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Традиција постојања архива и чувања докумената у њима у тесној је
вези са историјом једног народа и државе. Ми нисмо од оних народа и држава који се могу похвалити таквом традицијом. Свест о потреби чувања
докумената је постојала како код појединаца тако и у оквиру неких државних институција, када су оне осниване, али су чести ратни сукоби односили
у неповрат део оног што је било до тада сачувано. Само у XX веку неколико ратова, а посебно два светска, однели су, како изгледа заувек, делове или
целе архивске фондове, да не говоримо о одређеним важним документима.
Размере нарушавања интегритета архивских фондова и архива уопште није
једноставно сагледати из више разлога, посебно у нашој земљи, али то је тема за другу прилику.
Поједини архивски фондови из периода Краљевине Југославије, који
се чувају у Архиву Србије и Црне Горе, током Другог светског рата су веома оштећени и сачувани у фрагментима, а неки чак ни у тој форми. Као
пример за то могу да послуже фондови: Министарски савет Краљевине Југославије, Министарство иностраних послова КЈ – Политичка архива, најважнији део овог фонда, већи део посланстава Краљевине Југославије. Фонд
Двор Краљевине Југославије такође није сачуван у целини. Некомплетност
и фрагментарност само наведених фондова веома је утицала на резултате
наше историографије у области спољне политике Краљевине Југославије.
Готово да немамо целовиту монографију о односима КЈ са неком од земаља, а да не говоримо о свеобухватној књизи о спољној политици Краљевине
Југославије.
Када се то има у виду, разумљиво је да Архив део активности усмерава на истраживања која су у функцији комплетирања и допуне оштећених
фондова. Крајњи циљ је да се пронађена документа, делови фонда и сл. врате тамо где им је место, у оригиналу или, ако то није могуће, у копијама.
Архив настоји да дође до података о документима наше провенијенције расутим по свету, вољом освајача који су их односили из земље у оквиру опште пљачке културних добара, или вољом појединаца који су их однели с
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намером да их сачувају. Посебни покушаји, који већ дају резултате, усмерени су ка збиркама – колекцијама докумената које се налазе у појединим институцијама у иностранству, а које су им завештали појединци из политичког, дипломатског и јавног живота Краљевине Југославије. Најбројније
збирке са документима на тему југословенске историје чувају се на Хуверовом институту у САД. Међу неколико десетина, најпознатије су збирке докумената: Константина Фотића, посланика и амбасадора КЈ у САД (1935–
1944), др Милана Гавриловића, првог посланика КЈ у СССР-у (1940–1941) и
вође Земљорадничке странке, Милорада Драшковића, Драгише Цветковића,
председника владе КЈ (1939–1941), др Божидара Пурића, дипломате и председника владе КЈ у емиграцији (1943–1944), краља Петра II Карађорђевића,
Жарка Поповића, војног аташеа КЈ у Москви (1940–1941) и друге.
Већ неколико година водимо разговоре о враћању у земљу збирке др
Милана Гавриловића. На наш предлог његов син Алекса Гавриловић и
кћерка Косара, извршиоци тестамента, обавили су разговоре са надлежним
у Хуверовом институту и ускоро би требало да та збирка у оригиналу буде
предата нашем Архиву. Упутили смо и одређен предлог Поли Фотић, кћерки Константина Фотића, у вези са могућношћу повратка у земљу или добијања копија микрофилмова збирке докумената њеног оца.
Најзначајнија збирка докумената наше провенијенције која се налази
ван земље јесте збирка – заоставштина кнеза Павла Карађорђевића, која се
чува на Колумбија универзитету у Њујорку. До првих информација о заоставштини кнеза Павла стручна јавност је дошла појавом књиге америчког
историчара Јакоба Б. Хоптнера, Југославија у кризи 1934–1941 (Jackob B.
Hoptner, Yugoslavia in crisis 1934–1941). Књига је објављена у САД у издању Columbia University Press 1962, а преведена и штампана у Југославији
1972. године.
Како и када је ова збирка изнета из земље за сада остаје непознаница.
Тешко је и претпоставити да је кнез Павле понео када је практично протеран из земље. Претпоставку да је збирку изнео из земље Јакоб Хоптнер, који је боравио у Југославији 1946/47. године као специјални представник
америчког Црвеног крста, доводи у питање чињеница да се кнез Павле Карађорђевић, према речима кнегиње Јелисавете Карађорђевић, са њим упознао тек 1952. године. Темељитија истраживања вероватно ће дати одговор
на питање како су ова документа однета из земље. Ова збирка – заоставштина је иначе сукцесивно, као поклон кнеза Павла и кнегиње Олге, предавана Колумбија универзитету од 1954. године све до 90-их година прошлог
века.
Покушаји наших историчара да у својим истраживањима користе заоставштину кнеза Павла Карађорђевића када се сазнало да је предата на чување Колумбија универзитету, остали су безуспешни пошто је његова тестаментарна воља била да збирку не могу користити истраживачи из Југославије све док је у њој комунизам на власти. Архив Југославије је 80-их го-
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дина покушавао да сазна нешто више о врсти и садржају докумената које је
кнез Павле Карађорђевић предао Колумбија универзитету. Но, ни ти покушаји нису дали резултате.
