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Посланство Краљевине Југославије у Великој
Британији – Лондон 1918–1945 (1918–1946)
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Чланак је написан на основу обраде фонда Посланство КЈ у Великој Британији (АЈ-341) и приказује рад Посланства и историјат дипломатских односа Краљевине Србије/Краљевине Југославије и Велике Британије, а пре свега стање и значај
архивске грађе која је сачувана у фонду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Посланство КЈ у Великој Британији, Југославија, Велика Британија, међународни односи, значај архивске грађе,
архивски фонд
Дипломатски односи између Велике Британије и Југославије наслањају се на дипломатске односе Краљевине Србије и Велике Британије, успостављене у XIX веку, када је 1837. у Крагујевцу британски конзул Џорџ Лојд
Хоџес предао акредитиве кнезу Милошу Обреновићу. После признања независности 1878. Србија је отворила неколико дипломатских представништва
у европским престоницама, а Филип Христић је 1880. именован за првог посланика Краљевине Србије у Великој Британији.1 Дипломатски односи две
земље прекинути су након Мајског преврата 1903. све до 1906. године када
су обновљени и од тада су углавном у успону, што ће свој најбољи израз наћи
у савезништву две земље током Првог светског рата.
Успостављање односа између новоствореног Краљевства СХС и Велике Британије уследило је после признања нове државе од стране Велике
Британије, 5. јуна 1919, односно тек након што јe у текст Версајског уговора
унето име „Држава Срба, Хрвата и Словенаца“.2
1
2

Филипа Христића су наследили Чедомиљ Мијатовић, Јеврем Грујић, професор Сима
Лозанић и други.
За историјат дипломатских односа између Краљевине Србије, односно Краљевине Југославије и Велике Британије коришћена је литература: Александар Растовић, Велика
Британија и Србија 1903–1914, Београд 2005; Радош Љушић, Књига о начертанију, Београд 2004; Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007; Ljiljanа Aleksic
Pejković, Britansko-srpski odnosi i pregrupisavanje velikih sila na početku XX veka, Jugoslovensko-britanski odnosi, Beograd 1988; Bogdan Krizman, „Pitanje međunarodnog priznanja
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Већ крајем 1918, последњи посланик Краљевине Србије Јован Јовановић Пижон био је пензионисан, а као први посланик Краљевства СХС у
Великој Британији именован је Михаило Гавриловић новембра 1919, док је
дужност преузео од отправника послова Светозара Ђорића почетком 1920.
године. Од 1922. године, после успостављања дипломатских односа између
КСХС и Холандије, Гавриловић је наименован и за посланика у Холандији
– Хагу. Након преране смрти Михаила Гавриловића крајем 1924. године, на
место посланика КСХС у Лондону именован је Ђорђе Ђурић. Осим код британског краља Џорџа, Ђурић је био акредитован и код холандске краљице
Вилхелмине. Уз честа одсуства због учешћа у разним економским и финансијским делегацијама и у раду Репарационе комисије у Паризу, Ђурић је био
посланик до 1935. године када је на то место постављен посланик у пензији
Славко Грујић. Он је остао на дужности до своје изненадне смрти марта 1937.
Потом је за посланика КЈ у Великој Британији изабран Драгомир Касидолац
који је ову дужност вршио до маја 1939, када је именован за посланика у Швајцарској. У Лондон је као новоизабрани посланик ступио на дужност Иван
Субботић, чије је службовање у Британији везано за почетак Другог светског
рата, бомбардовање Велике Британије и долазак југословенског краља и владе у Лондон. Субботић је јула 1941. стављен на располагање, док је дужност
посланика вршио отправник послова Посланства Владимир Милановић.
Посланство у Лондону је половином 1942. подигнуто на ранг Амбасаде, а за првог амбасадора именован је Богољуб Јевтић 31. јула 1943, који је
на тој дужности остао до октобра 1944. када је пензионисан. У мају 1945.
постављен је и први амбасадор нове Демократске Федеративне Југославије
Љубо Леонтић.
Као и друга дипломатска представништва КЈ и Посланство у Лондону
је вршило више функција, међу којима су најважније биле: одржавање и јачање односа две земље, обавештавање о политичким догађајима у земљи у
којој се налази, заштита југословенских држављана и заступање југословенских интереса, давање упутстава подручном особљу и конзулатима на територији која је у надлежности Посланства и друге.
У надлежности овог посланства били су сви каријерни и почасни конзулати на територији Велике Британије и Доминиона (Канада, Ирска, Аустралиjugoslovenske države 1919. godine“, Istorija XX veka, Zbornik radova III, Beograd 1962,
345–386; Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, 563–564;
Бранко Петрановић, Миодраг Зечевић, Југославија 1918–1984, Збирка докумената, Београд 1985, 135; Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевства СХС 1914–1919,
Загреб 1920; Миладин Милошевић, Дипломатски односи између Краљевине СХС и Холандије 1918–1922 – континуитет дипломатских односа, прекид и њихово поновно успостављање, Архив, бр. 2, 2001, 127–145; Милоје Милојевић, Наши односи са другим
државама, Јубиларни зборник живота и рада СХС 1918–128, Београд 1928, итд.
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ја, Нови Зеланд, Малта, Тринидад, Јужноафричка Унија, Палестина, Египат),
а како је у надлежности овог посланства једно време била и Холандија, такође и конзулати на територији ове земље. Конзуларна мрежа се наслањала на
мрежу коју је наследила од Србије.
У склопу Посланства радили су аташеи и делегати разних министарстава (аташе за штампу – дописник Пресбироа МИП-а, просветни инспектор
Министарства просвете, војни аташе Министарства војске и морнарице, делегације Министарства финансија и други) за које је посланик КЈ у Великој
Британији, као једини дипломатски представник, био надлежан и координирао између њих и британских институција.3
Стање и значај архивске грађе фонда
Грађу Посланства Краљевине Југославије у Лондону преузео је Архив
Југославије октобра 1989. од Савезног секретаријата за иностране послове.
Према подацима из Записника преузета грађа износила је укупно 44 м, фасцикли 463, књига 92. Како су у склопу Посланства или при Посланству од
1918/1919. до 1945. деловали разни аташеи, делегати и инспектори, грађа која је проистекла из њиховог рада такође се затекла уз грађу Посланства.
Као најистакнутији дипломатски представник Краљевине Југославије
у Великој Британији посланик је био надлежан за све званичне државне представнике у земљи у којој је акредитован. Део тих делегација био је подређен Министарству иностраних дела, а део другим министарствима. Аташе за
штампу је био аташе Одељења за штампу МИД-а, а тек касније Централног
пресбироа Министарског савета КЈ (од 1929), да би 40-их, кад је Посланство
подигнуто на ранг Амбасаде, било формирано Дописништво у оквиру Амбасаде КЈ у Лондону. Ова грађа је тематски уклопљена у грађу Посланства.
Као посебна целина, у оквиру грађе Посланства налази се и грађа Просветног инспектора КЈ у Великој Британији. Просветни инспектор је био подређен Министарству просвете КЈ, са својим меморандумом, печатом и другим обележјима посебне институције.4
Увид у грађу Војног и поморског делегата Краљевине Југославије у Великој Британији (Архива војног аташеа), упућује на то да је овај делегат био

