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Рудолф Шмит и пљачка архивске грађе
Пљачка и уништавање Државне архиве у Новом Саду1
у Другом светском рату
АПСТРАКТУМ: У току Другог светског рата архивска грађа која је припадала Државној архиви у Новом Саду више је пута пљачкана. Пљачке су организовале и извршавале нацистичке и војне
организације, односно државне институције и установе окупатора, којима је руковођено из Берлина, Беча, Загреба и Будимпеште.
На место комесара Државне архиве у Новом Саду окупаторска
власт је поставила Рудолфа Шмита, бившег службеника ове
установе. Он је на различите начине учествовао у многим пљачкама: као информатор и сарадник, као непосредни извршилац, као
обрађивач опљачкане архивске грађе. После рата Рудолф Шмит
је проглашен ратним злочинцем, односно кривим за злочин над културно-историјским споменицима. Реституцијом архивске грађе
никада није у потпуности надокнађен губитак који је Државна
архива у Новом Саду претрпела током рата. Штавише, враћен је
само мали део архивске грађе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: пљачка и уништавање архивске грађе, Државна
архива у Новом Саду (данас Архив Војводине), аустријски архиви, Рудолф Шмит, ратни злочин, реституција, повраћај архивске
грађе
Током ревизије Збирке Рудолфа Шмита, Ф. 438, у Архиву Војводине
2014. године, аутор овог рада је установио да је Збирка формирана од докумената која су за време Другог светског рата била опљачкана из Државне архиве у Новом Саду. Након рата документа су реституисана, од њих је настала
Збирка, а пљачка је проглашена ратним злочином. Аутор је потом усмерио

1

Данас Архив Војводине. Установа је виша пута мењала назив. Од оснивања 1926. називала се Државна архива у Новом Саду, потом од 1946. Војвођанска архива. Године
1951. име је промењено у Државна архива Аутономне покрајине Војводине, затим од
1957. Историјски архив Аутономне покрајине Војводине и коначно од 1970. Архив Војводине (Видети: A. Hegediš, M. Sekulić, Spomenica Arhiva Vojvodine 1926–1986, Arhiv
Vojvodine, Sremski Karlovci 1986, 7–21). У овом раду се користе различити историјски
називи установе, у зависности од тога како се они појављују у документима који су настали у различитим периодима и које смо анализирали.
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истраживање на подробно утврђивање чињеница о овој пљачки. Међутим, први резултати су показали да је Државна архива у Новом Саду пљачкана више
пута током Другог светског рата, да су у многим местима Војводине у то време такође извршене пљачке и уништавања архивске грађе, која се још увек
налазила код стваралаца, а према надлежности требало je да буде пренета у
Државну архиву у Новом Саду у наредном периоду, као и то да су опљачкани
и други имаоци архивске грађе. Утврђено је да је у више пљачки учествовао
и Рудолф Шмит. На основу ових резултата, истраживање је проширено на
целовито испитивање свих пљачки архивске грађе у надлежности Архиве,
према изворима који су нам били доступни, а потом на сумирање настале
штете и подробно анализирање улоге Рудолфа Шмита у пљачкама. У вези с
тим, истражене су и чињенице које говоре о процесу спроведеном након рата,
којим је Рудолф Шмит проглашен за ратног злочинца, а такође и документа
која сведоче о повраћају архивске грађе из иностранства.
Аутор је истраживао, анализирао, тумачио и валоризовао оригинална
архивска документа која се чувају у Архиву Војводине, као и архивска документа Аустријског државног архива (Österreichisches Staatsarchiv) у Бечу,
а која су била доступна југословенским телима која су радила на повраћају
архивске грађе из иностранства. Копије великог броја ових аустријских докумената и исписи из њих налазе се и у Архиву Војводине. На тај начин, у
овом раду нису само сабрана, систематизована и додатно актуелизована досадашња знања на ову тему, већ су у великој мери предочене и сасвим нове
чињенице, до сада непознате у стручној и научној јавности.
Ко је Рудолф Шмит?
Рудолф Шмит, рођен у Новом Саду 1903. године, био је комесар Државне архиве у Новом Саду за време Другог светског рата, када је извршена
пљачка вредне и драгоцене архивске грађе у којој је и он учествовао.
Још пре Другог светског рата, Рудолф Шмит се запослио у Државну
архиву у Новом Саду, о чему сведоче документа Краљевске банске управе Дунавске бановине под чијом надлежношћу се Архива тада налазила. Према подацима из персоналног досијеа, односно Одлуци коју је донео бан Дунавске
бановине Светислав Рајић, 1. августа 1938, „др. Шмит Рудолф, дипломирани
филозоф“ примљен је на радно место „дневничар-званичник“. Персонални
досије даље сведочи да је Шмитово запошљавање пропраћено и лекарским
уверењем у којем између осталог стоји: „Пошто је именовани по горњем налазу потпуно здрав, тако телесно као душевно, мишљења сам да је способан, да
се прими у државну службу“. Поводом запошљавања издато је и уверење Државног тужиоштва да се против Шмита не води никакав кривични поступак
и да до тада није био кажњаван; затим уверење Окружног суда у Новом Саду
да новоименовани службеник није под стечајем, нити под старатељством, ни-
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ти је над њим продужена очинска власт; као и званична сведоџба Градског
поглаварства да је Шмит „морално и политички исправан“.2
Већ првим увидом у Одлуку бана може се уочити нелогичност да се један дипломирани филозоф титулише као доктор. Ипак, остаје нејасно зашто
се ова нелогичност провлачила и кроз остале кораке у процедури приликом
запошљавања Рудолфа Шмита, јер је она присутна и у осталим документима
персоналног досијеа. Нејасноћа је тим већа што, како изгледа, Рудолф Шмит
није имао завршене ни основне студије филозофије. О томе, између осталог,
говори др Димитрије Кириловић, први управник Државне архиве у Новом
Саду, када је пред Анкетном комисијом за Срем крајем 1946. године сведочио против Рудолфа Шмита. Кириловић том приликом каже: „Рудолф Шмит
је био апсолвирани студент филозофије у Бечу [...] напомињем још и то да
је Рудолф Шмит потписивао себе на књигама које је штампао у Академији
наука у Загребу и Београду као ’доктор’, а да стварно докторат није имао.“
Пред истом Комисијом, исте године, у вези са титулом доктора, на сличан
начин је сведочио и др Бранко Магарашевић, тадашњи службеник Државне
архиве ФНРЈ (данас Архив Србије) и бивши директор Гимназије у Новом Саду.3 Осим тога, Кириловић је своје тврдње поновио у једном од своја два извештаја из 1949. године, које у рукопису можемо пронаћи у Архиву Војводине
у преписци између Војислава Јовановића Марамбоа, начелника Историјског
одељења у Министарству иностраних послова ФНРЈ и др Марка Малетина,
тадашњег управника Војвођанске архиве.4
Рудолф Шмит је дао отказ у Државној архиви у Новом Саду почетком
1941. године с образложењем да није задовољан платом. У Одлуци бана др
Бранка Кијурина, којом се „уважава поднети отказ“, Рудолф Шмит се више
не назива доктором.5 Шмит се одмах прикључио раду Швапско-немачког културног савеза (Schwäbisch-Deutscher Kulturbund), у којем је уочи рата широко овладала оријентација ка „свесном прихватању националсоцијалистичке
идеологије и саображавању својих поступака политици Трећег Рајха“, те је
„ослањајући се на Немачку, ишао за тим да што више сузи простор за деловање органа југословенске државе.“6 Већ у априлу 1941, окупаторске власти су
2
3

4

5
6

Архив Војводине (АВ), Нови Сад, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине
– Нови Сад (1929–1941), 1929–1941, I Опште одељење, Персонални досијеи: Ш.
АВ, Ф. 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1944–1948), 1941–1950, Анкетна комисија, документација о ратним
злочинцима (АК): инв. бр. 33201, 33203.
АВ, Ф. 121, Архив Војводине (1926– ), 1926–1991, Реституције (Рст.), Списи по деловодном протоколу (СДП), 1949: Преписка Војислава Јовановића и Марка Малетина (П
ВЈ ММ).
АВ, Ф. 126, исто.
J. Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu, Institut za izučavanje istorije Vojvodine,
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наименовале Рудолфа Шмита за комесара Државне архиве у Новом Саду и
Историског друштва у Новом Саду, чије је седиште било у Архиви. Пошто је
Архива формално припадала територији Бачке, а фактички се налазила у Петроварадину у Срему, Шмит је наименован од мађарског команданта у Новом
Саду, генерала Бајора (Bajor Ferenc), али и уз решење усташког градоначелника Петроварадина Томе Угринића. Др Димитрије Кириловић у сведочењу
пред Анкетном комисијом за Срем описује да га је у властитом стану средином априла 1941. посетио Рудолф Шмит. Том приликом, Шмит је показао
документ којим је наименован у комесара, а затим је без икаквог примопредајног записника захтевао од Кириловића предају кључева Државне архиве
у Новом Саду. Уједно, забранио је Кириловићу даљи приступ у просторије
Архиве, одбивши му чак и молбу да дође бар по своје личне ствари (књиге,
научни рукописи, преписка и сл.). На дужност комесара Државне архиве у
Новом Саду Шмит је ступио 22. априла 1941. и при томе је једино Ивана Вајса, архивског послужитеља, задржао у служби.7 Иако је на место комесара
Архиве постављен од мађарских и усташких окупаторских власти, Рудолф
Шмит је поглавито радио за немачке окупаторске интересе. Он је као помагач
учествовао у пљачки архивске грађе из Државне архиве у Новом Саду, коју
су починили Немци, а такође је мањи део, али врло вредних докумената, непосредно опљачкао за себе, пренео их у Осијек, а одатле у Чехословачку куда
је побегао на крају рата.
Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини и Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача (у даљем тексту: Покрајинска комисија, односно Државна комисија), усаглашено су 1947. године донеле свака понаособ идентичну
одлуку да се Рудолф Шмит проглашава ратним злочинцем.8 Утврђено је да
је починио злочин над културно-историјским споменицима и да је крив за
издају, пљачку и намерно пустошење и рушење имовине, тј. „за пљачку, пропаст и уништење Државне архиве у Н. Саду, једног од најважнијих института Војводине“. Све релевантне чињеница на основу којих је одлука донесена, прикупила је Анкетна комисија за Срем коју је оформила Покрајинска
комисија. Анкетна комисија је 1946. године саставила елаборат Злочини на
културно-историјским споменицима и предметима у Срему, у којем једно

