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О проблемима истраживања југословенских
стручних делегација у архивима Беча
и Цариграда

АПСТРАКТУМ: После формирања Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца проучавање заједничке историје Јужних Словена постало је један од задатака нове државе. У чланку је обрађен искључиво овај сегмент тзв. архивског питања на компаративној
анализи слања стручних делегација у Беч и Истамбул у периоду
1919–1936.
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После стварања Југославије 1918, различите институције и појединци
посветили су пажњу изучавању историје њеног народа. У комуникацији са
иностраним архивима Министарство иностраних дела (МИД) није било само
посредник већ је и преузимало иницијативу за реституцију архивске грађе,
преузимање архива хабзбуршких институција и проучавање извора за историју Јужних Словена. Поједина министарства, друштва и организације, међутим, предузимали су самосталан рад у иностранству по разним питањима, без
обавештавања и координисања активности са МИД-ом. Тек пошто су истрошили своје буџете, 1922, почели су да траже подршку надлежног министарства које је тада први пут сазнало за њихове послове.1
Најзначајнији архиви за проучавање историје Срба били су у Бечу,
Истамбулу и Москви.2 Бечки архиви су били у примарном фокусу, јер је
аустроугарска војска и државна управа однела као ратни плен велики део срп1
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Архив Југославије, Збирка Александра Цинцар-Марковића, 310-3 допис МИД-а председнику Министарског савета Николи Пашићу и заступнику министра иностраних дела
Нинку Перићу, без деловодног броја, 23 новембар 1923.
Архив САНУ, Фонд Српске краљевске академије, Бр. 163/929 (даље: АСАНУ, СКА).
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ске архивске грађе; фондови институција Хабзбуршке монархије били су најзначајнији за историју новоослобођених територија; њихова грађа је била од
непроцењиве вредности за изучавање историје Срба од 1804; такође били су
доступни за истраживаче, за разлику од архива у Турској и Русији где су и после 1918. беснели ратни сукоби. На архивском питању ангажовали су се Министарство иностраних дела, Министарство финансија, Министарство просвете, Комисија за извршење међународних уговора, архиве, музеји, академије,
универзитети и појединци, радећи засебно, без јединственог плана и система.
Одредбама Сен-Жерменског мировног уговора било је препуштено
државама наследницама Хабзбуршке монархије да се директно споразумеју
око поделе архивске грађе. Професор Правног факултета у Суботици Алекса
Ивић се обратио помоћнику министра иностраних дела Михаилу Гавриловићу, 1919, увидевши да се тим питањем нико не занима. Прихваћен је предлог
да се пошаље трочлана комисија3 у Беч и Будимпешту да преговара о архивском питању. Током састанака са делегацијом Државне архиве у Бечу (Haus-,
Hof- und Staats-Archiv Wien), на брзину је састављен Уговор о архивама, иако
нису имали овлашћења да преговарају о споразуму, који су 5. априла 1920.
потписали заступник министра иностраних послова Мирослав Спалајковић и
аустријски канцелар Карл Ренер (Karl Renner). Уговор је изазвао бурне реакције југословенске стручне јавности.4 Основна замерка је била да не одговара
интересима Краљевине, јер је применом принципа провенијенције, а не тематског принципа, изостављена архивска грађа која се односи на историју Срба
ван Хабзбуршке монархије. После неуспелих преговора о поништавању споразума, на Римској конференцији држава наследница Аустро-Угарске 1921,
Министарство иностраних дела се обратило Српској краљевској академији
(СКА) за стручну помоћ.
Академија оснива Комисију за архивална питања коју су чинили Слободан Јовановић, Гргур Јакшић, Владимир Ћоровић, Станоје Станојевић, Јован
Радонић, Алекса Ивић, Мита Костић и Момчило Иванић. Њен први задатак је
био да састави тачан списак свих архивалија, музејских експоната, јавних и
приватних збирки, како би се стекао увид шта све Краљевина СХС потражује
од Аустрије и Мађарске, јер су све дотадашње југословенске комисије и делегације баратале са непотпуним, на брзу руку састављеним листама. И пре
3

4

Одлуком МИД-а за чланове комисије су изабрани Алекса Ивић, познавалац историјске
грађе у бечким архивама, Јован Радонић, јер је раније учествовао у политичким мисијама и истраживао у Бечу и Иван Бојничић, бивши чиновник Музеолошког архива у Будимпешти и директор Државне архиве у Загребу.
Критичари су били Франо Булић, Плој, Момчило Иванић, Антун Грубишић, потпуковник Бранко Блажић, а оградио се и Станоје Станојевић, као делегат Министарства финансија за архивско питање. – АСАНУ, СКА, извештај Владимира Ђоровића поднет
Српској краљевској академији 29. маја 1922, без деловодног броја, уз предмет Бр.
235/930.