3

4

За историјат рада Посланства коришћена је грађа Посланства КЈ у Великој Британији
– Лондон (АЈ-341), затим фондови АЈ-Министарство иностраних послова КЈ-334-Персонални одсек (ПО) и Конзуларно-привредно одељење (КПО); Збирка Јована Јовановића Пижона (АЈ-80). За више информација о раду овог Посланства видети и историјску
белешку Посланство КЈ у Великој Британији – Лондон, у Инвентару фонда.
АЈ-334-84-253. Министар просвете предлаже 1920. године, очигледно због недостатка
средстава, да се укине просветни инспектор и да се прикључи Посланству али то није
усвојено, бр. 1979 од 26. августа 1920.
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подређен Министарству војске и морнарице. Грађа војног аташеа је разграничена од грађе Посланства.
Грађа која се односи на рад Српске делегације при Међународној комисији за снабдевање (Commission Internationale de Ravitaillement – International
Commission for the Purchase of Supplie5) у Лондону, такође је уклопљена у грађу Посланства као посебна тематска целина.
У току рада на сређивању и обради фонда извршено је издвајање око
22 м безвредног регистратурског материјала. Оно се пре свега односи на: пасошку и благајничку архиву, експедиционе листе, расходовање инвентара, дипломатску преписку куртоазног карактера, оверу разних докумената, заоставштине, судске доставнице, преписку у вези са утврђивањем држављанства,
пензије и друга акта административно-правне природе, административне
књиге без икакве вредности, али и акта која по свом садржају немају никакав
значај за историјска или друга научна истраживања.6
Грађа Посланства КЈ у Лондону је у релативно добром стању. Углавном је комплетна, изузев периода 1942–1945, што се превасходно односи на
поверљиву, односно политичку грађу. Такође, недостаје и један део књига
евиденција.
Архивска грађа је писана пре свега на српском, затим на енглеском,
француском, холандском, немачком и другим језицима. Врсте докумената које су заступљене у фонду јесу: извештаји, преписке, коминикеи, меморандуми, споразуми, уговори, новински чланци, билтени, експозеи, молбе, планови, спискови и друго.
Граничне године фонда Посланства КЈ у Великој Британији су 1918–
1945, а грађе 1918–1946.
С обзиром на чињеницу да су у регистратури акта политичке провенијенције завођена у поверљиви (заједно са строго поверљивим), а остала у
општи деловодни протокол, у току сређивања је испоштован степен тајности,
тако да су акта овог фонда класификована у две опште групе: поверљиву и општу архиву. Даље, узимајући у обзир надлежност ствараоца фонда, садржај
и врсту грађе, начин евидентирања и одлагања грађе, архивска грађа Посланства је сређена по принципу слободне провенијенције, облика функције и
делатности ствараоца фонда према следећој класификационој шеми:
5