7

8

Novi Sad 1974, 65–66, 72.
АВ, Ф. 183, исто: инв. бр. 33200/1, 33203; АВ, Ф. 121, Рст., Строго поверљиви списи Државне архиве Србије (СП ДАС); Документи који се односе на реституције (ДР), 1975,
1980: Испис из аустриских архива у вези са спровођењем архивског споразума из 1923
године и реституције културних добара из Аустрије и забелешка о Морнаричкој библиотеци у Пули, 190.
АВ, Ф. 183, Одлуке: Ф. 7722; Картотека ратних злочинаца – Бачка и Барања: К2–Ш.
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од поглавља носи наслов Срамна улога Рудолфа Шмита.9 Елаборат је био
главни доказ на основу којег су Покрајинска комисија и Државна комисија
прогласиле Рудолфа Шмита злочинцем. Остале, врло важне доказе представљала су сведочења пред Анкетном комисијом за Срем. Осим др Димитрија
Кириловића и др Бранка Магарашевића, сведочили су још и Фрањо Малин,
службеник Одељења за социјалну политику Главног извршног одбoра Аутономне покрајине Војводине и шеф/управник Војвођанске архиве; као и Васа
Стајић, председник Матице српске, уз прилагање писма које је примио од
Берте Шмит, Рудолфове супруге.10
Шмит је проглашен ратним злочинцем у одсуству. Он је под оптужбом
Југословенског посланства да је опљачкао културна добра, ухапшен у Чехословачкој и депортован у тамошњи логор већ у октобру–новембру 1945. године. У Одлуци Покрајинске комисије стоји: „има се затражити његова екстрадиција како би се извео пред суд и привео заслуженој казни.“ Међутим, за
сада нисмо нашли доказе да је Рудолф Шмит икада испоручен Југославији,
нити смо открили где, када и како је живео, односно умро.
Организатори пљачки и уништавања
Централна улога Беча
Доказано је да су у пљачки архивске грађе у Другом светском рату учествовале многе политичке организације, државне институције и установе,
као и војна организација, односно њихови високи функционери. У погледу
архивске грађе које је по надлежности припадала Државној архиви у Новом
Саду, пљачка је била иницирана и организована са више страна – из Берлина,
Беча, Загреба и Будимпеште. Беч је, међутим, имао средишње место у ковању
планова и организацији пљачке, о чему убедљиво сведоче докумената која се
данас чувају у Аустријском државном архиву. На ову тему, нарочито исцрпно је писао Војислав М. Јовановић Марамбо у свом елаборату Југословенске
архиве у Другом светском рату, у којем износи искуства и сазнања која је
стекао као консултант Државне делегације Федеративне Народне Републике
Југославије за реституцију архивске грађе опљачкане од Аустријанаца и Немаца у време рата 1941–1945. (у даљем тексту Државна делегација за реституцију). Учествујући у реституцији обављеној између 1945. и 1948. године,
Марамбо је имао увид у велики број докумената окупатора која сведоче о
пљачки и уништавању архивске грађе. Садржаје ових докумената изнео је у
свом елаборату, који је био од велике помоћи југословенским стручњацима у

9
10

Исто, Злочини и злочинци (ЗЗ), Срем (опште, I–IV): III група масовних злочина окупатора и његових помагача почињених у Срему (III).
Исто, АК: инв. бр. 33200–33203.
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раду на повраћају архивске грађе. Објављивање елабората11 изазвало је посебну пажњу у Аустрији, те је на састанку југословенских и аустријских архивских експерата, у Београду 1979. године, тадашњи директор Аустријског државног архива др Рудолф Нек (Rudofl Neck) негодовао због објављивања.12
За време Другог светског рата сматрало се да „југословенски архиви
спадају у интересну сферу старе Аустрије, новог Остмарка, и да би Беч пре
него Берлин био у стању да на одговарајући високостручни начин искористи
’у немачком интересу’ тај богати и значајан плен“. Штавише, у једном од
извештаја директору Државног архива у Бечу (Reichsarchiv Wien),13 Државна архива у Новом Саду је означена као „немачки експлоатациони објект“.
Нацистичке организације задужене за пљачку архивске грађе имале су своје представнике у Бечу, док су државне и војне институције деловале преко
бечких архива. Готово сва архивска грађа, без обзира на то ко је од Немаца
организовао и извршио пљачку, отпремана је на обраду у Документациони
сабирни центар Југоисток у Бечу (Aktensammelstelle Südost), а одатле, најчешће, у Државни архив у Бечу и тамошњи Војни архив.14
Нацистичке организације
У јануару 1940, Хитлер је основао посебну нацистичку организацију
Операциони штаб Розенберг (Einsatzstab Rosenberg), названу по државном
руководиоцу Розенбергу (Alfred Rosenberg) који јој је био на челу. Циљ Штаба је био развијање и ширење националсоцијалистичке идеологије, што је
подразумевало и старање о културним добрима од значаја за Немце. На Розенбергов предлог, Хитлер је након почетних војних успеха на западу издао
у јулу 1940. опште наређење да се претраже све библиотеке, архиви и канцеларије окупираних земаља.15 Продором немачке војске на исток, ова акција је
проширена и на новоосвојене територије. Акцијом је руководио Гестапо уз
11

12
13
14
15

Иако је елаборат завршен много раније, он је први пут објављен тек после више од двадесет година у седам наставака: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.
22/ бр. 3, књ. 23/ бр. 1–3, књ. 24/ бр. 1–3, Матица српска, Нови Сад 1974–1976. У Архиву Војводине се чувају примерци свих седам објављених делова елабората повезаних у
једну целину: АВ, Ф. 121, исто, 1980: Из Зборника Матице српске 1974, 1975. и 1976. г.,
„Југословенски архиви у II светском рату”. Потом, након више од тридесет година елаборат је објављен у виду књиге под насловом: В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за
украденом историјом. Извештај о пљачки српских историјских докумената у Другом
светском рату и настојањима да се врате Србији, Југоисток, Београд 2010.
АВ, Ф. 121, Рст., Поверљиви списи (ПС), 1979: примљено 3. маја 1979.
Након Другог светског рата Аустријски државни архив.
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 86, 91, 92, 148.
Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof Nürnberg, Bd. II, Nürnberg 1947, 167; Bd. IV, 95–97; Bd. VII, 66, 68; Bd. X, 638; Bd. XXI,
520.
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помоћ Операционог штаба Розенберг. Један од најважнијих задатака акције
био је да се под контролу стави сва архивска грађа од важности за Немце ван
Немачке и Аустрије, који су били организовани у немачке народне групе, односно Народни савез Немаца (Volksbund der Deutschen) уколико се радило о
територији под контролом Мађарске.16
Друга нацистичка организација која је учествовала у пљачки архивске
грађе била је Немачка народна централа (Volksdeutsche Mittelstelle) под вођством државног руководиоца Химлера (Heinrich Himmler). Он је уједно био и
вођа СС трупа, које су на тај начин тесно сарађивале са Немачком народном
централом. Ова организација је основана 1937. године17 са циљем да спроводи националсоцијалистичке идеје међу Немцима, а нарочито у источној и
југоисточној Европи. Међу најважнијим задацима Немачке народне централе
било је и то да се под властиту заштиту и контролу стави сва архивска грађа
од интереса за Немачку и Немце.18 Руковођење овим послом је поверено вођи
стандарте (Standartenführer, пуковник) др Луиху (Wilhelm Luig), док је истим
поводом у Бечу основано посебно представништво под називом Публикациони реферат (Publikationsreferat) којим је управљао др Кралерт (Wilfried Krallert). Фактички, задаци и циљеви Немачке народне централе и Операционог
штаба Розенберг подударали су се у великој мери, те су ове две организације
тесно сарађивале. Њихови изасланици су одмах после 6. априла 1941. послати у Југославију, где су поред осталог учествовали у пљачки архивске грађе
која је припадала Државној архиви у Новом Саду.
Државне институције и установе
Највиша државна институција која је управљала пљачком архивске грађе било је Министарство унутрашњих послова у Берлину. Оно је имало циљ
да под своју контролу и надлежност стави све архиве у окупираним земљама.
Тим поводом, Министарство је већ по избијању рата 1939. године именовало опуномоћеног комесара за архивску заштиту. То је био др Ципфел (Ernst
Zipfel), директор Државног архива у Потсдаму и генерални директор свих
немачких државних архива.19
Министарство унутрашњих послова у Берлину је руководило пљачком
архивске грађе на територији бивше Југославије посредством Државног архи-

16
17

18
19

J. Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu, 122–127.
T. Luther, Volkstumspolitik des Deutschen Reiches 1933–1938. Die Auslanddeutschen im
Spannungsfeld zwischen Traditionalisten und Nationalsozialisten, Franz Steiner, Stuttgart
2004, 174.
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом…, 89, 187–188, 195–
196, 211.
Исто, 77.
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ва у Бечу, у којем је 1939. године централизована архивска делатност за територију Остмарка.20 Директор Државног архива у Бечу је био професор Бечког
универзитета др Битнер (Ludwig Bittner). У оквиру Државног архива у Бечу
постојало је посебно одељење, Архив дворске коморе (Hofkammerarchiv), које је имало засебну управу и зграду на другом крају Беча.21 Директор Архива
дворске коморе био је др Калбрунер (Josef Kalbruner). Највећи део опљачкане
архивске грађе која је припадала Државној архиви у Новом Саду допремљен
је у ово одељење.
Битнер је још 1940. године саставио план потраживања архивске грађе
од Југославије и предложио ангажовање „стручњака“.22 У овом плану није поменута архивска грађа која је припадала Државној архиви у Новом Саду. Ципфел је усвојио овај план у целости, али га је и допунио. Он је захтевао да се
у обзир узме и архивска грађа која би се односила на историју и живот немачког народа, што је другим речима подразумевало и архивску грађу са територије за коју је била надлежна Државна архива у Новом Саду. Допуњени план
је требало да представља основна упутства за др Шванкеа (Robert Schwanke)
приликом његове мисије у Србији на коју је послат 1941. године. Шванке је
био апсолвент на Семинару за источноевропску историју у Бечу, а 1938. године примљен је у Државни архив у Бечу с намером да се као службеник Архива изобрази у стручњака за Србију. На Битнеров и Ципфелов предлог, он је у
својству комесара за архивску заштиту додељен Штабу војног заповедника у
Београду (Stab des Militärbefehlshaber in Belgrad), који је био подређен Врховној команди копнене војске (Oberkommando des Heeres).23