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012

36

формирања Комисије за архивална питања, Српска краљевска академија је била веома заинтересована за преглед архивске грађе, али у чисто научним границама. На основу представке Гргура Јакшића, од 27. фебруара 1921, наложила је Владимиру Ћоровићу да у Бечу ради на препису докумената важних за
историју Срба у XIX веку, а самом Јакшићу да трага за однетим документима
из Државне архиве у Београду. МИД је прихватио да потпомогне њихов рад.5
Оснивањем Комисије, прављен је начелан план о прегледу архива и библиотека у Бечу, Будимпешти, Грацу и Целовцу. Основни мотив Српске краљевске
академије је био страх да би Аустријанци могли да забране даљи преглед архивске грађе из периода пре 1914, која су имала ознаку државна тајна.6 Други
задатак Комисије је био прикупљање свих, до тада потписаних међународних
аката о архивском питању како би се урадила систематска студија о начињеним пропустима и могућностима њихових исправки.7 У својим извештајима
Станоје Станојевић и Владимир Ћоровић изнели су, маја 1922, основне недостатке дотадашњег рада. Станоје Станојевић је закључио да су различите институције бирале своје делегате „већином произвољно, сваки пут друге; често
су за исти посао слате разне особе, а оне нису имале никакве везе међу-собом,
нису биле обавештене о досадањем раду, нити су се обавештавале о току послова. Уз све то дошла је још и позната наша немарност, спор и несигуран рад
наше администрације и слабо интересовање за ове ствари у нашим министарствима. Цео посао [...] вођен је сасвим неозбиљно, и због тога је био готово сасвим некористан. Ако се овако и даље буде радило без организације и без система, губиће се и даље време и трошиће се паре у посао, који ће се отезати у
бесконачност, а чији ће резултати бити сасвим незнатни.“ Истакнута је тенденција да у Министарству иностраних дела не слушају савете, чак и када их
сами траже, и да не прихватају мишљење Српске краљевске академије које особе су најпогодније за чланове званичних делегација.
Са друге стране, Владимир Ћоровић је указивао и на проблем нестручности Државне архиве у Београду8 да учествује у том послу. На основу резултата остварених током 1919–1921, за које је сматрао да су врло незнатни,
предлагао је да се предузме енергична акција МИД-а и СКА „како би се спа-
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АСАНУ, СКА, Бр. 644/921, Бр. 699/921, Бр. 799/921, Бр. 650/922, Бр. 642/922, Бр.
667/922.
АСАНУ, СКА, извештај Владимира Ћоровића поднети Српској краљевској академији од
29. маја 1922, без деловодног броја, уз предмет Бр. 235/930, Кбр. 1169/924.
АСАНУ, СКА, Бр. 988/921, Бр. 248/922, Бр. 789/922, Бр. 790/922, Бр. 798/922.
Слободан Јовановић и Владимир Ђоровић су имали детаљан увид у рад Државне архиве, као чланови њеног Одбора. Поред многобројних проблема (недостатак простора, мали број запослених, непостојање Закона о архивама у КСХС и др.) њен рад је отежавала
и привременост Управе, јул 1921 – март 1923, због болести и смрти државног архивара
Божидара Прокића. – Архив Србије, Фонд Архива Србије, Бр. 96/923 (даље: АС, АС).
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сло оно што је могуће још спасти.“9 И поред обостране иницијативе за блиску сарадњу, није отклоњен проблем лоше комуникације што је отежавало избор делегата за преговоре.10 Споразум између владе Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца и аустријске савезне владе о извршењу чланова 93 и 194 до 196
Сенжерменског мировног уговора потписан је 26. јуна 1923, а Министарски
савет га је усвојио 2 октобра, као саставни део извршења одредби Сен-Жерменског мировног уговора.11 До тог тренутка, међутим, Комисија за архивална питања СКА још увек није имала потпуне спискове потраживања.12 Од кустоса-архивара Земаљског музеја у Љубљани Јосипа Мала добили су коначне
спискове тек 8. фебруара 1924. године.13
Аустријско упозорење да ће, после пет година, укинути материјалну
потпору стручним лицима у бечким архивама утицало је да Академија, октобра 1924, донесе одлуку да систематизује посао преписивања свих битних докумената за српску историју. Тиме је желела да прекине праксу повременог
слања Владимира Ћоровића, схвативши да дотадашњи рад „није био организован никако.“14 Министарство иностраних дела одобрило је, новембра 1924,
кредит за стални рад два преписивача и повремене боравке Владимира Ћоровића у Бечу.15 Рад чехословачке комисије био је добар показатељ за надлежне
институције у коликом су заостајању. Осим што је бројала око 100 чланова,
она је од почетка радила системски. Прво је тражила све бечке архивске инвентаре како би проучила хабзбуршке институције Чешке краљевине, и на
основу тога саставила исцрпне спискове архивске грађе која је похрањена у
бечким институцијама. Овакав приступ је омогућио Чехословацима да међу
државама наследницама буду први који су уочили да се чл. 93 Сен-Жерменског мировног уговора не може у потпуности тумачити у складу са принципом провенијенције.16
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АСАНУ, СКА, извештаји Станоја Станојевића и Владимира Ћоровића поднети Српској
краљевској академији 14. и 29. маја 1922, без деловодних бројева, уз предмет Бр.
235/930.
АСАНУ, СКА, Бр. 858/922, Бр. 862/922, Бр. 886/922, Бр. 210/923, Бр. 459/923, Бр.
279/923, Бр. 459/923.
АСАНУ, СКА, Бр. 824/923.
АСАНУ, СКА, Бр. 1240/923.
АСАНУ, СКА, Бр. 161/924.
АСАНУ, СКА, КБр. 1169/924.
АСАНУ, СКА, Бр. 446/925.
АСАНУ, СКА, БР. 1240/923; Vesna Miović, Nikša Selmani, Turska kancelarija i Acta Turcarum od vremena Dubrovačke republike do danas, Bošnjačka pismohrana. Časopis Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Sv. 7, Br. 26–27, Zagreb
2007/2008, 107.