6

Commission Internationale de Ravitaillement (International Commission for the Purchase of
Supplies) основана је августа 1914. између Француске и Велике Британије у циљу што
боље координације у снабдевању храном, муницијом, војном и поморском опремом, а
да би се избегла тржишна утакмица и инфлација. Касније су се овој комисији придружиле и друге савезнице, www.hansard. millbanksystems. com/written_answers/1915/CommissionInternationaledeRavitaillement (приступљено 29. августа 2016).
Видети Листу безвредног регистратурског материјала у досијеу фонда АЈ-341.
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I. Поверљива архива
1 . Велика Британија
2 . Холандија
3 . Краљевина Југославија
4 . Међународни односи
5 . Антидржавна делатност
6 . Економски односи Велике Британије и КЈ
7 . Репарације
8 . Међусавезнички дугови и зајмови
9 . Међународне организације, конференције и конгреси
10. Штампа и пропаганда
11. Протокол
12. Рад Посланства и Конзулата КЈ у Великој Британији
13. Разно
II. Општа архива
1 . Економски односи Велике Британије и Краљевине Југославије
2 . Краљевина Југославија
3 . Конзулати КЈ у Великој Британији
4 . Југословенски исељеници у Великој Британији
5 . Штампа и пропаганда
6 . Протокол
7 . Рад Посланства КЈ у Великој Британији
8 . Благајничка архива Посланства
9. Међународне организације, конференције и конгреси
10. Разно
11. Грађа Просветног инспектора КЈ у Лондону
12. Рад Српске делегације при Међународној комисији за снабдевање
III. Књиге евиденције
Фонд Посланство КЈ у Лондону је један од најзначајнијих и најчешће
коришћених фондова из групе дипломатских представништава Краљевине Југославије. Када је постао доступан за јавност, у Дипломатском архиву ССИПа, постао је и незамењив у прегледима спољнополитичких односа Краљевине
Југославије. Део архивске грађе овог фонда објављен је као критичко издање,7 а велики део је коришћен приликом научно-истраживачког рада за теме
о спољној политици Југославије између два рата.8
7

Месечни извештаји Југословенског посланства у Лондону (1930–1941), приредили Миодраг Зечевић, Миладин Милошевић, Београд 1991.

8

Навешћемо само неке примере: Živko Avramovski, Balkanska Antanta, Beograd 1986; Du-
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Велика Британија је између два светска рата била једна од водећих
европских сила, гарант мира. Циљеви њене спољне политике у овом периоду
су очување европске равнотеже, као и постизање трајног мира, а све то ради
економског просперитета Велике Британије, знатно ослабљеног после Првог
светског рата. Таква британска политика је значила и онемогућавање Француске да игра улогу водеће силе, да се у склопу тога повољно реше југословенско-италијански спорови и да се подржи јачање Италије на рачун Француске.
Посебан интерес 20-их година XX века (а повод је пре свега економски) Велика Британија је имала да се одржи и ојача економско стање Немачке, са којом
је успоставила веома чврсте предратне економске односе.9
Краљевина Југо славија је имала велики интерес да са великом савезницом одржава што боље односе, иако није увек изгледало да је Велика Британија у свему на страни Краљевине, па чак је водећи се својим практичним
спољнополитичким циљевима штитила интересе дојучерашњих противника. Ипак, Велика Британија која је помно по сматрала све одно се на Балкану
на Краљевину Југо славију гледала је као фактор стабилно сти у овом делу
Европе.
Такве ставове пратимо кроз грађу Посланства, пре свега политичку, која у овом фонду представља најважнију целину, посебно она која се односи
на међународне односе. Не треба, наравно, потценити ни остала документа
грађе. Значај ове грађе увећан је чињеницом да је због недостатка великог дела грађе фонда Политичког одељења МИП-а КЈ и неких од кључних посланстава КЈ (Париз, Рим, Берлин, Софија), ово најкомплетнији и најбоље очуван
фонд те врсте.
Свакако је тешко набројити све теме које се могу изучавати на овом месту, тако да ћемо дати приказ само дела тема које су запажене у току обраде
и сређивања грађе фонда.
У класификационој групи Велика Британија, кроз извештаје посланика, али и кроз разноврсну преписку може се пратити ток политичких догађаја
и британски ставови о свим важним питањима у Европи. Поред редовних
прегледа о раду влада Лојда Џорџа, Стенлија Болдвина, Бонара Лоа, Ремзија Мекдоналдса, Невила Чемберлена, Винстона Черчила, изборима, сменама
конзервативаца и лабуриста на политичкој сцени, ту су и анализе економских