20

21
22
23

H. Hutterer, T. Just, „Zur Geschichte des Reichsarchivs Wien 1938–1945”, у: Das deutsche
Archivwesen und der Nationalsozialismus: 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart, Klartext, Essen 2007, 314.
Након Другог светског рата Архив финансија и Дворске коморе (Finanz- und Hofkammerarchiv), као Одељење Аустријског државног архива.
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 77–82, 371–375; АВ,
Ф. 121, ДР, 1975, 1980: Испис из аустриских архива..., 12–14.
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 82, 187; T. Just, „Ludwig Bittner (1877–1945). Ein politischer Archivar”, у: K. Hruza (Hrsg.), Österreichische Historiker, 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei. Böhlau, Wien 2008, 300; H. Hutterer, T. Just, „Zur Geschichte des Reichsarchivs
Wien 1938–1945”, у: R. Kretzschmar (Hrsg.), Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus. 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart, Klartex, Esen 2007, 315, 324; T. Just,
„Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in der NS-Zeit”, у: Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs, Bd. 54/2010, Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs, Innsbruck
u. a. 2010, 108–109, 128; M. Stoy, Das Österreichische Institut für Geschichtsforschung
1929–1945, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Oldenbourg, München 2007,
345–347.
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Шванке није непосредно пљачкао архивску грађу Државне архиве у
Новом Саду, али је учествовао у проналажењу грађе, организовању пљачке и
обради опљачканог материјала. Примао је извештаје са терена, а у својим извештајима је посебно истицао велику важност Државне архиве у Новом Саду
за немство и Немце. Према упутствима која је добио од Битнера, Шванке је
требало да се бави само архивском грађом коју је затекао у Београду, што је
било у супротности са упутствима добијеним од Ципфела. Размимоилажења
у схватању надлежности резултирала су конфликтом између Битнера и Шванкеа. Битнер је, очито, зазирао од нациста, којима је фиреровом наредбом од
1940. године била поверена улога контроле над архивском грађом у вези са
немачким народом ван Немачке, и није хтео да им смета. Међутим, и поред
могућих сукоба надлежности, Државни архив у Бечу је тесно сарађивао са
Немачком народном централом у Берлину и њеним представништвом у Бечу.
Након Шванкеовог повлачења у Државни архив у Бечу 1942. године, његово
место у Београду је преузео библиотекар Целтнер (Hermman Zeltner). Он је
са великом ревношћу наставио да испуњава исте задатке које је имао и његов
претходник.24
Још један службеник Државног архива у Бечу, који је имао значајније учешће у организовању пљачке Државне архиве у Новом Саду, био је др
Голдингер (Walter Goldinger). На захтев Битнера и Ципфела и интервенцију
Министарства унутрашњих послова у Берлину, Голдингер је послат у Земун
крајем 1942. године.25 С обзиром на то да је он у то време служио војску, његов премештај је морао бити испослован преко др Глеза (Edmund Glaise von
Horstenau), који је као заступник Врховне војне команде (Oberkommando der
Wehrmacht) заузимао место немачког опуномоћеног генерала у Независној
Држави Хрватској. После прекоманде, Голдингер је радио на прегледу и евидентирању архивске грађе у Земуну и у Државној архиви у Новом Саду, о чему је подносио редовне извештаје Битнеру. Не постоје докази да је Голдингер
непосредно пљачкао архивску грађу у Петроварадину.
Мађарска држава је у Другом светском рату такође била заинтересована за неовлашћено преузимање архивске грађе. Њени интереси су се односили на грађу пореклом из Бачке, која се великим делом још увек налазила
у местима где је настала, а другим делом у Државној архиви у Новом Саду.
Према извештају проф. др Алексе Ивића, одношење грађе се одвијало под
руководством министарског саветника Јесенског (Jeszenszky Andor), али и
других лица. Реферати о пљачки, који су писани 70-их година и чувају се у
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В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 21, 85, 127–128, 211–
212.
Исто, 223–230; АВ, Ф. 121, исто, 212–213, 223.
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Архиву Војводине,26 говоре да је архивиста Ембер (Ember Győző) из Мађарског краљевског земаљског архива (Magyar Királyi Országos Levéltár)27 добио
1942. године задатак да обиђе Суботицу, Сомбор, Сенту, Кањижу и Нови Сад
и да „сними стање архивске грађе“. Уједно је требало да посети и Државну
архиву у Новом Саду, са седиштем у Петроварадину, јер су Мађари желели да
архивску грађу важну за њихове интересе преместе у Нови Сад. С обзиром на
окупационе зоне, вођени су преговори између Независне Државе Хрватске и
Мађарске о подели архивске грађе из Петроварадина.28 Немци су на ове преговоре гледали са резервом, пошто су још пре тога Државну архиву у Новом
Саду убројали у своје интересе. Стога, Ембер извештава током своје посете
да је Архива у немачким рукама и да мађарске власти не могу да спроведу своје циљеве. Ипак, Немци су морали да воде рачуна о својим савезницима и да
одржавају привид њихове самосталности, те су са њима склапали споразуме
о подели архивске грађе. Др Марко Малетин је 1946. године извештавао да је
у Министарству спољних послова у Београду видео копије мађарско-немачких протокола у вези са раздеобом архивске грађе која је припадала Државној
архиви у Новом Саду.29
Немци и Хрвати су упућивали једни другима захтеве у погледу архивске
грађе. На крају, између њих је склопљен уговор о подели архивалија бивше
Југославије. Немци углавном нису имали обзира према хрватским захтевима,
нити су испуњавали оно на шта су се обавезали. Штавише, Немци су били
незадовољни због небриге Хрвата према Државној архиви у Новом Саду. 30
С друге стране, усташка Хрватска је одмах по свом оснивању донела
сопствене законске одредбе којима је „легализована“ пљачка и уништавање
културних добара, установа и организација.31 Припремање и спровођење ових
злочина, усмерених у првом реду против српске културне баштине, водила
је хрватска влада на челу са поглавником Антом Павелићем. Он је већ 25.
априла 1941. донео одредбу о забрани ћирилице, што је довело до тога да су
26

27
28
29
30
31

Исто, 1945–1964, 1974, 1990: Реферати о однетој архивској грађи у II св. рату (Реф.
II СР); Рст., Поверљиви списи Комисије за реституцију (ПСКР), 1947–1961: Пов.
167/947.
Данас: Мађарски национални архив (Magyar Nemzeti Levéltár).
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нарочито у Срему, али и у другим српским крајевима, уништавани сви ћирилски споменици, натписи, књиге и рукописи, односно спаљиване и пљачкане
библиотеке и архиви. Влада Независне Државе Хрватске је уједно формирала
неколико тела и канцеларија за спровођење злочиначких задатака, а кључну
улогу је имало Државно равнатељство за понову. У његовој надлежности је
била сва покретна и непокретна имовина која је „подржављена“. Такозвана
Понова, на челу са Јосипом Рожнаковићем, нарочито је била ангажована на
територији Срема, уз помоћ локалних усташких надлештава. Под њеним руководством, у Загреб је 1941. године пренета велика количина културних добара, превасходно српске православне црквене провенијенције.32 У том послу,
који је такође обухватао пренос архивске грађе, учествовале су и загребачке
установе културе и образовања: Музеј за умјетност и обрт, Хрватски народни хисторички музеј (данас Хрватски повијесни музеј), Археолошки музеј,
Етнографски музеј, Хрватски државни конзерваторски завод и Свеучилишна
књижница (данас Национална и свеучилишна књижница). При смештају одузетог материјала, помоћ је пружио Државни архив у Загребу (данас Хрватски
државни архив). Што се тиче архивске грађе Државне архиве у Новом Саду,
хрватска власт је тек накнадно уочили њен прави значај, видевши у њој компензациони материјал који би могла да понуди Мађарима.33
Војна организација
Голдингеров, а још више Шванкеов случај, показују да је немачка војна организација била сарадник државних институција и установа приликом
пљачке архивске грађе. Штавише, војна организација је имала и своју посебну мисију. У оквиру Врховне војне команде, мисијом је из Потсдама управљао шеф војних архива генерал артиљерије др Рабенау (Friedrich von Rabenau). Међутим, његови изасланици су проширили своју надлежност и на
архивску грађу која није војног карактера. У оквиру ове мисије опљачкана
је и архивска грађа Државне архиве у Новом Саду,34 а у њој је учествовао и
пуковник Хедл (Rudolf von Hödl), представник Војног архива у Бечу (Heersarchiv Wien).35 Овај архив након централизације аустријских архива није потпао под надлежност Државног архива у Бечу, већ је још од 1938. године био
подређен шефу војних архива. Директор Војног архива у Бечу био је Рудолф
Кислинг (Rudolf Kiszling), рођен у Великом Бечкереку (данас Зрењанин).36 Ге32
33
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36
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нерал Глез, који је у претходној каријери такође био директор Војног архива
у Бечу, управљао је из Загреба пљачком архивске грађе која је припадала Државној архиви у Новом Саду.37 Из Загреба су деловале и усташке војне јединице, те је потпуковник Ханаман опљачкао Архиву у корист загребачког Ратног
музеја и архива НДХ,38 чији је управник био Праунспергер Хадерсдорфски.
Мађарска војска је такође вршила пљачку и уништавање архивске грађе у
својој окупационој зони.
Пљачке и уништавања
Сеоба Државне архиве у Новом Саду, прве пљачке и уништавања,
учешће Рудолфа Шмита
Врло брзо након Априлског рата Државна архива у Новом Саду је исељена из зграде Петроварадинског магистрата у Јелачићевој улици у којој се
до тада налазила. Свака сеоба архивске грађе је и у мирнодопским условима
врло ризична, несигурна и угрожава заштиту културних добара, а нарочито
ако се обавља изненада, неплански, без стручног надзора и од стране окупатора којем није стало до националног културног блага окупираног подручја.
Осим тога, хрватска усташка власт није одмах уочили значај Државне архиве
у Новом Саду.
Рудолф Шмит је у извештају штапском руководиоцу Народне групе
Немаца у Осијеку, у марту 1942. године, изнео да су усташе услед усељења
у зграду Магистрата и недостатка простора најпре један део архивске грађе пренели на таван, а затим су целокупну грађу преселили у „војну зграду
преко пута“. У Шванкеовом извештају из јануара 1942, прецизирано је да је
усташка власт преселила архивску грађу најпре привремено у зграду поште,
затим одатле у Гарнизонску болницу и коначно у Гарнизонску команду. Сеоба Државне архиве у Новом Саду је завршена 26. априла 1941, а комесар
Архиве Рудолф Шмит је, према сопственом признању у извештају, предао
усташком градоначелнику Томи Угринићу архивску грађу Петроварадинског
магистрата, као и грађу Румског магистрата.39 Фрањо Малин је у сведочењу
пред Анкетном комисијом за Срем изнео да су „румску архиву“ усташе послале у фабрику папира.

