
да стиче свуда брзо симпатије, да га на Quai D’Оrsaу-у, како сам 
чуо, врло цијене, поштују, да га цела наша емиграција и колонија 
вео ма цени и многи га сматрају заиста својим вођом“. Увераво је 
Ран кови ћа да је Капичић постао „радо виђена особа у дипломат-
ским кру го ви ма и међу нашим светом“, па га не треба „мицати“ из 

44 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945.

45 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

46 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 1, 21. XI 1945.
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Париза: „Друг Капичић са својом скромношћу, својом мирноћом, 
својом вањском појавом и што је најважније својом чврстом свешћу 
и би стри ном је као створен за дипломату, особито на тако важном 
месту као што је Париз. Он и без знања француског језика /који 
већ удар нички почиње да савлађује/ далеко боље поставља ствар 
и има већи углед од Ристића“. Николић је нагађао да је Ристић у 
по ку шају да уклони Капичића из Париза сигурно „уцењивао“ југо-
сло венске руководиоце, знајући да није лако променити амбаса-
дора „и да ће наши радије жртвовати друга Капичића него ли из 
так тичких разлога изазвати неугодне коментаре у иностранству“. 
Пошто је Капичић „поносан човек и чврстог морала“, али „врло 
осетљива душа“ и пошто је услед сукоба са Ристићем „деприми-
ран“, Николић је саветовао и да би Капичића требало „осоколити“. 
Међутим, Ранковић није имао много разумевања за Николићеве 
опсервације. Закључио је: „Чини ми се да др Николић површно 
гледа на читаву ствар и да се није довољно унео у односе између 
Јове и Марка, мада последњег доста правилно оцењује. По моме 
мишљењу Јову треба повући“.47

Осим са Капичићем, Ристић је имао неспоразуме и са опу-
номоћеним министром, саветником Амбасаде Матом Јакшићем. КПЈ 
је, по свему судећи, много наде полагала у одлазак Мате Јакшића у 
Париз у својству саветника, али је то створило још веће проблеме, 
јер се појавило питање, које је „постало спорно од првог дана, 
шта управо треба да ради амбасадор, а шта саветник – министар 
Јакшић“. Овај сукоб се изродио у страх амбасадора „да Јакшић 
жели да му одузме све послове из руку и да од њега направи 
обичну фигуру, а код Јакшића у одлуку да врло брзо дигне руке 
од посла, да се деморалише у раду и да постане обичан посматрач 
у амбасади“. Јакшић је од првог дана наступао према амбасадору 
„као човек са посебним овлашћењима, који је дошао да среди 
ствари и да та овлашћења има од најодговорнијих другова из 
Београда“. Аташе Васиљевић је признао да је такав Јакшићев при-
ступ произвео сукобе око надлежности, па је Ристић „не једном из-
ја вио да се он Мата Јакшића плаши и физички“. Зато Васиљевић, 
који се негативно изражавао о Ристићу, није имао лепих речи ни за 
Јакшића. Васиљевић је за Јакшића навео да се „дисквалификовао 

47 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945. О повлачењу Капичића из Париза видети и: V. Dapčević, 
Ibeovac: ja, Vlado Dapčević, Beograd, 1990, str. 89, 90.
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за рад у амбасади“ како због односа са Ристићем тако и због тога 
што ниједан задатак није испунио: „то је у основи један човек који 
много прича а ништа не ради и који не воли да ради, са тешким 
малограђанским наслеђем“.48

Сукоб око надлежности или страх за сопствене позиције 
били су међу главним разлозима лоших односа Ристића и Јосипа 
Змаића. Ристић је сматрао да Змаић не ради ништа корисно за 
Ам басаду, с обзиром на то да је био партијски опуномоћеник и 
да је био преоптерећен другим пословима, пре свега партијским 
и обавештајним. Саветник Душан Шакота је у извештају ЦК КПЈ 
по сведочио да су неки „млади другови осећајући се одговорним 
пред Партијом сматрали да су једино одговорни Змајићу“. То је вре-
ђало амбасадора, јер је сматрао да му Змаић преузима компетен-
ције.49 Осим тога, међу њима се појавио и спор око именовања 
Змаићеве супруге Смиље за заступника „Југословенске књиге“ у 
Француској. Ристић се противио отварању „Југословенске књиге“ 
и да њен заступник буде Смиља Змаић.50