9

nja Hercigonja, Velika Britanija i spoljnopolitički položaj Jugoslavije 1929–1933, Beograd
1987; Извори за историју међународних односа 1930–1940, 1–11, Београд 2005–2015;
Philip Hepburn, „The Origins of „Apeasment“ and Anglo-Yugoslav Reltions 1931–1937“,
Jugoslovensko-britanski odnosi, Beograd 1988; Милан Терзић, Југославија у виђењима
краљевске владе и намесништва 1941–1945, докторска дисертација.
D. Hercigonja, Velika Britanija i spoljnopolitički položaj Jugoslavije 1929–1933, 7–10.
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проблема и слично. За нас су посебно интересантни ставови британских
политичара о стварању Краљевине СХС и свему што се тиче унутрашње и
спољне политике Југославије (јадранско питање, црногорско питање, питање мањина, односи са Албанијом, Бугарском итд.), као и писање британске
штампе и ставови у јавности. У том смислу битна су гледишта Велике Британије о односима балканских држава, Балканском пакту и Малој Антанти.
Кроз грађу пратимо и рад британске владе на стварању пакта сигурности
– Локарно.10 Питање међународних односа у Европи током тридесетих година за Велику Британију добија посебан значај. Једно од главних питања које
пратимо кроз грађу јесте успостављање равнотеже у Европи стварањем тзв.
Четворног пакта 1933.11 Затим, учешће Велике Британије у свему што се догађало у Европи и свету јачањем Немачке и њеним ширењем, Минхенски споразум, наоружавање, објава рата, рат на мору, поморска блокада Немачке, став
Велике Британије према Шпанском грађанском рату, однос према европским
владама којима су Британци уступили гостопримство у току рата и друго.
Посебан значај имају извештаји из британских доминиона и протектората, посебно са Блиског истока пред Други светски рат, затим грађа о успостављању
независности Ирске, као и многа друга акта која осликавају значајну улогу
ове земље на европској сцени између два светска рата. Месечни извештаји
посланика о стању у Великој Британији редовни су и исцрпни од 1930. године, мада су и пре тога посланици мање-више редовно извештавали о важним
питањима у овој земљи. За праћење југословенско-британских односа важни
су разговори посланика са водећим људима у Форин офису и пријеми током
предаје акредитива британском краљу.
Британску спољну политику можемо посматрати кроз грађу о другим
земљама, посебно када су у питању суседне земље Краљевине Југославије.
Улога Велике Британије на Балкану посебно се може пратити кроз класификациону групу Штампа и Пропаганда, о чему ће бити речи касније.
Мањи део грађе осликава ситуацију у Холандији, пошто је Посланство
у Лондону било акредитовано једно време и у тој земљи: успостављање дипломатских односа Краљевине Југославије и Холандије, спољна и унутрашња политика Холандије, напад Немачке на Холандију, холандска влада у
емиграцији и друго.12
Кроз грађу у класификационој групи Краљевина Југославија могу се
пратити сви догађаји од стварања државе као што су питање признања КСХС
од стране других држава, енглески планови за федерално уређење Југосла-
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12

AJ-341-1-3, пов. бр. 290 од 13. октобра 1925.
АЈ-341-2-7.
АЈ-341-5-20.
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вије, стање у Црној Гори и деловање црногорских сепаратиста у Лондону
и лобирање у британском парламенту присталица Николе Петровића, посете енглеских политичара Југославији (Ситон-Вотсон, Едвард Бојл, Ноел
Бакстон, Викам Стид). Архивска грађа ове класификационе групе обилује
извештајима о приликама у Југославији, као и о њеној спољној политици.13
Такође могу се пратити извештаји енглеског војног изасланика у Југославији,
предавања британских јавних личности о Југославији у склопу Друштва за
Блиски и Средњи исток, али и у другим приликама, реакције на смрт Николе
Пашића, атентат у Скупштини и атентат на краља Александра I, затим посете
југословенских политичара, уметника и црквених великодостојника Великој
Британији. Занимљиви су и коментари водећих британских политичара о Југославији, рецимо Винстона Черчила о Југославији као „кључној земљи у
Европи“.14
Посебну целину у оквиру ове групе чине материјали о Југославији у
рату, који пружају податке о ситуацији пред његово избијање, евакуацији
краља и владе, доласку у Лондон, њиховом деловању у емиграцији, стању
у земљи. У оквиру тога треба нагласити извештаје амбасадора Богољуба Јевтића о разговорима са британским краљем и политичарима о ситуацији у
земљи, положају југословенске владе у избеглиштву, генералу Михаиловићу
и партизанском покрету,15 разговоре председника владе Божидара Пурића са
руским амбасадором Новиковим о могућности закључивања совјетско-југословенског споразума, извештаје са терена чланова мисије Фицроја Маклина
у Југославији и друго.
У склопу подгрупе Војна питања налазимо податке – од питања репатрирања заробљеника из Првог светског рата, набавке војних авиона, бродова и подморница за југословенску војску (посебно пред Други светски рат),
преко школовања и слања југословенских официра на обуку у Велику Британију, до рада југословенског изасланика у Лондону. У оквиру ове групе налазе се и разни материјали о Југословенима у Великој Британији, школовању
југословенских ђака, раду добротворних организација, као што су Друштво
српског Црвеног крста у Лондону, Југословенско друштво Црвеног крста у
Лондону и друга.16
Кроз документа у групи Међународни односи можемо пратити политичку ситуацију у Европи и свету од краја Првог светског рата до завршетка
Другог: од докумената који се односе на више земаља (општи материјали) и
13
14
15
16