37
38

39

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 54/2010, 233–235, 281; В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 148.
Исто, 94–95, 205–206.
АВ, Ф. 183, АК, инв. бр. 33202; ЗЗ, Срем (опште, I–IV), III, Злочини на културно историјским споменицима и предметима у Срему, 238; Д. Вулетић, Судбина културне баштине Срема…, том II, 66.
АВ, Ф. 121, исто: 128, 190.

З. Стевановић, Рудолф Шмит и пљачка архивске грађе...

105

Будући да је архивска грађа за веома кратко време неколико пута сељена она је у великој мери испретурана, помешана и оштећена. Иван Вајс,
послужитељ Државне архиве у Новом Саду, сведочио је пред Комисијом за
реституцију AП Војводине да на почетку рата није могао да долази у Петроварадин због порушених мостова, а када је коначно успео да дође затекао је
проваљена врата и однесене писаће машине, печате и други канцеларијски
материјал. Потом наставља: „После неколико дана када сам [опет] дошао затекао сам неке раднике који су бацали у двориште архиву, ја сам протестовао,
али су се неки од радника бунили, ипак су престали са бацањем и било им је
наређено да се по собама сва архива пренесе у зграду преко пута што је и учињено, јер је Шмит интервенисао, пошто је он водио бригу о архиви.“ Шванке
у својим извештајима говори о „жалосном стању“ Државне архиве у Новом
Саду и то прецизније описује следећим речима: „Веома много свежњева докумената је распарено, брдо изгужваних појединачних докумената или већ
сасвим уништених. На владарским писмима недостају жигови или су овде
једноставно остављени само празни омотачи.“ Бригу за Државну архиву у
Новом Саду је показао и Милан Јовановић Стојимировић, управник Државне
архиве. Међутим, он је у извештају Велибору Јонићу, министру просвете у
српској квислиншкој влади, предлагао да се замоле Немци „да своје интересовање покажу и у Новом Саду и у Петроварадину“, те да заштите тамошњу Архиву. Комесар Ципфел је такође захтевао заштиту Државне архиве у Новом
Саду и дао је пуну подршку Шванкеу да о том питању преговора у Загребу.
Према службеној белешци Државног архива у Бечу, која је састављена поводом Ципфелове посете у јуну 1942, Државна архива у Новом Саду је била
пломбирана и заштићена.40 Ипак, до краја рата, Архива је опет пала у немило
стање, те је архивска грађа развлачена и уништавана.
Фрањо Малин је пред Анкетном комисијом за Срем сведочио и о пљачки коју су извршили Немци. У свом исказу он тврди: „Концем априла [1941]
посетио ме у затвору један немачки наредник – био је пијан – и рекао ми да је
дошао у Петроварадин да из архиве однесе сав материјал, који је од интереса
за Немачку. Шта је и колико је однео не знам, јер га никад више нисам видео.“
Наиме, пљачку је извршио пуковник Хедл, који је формално био опуномоћеник шефа војних архива, а фактички изасланик Државног архива у Бечу.
Хедл је имао задатак да опљачка војно-историјску архивску грађу из периода
Аустријске монархије и Аустро-Угарске. Већ 30. априла 1941. пуковник Хедл
је дошао у Петроварадин и после седам дана однео је за Београд десет камиона, или око 4 вагона, архивске грађе Немачко-банатске граничарске регименте и Шајкашког батаљона. Пред Комисијом за реституцију АП Војводине,
40
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Вајс је изјавио да је овом приликом можда опљачкана и архивска грађа Великокикиндског крунског дистрикта, мада није био потпуно сигуран. Архивска
грађа је из Београда превезена у Документациони сабирни центар Југоисток
у Бечу. Тај посао је извршио виши војни архивски саветник мајор Курт фон
Регенауер (Kurt von Regenauer), који је такође заузимао позицију опуномоћеника шефа војних архива, а био је додељен Штабу војног заповедника у Београду. Према непосредном захтеву шефа војних архива Рабенауа, опљачкану
граничарску архивску грађу је преузео Војни архив у Бечу. Међутим, мањи
део ових граничарских списа се затекао и у Мађарској као група архивске
грађе која је названа „Тителски списи“. Међу њима је поред грађе Шајкашког
батаљона и Немачко-банатске граничарске регименте била и грађа друге провенијенције, из места у Бачкој, Банату и Срему, те грађа са подручја других
држава. Према преписци између Независне Државе Хрватске и Мађарске, о
којој је сведочио управник Историјског архива АП Војводине Сава Атанацковић, „Тителски списи“ спадају у грађу коју су опљачкали Немци из Државне
архиве у Новом Саду 1941. године.41
Посебну улогу приликом ове пљачке имао је Рудолф Шмит. Након наименовања у комесара Државне архиве у Новом Саду, он се у више наврата
писмено обраћао генералу Глезу у Загребу и извештавао га о стању у Архиви.
Иако садржаји тих извештаја нису у потпуности познати, можемо претпоставити да је Шмит у њима писао да се у Петроварадину налази важна архивска
грађа за Немце. За таквим материјалом је управо трагао пуковник Хедл, који
је врло брзо после пљачке у Петроварадину отишао у Загреб и ступио у службу код генерала Глеза. Др Димитрије Кириловић у свом сведочењу пред
Анкетном комисијом за Срем такође је сматрао да је Шмит пружао значајну
помоћ приликом пљачке: „По брзини времена што су Немци однели ову архиву у Беч јасно ми је било, да им је Рудолф Шмит био при руци и саопштио
им је које су се све архиве налазиле у овој Држ. Архиви.“ Крунски доказ за
саучесништво у пљачки јесте Шмитов извештај комесару за архивску заштиту Шванкеу да је граничарску архивску грађу испоручио Хедлу: „Ја сам му
изручио архиву бив. Немачко-банатског граничарског пешадијског пука бр.
12 (штабно место: Панчево) и бив. Шајкашког батаљона (штабно место: Тител), који су предмети затим од 7. маја 1941. одвучени у 8 камиона“.42
Иван Вајс је пред Комисијом за реституцију AП Војводине сведочио
да је Рудолф Шмит почетком јула 1941. добио налог од жупана „Вуковарске
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жупаније“43 Еликера (Jakob Elicker) да све матице Немаца пошаље за Вуковар. Вајс каже: „Шмит је то и учинио и мене са том архивом послао у Осјек,
а тада да одем у Вуковар са списком отпослатих матица. Ја сам био задржан
у Осјеку а и архива је враћена у Осјек. У септембру, некако пред крај, матице
су натоварене на 2 камиона и однете за Беч.“
У сведочењу Фрање Малина пред Анкетном комисијом за Срем говори
се још о једној пљачки Државне архиве у Новом Саду која се догодила на
почетку рата: „Затим сам установио да је Ратни музеј Н. Д. Х послао у Петроварадин подпуковника Ханамана и једног поручника и они су нешто однели
у Загреб, колико не знам. Просветно одељење преко Министарства просвете
Србије замолило је Министарство просвете Хрватске да се Војвођанској архиви врати њена архивалија.“ Иако је ово сведочење ушло у званични елаборат
и стручну литературу, за сада не постоје прецизнији докази и подаци о томе
шта је све овом приликом опљачкано, нити ко је све у томе учествовао.
Шми това пљач ка Др жав не ар хи ве у Новом Са ду из лич них
ин те ре са
Шмит је након рата настојао да докаже да је радио искључиво у интересу Државне архиве у Новом Саду и других установа са територије Војводине.
У доказивању му је помагала супруга Берта Шмит. Она је из замка Лемберк,
у тадашњој Чехословачкој, 17. децембра 1945, упутила писмо Васи Стајићу,
председнику Матице српске, тражећи помоћ приликом одбране њеног мужа
од оптужби за ратни злочин над културно-историјским споменицима. Уз слабије познавање српског језика, у писму између осталог стоји: „За време ове
пресељивање нем. Војне власти однели су један део архива. Мој муж није
могао преузети против тога ништа, јер немци су стајали на гледиште да је
то ратни плен, али ипак могао да сакрије најважније делове, т. на пр. Архиву
Вел. народног одбора у Н. Саду у год. 1918–19. Пошто после тога пресељивања мој муж остао је без хлеба и није хтео да ступи у служби Мађара и видео
да Немци и даље ће однети наш научни материјал, најбоље ће бранити наш
интерес кад би ступио у служби тадашње Нем. Народне скупине у Хрватској.
То је успео у таквој мери да је спречавао опљачкање архива и библиотеке
Српске православ. Патријаршије у Ср. Карловцима и у неколико манастира у
Фрушкој Гори и даљње опљачкање Држ. Архива у Н. Саду (Петроварадину)
у год. 1941–43.”
Наравно, Васа Стајић је пред Анкетном комисијом за Срем одбацио
тврдње из писма сведочећи на следећи начин: „Ја поводом овог писма нисам
ништа подузео, јер сматрам да је он Шмит крив за пљачкање и пустошење
43