Ристић је, као о ретко ком свом сараднику, изрекао лоше 
мишљење о саветнику Душану Шакоти. Шакота је за њега био 
пример службеника недораслог свом послу, од кога Амбасада не 
може да има користи. Дакле, био је типичан пример проблема 
који је Ристић увек наводио као основни проблем у раду своје 
амбасаде – недостатак квалитетних и искусних кадрова. Свој ре-
волт амбасадор је посебно исказао када се 2. септембра 1947. 
вратио у Париз после шестонедељног одсуства, а док је он био 
одсутан отправник послова је био управо Шакота. Ристић наводи: 
„Ја категорички тврдим да он за то време није испунио ниједан 
од задатака који спадају на једног отправника послова, није 
уопште вршио функцију отправника послова, није уопште вршио 

48 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

49 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

50 Противећи се именовању Смиље Змаић за заступника „Југословенске књиге“, 
Ристић је истицао да је Смиља Змаић била супруга првог секретара Амбасаде 
и да се као таква налазила на дипломатској листи „што апсолутно искључује 
могућност икаквог пословања“. Сматрао је и да би крајем 1947. Југославија 
имала само штете од отварања своје књижаре, јер би је француске власти тре-
тирале као експозитуру „Коминформа, а не Југославије“. АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, 
Комисија за међународне односе и везе, Француска, 30/V-1-67, документ 32; 
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.
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дужност заменика шефа дипломатске мисије..., он није ни с ким 
имао ниједан једини разговор, никакав лични контакт, а када је 
то, у два-три маха било неизбежно, онда је увек водио или звао 
Тодоровића и у његовом присуству ћутао“. Тврдио је да је, иако је 
14. августа Министарство наредило Амбасади да тражи агремане 
за своје нове дипломате у Уругвају и Чилеу, Шакота 7. септембра 
обавестио Ристића да то није урадио, јер „не зна како се то ради“. 
Слање Шакоте у Париз назвао је „експериментом“ који је показао 
„потпуно негативан резултат“. Критиковао је Шакоту да, иако је и 
пре рата био две године у Паризу, није знао француски, па је морао 
да зове Тодоровића да му буде „тумач у разговору“ или Марића и 
Волконског „да му прочита и преведе чланак из новина“. Према 
Ристићевом схватању, саветник Амабсаде у Паризу је „једна врло 
сложена и деликатна функција, која захтева један виши политички 
смисао, једну општу културу (поред знања језика), једну углађе-
ност, тактичност, васпитање, ауторитет, пробуђеност и продор-
ност, а показало се нажалост и сувише јасно да Шакота ниједну 
од тих особина нема“. Закључио је да би било боље без саветника 
уопште него са Шакотом, јер је он „неспретан, некомуникативан, 
тром и ситан човек“ и инсистирао је да се у Париз пошаље „један 
способан, жив и културан саветник“. Тражио је да Министарство 
повуче Шакоту из Париза, са посла „за који није створен, где је 
непотребан и зато сувишан“. Више него Шакоту, окривио је оне 
који су га послали у Париз: „Њему се лично то не може замерити, 
као што се не може замерити немузикалном човеку и који није 
имао прилике да студира музику, што не зна да свира клавир, 
али није правилно таквог човека поставити на концертни подиум, 
пред многобројном и углавном злонамерном публиком и тражити 
од њега да на самом концерту научи да свира Chopina. Шакоти се 
не може пребацити што не осећа колико је депласирано што се 
уселио на први спрат резиденције, што тражи да му се о државном 
трошку намести стан, што намерава да ту усели своје мало дете и 
бебу која треба да му се роди, што ту кува и боемски живи, поред 
мог кабинета, што не осећа да је депласиран, што је до крајности 
шкрт, што је (једном речи) онакав какав је“.51 Ристићеве жалбе 
на Шакотин рачун стигле су и до Ранковића. Он је тражио да ЦК 
позове Шакоту „на извештај“. Шакота је одговорио на Ристићеве 

51 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.
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примедбе писмом помоћнику министра спољних послова Кривицу 
23. септембра 1947. Пошто је дао преглед обавеза које извршава 
у Паризу, признао је да политичке реферате „мање пише“, али 
је „створио погодне услове другу Тодоровићу, који је ослобођен 
других послова и може да их пише“. Тодоровићу је помагао „у 
скупљању материјала и поставци реферата“. Уверавао је и да је 
у учењу француског језика направио „велики корак“ и да може 
„комотно одржавати“ разговоре на француском. За односе са Ри-
стићем навео је да нису били „на бази личне нетрпељивости или 
личних сукоба“, да није било „свађе или тешких речи“ и уверавао 
да он има „јаке живце“ да се уздржи у случајевима у којима би 
могао да „плане“.52