Односи Југославије и других земаља могу се пратити кроз грађу групе Међународни
односи.
АЈ-341-7-26.
АЈ-341-8-29.
О овим темама биће више речи у оквиру група Опште архиве.
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осликавају токове Мировне конференције у Паризу17 и других међународних
скупова, па све до извештаја са ратишта у Другом светском рату. Посебне
целине приказују проблеме из домена рада Друштва народа: питање мањина
у оквиру новостворених земаља после Првог светског рата (у Југославији,
Чехословачкој, Грчкој, Пољској и другим) као и питање разоружања које је
било актуелно све до друге половине 30-их година.
Најзначајнији део групе Међународни односи чини грађа о појединачним земљама, односно унутрашњим и спољнополитичким приликама у земљама Европе и света. За нас су најважнија документа која осликавају односе Југославије са тим земљама, пре свега оним које су је окруживале и са којима је Краљевина имала највише проблема. Грађа која се односи на Албанију,
Бугарску и Италију је најобимнија, мада не треба потценити ни грађу која се
односи на друге земље.
Југословенско-италијанске односе, актуелне током 20-их година, пратимо кроз редовне извештаје о догађајима у Италији и на југословенско-италијанској граници у Далмацији. Интересантни су подаци о зближавању Велике Британије и Италије, деловању Д’Анунција, питању поморске границе
са Италијом. Треба напоменути и меморандум делегације КСХС у погледу
решења јадранског питања, преписку америчког председника В. Вилсона и
савезника о јадранском питању и многим другим споровима који су до потписивања Римског споразума 1924. били веома актуелни између две земље.18
Односе Италије и Југославије пратимо и кроз извештаје Посланства КЈ у Риму.19 Кроз те извештаје може се сагледати и развој догађаја у Италији 20-их
и 30-их година, приближавање Аустрији, Мађарској20 и Немачкој, анексија
Абисиније и реакције Велике Британије и других земаља на тај чин и друго.
Значајан део грађе обухватају извештаји о Бугарској, пре свега о њеним
односима са Краљевином Југославијом. Односи ове две земље у многоме су
утицали на стабилност на Балкану, због чега су и Британци помно пратили догађаје у обе земље.21 Главни проблем између два суседа, осим разграничења и
пограничних сукоба, било је нерешено македонско питање, односно бугарске
аспирације према Македонији и подржавање антијугословенског покрета:
Македонског комитета, односно ВМРО-а, комита и других. Грађа о овој теми
посебно је богата 20-их година, а кроз грађу из 30-их можемо пратити тежње
две земље да нађу заједнички језик и да се Бугарска приволи за улазак у Бал-
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АЈ-341-13-43.
Исто.
Исто, пов. бр. 355, 9. мај 1930.
АЈ-341-27-88, пов. бр. 142, 19. фебруар 1934, Римски протокол између три земље.
Видети: Ž. Avramovski, Balkanska antanta, Beograd 1986.
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кански споразум, однос Бугарске и Мале Антанте,22 као и друге теме везане
за ову земљу.
Такође су веома значајни документи о односима са Албанијом, која је
убрзо после рата постала поприште борбе интереса Италије и Југославије.
Питање доделе Св. Наума Албанији, погранични спор између две земље који
се решавао пред међународном арбитражом, нашао је одјека у грађи.23 Редовни су извештаји и када је у питању утицај Италије у тој земљи (стварање тајног Балканског комитета 1926. ради ослобађања Косова и Македоније).24
Неоспоран је и значај грађе која приказује Немачку и југословенске односе са том земљом, посебно после доласка Хитлера на власт. Овде можемо
поменути разговор посланика КЈ у Немачкој Живојина Балугџића са Хитлером у Берлину о више значајних политичких питања: немачка спољна политика, бојкот немачке робе у западним земљама, однос Хитлера према Хабзбурговцима и друго.25 Треба указати и на ставове Мекдоналдсове владе према
пројектованој сарадњи између великих сила које укључују и Немачку, став
Немачке о италијанско-британском споразуму 1937. године,26 британском систему блокаде према Немачкој, као и на детаљне извештаје о почетку рата и
нападима Немачке на европске земље.
Не мање значајна грађа говори о политичкој ситуацији у СССР-у, совјетско-британским односима, подстицању комунистичке пропаганде, успостављању југословенско-совјетских односа и другим питањима.27
Значајна грађа се односи на друге европске и ваневропске земље као
што су Француска, Чехословачка, Румунија, затим Сједињене Америчке Државе, Јапан, као и на активности земаља у оквиру Мале Антанте и Балканског споразума.
Део грађе приказује ставове европских земаља о Шпанском грађанском
рату и деловању Комитета за немешање у Шпански грађански рат у правцу
спровођења Споразума о немешању, прохибитивних мера и мера контроле
Шпаније копненим и морским путем, учешћу Краљевине Југославије у раду
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АЈ-341-25-78, пов. бр. 283, 28. март 1933.
АЈ-341-21-64. Ово питање је решавано пред Конференцијом амбасадора, да би исход
нашло 1925. године када су обе стране пристале на понуђени Протокол о разграничењу.
АЈ-341-21-65, пов. бр. 151, 27. март 1928.
АЈ-341-29-97, стр. пов. бр. 242, 17. март 1934.
АЈ-341-30-98.
АЈ-341-31-106, пов. бр. 820, 10. јул 1941. Разговори совјетског дипломате Мајског и посланика КЈ И. Субботића о обнови дипломатских односа СССР и КЈ, ратној ситуацији
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Комитета, југословенском ставу према шпанском питању који је подразумевао немешање у сукоб и др.28
Тему о мађарском и аустријском ревизионизму можемо пратити и у грађи која се односи на Антидржавну делатност.29 Ревизионизам се одражава
како кроз деловање потомака династије Хабзбурговаца, Отона и других (пропагандни рад у Европи, пре свега у Великој Британији), као и кроз прећутну
дозволу за присуство антијугословенских снага на тлу Мађарске. У грађи се
налазе и докумената о хрватском сепаратизму (деловање Аугуста Кошутића,
Јураја Крњевића, Анте Павелића, Густава Перчеца, Ивана Перчевића), црногорском сепаратизму30 (у Италији, Великој Британији и САД), комунистичкој
пропаганди31 (посебно ширење револуционарне пропаганде међу југословенским исељеницима у иностранству и др.), македонској пропаганди32 (у иностранству и злочини тзв. македонствујушчих у Јужној Србији, везе Ванче
Михајлова са хрватском емиграцијом и друго).
Веома је значајан и део грађе који приказује економске односе Краљевине Југославије и Велике Британије: унапређивање југословенско-британских
трговинских односа потписивањем трговинских споразума и уговора33 и војно-економским преговорима две земље пред Други светски рат;34 економски
утицај Велике Британије у Европи; југословенско-немачки трговински односи и британски став према томе; економске и трговинске прилике у Краљевини Југославији и друго. За тему о југословенско-британским односима
интересантан је и досије о повластицама датим југословенској трговини у
Великој Британији.35 Део грађе илуструје британско-југословенске преговоре
о сарадњи у области размене, наоружавања и снабдевања што је резултирало
финансијским аранжманом о набавци војних авиона,36 споразумом о рудама
и другим споразумима.37
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