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Рад на систематском преписивању важних докумената несметано је вођен од августа 1925. до октобра 1927.17 Тада се појавио нови проблем. Према
Конвенцији о архивама од 26. јуна 1923, грађа млађа од 1894. године била је
доступна само званичним делегатима КСХС за студије у службене сврхе. Том
одредбом било је онемогућено преписивање историјских извора за период
1895–1903, што се налазило у плану рада СКА.18 Прво је тражена помоћ Министарства иностраних дела које је безуспешно интервенисало код аустријских институција. Потом, Српска краљевска академија је покушала другачији
приступ. Одлучено је да се искористи члан Конвенције који се односио на позајмљивање грађе. Наиме, професор Београдског универзитета Васиљ Поповић је, 7 децембра 1925, замолио Академију да у складу са одредбама положи
депозит од 10.000.000 аустријских шилинга као гаранцију против оштећења
позајмљене грађе из бечких архива ради њиховог преписивања или фотографисања. Будући да је Академија изашла у сусрет његовој молби,19 разматрана
је опција да се на име тог депозита од Државне архиве у Бечу траже документа из периода 1895–1903.20 На крају је, ипак, одлучено је да председник СКА
Слободан Јовановић директно разговара са архивским опуномоћеником Лудвигом Битнером (Ludwig Bittner) о добијању дозволе. Исход разговора, вођеног априла 1928, показао је како се Аустријанци плаше да би преписивачи
имали инструкције да траже доказе о одговорности Хабзбуршке монархије за
избијање Првог светског рата.21 Ово је било посебно осетљиво питање, јер су
Беч и Берлин у оквиру припрема за спровођење аншлуса, 1925 и 1926,22 покренули кампању за пребацивање одговорности на Краљевину Србију.23 И поред усменог договора Слободана Јовановића и Лудвига Битнера о преписивању грађе,24 посао није настављен.
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АСАНУ, СКА, Бр. 446/925, 167/926, 196/926, 257/926, 389/926, 164/927.
АСАНУ, СКА, Бр. 164/927, 459/927, 24/928, 45/928, 93/928
Иако је Државна архива у Београду требало да чува позајмљену грађу из бечких архива,
Академија је преузела ту одговорност, вероватно због неповерења које је постојало од
1922. године.
АСАНУ, СКА, Бр. 547/925, Бр. 11/926, Бр. 26/926, Бр. 40/926, Бр. 94/926, Бр. 113/926, Бр.
157/926, Бр. 194/926, Бр. 195/926, Бр. 303/926, Бр. 325/926, Бр. 325/926, Бр. 379/926, Бр.
420/926, Бр. 15/927, Бр. 93/928, Бр. 494/928, Бр. 149/929, Бр. 215/929.
АСАНУ, СКА, Бр. 231/928.
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334-Политичко одељење-7-23, 117 (даље: АЈ, 334-ПО); Архив Југославије, Фонд Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара, 370-22-71, 615, 616, 626,
632, 633 (даље: АЈ, 370). Један од резултата кампање била је и збирка докумената: M.
Bogičević, Die Auswärtige Politik Serbiens 1903–1914, I–II, Berlin 1928–1929.
АСАНУ, СКА, Бр. 231/928.
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Напоредо са застојем у преписивању грађе бечких архива, Српска краљевска академија је покренула иницијативе за истраживање грађе у другим
европским државама. Слободан Јовановић је 24. октобра 1927. предложио да
се истраже документа из руских архива о историји српског народа у XIX веку.
Будући да Краљевина СХС није имала дипломатске односе са Совјетским савезом, Драгиша Васић је преко совјетског Министарства просвете успоставио
контакт са Међународним аграрним институтом,25 а преко њега са Академијом наука СССР и Управом Централних архива у Москви. И поред почетних
наговештаја о успешној сарадњи, до априла 1929. није начињен конкретан помак.26 На предлог Станоја Станојевића, Српска краљевска академија је новембра 1927. решила да покрене прикупљање материјала из шпанских архива.
Израда плана је поверена Станоју Станојевићу и Владимиру Ћоровићу.27
Озбиљнија преписка је поведена у првој половини 1929. са секретаром Посланства у Мадриду Ивом Андрићем. После његовог премештаја у Брисел,28
посланик Драгомир М. Јанковић руководио је овим послом од октобра 1930.
до децембра 1934.29 Државна архива у Београду покренула је фебруара 1929.
иницијативу код Министарства просвете да се фотографишу документа српске провенијенције која су похрањена у Француској.30 Са Министарством
иностраних дела, ангажовао се и Двор31 и читав посао је завршен до почетка
октобра 1929.32
Посланство у Бечу известило је марта 1929. да Мађари, Чехословаци и
Румуни приводе крају посао у бечким архивама. Министарство иностраних
послова је стога тражило стручне предлоге Српске краљевске академије о најцелисходнијим корацима. Академија је средином априла донела одлуку да би
најприхватљивије решење било оснивање засебног института у Бечу,33 по
угледу на Мађаре, Чехословаке и Румуне; према предложеном плану, на његовом челу би стајала стручна лица СКА и радио би на одабиру докумената за
25

26
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29
30
31
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33

Предлагано је и да југословенска влада затражи од Француске да препоручи Совјетима
да дозволе преглед њихових архива или да се искористе приватни контакти Александра
Белића са руским академским круговима. – АСАНУ, СКА, Бр. 468/927, Бр. 557/927,
29/928, Бр. 234/929
АСАНУ, СКА, Бр. 557/927, КБр. 558/927, Бр. 558/927, Бр. 29/928, Бр. 92/928, Бр.