У питању је Велика жупа Вука, која је постојала за време Независне Државе Хрватске.
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Држ. Архиве.“ Заиста, све наведене тврдње Берте Шмит су у потпуној супротности са чињеницама које су утврђене радом Државне делегације за реституцију, Анкетне комисије за Срем и Комисије за реституцију АП Војводине.
Наиме, Државна архива у Новом Саду је пљачкана и у периоду 1941–1943.
година, а опљачкана је и уништена такође архивска грађа, као и остала културна добра Патријаршијског двора у Сремским Карловцима, фрушкогорских
манастира и православних цркава. Што се тиче „Великог народног одбора
у Новом Саду у години 1918/19”, Берта Шмит је под тим очито мислила на
Народну управу за Банат, Бачку и Барању. Насупрот њеним тврдњама, ову архивску грађу Рудолф Шмит није сакрио од пљачкаша, већ ју је лично опљачкао. Штавише, доказано је да је Шмит и другу архивску грађу, односно „сав
важнији материјал и документе, које нису Немци однели са собом у Беч, покупио из архиве и опљачкао за своју корист“.44 Биле су ту матичне књиге,
карте и мапе, старе повеље и дипломе са додељеним привилегијама, путне
исправе, драгоцени раритети и многа друга вредна архивска грађа. На који
начин је Рудолф Шмит опљачкао ову архивску грађу најсликовитије је посведочио др Димитрије Кириловић пред Анкетном комисијом за Срем: „Дознао
сам [...] да су видели Рудолфа Шмита, како ујутру са празном ташном одлази
у Држ. Архиву, а у подне и у вече са пуном ташном излази из Држ. Архиве.“
Даље је доказано да је Шмит већ крајем 1941. или почетком 1942. године напустио Државну архиву у Новом Саду и отишао у Осијек,45 где је
као руководилац немачког Културног савеза организовао Домовински музеј
немачке народне групе, којим је и управљао. Драгоцену архивску грађу коју је лично опљачкао из Државне архиве у Новом Саду Шмит је понео са
собом у Осијек. Међутим, услед савезничког бомбардовања Шмит је морао
да напусти Осијек у октобру 1944. године. У писму Берте Шмит се тврди да
је њен муж спроводио наредбу немачких власти, којом је од њега захтевано
да пренесе највреднија музејска и архивска културна добра у замак Лемберк
у тадашњој Чехословачкој, близу Јаблона в Подјештједи и Либереца. На тај
начин, у Чехословачку је пренето 126 сандука архивске грађе, међу којима је
била и Шмитова приватна збирка старина. Већ смо закључили да је поменуто
писмо имало намеру да пошто-пото оправда поступање Рудолфа Шмита, те
у њему стоји да се Шмит у замку Лемберк, до 9. маја 1945. када су пристигле
совјетске трупе, бавио искључиво научним радом, да су он и његова жена живели у замку сами у првим данима након рата и да је он наводно ризиковао
живот и „бранио југословенске и чехословачке интересе“ чувајући архивску
грађу од „пијаних и пљачкајућих војника“. У писму се даље образлаже да је
44
45

АВ, Ф. 183, Одлука: Ф. бр. 7722.
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 203–204; АВ, Ф. 121,
ДР, 1945–1964, 1974, 1990: Реф. II СР.

З. Стевановић, Рудолф Шмит и пљачка архивске грађе...

109

Рудолф Шмит одмах након рата, на своју иницијативу, ступио у контакт са
Југословенским посланством и да је поводом тога шест пута одлазио у Праг.
Он се надао да ће га посланство заједно са грађом која је била код њега вратити у Југославију и да ће опет добити службу у Државној архиви у Новом
Саду. Међутим, после консултација са Београдом Рудолф Шмит је ухапшен
у Чехословачкој у октобру 1945, а потом у Југославији проглашен кривим за
пљачку, пропаст и уништење Државне архиве у Новом Саду.
Остала учешћа Рудолфа Шмита у пљачкама и уништавању
За послове обраде архивске грађе опљачкане у Петроварадину и Банату, Немачка народна централа је 1943. године ангажовала плаћеног сарадника Рудолфа Шмита, човека који је већ имао непосредно искуство у раду са
документима те провенијенције и садржаја, стечено службовањем у Државној архиви у Новом Саду у периоду пре Другог светског рата. Под обрадом
се подразумевало „преуређење“ докумената, тако да она буду приступачнија
немачким истраживачким интересима. Главни циљеви истраживања су подразумевали ревизионизам, то јест да се Србији лажно наметне кривица за
Први светски рат. „Преуређивање“ се састојало не само у одбиру докумената
и њиховом постављању у поредак другачији од затеченог, већ и у преправљању докумената: прецртавању изворних сигнатура и уписивању нових, као и
додавању разних забелешки мастилом. У Београду, обрадом опљачкане архивске грађе су руководили Шванке и Целтнер, а грађа која је допремљена
у Беч „преуређивана“ је под руководством научног кандидата Шрама (Josef
Schramm). Његови извештаји су драгоцени докази о садржају и количини
опљачкане архивске грађе.
Поводом интересовања Југославије за повраћај архивске грађе опљачкане у току Другог светског рата, Шванке је 1946. године извештавао и упозоравао аустријско Министарство спољних послова да би то био „посао
најделикатније природе“ и да постоји опасност од компромитовања многих
аустријских личности, с обзиром на „строго поверљиве радове изведене у
великом броју“ на дотичној архивској грађи. Стога, свако неприпремљено
изручење архивске грађе би могло да изазове најозбиљније спољнополитичке последице, те би пре изручења Југославији требало да се изврше додатни
„радови“ на документима.46
Што се тиче Рудолфа Шмита, он се након завршеног посла вратио у
осјечки музеј 1944. године. Међутим, у том периоду је посећивао и Петроварадин. Комисија за реституцију АП Војводине је установила да је Рудолф
Шмит те године учествовао у још једној пљачки архивске грађе Државне ар46

Исто, Рст., СДП, 1949: П ВЈ ММ; В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом
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хиве у Новом Саду, која је однесена у Беч. У овој групи архивске грађе су се
налазиле петиције српског народа из XVIII века, разни протоколи, пописи
становништва, планови насеља пре колонизације Немаца и Мађара, писма
знаменитих личности из историје Војводине, аутобиографија Васе Стајића,
грађа о патњама Срба за време Првог светског рата, текстови драма и друга
архивска грађа Друштва за Српско народно позориште и Збирка фотографија
војвођанских старина.47
Друге пљачке и уништавања Државне архиве у Новом Саду
Документа из аустријских архива доказују да је Немачка народна централа средином 1943. године о свом трошку допремила неспецификовану
архивску грађу петроварадинске Архиве у Државни архив у Бечу, у његово
посебно одељење, Архив дворске коморе. Садржај овог товара можемо само
да претпостављамо: према многобројним извештајима, рефератима и списковима захтева за реституцију, из Државне архиве у Новом Саду је у току Другог светског рата, поред већ утврђених пљачки, нестала и грађа Тамишке и
Бачко-бодрошке жупаније, Магистрата Града Новог Сада, Српског народног
Одбора 1848/49, као и матичне књиге.48
Приликом пљачки нису избегнути ни ситни лични интереси. Тако су немачки војници продавали деловоднике пиљарицама као хартију за завијање
робе, док су сандуке у којима је била архивска грађа Торонталске жупаније
користили за слагање војничког рубља. Рудолф Шмит се у извештају генералу Глезу,49 упућеном из Осијека у мају 1944, жалио на лоше стање у Државној
архиви у Новом Саду и молио га да спречи њено даље пустошење и уништавање. Том приликом је истакао да у Петроварадину влада опште мишљење
да су немачке војне власти одговорне за пропадање архивске грађе. У овом
извештају стоји и то да је Државна архива у Новом Саду током рата пет пута
сељена. Др Димитрије Кириловић је у сведочењу пред Анкетном комисијом

47

48

49

АВ, Ф. 121, ДР, 1980: Рад Мешовите југословенско-аустријске комисије (РМК) – Нерешени захтеви (НЗ); 1986: III свеска захтева – реституција (III с-р), 44; 1945–1964, 1974,
1990: Реф. II СР; 1947–1960, 1973: Извештаји о раду чланова реституционе комисије
(Изв. РК) – Извештаји Реституционе делегације у Аустрији 1949. г. (Изв. РД 1949),
Елаборат АПВ; Подаци о културно-уметничким добрима однесеним у иностранство
(ПКУ).
В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 219–222; АВ, Ф. 121,
Рст., Класификациона ознака 6 (КО6): III 690-8/1-72, 43, 46, 49–55; СДП, 1954: 159/54;
ДР, 1980: РМК – НЗ; 1981: Београд – састанак чланова и експерата – 20. VIII 1981;
1982: Забелешка о стању југословенских реституционих захтева према Аустрији; 1987:
Заседање Радне групе „Реституција”; 1945–1964, 1974, 1990: Реф. II СР; 1947–1960,
1973: Елаборат АПВ.
Ф. 183, АК, инв. бр. 33202; В. М. Јовановић – Марамбо, Потрага за украденом историјом..., 271–273.

З. Стевановић, Рудолф Шмит и пљачка архивске грађе...