АЈ-341-35-121, Записник са XIII седнице Комитета, пов. бр. 1309, 30. јул 1937,
АЈ-341-42-134.
АЈ-341-43-136.
АЈ-341-42-133.
АЈ-341-43-137.
АЈ-341-46-142, Уговор о трговини и пловидби између Краљевине СХС и Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Ирске (1927); Извештај Ивана Субботића о трговинским преговорима Краљевине Југославије и Велике Британије о компензацијама и узајамној помоћи услед санкција према Италији и штете која је нанета југословенском
извозу; Југословенско-британски трговински споразум (1936).
АЈ-341-46-143; Записници са седница југословенско-британских експерата; споразум о
лиферацији руда.
АЈ-341-45-140.
АЈ-341-46-143, стр. пов. 2055, 22. децембар 1939.
Исто.
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Када већ говоримо о југословенско-британским економским односима
треба истаћи и документа о британским концесијама у Југославији (рудник
Трепча38 и други), о фирмама,39 Британско-југословенској трговачкој комори,
југословенским повлашћеним агенцијама у Лондону и Манчестеру, о учешћу
Краљевине Југославије у међународном Саветодавном одбору за жито и Међународном одбору за шећер, трговини у условима британске блокаде, југословенској економској и туристичкој пропаганди у Великој Британији итд.
У склопу тога је и питање репарација, које је окупирало европску јавност све док из познатих разлога није стављено ад акта. Проблем репарација
се преламао са разним економским и финансијским питањима. У класификационој групи Репарације срећемо следеће теме: питање немачких репарација, утврђивање мађарских, аустријских и бугарских репарација, мораторијум
на дуговања Немачке, учешће Југославије на Међусавезничкој конференцији
у Лондону, ратни дуг Краљевине СХС/Југославије, Хуверов мораторијум и
друге. На квалитет грађе у вези са репарацијама, међусавезничким дуговањима и сличним темама, утицала је и чињеница да је дугогодишњи посланик
Ђорђе Ђурић био делегат при Комисији за репарације, као и члан многих експертских тимова за решавање питања дугова Краљевине Југославије према
другим земљама.
Разна питања која се тичу југословенских и међусавезничких дугова,
као и зајмова можемо пратити кроз материјале класификационе групе Међусавезнички дугови и зајмови. Ту је грађа о српским трговачким дуговима у Великој Британији, црногорском предратном зајму од 5%, регулисању ратних дугова Велике Британије, Француске, Белгије, КСХС (Србије) и Румуније према
САД (везивање овог дуга са наплатом британског дуга у Европи, репарационим плаћањима и др.),40 покушајима југословенских власти да ублаже услове
за враћање дугова у Великој Британији, преговорима о југословенском државном зајму у Енглеској,41 намери да заједнички реши сва дуговања у Великој
Британији42 и другим питањима.
У класификационој групи Међународне организације, конференције,
конвенције и конгреси материјали се односе на: рад Друштва народа и ОУН,
конференције у Хагу, Ђенови (1922), Поморску конференцију у Лондону
38
39