357/928, Бр. 234/929.
АСАНУ, СКА, Бр. 501/927.
АСАНУ, СКА, Бр. 47/929, 71/929, 217/929, 448/929.
АСАНУ, СКА, Бр. 702/930, Бр. 861/934.
АС, АС, Бр. 31/929.
Архив Југославије, Фонд Двор Краљевине Југославије, 74-73-100, 137, 138 (даље: АЈ, 74).
АС, АС, 471/929.
СКА је још 1922. предлагала МИД-у да постави једну особу при Посланству, у Бечу и
Берлину, задужену искључиво за архивско питање. – АСАНУ, СКА, Бр. 642/922.
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фотографисање и преписивање. Такав посао, како је закључено, захтевао је
дугу и систематску студију и преглед целокупног архивског материјала, јер
би само такав приступ одговарао угледу Министарства и Академије, „све друго, чак кад такав посао раде и стручњаци има карактер случајних занимања
и ужег интереса“. Препоручено је и да се читава делатност прошири на архиве у Истамбулу и Москви. Државна архива у Новом Саду известила је Државну архиву у Београду, октобра 1929, о проблемима размене архивске грађе са
Румунијом и потреби преузимања архива из Аустрије и Мађарске.34 Нова ургенција о извршењу Конвенције о архивама поново је покренута од стране
Алексе Ивића. Он је, 27. марта 1930, поднео представку Српској краљевској
академији да су Мађари окончали посао, а да га Чехословаци и Румуни приводе крају. Обавестио је Академију да су колеге из Прага и Букурешта понудиле
своју помоћ, уз напомену да ће они ускоро напустити Беч. Замолио је СКА да
покрене питање потписивања Конвенције о архивама са Мађарском, јер је југословенским научницима био онемогућен рад у Будимпешти. Председништво Академије је маја 1930. поступило у складу са предлозима и упутило допис министру спољних послова Војиславу Маринковићу.35
Алекса Ивић је током 1927. покренуо опсежан посао на преписивању
грађе бечких архива о Првом српском устанку. Један од важних мотива за његов рад било је и сазнање да су три фасцикле Карађорђевих списа 15. јула
1927. изгореле у пожару у згради аустријског Министарства унутрашњих послова.36 За помоћ се обратио директно министру Двора Драгомиру Јанковићу.
На интервенцију Двора, добио је материјалну потпору Министарства иностраних дела да наредних пет година проводи по 5–6 месеци у Бечу.37 Српску
краљевску академију је 1928. известио о свом раду, предлажући да она преузме штампање предвиђених 10 свезака Списа бечких архива о Првом српском
устанку. Истовремено је директно разговарао са заступником министра иностраних послова Костом Куманудијем38 о покривању трошкова за издавање
аустријских докумената.39 Српска краљевска академија је прихватила његов
предлог, прво подржавши Алексу Ивића код Министарства иностраних дела,
Министарског савета и Двора, а марта 1933. преузела је читав посао око
штампе.40 Управо ова одлука је довела до расправа између Академије и про34
35
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АС, АС, Бр. 522/929.
АСАНУ, СКА, Бр. 235/930.
АСАНУ, СКА, Бр. 107/928.
АЈ, 74-73-98, 84.
Српска краљевска академија је 1923. предлагала Косту Куманудија да буде правни
стручњак у комисији за преговоре са Аустријанцима о Конвенцији о архивама. – АСАНУ, СКА, Бр. 279/923.
АСАНУ, СКА, Бр. 235/930, Бр. 237/930.
АСАНУ, СКА, Бр. 135/931, Бр. 346/932, Бр. 425/932, Бр. 131/933, Бр. 243/933, Бр.
469/933.
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фесора Правног факултета у Суботици. СКА је желела да приређивање збирке
буде усклађено са њеним издањима, док је Алекса Ивић сматрао да је збирка
плод његовог независног вишегодишњег рада, сопствене иницијативе, плана
и програма. Расправе су трајале током 1932–1934,41 а врхунац су досегле јула
1933. када је он био спреман да прекине сарадњу са Академијом и своје рукописе понуди Матици српској.42 Компромисно решење било је повлачење Јована Радонића и ангажовање Владимира Ћоровића, пријатеља Алексе Ивића, на
послу уредништва. И Владимир Ћоровић, међутим, због немогућности сарадње напустио је овај рад јуна 1934.43 Посао су преузели Јован Радонић и Душан Пантелић, који је отишао марта 1936. због неслагања.44 У међувремену,
министри Двора Богољуб Јевтић и Милан Антић, као и краљ Александар заинтересовали су се за објављивање Списа бечких архива о Првом српском
устанку; априла 1934. одлучено је да се трошкови издавања прве свеске покрију из буџета Двора.45 После убиства краља Александра у Марсеју, материјалну потпору су пружили намесници кнез Павле Карађорђевић и Раденко
Станковић, као и министар иностраних послова Милан Стојадиновић.46
Истраживање архивске грађе у Истамбулу заинтересовало је Министарство иностраних послова и пре него што је Српска краљевска академија
покренула иницијативу 11. новембра 1927. Током прекида рада Мировне конференције у Лозани, министар иностраних дела Момчило Нинчић тражио је,
12 марта 1923, од делегата Краљевине СХС у Цариграду Трајана Живковића
да испита могућност слања једног универзитетског професора да прегледа
историјске изворе о Јужним Словенима у архиви Ески-Сараја. Посао је био
научне природе. Представник турске владе Аднан бег (Adnan Bey), међутим,
изразио је сумњу у могућност остварења, јер мир још увек није био потписан,
а ни Турци нису знали шта је све похрањено у истамбулским архивама и библиотекама јер су биле несређене.47 Басри-бег Дукађини (Basri Bey de Duka41
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АСАНУ, СКА, Бр. 717/930, Бр. 4/932, Бр. 53/932, Бр. 54/932, Бр. 195/932, Бр. 256/933, Бр.