111

за Срем говорио о 2–3 сеобе. Пред истом Комисијом Фрањо Малин је сведочио чак о шест сеоба. Он је најбоље описао тадашње стање архивске грађе у
Државној архиви у Новом Саду: „Она је сада поцепана, заблаћена, искидана,
изгужвана, распарена, тако да кад се очисти од макулатурне хартије с којом је
измешана (јер је требала бити послана у фабрику хартије, као што је била послана румска архива од усташа, а одобрењем румског швапског магистрата),
па кад се очисти од ђубрета видеће се да је она у великом делу немилосрдно
изгужвана и искидана и тако упропашћена. Даље су сви списи испретурани и
измешани да ће у многим случајевима бити тешко акт реконструисати.“
Пљачка и уништeње архив ске грађе код стваралаца и других
ималаца
Архивска грађа под надлежношћу Државне архиве у Новом Саду, а која
се још увек налазила код стваралаца, такође је била интересантна за пљачкаше. Окупатор је показао интересовање и за грађу која је била код других ималаца у Војводини, као што су верске организације, друге установе, приватна
лица и сл., где Архива није имала стварну надлежност иако је то била територија где је обављала своју делатност. Међутим, пљачкаши се нису обзирали
на надлежности, већ су пљачкали редом све што им се чинило вредно и што
су могли да искористе, те би се после ових злочиначких акција на истом месту нашле и ова и она архивска грађа, или би заједно биле уништаване.
За Немце је посебно била значајна архивска грађа из Баната коју су већ
1941/42. године више пута прегледали. Ципфел је наглашавао значај граничарске архивске грађе у Белој Цркви, као и то да се она налази под управом
мађарских трупа и да би је од њих требало откупити „на кило“. Шванке је
говорио о систематском истраживању у архивама у Вршцу, Белој Цркви, Панчеву, Бечкереку и Кикинди, док у исто време проф. др Алекси Ивићу, историчару и архивисти, то није било дозвољено.50 Пљачком банатских архива
је руководила Немачка народна централа, с тим да је непосредно извршење
пљачке поверено СС команди за спасавање (SS-Bergungskommando), којом је
командовао потпуковник Карасек (Alfred Karasek). Према аустријским документима и елаборату Анкетне комисије за Банат,51 ова јединица је у Вршцу
опљачкала архивску грађу Темишварске епархије и Вршачке епархије (односно Банатске епархије). У Бечкереку (данас Зрењанин) опљачкала је архивску
грађу Торонталске и Тамишке жупаније, као и цркава и црквених општина.
Од пљачке није поштедела ни Велику Кикинду, те је тако однесена архивска
50
51
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грађа Великокикиндског крунског дистрикта, општина и црквених општина.
Архивска грађа коју је СС команда опљачкала у Банату није прописно пакована, слагана и ређана приликом транспорта, већ је трпана у камионе незаштићено, онако како је узимана са полица. Нарочито велику штету, мешање
и раздвајање целина претрпела је архивска грађа из Бечкерека, пошто је на
путу до Беча најмање десет пута утоварена и истоварена из вагона. Један део
архивске грађе из Баната се налазио у Бечу већ 1942. године. Грађа је вожена
директно за Беч, али и у Берлин у седиште Немачке народне централе, а одатле накнадно за Беч. До краја, целокупна архивска грађа опљачкана у Банату,
у количини од 14 до 16 железничких вагона, завршила је у Архиву дворске
коморе у Бечу.
У извештајима и пријавама локалних архивских руководилаца и локалних архива, као и других установа, институција и организација, сачињеним
између 1948. и 1981. године, још једном су потврђене све до сада описане
пљачке на територији Војводине, али се говорило и о додатно утврђеним
пљачкама и уништавањима архивске грађе. Међутим, у већини случајева нема потпуних доказа, не знају су сви детаљи о томе ко је извршио пљачку или
уништавање, или где је опљачкана грађа однесена.
Што се тиче Баната, који је био под немачком окупацијом, додатно се
тврди следеће:52 У Кикинди су опљачкана писма Ђуре и Милете Јакшића,
у Вршцу архивска грађа Jеврејске општине, а у Бечкереку један део архивске грађе Града. Такође у Бечкереку, уништена је архива Jеврејске општине,
док је извесна количина неидентификоване грађе однесена на прераду, због
несташице папира. У Српском Итебеју су опљачкани катастарски листови,
облигације Земљорадничке задруге и документа Пољопривредне општине,
у Панчеву је опљачкана архива Jеврејске општине, а у Куману је немачка
окупациона Помоћна полиција (ХИПО), састављена из редова домаћег становништва, опљачкала архиву Соколског друштва. Уништена је и опљачкана
архивска грађа вршачких школа, манастира Месић и „војних комунитета“ Ковин и Бела Црква. Изузетно занимљива је и тврдња да је из Градског музеја
у Белој Цркви украдена повеља краља Стефана Дабише, братанца Твртка I
Котроманића, која је издата 1395. године.53
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АВ, Ф. 121, Рст., ПСКР, 1947–1961: Pov. 190/48; СДП, 1949: 286/49, 327/49, 458/49;
1954: 159/54; ДР, 1981: Архивска грађа Вршачке и Темишварске епархије (АГЕ), Записници о раду подгрупе за реституцију; 1945–1964, 1974, 1990: Подаци о уништењу јеврејских архива у току II светског рата 1959 г.; 1947–1960, 1973: Изв. РК – Изв.
РД 1949; ПКУ; АВ, Ф. 203, Покрајински секретаријат за образовање и културу (1945–
1971), 1945–1971, Комисија за реституцију културно-уметничких добара (КР), Поверљива преписка (ППр), 1949: 30, 56, 59.
Не знамо тачно о којој повељи је реч, нити можемо бити потпуно сигурни да се радило
о оригиналу. Познато нам је неколико оригиналних повеља краља Стефана Дабише од
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У погледу Бачке, која је била под мађарском окупацијом, додатно су
изнесене следеће тврдње: Приликом повлачења, Мађари су у Бачкој Тополи
уништили један део архивске грађе бившег Среског начелства, а други део
су однели у Бају. У Малом Иђошу, Мађари су однели пореске књиге, „те су
књиге пренете у неки дворац преко Дунава и тамо уништене“, а из Фекетића
су приликом евакуисања немачког становништва однесене матичне књиге,
које су „вероватно пренете у америчку или француску зону Аустрије, односно западне зоне Немачке“. Из Бача је у Мађарску однесена архивска грађа
Фрањевачког самостана, а опљачкан је и српски православни манастир Бођани. У Чонопљи је опљачкана, односно уништена црквена архивска грађа. Из
Сенте је однесена архивска грђа Предстојништва Градске полиције и Среског
начелства, вероватно у Централну полицијску управу у Пешту и делом у фабрику папира. Опљачкана је и грађа Градског поглаварства у Сенти, а делом
и Пореска управа, док је делом уништена у фабрици папира. У Сомбору је
рођака и потомак Ђуре Даничића пријавила да је код ње опљачкана приватна
збирка овог српског великана и да је однесено око 200 докумената из периода
XV–XVII век, писаних на старом српском и латинском језику. Најстарији документ је потицао из 1432. године, а међу документима је била и „преписка
са Вуком“. Мађари су из Сомбора однели архивску грађу Уједињеног радничког синдиката и мађарских културно-политичких организација, а Немци грађу немачких културно-политичких организација. Из Апатина је такође однесена архивска грађа политичких организација. У Кули је опљачкана архивска
грађа Општине, Среског начелства, Пореске управе, Јавног бележника, као и
грађа мађарских и немачких политичких организација. У Бајмоку је уништен
део архивске грађе Општине и сва грађа Jеврејске општине, а у Суботици грађа Jеврејске општине и јеврејских удружења. Уништена је и школска архивска грађа у Оџацима, Дероњама, Бачком Новом Селу, Каравукову и Парабућу
(данас Ратково). У Новом Саду су Мађари и Немци присвајали и међу собом
делили архивску грађу Дунавске бановине. Такође, опљачкана је и однесена у Сегедин архивска грађа Пољопривредне коморе за Дунавску бановину.
Тамо је делимично однесена и архивска грађа Дирекције ПТТ, а делимично
је уништена. Архивска грађа Ложионице у Новом Саду је пренета у Будимпешту, а једним делом су је Немци спалили у Шапцу приликом транспорта.