40
41
42

АЈ-341-86-249, Уговор између Радомира Пашића и Selection Trust Limited о откупу рударских концесија.
То су углавном уговори, статути и извештаји о раду британских друштава која су имала
власништво или концесије у Југославији, а овде се налазе као последица легализације
тих докумената у Посланству.
АЈ-341-51-157.
АЈ-341-52-160.
АЈ-341-52-159.
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1930. („медитерански Локарно“) и учешће југословенских делегација на њима, доношење конвенција и њихову ратификацију, рад Међународне дунавске комисије и унификацију речног права на Дунаву и друга питања. У овој
групи посебну целину чини рад Међународног суда у Хагу (мандати чланова,
надлежности, заседања, котизације и друго).
У грађи класификационе групе Штампа и пропаганда може се видети обиље извештаја о писању британске штампе о разним домаћим, европским или светским догађајима. Пратимо и боравке британских новинара у
Југославији, као и присуство неких југословенских јавних радника у Великој
Британији. Читамо извештаје о Краљевини Југославији, њеним унутрашњим
и спољнополитичким приликама, односима са суседима, о Југославији у страним публикацијама и кампањи о одговорности за Први светски рат, (предавања Ситона-Вотсона, чланак Викама Стида „Ко је изазвао рат“ и његово
полемисање са Идит Дарам, књига Ситона-Вотсона „Сарајево“ у којој је Централне силе прогласио одговорним за избијање Првог светског рата, брошура
„Исповести“ Гаврила Принципа, немачка кампања о одговорности Србије за
Први светски рат и друго),43 о југословенским емигрантима у Великој Британији, црногорској пропаганди у иностранству, југословенској пропаганди
у Великој Британији, ситуацији у окупираној Југославији и другим темама.
Грађа опште провенијенције одражава рад Посланства и аташеа за штампу, а
касније дописника ЦПБ-а на пропаганди. Сазнајемо о деловању британских
публициста за и против Југославије (Дадли Хиткет, С. Ф. Мелвил и други),
уређивачкој политици британских листова („Блиски Исток – Near East“ и
др.), дистрибуцији разних књига као што су „Аутобиографија жене војника“
Флоре Сандс и друге, издавању југословенских новина на енглеском језику
„Јужнословенски Гласник – South Slav Herald“, писању канадске штампе о КЈ
и Канади, радио емисији на српско-хрватском на ББС-ију, оснивању и раду
Дирекције за информативну службу,44 сарадњи југословенских представника
са ББС-ијем, филмској пропаганди и другом.
О догађајима везаним за двор Карађорђевића, али и краљевске породице Виндзор, као и другим краљевским породицама сазнајемо у групи Протокол. То су подаци о рођењу, смрти, прославама рођендана чланова краљевских породица, путовањима, затим набавкама у Великој Британији за југо43

44

АЈ-341-57-175, Извештај Драгутина Суботића о предавању Идит Дарам у Историјском
институту Лондонског универзитета којим је настојала да докаже како је за Сарајевски
атентат одговорна Србија и дебата са Ситоном-Вотсоном који је имао супротно гледиште; превод писма Ситона-Вотсона уреднику Тimes-a под насловом „Сарајевски атентат“ и др.
Дирекција је основана по Уредби о оснивању Дирекције за информативну службу од
23. новембра 1942. као орган државне управе за сву делатност око прикупљања и растурања вести и информација.
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словенски краљевски дом и аудијенцијама посланика на британском двору,
школовању престолонаследника и принчева и другом. Посебну целину чине
документа везана за предлоге и доделу одликовања заслужним Британцима,
као што су Едвард Бојл, Ситон-Вотсон, као и Југословенима на раду у Великој Британији и југословенским исељеницима.
У класификационој групи Општа архива налазимо грађу која у великој мери допуњава сазнања из Поверљиве архиве. Тако у групи Краљевина
Југославија можемо допунити исту тематску целину из Поверљиве архиве,
на пример о раду Српске делегације при Међународној комисији за снабдевање и обнову у Лондону, затим о југословенској влади у Лондону и Каиру
у Другом светском рату, као и о југословенским избеглицама у Великој Британији, повратку у земљу 1945. и друго. Међутим, вредност ове групе је у
посебним целинама као што су Војна питања, са подацима о заробљеницима
из Првог светског рата, српским војничким гробљима, југословенским заробљеницима у немачким логорима, као и свему ономе што је било у надлежности војног изасланика у Лондону. Интересантни су и разни подаци из домена
просветног инспектора Драгутина Суботића: о репатрирању српских ђака и
студената, о југословенским ђацима и студентима на школовању у Великој
Британији, њиховом смештају и издржавању, просветном систему у Великој
Британији и КЈ, раду Школе словенских и источноевропских студија на лондонском универзитету, студијским боравцима југословенских професора у
Великој Британији, фондовима за помоћ Југословенима (Фонд Српског посланика у Лондону, Британски фонд за Југословене, Друштво српског Црвеног
крста)45 у Лондону, који су пре свега служили за стипендирање југословенских студената у Великог Британији.46 Документа говоре и о раду српског
Црвеног крста и других добротворних друштава (Фонд за помоћ деци или
Фонд сер Артура Маркама за помоћ рањеним српским војницима), као и о
заслужним појединцима као што су Евелин Хаверфилд, г-ђица Стоборт и многи други. На предлог Меморијалног фонда Елси Инглис ректор Универзитета у Београду Слободан Јовановић основаће 1929. катедру посвећену Елси
Инглис. Наилазимо и на предлог британског професора да се оснује фонд
Нил Фрејзер, која је умрла у Србији 1915. Овде се налазе подаци о раду Југословенског потпорног друштва у Другом светском рату, других потпорних
друштава, УНРЕ и др.
У групи Краљевина Југославија налазе се и подаци о присуству југословенских трговачких бродова у Великој Британији, куповини нових или
половних бродова и њиховој пререгистрацији, поморским незгодама и суд45
46