Без обзира на сукобе са многим службеницима Амбасаде 
који су били чланови КПЈ и на различито схватање државних по-
слова од партијског бироа, Марко Ристић је „преживео“ на месту 
амбасадора у Паризу све до 1951. године. Евидентно је да није 
уживао поверење комуниста међу својим сарадницима у Паризу, 
али и да је све време имао подршку врха у Београду. Славољуб 
Петровић наводи да је Ристић уживао „поверење и пуну подршку 
Едварда Кардеља и неких других људи на високим руководећим 
положајима у земљи“, а евидентно је да је међу њима свакако 
био и Ђилас.53 Из године у годину, мењали су се његови најближи 
сарадници, све сами комунистички кадрови, сви од реда су се 
кратко задржавали у Паризу, а он је остајао. Јово Капичић, Јосип 
Змаић, Мате Јакшић, Душан Шакота, Славољуб Петровић, сви су се 
жалили партијском врху на Ристића, али узалуд. За време његовог 
рада у Паризу било је неколико идеја да се он замени, које су 
потицале од мање утицајних чланова КПЈ међу службеницима у 
Паризу, али и од високих функционера државе и Партије. Аташе за 
културу Првослав Васиљевић је јуна 1946, анализирајући узроке 
лошег стања у Амбасади и посебно апострофирајући сукоб Ристића 
и Мате Јакшића, сматрао да Ристића тада још увек није требало 
премештати, али да се то мора учинити „ускоро“. Предлагао је 
да уместо саветника Јакшића дође нови саветник „са потребним 
политичким и партијским ауторитетом за Марка Ристића“, који 

52 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 6, 23. IX 1947.

53 Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 
str. 137.
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би га после извесног времена заменио.54 Међутим, то „ускоро“ и 
„после извесног времена“ десило се тек пет година касније. Своје 
мишљење о судбини Ристића давао је и Александар Ранковић и то, 
колико нам је познато, бар два пута. У време сукоба Ристића и Јове 
Капичића 1945. Ранковић се јесте сложио са негативним ставом др 
Николића о Ристићевој личности, али није узео у заштиту Капичи-
ћа, већ је саветовао да он буде повучен из Париза. У то време, 
само три месеца пошто је постао амбасадор у Паризу, свакако није 
ни долазило у обзир да буде повучен Ристић. Међутим, у следећој 
прилици Ранковић се изјаснио директно за Ристићево повлачење. 
Наиме, када је Ристићево незадовољство саветником Душаном 
Шакотом ескалирало септембра 1947, Ранковић је, уз препоруку да 
се Шакота позове на „извештај“ у ЦК, тражио и да буде предложен 
нови амбасадор у Паризу, а Марко Ристић повучен. Уз то, Ранковић 
је тражио да се „провери особље Амбасаде“, а посебно саветник 
Сретен Марић, Вилхар, секретар Тодоровић и Волконски. Сви до 
једног, то су били управо они ретки службеници којима је Ристић 
био задовољан.55 Упркос томе, Ристић је у Паризу остао све до 
1951. године. По томе је на неки начин његова судбина специфич -
на, јер су други некомунисти на истакнутим положајима у дипло-
ма тији раније завршили своју дипломатску каријеру, углавном по-
сле сукоба са ИБ-ом, када КПЈ више није могла да дозволи да на 
местима посланика и амбасадора има некомунисте. Божин Симић 
је повучен са места амбасадора у Турској после сукоба са ИБ-ом, 
као и Станоје Симић са места министра иностраних послова и Сава 
Косановић са места амбасадора у САД-у. Дипломатска каријера 
Милоша Московљевића (посланик у Норвешкој и Египту) је трајала 
доста краће од Ристићеве. Још мање се у дипломатији задржао 
Изидор Цанкар, који је кратко време био посланик у Атини.

54 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

55 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945; Прилог 5, 10. IX 1947.
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Marko Ristić, a Serbian writer, was the Yugoslav ambassador 
in Paris from 1945 to 1951. Although he was not a member of the 
Communist Party at that time, the new communist government 
appointed him to the post for several reasons: knowledge of the 
French language, familiarity with French intellectual circles, political 
suitability and the lack of experienced and professional personnel 
for the diplomatic service in the Party itself. Milovan Đilas probably 
played a crucial role in his appointment. During his service in Paris 
the relations between Ristić and the personnel, who were members of 
the Communist Party,  was very bad. Members of the Party, who were 
his associates – Yugoslav diplomats in Paris (attaches, secretaries, 
councilors) criticized him or came into confl ict with him mostly for the 
following reasons: fi rstly, they criticized his concept of diplomacy and 
the way he served as ambassador; secondly, they were convinced that 
he did not accept the communist ideology; thirdly, they criticized his 
personality and character; fourthly, they claimed that it was impossible 
to cooperate with him. On the other hand, Ristić was not satisfi ed 
because his associates were young members of the Communist Party 
who were politically suitable but did not have any diplomatic experien-
ce and some of them did not even speak foreign languages. 