којих су две издате 1395. године. Једна се данас чува у Кућном, дворском и државном
архиву у Бечу, а друга у Британској библиотеци у Лондону. У вези са ове две повеље,
није потпуно познато како су доспеле до садашњег места чувања. Видети: С. Рудић,
„Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани”, у: Стари српски архив, год. 2005, бр.
4, Филозофски факултет у Београду и др., Београд 2005, 173–192; С. Рудић, „Повеља
краља Стефана Дабише браћи Семковић”, у: Стари српски архив, год. 2006, бр. 5, 2006,
157–171.
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Из депозита Окружног суда у Новом Саду су поред других драгоцености однесена и документа.54
Према аустријским документима, али и документима југословенске и
српске провенијенције, у многим местима Срема, који је био прикључен Независној Држави Хрватској, усташе су извршиле пљачку архивске грађе и
других културних добара. Ипак, највеће страдање су доживеле српске православне цркве и манастири, као и Патријаршијски двор у Сремским Карловцима, који су опљачкани 1941. године. У Двору су опљачкане драгоцене средњовековне и нововековне повеље, дипломе и друга документа која говоре о
српским владарима и српским привилегијама, као и архивска грађа Српског
покрета у Војводини (Српског народног одбора) 1848/49. године, који је једним делом, као што смо већ видели, такође опљачкан и из Државне архиве у
Новом Саду.55
Свој плен из Патријаршијског двора усташе су однеле у Загреб, а оно
што је остало обезбеђивао је Операциони штаб Розенберг док није пренето
у Беч. Међутим, Хрвати су део свог плена предали накнадно Државном архиву у Бечу 1942. године. На исто место, из Загреба је пребачен и велики део
опљачкане грађе цркава и манастира, а према неким извештајима један део
је однет и у Ватикан. Помиње се и пљачка архивске грађе Руског двора, самостана гркокатоличких редовница у Шиду, Jеврејске општине у Руми, као
и архивске грађе из Сремске Митровице. Према сведочењу Фрање Малина,
грађу из Руме Немци су уништавали у фабрици папира.56
Укупна штета
Према сведочењу др Димитрија Кириловића пред Анкетном комисијом
и његовим рукописним извештајима из 1949. године, у Државној архиви у
Новом Саду је пре рата било око 30 вагона архивске грађе. Нажалост, пре
рата никада нису израђене потпуне архивске евиденције са тачним пописом
целокупне архивске грађе, а постојеће евиденције су током рата такође нестале, односно опљачкане. Због тога, никада до сада није могло са потпуном
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АВ, Ф. 121, Рст., ПСКР, 1947–1961: Pov. 167/47; ПС, 1959: Pov. 01-18-59; СДП, 1949:
301/49, 337/49; 1954: 159/54; ДР, 1945–1964, 1974, 1990: ПП 1946, Реф. II СР; АВ, Ф.
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прецизношћу да се утврди шта је све из Архиве однесено и уништено. Ближе
податке о архивским фондовима, Кириловић је објављивао пре рата у Гласнику Историског друштва у Новом Саду, а током и након рата говорио је
о фондовима у различитим извештајима. Он је такође тврдио да је у Банату
било још око 50 вагона архивске грађе, која је чекала на пренос у Државну
архиву у Новом Саду. Међутим, због недостатка одговарајућих евиденција
и у овом случају је веома тешко да се прецизно утврди пљачка и уништење
архивске грађе.57
Државна делегација за реституцију је проценила да је из Државне архиве у Новом Саду опљачкано укупно седам вагона архивске грађе, а из банатских архива још 14–16 вагона, што укупно износи 21–23 вагона опљачкане
архивске грађе са подручја Војводине. Марамбо у проценама иде чак и до 25
вагона.58 Међутим, ова процена није обухватила архивску грађу српске православне провенијенције која је опљачкана у Срему, нити грађу накнадно утврђених пљачки, након рада Државне делегација за реституцију и реституције
обављене 1945–1948. године. Није обухваћена ни архивска грађа коју је из
личних настојања опљачкао Рудолф Шмит. Мада се у овом случају ради о малој количини архивске грађе, међу њом су се налазила врло вредна и драгоцена документа. Анкетна комисија за Срем је у свом Елаборату проценила укупну штету на 200 милиона динара, премда је истинска штета непроцењива.
Реституција архивске грађе
Реституција из Хрватске
Реституција се није базирала на споразумима, уговорима и другим
писаним актима, већ на међусобној сарадњи нових југословенских социјалистичких институција и установа. То се није показало нарочито плодотворним. Хрватско Министарство просвете је 1946. године известило да су Немци
однели грађу из Државне архиве у Новом Саду, али да највероватније ништа
није пренесено у Ратни музеј у Загребу. Последњу тврдњу, Министарство
није могло у потпуности да потврди све док се Музеју не би вратила грађа
која је тада била смештена у Градској гипсотеци. Др Димитрије Кириловић
је у свом извештају 1948. пренео речи професора Радослава Грујића да се у
магацину Државног архива у Загребу налази доста сандука са архивом и другим предметима из разних места у Срему, нарочито из Сремске Митровице.
Комисија за реституцију АП Војводине је замолила Државни архив у Загребу
57
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да достави списак однесене архивске грађе из Војводине. Међутим, Архив
је одговорио да не зна ништа о томе „шта су Нијемци однели од архивалија
Војводине“. Верујемо да се молба Комисије првенствено односила на пљачке
које су учиниле усташе, али о томе у штуром одговору није било ни речи. Не
само да није потпуно разјашњено шта су усташе опљачкале, већ ни то који
део опљачкане архивске грађе су предали Немцима, а колико и шта су уништили. На захтев Комисије за реституцију АП Војводине, Државни архив у
Загребу је 1948. године известио да није познато шта је у тај град враћено до
тада из Беча од архивске грађе.59
Културна добра фрушкогорских манастира су реституисана из Хрватске 1946. године и пренета у Патријаршију у Београду. Попис реституисаних
ствари је имао 90 куцаних страна, међу којима и мања количина архивске
грађе. Реституција је била отежана, јер нису могли прецизно да се дефинишу
реституциони захтеви, с обзиром на то да после рата више није било могуће
утврдити где се налазе инвентари фрушкогорских манастира.60
Реституција из Мађарске
Повраћај архивске грађе Југославији је регулисан Уговором о миру са
Мађарском 1947. године. Предвиђено је да Мађарска испоручи грађу која потиче са територија које су до 1919. биле под мађарском управом, а сада припадају Југославији. Уговором је дефинисана и реституција архивске грађе коју
је окупатор опљачкао у Југославији за време Другог светског рата. Мађарска
најпре није била спремна да обелодани садржај тајног Баденског споразума
из 1926. године, према којем је Аустрија испоручила архивску грађу Мађарској, а у ствари је требало да ова грађа буде испоручена Југославији. Временом, односи су побољшани, те је потписан Споразум 1958. године, којим је
потврђена спремност обе стране да регулишу до тада нерешена питања у
вези са архивском грађом, која проистичу из државног преуређења непосредно након Првог светског рата, али и то да су сва питања из времена Другог
светског рата решена, односно да је „Народна република Мађарска [...] предала Федеративној Народној Републици Југославији сва она културна добра
која потпадају под обавезу реституције, а која су доспела са југословенске територије на мађарску територију и овде могу бити идентификована.“61 У Државну архиву Аутономне покрајине Војводине, из Мађарске је 1957. године
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примљен један део архивске грађе, али нам није нам познато да је међу њом
било и оне која је потпадала под реституцију. У периоду 1958–1960. година
примљена је значајна количина архивске грађе, али је по основу реституције
враћено врло мало. За многе пљачке није било довољно доказа, а и оно што
је доказано Мађарска није могла да реституише, јер је велику количину грађе
прерадила у фабрици папира, односно уништила приликом повлачења својих
трупа.62
Године 1958. реституисани су „Тителски списи“. Укупно 128 пакета
преузела је у Будимпешти Делегација за реституцију културних добара из
Мађарске, а потом их предала Историјском архиву АП Војводине. Међу овом
грађом, чије је време настанка од XVIII до XX века, налазила су се и документа која нису пореклом из Титела. Наиме, у „Списима“ су била документа Среза Тител, Шајкашког батаљона, Немачко-банатске граничарске регименте,
Каменичког властелинства, Кулпинског властелинства, потом архивска грађа
из Шајкаша и области Бачке, Тамиша и Торонтала, али и грађа пореклом из
Пољске, Мађарске и Хрватске.63
Према извештају Савета за културу АП Војводине, путем реституције
из Мађарске је 1958. године такође примљена архивска грађа општина Бајмок, Стари Бечеј, Торжа (данас Савино Село) и Тител, као и други примерци
матичних књига, те је ова грађа подељена међуопштинским архивима у Суботици, Сенти и Новом Саду. Овом приликом су реституисане и четири карте.
По један примерак Генералне карте Војводства Србије и Тамишког Баната
предат је Географском институту ЈНА у Београду, Државном архиву НР Србије (данас Архив Србије) и Војвођанском музеју (данас Музеј Војводине),
док је одлучено да ће „Карта путева хрватске и славонске војне границе“
накнадно бити распоређена. До сада нисмо утврдили коме је карта предата.
Такође, реституисане су и стенографске белешке мађарског парламента, које
су предате Библиотеци Матице српске.64
Реституција из Аустрије
Прва реституција архивске грађе из аустријских архива обављена је
1945–1948. године. Југословенске захтеве је заступала Државна делегација за
реституцију, која се руководила процедуром за повраћај имовине из Аустрије
усвојеном од Савезника. Реституција је протицала у атмосфери у којој Аустријанци нису показивали ни мало добре воље већ су били склони опструкцији и
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избегавању својих обавеза, док је савезничка контролна комисија за Аустрију
ометала рад непрестаним формалним административним захтевима.65
Бивши комесар за архивску заштиту Шванке је почетком 1946. године
био ангажован у Државном архиву у Бечу на припреми архивске грађе за реституцију. Већ смо поменули да је он у својим извештајима објашњавао како
би реституцију требало спровести тако да аустријски интереси не претрпе
сувише велику штету и да се не дозволи компромитација многобројних аустријских личности. Наиме, требало је вратити што мање грађе која је однесена из Југославије и онемогућити стручњацима да утврде која су документа
остала у Аустрији. То је укључивало брисање фолијације докумената, као и
уништавање шлајфни којима су обележавана места одакле су вађена документа. Ова документа су издавана немачким идеолозима и пропагандистима који
су радили на припреми публикација од ратне важности и са циљем ревизије
историје. Шванке се бавио и брисањем многобројних ознака и прибележака,
које су на оригиналним документима записали разни „уређивачи“ и „ревизионисти“, као и уништавањем свих бележака и евиденција које су они сачинили. Поред тога, многе захтеве оштећене стране Аустријанци нису могли
да испуне приликом реституције, с образложењем да је велики део архивске
грађе уништен током рата.
Државна делегација за реституцију примила је у Бечу 1947. године
укупно 106 сандука архивске грађе пореклом из Петроварадина и Баната,
односно само један вагон од најмање 21 вагона опљачкане архивске грађе.
Ови сандуци су прослеђени из Беча возом непосредно Војвођанској архиви.
Међу реституисаном архивском грађом су биле књиге Вршачке епархије и
Темишварске епархије за које је одлучено да остану у Архиви и да се не
враћају у Вршац. Епархијске књиге су из Беча враћене непотпуно, док су
списи у потпуности изостали. Према списку Епархијског управног одбора
Православне епархије банатске, епархијска архивска грађа је 1941. године
садржавала 761 фасциклу списа и 590 матичних и других административних
књига. Такође, враћен је мањи део књига Немачко-банатске граничарске регименте без икаквих списа, затим архивска грађа неколико цивилних надлештава, као и матичне књиге за више места у Бачкој и Банату. Уопште није
враћена архивска грађа Шајкашког батаљона, Бачко-бодрошке, Торонталске
и Тамишке жупаније, Великокикиндског крунског дистрикта, Друштва за
Српско народно позориште, грађа из српских православних цркава и манастира и Патријаршијског двора у Сремским Карловцима, као ни друга до сада поменута грађа.66 Према образложењу аустријске стране, архивска грађа
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која недостаје је уништена. Наиме, због недостатка простора, значајан део
грађе је премештен у зграду аристократске школе Терезијанум, други део у
Депо за покретне ствари, а трећи у зграду Министарства финансија. Услед
ратних дејстава у априлу 1945, зграду Терезијанума је захватио пожар. Након
тога су се у њу уселиле совјетске јединице, док су Депо за покретне ствари
запосели Американци, те је архивска грађа уништена услед пожара и немара