580/933.
АСАНУ, СКА, Бр. Бр. 603/933.
АСАНУ, СКА, Бр. 611/933, Бр. 632/933, Бр. 651/933, Бр. 660/933, Бр. 705/933, Бр.
863/933, Бр. 1030/933, Бр. 1050/933, Бр. Бр. 166/934, Бр. 594/934, Бр. 622/934, Бр.
707/934.
АСАНУ, СКА, Бр. 786/935, Бр. 792/935, Бр. 807/935, Бр. 903/935, Бр. 909/935, Бр.
915/935, Бр. 10/936, Бр. 34/936, Бр. 165/936, Бр. 205/936.
АЈ, 74-73-98, 41, 92-97; АСАНУ, СКА, Бр. 369/934, Бр. 398/934, Бр. 401/934, Бр. 419/934,
Бр. 466/934, Бр. 476/934, Бр. 435/934, Бр. 936/934, Бр. 940/934, Бр. 20/935, Бр. 944/934,
Бр. 462/935, Бр. 485/935.
АЈ, 74-73-98, 80-85, 98-106; АЈ, 74-342-500, 2-4; АСАНУ, СКА, Бр. 707/934, Бр. 487/935,
Бр. 504/935, Бр. 517/935, Бр. 542/935, Бр. 278/936, Бр. 825/936, Бр. 826/936, Бр. 895/936,
Бр. 923/936.
АЈ, 370-1-5, 470.
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djin), албански интелектуалац који је био на платном списку југословенског
МИД-а током 1922–1924.48 и сарађивао са делегацијом Краљевине СХС на
Мировној конференцији у Лозани,49 нудио је Милану Антићу, секретару
МИД-а и члану Одбора Државне архиве у Београду, да за велики мито изнесе
из истамбулских архива оригинал или фалсификат документа о пореклу Карађорђа.50
После потписивања мира, Српска краљевска академија је 11. новембра
1927, 20. марта 1928, 4. фебруара 1929. и 30. децембра 1930, покренула прве
иницијативе код Министарства иностраних дела да се пошаље стручна комисија ради преписивања значајних докумената о српској историји.51 Напоредо
са идејом о прикупљању турских извора о Србима, јавља се и намера да се систематски сакупља грађа о муслиманима на простору Краљевине СХС. Иницијативу је покренуо универзитетски професор из Берлина Франц Бабингер
(Franz Babinger). Он је од 1927. редовно долазио у Југославију, помоћу приватних стипендија. У сарадњи са Југословенском академијом знаности и
уметности и универзитетским професором Гавром Манојловићем сакупио је
око 800 турских, арапских и персијских рукописа. Ангажовао је и руског емигранта А. А. Олесијског, чијим радом је збирка досегла број од 1200 примерака. Пошто је извршена и каталогизација, то је био један од највећих систематских каталога турских докумената у Европи. Ове резултате Франц Бабингер је
искористио да 12. јануара 1931. предложи Српској краљевској академији израду план за прикупљање оријенталних извора на простору Краљевине и понуди своју помоћ.52
Ова иницијатива наишла је на одјек у Српској краљевској академији.
Марта 1931, поново је упућена молба Министарству иностраних послова53 да
се омогући слање комисије у Истамбул. Председништво СКА организовало је
23. марта конференцију својих чланова-историчара, којој су присуствовали:
председник и секретар СКА Богдан Гавриловић и Александар Белић, чланови
Никола Вулић, Урош Предић, Јован Радонић, Владимир К. Петковић, Слободан Јовановић, Станоје Станојевић и дописни члан Владимир Ћоровић. Расправљано је о сакупљању турских рукописа о историји, књижевности и другим дисциплинама, на основу „црпења грађе из турских и наших архива ове
садржине и о њеном објављивању“. Одлучено је да се оснује Одбор за прикупљање и објављивање турске грађе о српској историји, сачини план рада, а за
чланове су одређени Јован Радонић, Станоје Станојевић, Јован Н. Томић и
48
49
50
51
52
53

АЈ, 334-ПО-4-18, 556-563.
АСАНУ, Милан Антић, заоставштина 14387/10159 (даље: АСАНУ, 14387).
АСАНУ, 14387/8744.
АЈ, 370-6-33, 843; АСАНУ, СКА, Бр. 744/930.
АСАНУ, СКА, КаБр. 596/933.