Ови фондови су настали 1916. године од добровољних прилога Британаца у циљу помоћи Србима и српској војсци.
АЈ-341-97-267.
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бини југословенских бродова у време поморске блокаде, мерама британског
министарства блокаде према страним бродовима и њиховом реквирирању,
дезертирању морнара, страдању бродова итд.
Податке о раду конзулата на територији Велике Британије и доминиона
и Холандије налазимо у групи Конзулати КЈ у Великој Британији и Холандији. У питању су почасни конзулати на територији Велике Британије, Ирске,
Канаде, Малте, Палестине, Јужноафричке Уније, Аустралије и Новог Зеланда, Тринидада, Индије, Египта (конзуларна агенција) и др. Једини каријерни конзулат постојао је у Монтреалу. Осим редовних извештаја о раду ових
конзулата, преписке о постављењима и сменама конзула, отварању и затварању конзулата, документа посредно садрже податке у вези са економским и
политичким приликама, југословенским исељеницима, антијугословенским
покретима.47
Делом кроз поверљиву,48 али углавном кроз грађу опште провенијенције провлаче се питања везана за Југословене исељенике у Великој Британији
и колонијама, као и у Холандији. Ова грађа садржи извештаје о бројном и економском стању исељеника у Великој Британији, Канади, Аустралији, Новом
Зеланду, Јужноафричкој Унији, условима за рад, положају радника,49 положају југословенских рудара у Холандији,50 организацији исељеничке службе
у Аустралији и Новом Зеланду, исељеничким друштвима у Јужноафричкој
Унији и Родезији, Холандији,51 Новом Зеланду. Кроз преписку о административно-правној проблематици исељеника (држављанство, развод, одштета,
пензија, осигурање, заоставштине) сазнајемо посредно о социјалном и имовинском статусу исељеника.
Грађа опште провенијенције у групи Протокол допуњује сазнања из
поверљиве грађе о истој теми, посебно када се ради о одликовањима и набавкама за двор (Картијеов накит и хавана цигаре за кнеза Павла, аутомобили
rolls royce за краља Александра и кнеза Павла, делови за аутомобиле, разне
тканине и др.).
Грађа о раду Посланства КЈ у Лондону лепо илуструје делатност овог
дипломатског представништва, кроз извештаје о раду, персонална питања,
акредитације, тако да допуњује грађу исте тематске целине у Поверљивој
архиви. Друга целина у овој групи је Визно-пасошка политика Краљевине Југославије са примерима захтева за визе и пасоше. Посебну тематску целину
47
48
49
50
51

АЈ-341-104-281.
АЈ-341-12-39.
АЈ-341-107-287.
АЈ-341-108-288.
АЈ-341-109-290.
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чини Благајничка архива, где се налазе подаци о разним трошковима Посланства и исплатама принадлежности, извештаји о приходима и расходима. Из
преписке о плаћању закупнина сазнајемо више о зградама Посланства КЈ у
Лондону, (осим главне зграде Посланства/Амбасаде у Queens Gate, помоћне
зграде за послаников стан и пријеме у Upper Grossvenor, закупу резервне зграде Посланства у Горингу, 1940, пресељењу дела архиве у ту зграду, посебним
мерама за заштиту у току бомбардовања Велике Британије, закупу зграде за
амбасаду ДФЈ у Харингтон Гејту (Кенсигтон) и друго).
На сређивању и обради грађе овог фонда радиле су виши архивиста
Лидија Опојевлић Хофман, архивиста Видосава Ераковић и виши архивски
помоћник прве врсте Весна Арсеновић.
После обраде и сређивања грађе фонд Посланства Краљевине КЈ у Лондону има око 21,50 м грађе, односно око 18,50 м архивске грађе и 3 м књига
евиденција, односно 152 кутије и 366 јединица описа, 57 књига евиденције.
Као информативно средство о грађи Посланства КЈ у Лондону урађен је
сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним
и тематским индексом.