Из разговора које смо последњих година имали са појединим руским
историчарима који се баве историјом Југославије и који су истраживали и
на Колумбија универзитету у Њујорку у Бахметијев архиву руске и источноевропске историје и културе, сазнали смо да је заоставштина кнеза Павла
доступна истраживачима и да су је неки од њих користили. Имајући то у
виду предложили смо кнегињи Јелисавети Карађорђевић да нам помогне у
настојањима да дођемо до сазнања о тој заоставштини, како о врсти и садржају докумената тако и о могућностима повратка збирке у земљу, ако је то
могуће, или о могућностима микрофилмовања комплетне збирке.
Ценећи наше напоре и покушаје да вратимо у земљу документа наше
провенијенције, у оригиналу или копијама, поготово која су у надлежности
нашег Архива, књегиња Јелисавета се веома ангажовала у овом питању.
Разговори које је водила са управом Колумбија универзитета последње две
године уродили су резултатом који је било тешко очекивати. Како није могуће вратити оригинале, надлежни на овом америчком универзитету су донели одлуку да се цела заоставштина кнеза Павла микрофилмује о њиховом
трошку и преда Архиву СЦГ као поклон.
Та вест нам је саопштена у августу 2006. и било је планирано да у Архив СЦГ дођу Џемс Нил, један од директора и вицепредседник Колумбија
универзитета и Тања Чеботарев, кустос Бахметијев архива руске и источноевропске историје и културе на Колумбија универзитету у Њујорку, која је
показала велико разумевање за наша настојања да збирка кнеза Павла Карађорђевића у микрофилмском облику дође у Београд. Како је Џ. Нил био
спречен да дође, микрофилмове је донела и предала Архиву Тања Чеботарев. Цела заоставштина је снимљена на 16 ролни микрофилмова (35 мм) и
са основним општим описом предата Архиву СЦГ 9. новембра 2006.
На основу досадашњих сазнања ова збирка микрофилмова је једна од
најзначајнијих које се налазе у иностранству, а које Архив има за период
историје Југославије за време када је П. Карађорђевић био први намесник –
регент. Распон година збирке је од 1757 (документа о кнежевској руској породици Демидов) до 1976. године, односно до смрти кнеза Павла. У оквиру
збирке налази се и повеља краља Милутина из 1302. године, повеља о Хиландарском пиргу, веома драгоцен документ за српску историју средњег века. Ова повеља је откривена средином XIX века, да би јој се почетком XX
века загубио сваки траг. Тек предајом збирке микрофилмова заоставштине
кнеза Павла нашем Архиву сазнали смо где се налази.
Заоставштина кнеза Павла Карађорђевића садржи више од 8.500 страница текста, куцаних на машини или руком писаних. Осим докумената личне природе у њој су и бројна државна документа о многим значајним дога-
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ђајима, сусретима, разговорима кнеза Павла са државницима и личностима
из света политике, дипломатије, краљевских европских династија. О томе
сведочи преписка са члановима руске династије Владимиром Романовим и
великом кнегињом Маријом; италијанским краљем Виториом Емануелом
III, као и са краљем Умбертом II; шпанским краљем Алфонсом; енглеском
краљевском кућом – Едвардом VIII, Џорџом VI, Елизабетом II; бугарским
краљем Борисом; румунским краљем Каролом, грчким краљем Ђорђем и
члановима његове краљевске куће. Ту су и преписка са члановима династије Карађорђевић и члановима породице црногорског краља, као и документа
о генеалогији руске породице Демидов из које потиче Аурора Павловна Демидов, мајка кнеза Павла.
Оно што ће посебно занимати истраживаче за период 1934–1941. јесу
документа која говоре о контактима кнеза Павла са Е. Бенешом, Ј. Масариком, Н. Чемберленом, Б. Мусолинијем, А. Хитлером, Х. Герингом, Р. Кембелом, А. Идном и другим значајним личностима тадашње европске политичке и дипломатске сцене, на основу којих се могу проучавати спољнополитички погледи кнеза Павла. То су документи о односима са суседним земљама, В. Британијом, Француском, Италијом, Ватиканом, земљама чланицама Мале Антанте и Балканског споразума, о успостављању дипломатских
односа са СССР-ом, односима са Немачком, посебно о питању приступања
Југославије Тројном пакту.
Поред спољне политике, документа садрже значајне податке и чињенице о унутрашњој политичкој сцени Југославије, српско-хрватским односима, конкордату, односима у политичком врху, страначком животу и многим другим питањима о чему сведочи и преписка са Д. Цветковићем, Љ. Давидовићем, В. Мачеком, М. Стојадиновићем, Н. Узуновићем, М. Креком, В.
Милићевићем, В. Стакићем, К. Павловићем и многим другим.
Без сумње, документа заоставштине кнеза Павла попуниће одређене
празнине у нашим фондовима и омогућити темељитија проучавања периода
регенства кнеза Павла Карађорђевића (1934–1941). Наравно да су и документа заоставштине пре и после тог периода драгоцена за проучавање одређених питања, као и за проучавање личности кнеза Павла Карађорђевића.
Архив је упорношћу и истрајношћу, уз помоћ кнегиње Јелисавете Карађорђевић, успео да добије микрофилмове заоставштине кнеза Павла Карађорђевића – вредног дела нашег културног наслеђа који се налази ван земље – и тако је учинио доступном за истраживање у читаоници Архива
свим нашим истраживачима, што до сада није било могуће. На историчарима је да сагледају суштински значај ове заоставштине за период наше историје о којем она говори и сведочи.