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Владимир Ћоровић.54 Министар просвете је, 27 априла 1931, извештен о формирању Одбора за источњачку грађу и умољен да обезбеди посебан кредит за
његов рад. Министарство финансија је могло да одобри тражена средства крајем 1931. године.55
На основу поновљене молбе СКА, Министарство иностраних дела наложило је 20. марта 1931. Посланству у Истамбулу да испита могућности слања
стручне комисије у Турску. Посланик Љубомир Нешић је 27. маја известио да
је његова лична интервенција била безуспешна, као и у претходним случајевима. Турци нису директно одбијали могућност пријема комисије, али су нудили различите изговоре – да су архиве у несређеном стању, да и даље не знају шта се где налази. Закључио је да постоји нетрпељивост и неповерење према свим странцима, мада није одбацивао ни могућност да заиста немају увид
у право стање архивске грађе нити ко је надлежан да се стара о архивама.
„Томе у прилог иде и скандал који је ових дана избијо у јавности поводом продаје на јавној дражби двеста бала старе архиве из подрума Ахметове Џамије
од стране финансијске управе цариградске. Тек пошто су купци, неки Бугари,
извезли, Турци су се сетили да ту може бити и важних историјских докумената. Развила се жучна полемика у листовима, тражи се истрага и казна
криваца, а по могућству и повраћај продатих докумената, који и ако су финансијске природе могу баш зато садржати драгоцене податке опште важности.“ Љубомир Нешић је известио да би полемика могла бити пренета и
у Народну скупштину, што би покренуло са мртве тачке питање о архивама
уопште. Будући да сва дотадашња званична настојања Посланства нису дала
жељене резултате, сматрао је да би „било можда успешније дејствовати преко личних и верских веза, нарочито за онај део вакуфске архиве у Светој Софији. Наша Краљевска Академија сама или у споразуму са осталим балканским академијама могла би се обратити непосредно турској академији и научним круговима, а управа нашег музеја турском. Најзад пошто смо сви ми
балкански народи подједнако заинтересовани у овом питању, можда би се
оно корисно могло узети у расправљањима приликом предстојеће Балканске
конференције следећег октобра овде у Цариграду у име балканске солидарности и у многоме заједничке прошлости. Иницијативу да у том погледу припреми терен могла би узети наша делегација у споразуму, или преко грчке
секције с обзиром на њихове сада блиске односе са Турцима.“56 Министарство
иностраних дела је потом затражило мишљење Српске краљевске академије и
Државне архиве у Београду о предлозима Љубомира Нешића.
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АЈ, 370-6-33, 843-847. Више о грчко-турским односима 1928–1931. и раду Балканских
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Ово није био први случај да су државне институције у Југославији биле
алармиране информацијама о судбини турских архива. Фебруара 1929, Српска краљевска академија је добила информацију да влада у Анкари планира
да уништи османске архивалије. Тражила је интервенцију Министарства иностраних послова код надлежних органа у Турској и предлагала да се пошаље
комисија у саставу Станоје Станојевић, Глиша Елезовић и Владислав Скарић
да би преписала сва документа о српској историји. Пошто је утврђено да је
вест нетачна, МИД се даље није ангажовао.57
После пријема извештаја Посланства у Цариграду, од 27 маја 1931, државне институције су другачије реаговале. Српска краљевска академија и Државна архива су биле непријатно изненађене информацијом о продаји архивске грађе Бугарима. Ову нелагодност појачало је и писмо дописника Централног пресбироа Ивана Иванића, послато 11. јуна Државној архиви и Академији, са исечком „Aus Welt und Leben. Makulatur...“ из Frankfurter Zeitung. Овим
чланком је обавештена и немачка јавност о продаји 50 kt важних и безвредних
књига и аката из турских библиотека и архива. Обе институције узеле су у
разматрање предлоге Љубомира Нешића да се архивско питање покрене преко приватних контаката. Државна архива и Академија су предложиле да се
пошаље комисија у Истамбул како би се стекао увид шта су Бугари однели, а
шта је остало у архивама. Напоредо, управник Државне архиве Ђурђе Јеленић
је отпутовао самоиницијативно у Турску, са циљем да реши проблем, док је
Академија тражила интервенцију српске Патријаршије код васељенског патријарха. Министарство иностраних послова је 5. октобра, позивајући се на
неуспех ранијих, званичних корака, а на предлог Љубомира Нешића, тражило
да се договоре око избора два стручњака који би ушли у састав Југословенске
националне групе за Балканску конференцију која је почињала рад 20. октобра. Истог дана затражен је и извештај Посланства у Софији о читавом проблему.
И овом приликом, као и у претходним случајевима када је Министарство тражило мишљење Академије, дошло је до неслагања око предложених
особа. Министарство иностраних послова послало је 9 октобра Посланству у
Истамбулу списак чланова југословенске групе међу којима су се нашли Ђурђе Јеленић и Глиша Елезовић. Ипак, они нису били послати као стручњаци за
архивско питање већ као представници Савеза српских земљорадничких задруга, односно Југословенске националне групе за Балканску унију. Академија и Архива су се 10. октобра сложиле да предложе Станоја Станојевића и
Глишу Елезовића,58 али нису добили одговор од Министарства. Глиша Елезовић је потом, 25. октобра, послао Академији копију извештаја Комисије за ме57
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АСАНУ, СКА, допис СКА упућен МИД-у, 27 јула 1931, без деловодног броја, уз акт Бр.
860/936.