Савезника. Грађа која је била смештена у Министарству финансија излучена
је у стару хартију. У бечкој фабрици папира, прерађено је 1944. око 20 вагона
опљачкане архивске грађе. Према Марамбоовом мишљењу, ова објашњења
су потпуно измишљена, јер су вредну архивску грађу Аустријанци сакрили и
нису желели да испоруче.67
Године 1950, из Беча је враћена 81 повеља и диплома опљачкана из
Патријаршијског двора у Сремским Карловцима, али нису враћене остале
дипломе и врло вредна документа, чије време настанка сеже чак и у XIV век,
нити је враћена грађа Српског покрета у Војводини 1848/49. године.68 Такође,
1957. године из Беча је реституисана мања количина матичних књига.69
Решењем Секретаријата за просвету и културу Савезног извршног већа
основана је 1958. Комисија за извршење Архивског споразума са Аустријом
и реституцију културних добара (даље: Комисија за извршење и реституцију), која је имала задатак да ради на реализацији међудржавног Протокола из
1958. године. Овај протокол је најпре предвиђао наставак извршења Споразума из 1923. године, према којем је Аустрија била дужна да Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца испоручи архивску грађу која се односила на територију
уступљену након Првог светског рата. Споразум је био извршен само у мањој
мери, а убрзо је дошло до новог рата. Поред тога, Протоколом из 1958. Аустрија се обавезала на реституцију културних добара опљачканих у току Другог светског рата. Комисија за извршење и реституцију је требало да утврди
обједињене југословенске захтеве, у чему јој је помагала и Војвођанска реституциона комисија основана 1959. године, као и стручњаци из редова архивиста и историчара који су прегледали архивску грађу у аустријским архивима.
Комисија за извршење и реституцију је даље имала задатак да посредством
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својих представника у Мешовитој југословенско-аустријској комисији усаглашава захтеве са аустријском страном.70
Мешовита комисија је 1961. године усагласила један део захтева, али
је аустријска страна након тога прекинула преговоре без икаквог испоручивања архивске грађе. Године 1964, Аустрија је предложила да се Југославија
одрекне дела захтева и да се реституција реши дипломатским путем, ван Мешовите комисије и Протокола из 1958, а потом се 1966. потпуно успротивила
наставку рада Мешовите комисије и Протоколу, уз предлог да се целокупни захтеви реше дипломатским путем. Такође, 1974. године, Аустријанци су
предложили да се питање реституције реши „једним потезом“ између две владе, а да се Протокол из 1958. примени на повраћај архивске грађе према Споразуму из 1923. године. Југословенска страна није прихватила ове предлоге,
већ је дипломатским активностима и обраћањем југословенских институција
и установа Аустрији успела да обнови рад Мешовите комисије на темељу целовитог Протокола из 1958. године.71
Делатношћу Мешовите комисије и југословенских стручњака који су
вршили преглед аустријских архива, у периоду од 1976. до 1990. године обављено је више кругова испоруке архивске грађе, уз непрестану опструкцију
са аустријске стране. Тврдило се да потраживања из Војводине не спадају у
Споразум из 1923, јер Југославији територију Војводине није уступила Аустрија већ Мађарска. Крио се садржај тајног Баденског споразума из 1926.
према којем је Аустрија испоручила архивску грађу Мађарској уместо Југославији. За многу опљачкану архивску грађу у Другом светском рату, југословенска страна није могла да пружи потпуно прецизне доказе о томе ко је и
када извршио пљачку и где је плен однесен, нити доказе да се грађа налази у
аустријским архивима. Аустријанци су и даље тврдили да је део опљачкане
грађе уништен приликом заузимања Беча од стране Савезника. Исто тако,
многа опљачкана архивска грађа је укључена у друге архивске целине, те
није било ни мало лако да се пронађе приликом прегледа архива. С друге
стране, Југославија је испоручила и додатне захтеве, које је објединила 1977.
године. Аустријанци су поново предлагали окончање свих преговора нудећи
глобално прагматично решење, које је подразумевало одустајање од многих
захтева, док су испуњавање већ усаглашених захтева одлагали са изговором
да чекају усвајање глобалног прагматичног решења. Такође, аустријска страна је нудила ксерокс копије и микрофилмове у замену за оригиналну архивску грађу.72
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Коначно, скоро сва враћена архивска грађа односила се на Споразум
из 1923. године, док је по реституцији враћено изузетно мало. Реституцијом
1978. године, Архив Војводине је добио документа Шајкашког батаљона. Међутим, није се радило о оригиналној архивској грађи, већ о неколико хиљада
снимака на микрофилму. Године 1990, у Архив је стигло неколико реституисаних књига Немачко-банатске граничарске регименте и један свежањ докумената Народне управе за Бачку, Банат и Барању.73
Реституција из Чехословачке
У вези са епархијском грађом из Вршца, која је реституисана из Аустрије 1947. године, у далеко мањој мери него што је опљачкано, и која је након тога смештена у Војвођанску архиву, стоји и реституција из Прага 1948. године,
када је Банатској епархији враћен један део опљачканих културних добара, а
између осталог и архивска грађа, односно 26 грамата и писама. О овој реституцији је у то време сведочио Градски музеј у Вршцу у свом саопштењу. До
сада, међутим, нисмо утврдили прецизне чињенице како је ова грађа доспела
у Праг.74
Осим тога, из Чехословачке је реституисана и архивска грађа коју је Рудолф Шмит опљачкао из Државне архиве у Новом Саду из личних интереса,
и коју је пренео у замак Лемберк. Ова грађа је у октобру 1945. одузета и званично предата југословенском посланству у Прагу. Убрзо затим, допремљена
је у Београд, али ипак још дуго није враћена у архив из којег је потицала.
Комитет за културу и уметност у Београду испоручио је 1947. године
Главном извршном одбору Аутономне покрајине Војводине 21 сандук, за које
се сматрало да садрже архивску грађу коју је опљачкао Рудолф Шмит. Међутим, приликом отварања сандука је утврђено да се у њима не налази оно што
је било очекивано, већ да су у њима највећим делом књиге из библиотека разних школа. Ипак, у сандуцима је било и 67 старих протокола и земљишних
књига из области Шајкашке који су смештени у Војвођанску архиву,75 али за
сада нисмо утврдили да ли је сачињен примопредајни записник који би нам
пружио детаљније информације о садржају материјала који је тада преузет.
Године 1948, делегација Војвођанске архиве је отпутовала у Београд
у Комитет за културу и уметност ради пријема архивске грађе коју је опљач-
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као Рудолф Шмит. Архивска грађа је евидентирана записником и запакована
у четири сандука, с тим да је Комитет преузео обавезу да сандуке отпреми
железницом у Нови Сад. Међутим, делегација Војвођанске архиве није била
у потпуности задовољна, јер је могла да преузме само архивска документа,
али не и књиге. У извештају др Марка Малетина, тадашњег управника, и
др Димитрија Кириловића, првог управника Државне архиве у Новом Саду,
стоји: „Сада је, међутим, комисија Комитета одређена за предају изјавила да
нам књиге не жели да преда, пошто их Комитет жели да преда београдским
научним установама, као што је то већ са једним делом учинио. Ми смо изнели разлоге да и књиге треба да се пренесу у Нови Сад, одакле су у своје време однесене. [...] Реституисани материјал припада оној покрајини из које је
однесен и свом бившем власнику.“ Књиге, ипак, нису пренете у Војвођанску
архиву, а по свему судећи ни архивски списи нису одмах били стигли.76
Историјски архив Аутономне покрајине Војводине је од Историјског архива Покрајинског комитета Савеза комуниста Југославије, 1959. године, уз
Комисијски записник, примио два сандука реституисане архивске грађе коју
је опљачкао Рудолф Шмит. Описи (називи) употребљени у Комисијском записнику за архивске списе се делимично поклапају са описима у Записнику из
1948. године. Може се закључити да се ради о истој архивској грађи, али до
сада није утврђено где су се сандуци налазили између 1948. и 1959. године.
Према Комисијском записнику из 1959. године, Архиву су тада предата само
два сандука од укупно четири која су евидентирана 1948. Међутим, међу документима која се чувају у Архиву Војводине постоји и Попис архивалија из
сандука Рудолфа Шмита. Он се, такође, делимично поклапа са Записником из
1948. године и говори о преостала два сандука. Попис није датиран и потписан, те није познато када су ови сандуци примљени у Архив.77
Обим архивске грађе коју је Рудолф Шмит опљачкао и однео у Чехословачку није велик. Међутим, овде су била обухваћена документа одабрана из различитих фондова и која припадају реду највредније архивске грађе
Архива Војводине. Највећим делом, ради се о документима из XVIII и XIX
века: матичне књиге, урбаријална документа, племићке дипломе, занатске
дипломе и привилегије, карте и мапе, пописи становништва, путне исправе,
пореске књижице, документа Новосадског и Петроварадинског магистрата,
такође документа Народне управе за Банат, Бачку и Барању, која је функционисала након Првог светског рата, али и друга вредна архивска грађа. Ипак,
од посебне вредности су племићка диплома и рачунске књиге из XVI века,
као и фрагменти богослужбених рукописа и рукописа римског права на перга76
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ментним листовима. Највећим бројем, ови фрагменти потичу из XIV и XV века, док је време настанка најстаријег међу њима XII–XIII век. Овај фрагмент
Бревијара је најстарији документ који се чува у Архиву Војводине, и уједно
представља један од најстаријих докумената у свим архивима у Србији и јединствен (раритетни) примерак укупне рукописне баштине у установама заштите културних добара Републике Србије.78
Збирка Рудолфа Шмита
Архивска грађа коју је опљачкао Рудолф Шмит и која је реституисана
из Чехословачке прикључена је у Архиву Војводине постојећим фондовима
и збиркама. Евиденције о предаји ове архивске грађе Архиву су у многим тачкама опште и непрецизне, а уз то, ми у овом случају не располажемо тачним
евиденцијама о прикључењу докумената у фондове и збирке, које вероватно
нису ни вођене. Без обзира на то, многа документа из ове групе архивске
грађе могу се идентификовати у следећим фондовима и збиркама Архива Војводине: Бачко-бодрошка жупанија, Народна управа за Банат, Бачку и Барању,
Збирка карата и планова, Збирка повеља и диплома, Збирка Штампата, Збирка грађанских личних докумената, Збирка канцеларијских књига; такође и
у фонду Магистрат слободног краљевског града Новог Сада, који се данас
налази у Историјском архиву Града Новог Сада, као и у другим архивским
целинама.
У једном периоду, после прикључења реституисане архивске грађе различитим фондовима и збиркама преостале су још само путне исправе Јевреја, које тадашњи архивисти нису могли да врате у фондове из којих потичу.
Од ове преостале архивске грађе формирана је посебна збирка. У једном од
старих водича,79 она је носила назив Збирка путних исправа Јевреја, али је
потом за њу устаљено име Збирка Рудолфа Шмита, на који начин је била уписана у Регистар фондова и збирки Архива Војводине. Према Препоруци из
1985. године „назив збирки даје се [...] по имену и презимену личности или
по презимену породице – првобитног власника чијим је радом настала“.80
Међутим, Рудолф Шмит никада није имао власништво над овом архивском
грађом, већ ју је опљачкао и неовлашћено држао. С друге стране, он је одаби-
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рао архивску грађу супротно свим архивистичким принципима и правилима,
узимајући документа из већ постојећих фондских целина, које је на тај начин
крњио и распарчавао. Према томе, нема основа да се група докумената коју је
Шмит одабрао руководећи се субјективним интересима, окупаторским принципима и нацистичком идеологијом, уопште назове архивском збирком и да
се сматра једном засебном архивском целином. Разуме се, поред тога што
Збирка Рудолфа Шмита не може да има валидност пред архивском теоријом,
она није одржива ни у архивској пракси. Досадашња пракса је показала да је
готово сва архивска грађа коју је Рудолф Шмит опљачкао и која је реституисана из Чехословачке, одавно већ прикључена архивским фондовима којима
изворно припада или другим тематским збиркама.
Коначно, ревизијом архивске грађе која је у Архиву Војводине обављена 2013/14. године, све архивске јединице Збирке Рудолфа Шмита прикључене су Збирци грађанских личних докумената, тј. њеној серији V Путне исправе, осим три архивске јединице које су прикључене Збирци Варија.81 На тај
начин се јединствена тематска грађа, тј. путне исправе, нашла у оквиру једне
збирке, а Збирка Рудолфа Шмита – формирана насупрот свим архивистичким
упутствима, теоријским поставкама и устаљеној пракси – је расформирана.
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