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ђубалканско интелектуално зближење који је прочитан на пленарној седници
Друге балканске конференције. У њему је наведено тражење југословенске
националне групе да се омогући истраживачима приступ турским архивама
због значаја њихове грађе за историју балканских народа, као и да се оформи
институт за архивско питање у Истамбулу. Комисија за међубалканско интелектуално зближење је закључила да је предлог добар, али да још увек не постоје одговарајући услови.59 Стога је СКА, 26. октобра, послала своје мишљење МИД-у да је избором само једног од два предложена кандидата делегација
„остала крња и неспособна да изврши онај посао и онако како га је Академија замислила“ и тражила саопштење ко је донео одлуку да се не поштује њен
став.60 Министарство иностраних послова је после месец дана одговорило да
су добили извештај како ће читаво питање покренути Турска национална група за Балканску конференцију, и да је тиме постало питање формалности.
Стога, сматрало је непотребним да шаље стручњаке у Турску.61 Турци су међутим и овај пут изиграли МИД, јер су у оквиру Комисије за међубалканско
интелектуално зближење пустили да југословенска делегација покрене читаво
питање, а они дали поново одговор да не могу изаћи у сусрет док се не изврши класификација грађе у цариградским библиотекама и архивама. Српска
краљевска академија је уложила званичан протест код Министарства због начина избора делегата и непоштовања мишљења Академије и Државне архиве,
јер „овако једнострано поступање иде на штету угледа Академије и њених
чланова.“62
Министарство иностраних дела обавестило је 14. и 18. новембра 1931.
Посланство у Истамбулу, Државну архиву и Српску краљевску академију о
информацијама које је, на основу својих инструкција од 5. октобра, добило од
Посланства у Софији. Посланик Александар Ст. Вукчевић је реферисао да су
неки Јевреји купили у Турској, за потребе бугарске фабрике за прераду папира, акта цариградских архива која су продата као старе хартије. Продаја је
организована после комисијског прегледа којим је утврђено да су безвредна и
за спаљивање, а турске власти су „мислиле да је боље то продати и бар нешто новца добити“. Будући да је избила јавна афера, турски министар финансија је откупио део продатих аката и вратио их у Турску како би доказао
јавности да она немају никакву вредност.63
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Децембра 1931, Секретаријат Српске краљевске академије је известио
Управу имања СКА да може отворити буџетску партију за рад Одбора за прикупљање и објављивање турске грађе.64 Обезбеђивање средстава омогућило је
почетак рада одбора на прикупљању турских докумената и рукописа на територији Југославије, према плану који је био израђен крајем марта. Читав посао
је био руковођен из Београда, са пододборима у Сарајеву и Скопљу; и спровођен је успешно током наредних година. Организација посла на терену поверена је Јовану Радонићу и Глиши Елезовићу у Македонији и Државном архиву у
Дубровнику,65 а директору Земаљског музеја у Сарајеву Владимиру Скарићу
у Босни. Међу сарадницима за превод грађе и рукописа били су и Неџиб Абдурахмановић,66 Мехмед Спахо и Фехим Спахо.67 Рад Одбора проширен је на
прикупљање грађе из Бугарске. На основу извештаја Посланства у Софији о
сачуваној архиви Пазваноглуа, Српска краљевска академија је 30. новембра
1931. тражила од Министарства иностраних дела да јој одобри кредит за истраживање, у оквиру њеног посла на издавању докумената о Првом српском
устанку.68
Истовремено, рад Одбора је изазвао и несугласице између Српске краљевске академије и Државног архива у Дубровнику. Према споразумима са
Аустријом, од 5. априла 1920. и 26. јуна 1923, преузета је архивска грађа коју
су хабзбуршке власти однеле из дубровачког архива 1830, а међу којима су се
налазили и турски рукописи и документа. Она је привремено смештена у Архив Српске краљевске академије. Управник Државног архива у Дубровнику
Бранимир Трухелка водио је преговоре са члановима Академије о преузимању грађе, од краја 1931, односно после одобрења за привремени смештај Државне архиве у двору кнеза Дубровачке републике. На основу разговора са
академицима, могао је да закључи како је једино Јован Радонић био непопустљив у погледу предаје архивалија Државном архиву у Дубровнику.69
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Одбор за прикупљање и објављивање турске грађе и даље није имао
успеха у својим настојањима да пошаље стручну комисију у Истамбул. На
седници Одбора за прикупљање и објављивање турске грађе, одржаној 9. фебруара 1932, Глиша Елезовић је поднео детаљан извештај о раду Друге балканске конференције у вези са архивским питањем. Он је потврдио информације да су турске архиве још увек растурене на више локација и да су несређене. Стога је одлучено да Станоје Станојевић, Владимир Ћоровић и Глиша
Елезовић израде план како да се настави рад у таквим околностима, са циљем
организовања научног истраживања у Истамбулу. На седници Одбора одржаној 7. октобра, донета је одлука да се за новог члана изабере Феким Бајрактаревић, после смрти Јована Н. Томића. На идућој седници, 12. децембра, одлучено је да се Фехим Бајрактаревић, као арабиста, пошаље испред Српске краљевске академије за члана Источњачког одбора Међународног савеза академија. Међутим, поново су лични односи угрожавали посао на прикупљању и
објављивању историјских извора. Овог пута, Станоје Станојевић је на седници Одбора одржаној 4. априла 1934, морао да предложи да се цело питање сарадње Глише Елезовића и Фехима Бајрактаревића изнесе пред Академију
друштвених наука „јер му досадашњи ток личних односа међу њима не улива
довољно поверења за будућност“.70
Нови подстицај за истраживања архива у Истамбулу поново је потекао
од Посланства у Анкари. Посланик Мирослав Јанковић известио је, 13 маја
1933, Министарство иностраних послова да је турски лист Acham штампао извод из чланка професора Универзитета у Берлину Адолфа Дајсмана (Adlof
Deismann), објављеног у научном часопису Forschungen und Fortschritte, о библиотеци Сараја у Истамбулу. Немачки професор је објавио извештај поднет
турској влади, која га је ангажовала да истражи и каталогизује остатке библиотеке Мехмеда II Освајача и његових наследника. На основу стеченог увида у
стање архивске и библиотечке грађе, посебну пажњу је посветио неисламским
рукописима и књигама које су до тада биле непознате или су сматране уништеним. Међу њима споменуо је и неколико словенских закона Codici Slaves
који су необично богато илустровани. Посланик Мирослав Јанковић је препоручио Министарству да предложи надлежним институцијама слање комисије
која би прегледала инвентар библиотеке у Сарају.71 На основу извештаја Посланства у Анкари, Српска краљевска академија је 12 јуна 1933. поновила
своје раније молбе да се обезбеди кредит Министарства просвете за слање де-
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легације, користећи као додатан аргумент постојање словенских докумената.72
Министарство просвете је, 20. новембра 1935, проследило извештај Посланства у Анкари о формирању турске комисије за регистровање и прикупљање докумената у цариградским библиотекама, на чијем челу је био немачки професор Ритер (Ritter). Циљ је био да се сав материјал писан на арапском,
персијском и турском језику пренесе у библиотеку Сулејманију. Према првим
проценама, од укупно 70.000 докумената и рукописа, отприлике 21.000 се односила на период од доласка Османлија на Балкан. У извештају је скренута
пажња на писање турске штампе да су Бугари већ тражили одобрење да пошаљу комисију у Истамбул ради прегледа те грађе,73 али да још увек нису добили дозволу. На основу ових информација, Српска краљевска академија је 9.
децембра обновила своје молбе Министарству просвете да се одобри кредит
за слање трочлане комисије у Истамбул, за чије чланове су одређени Станоје
Станојевић, Глиша Елезовић и Фехим Бајрактаревић.74 Министарство просвете је први пут одговорило на молбе Академије и тражило информације о материјалним потребама комисије, уједно проследивши молбу Министарству иностраних послова.75 Министарство иностраних послова је, 15. јануара 1936, известило Посланство у Анкари да је Српска краљевска академија одредила
чланове Комисије и дала инструкције да се хитно затражи одобрење за њен
боравак и рад у Турској.
Ова молба је први пут била позитивно примљена у Анкари, јер су Турци од краја 1935. ишчекивали званичну посету Милана Стојадиновића, због
рата у Абисинији и италијанско-британских односа у Средоземљу.76 Са друге
стране, Милан Стојадиновић је, као и кнез Павле, схватао значај прикупљања
и откупа историјских извора.77 Југословенско посланство је, фебруара 1936,
интервенисало код шефа Балканског одељења и Политичког одељења турског
Министарства иностраних послова. Могло је да извести, 27. фебруара, да је
турска влада донела начелну одлуку да се може одобрити разгледање докумената старијих од 1878. године. Истовремено, послало је и извештај о неочеки72
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ваном обиму посла на који је наишла турска комисија којом је руководио професор Ритер, повећању кредита и броја особља и додатном ангажовању немачких стручњака.78 Српска краљевска академија је, крајем марта и почетком
априла, известила Министарство просвете и Министарство иностраних послова да би Комисија отпутовала у Истамбул почетком априла и поново молила
да се све припреми за одлазак чланова, али и супруга Станоја Станојевића и
Фехима Бајрактаревића, Олге и Софије.79 У овом тренутку, Милан Стојадиновић је почео лично да издаје инструкције посланику у Анкари Бранку Лазаревићу за добијање дозвола за Комисију СКА и управника Војног музеја у Београду генерала Војислава Вукотића. До 17 априла добијене су сва потребна
овлашћења за боравак и рад стручних лица, као и за фотографисање појединих докумената и предмета из музејских колекција у Истамбулу.80
По повратку из Турске, Станоје Станојевић известио је 15. маја Академију друштвених наука о обављеном послу на исписивању и фотографисању
грађе. Том приликом је изнет предлог да Српска краљевска академија замоли
Министарство иностраних послова да пошаље Глишу Елезовића у својству
чиновника Конзулата у Истамбулу „са извесним додатком, како би у томе
својству могао да настави рад на турским споменицима у Цариградским архивама.“ Председништво Академије је у начелу прихватило овај план, али је
тражило да му се достави писмени реферат пре него што се обрати Министарству за помоћ.81 Академија друштвених наука је примила извештај 15. октобра и проследила га Председништву, са одлуком да се штампа као засебно издање Српске краљевске академије. Ову одлуку Председништво је усвојило 9.
новембра 1936.82
Војни музеј у Истамбулу је током фебруара 1937. припремио збирку
историјских предмета као поклон Војном музеју у Београду.83 Министарство
иностраних послова послало је 30. марта 1938. турском Министарству просвете, као узвратни поклон, факсимиле турских докумената која су чувана у Архиви Српске краљевске академије и Државној архиви у Дубровнику.84
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