Ирена Колај Ристановић

УДК378.6(497.1)"1857/1950"

Преглед развоја оријенталних студија на тлу
бивше Југославије 1857–1950.
АПСТРАКТУМ: С намером да подсети на значај оријенталних
студија и њених достигнућа, сa освртом на студије и радове
југословенских оријенталиста, чланак укратко обухвата развој оријенталних студија у периоду од 1857. до 1950, од првог
турског извора објављеног на српском језику до оснивања Оријенталног института у Сарајеву. Као прилог истраживању
развоја истих, има за циљ да подсети на рад пун ентузијазма и
укаже на темељне вредности истраживања које су вршили пионири „југословенске“ оријенталистике, доприносећи бољем
разумевању елемената које краси мултикултурална средина, те
оних која су припадајућа различитим друштвеним групама а
део су заједничког културног наслеђа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: оријенталне студије, османистика, арабистика, иранистика, исламистика

Уместо увода
Немајући намеру да изнова истичемо, већ само да подсетимо на значај
оријенталних студија, одлучили смо се да представимо преглед развоја
истих на тлу бивше Југославије у периоду од 1857. до 1950. године. У нашем скромном покушају немогуће је поменути све радове и области научног интересовања, те библиографије истакнутих оријенталиста које броје и
по неколико стотина радова у простору који нам је дат, стога смо направили
избор и поменули значајније. Међусобни утицаји наука којима су се бавили
нераскидиви су, па су се ови научни радници често ослањали на елементе
једне како би објаснили и поредили одлике других.1 Овом приликом радове
1

Ислам је нераскидиво везао неколико цивилизацијских тековина, па је сасвим разумљиво што је бављење појединим наукама подразумевало познавање, понекад и одлично знање, пре свега језика оне цивилизације под чијим су се утицајем, у бројним
сегментима друштвеног деловања, настајале, развијале се и оставиле документарни
траг друге. Османлије су, доласком на јужнословенски простор у првој половини XV
века, донели и три језика, чији су утицаји остали трајно утиснути у нашој култури.
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смо поменули хронолошким редом (колико је било могуће), а тематски садржај је разноврстан.
Давне 1931. године, Фехим Бајрактаревић представио је достигнућа
југословенске оријенталистике, учествујући на XVIII конгресу оријенталиста одржаном у Лајдену под називом Les études Islamiques en Yugoslavie
I L’état actuel d’études Islamiques en Yugoslavie.2 На следећем, XIX конгресу, одржаном у Риму, у раду под истоименим називом, приказао је значајне
податке о развоју и резултатима који су постигнути на овом пољу.3 Исламолог Александар Поповић представио је, тридесет година касније, свој
пројекат Библиографски и аналитички преглед југословенске оријенталистике на XXVII конгресу у Ан Арбору, 1967. године.4 До сада, преглед
развоја османистичких, али не и оријенталних студија, а који смо користили у истраживању, приредила је Фазилета Цвико под називом Survey of development of Yugoslav Ottoman Studies.5 Није нам познато да је урађен преглед развоја студија туркологије, арабистике, те иранистике на простору
бивше Југославије.6

Развој оријенталних студија на тлу бивше Југославије
1857–1950.
До првих деценија XX века, дуги период турске владавине обрађивала
је наша историјска наука често једнострано и са тенденцијама које је захтевао политички развој неких националних стремљења не водећи довољно рачуна о правој научној објективности.7 Пре свега, турски извори бивају запажени након што је о њима говорио Вук Стефановић Караџић, указујући на
непознавање језика на којем су написана документа, а чији су садржаји
основ спознаје о дугогодишњем владању Османлија.8 Могло би се рећи да
2

3

4

5

6

7
8

Наслов би наговестио да је Ф. Бајрактаревић говорио о достигнућима исламистичких,
међутим, реч је о достигнућима из области оријенталних студија.
Anđelka Mitrović, Međunarodna afirmacija Fehima Bajraktarevića i jugoslovenske orijentalistike, Nur, v. 12, br. 40, Beograd 2004, 56.
Darko Tanasković, S kućom u svet, a sa svetom kući: Fehim Bajraktarević na međunarodnim kongresima orijentalista, Nur, v. 12, br. 40, Beograd 2004, 34.
Fazileta Cviko, „Survey of development of Yugoslav Ottoman studies“, POF, XXXVI, Sarajevo 1986.
Изузетан допринос дала је Бисера Нурудиновић, приређујући библиографије радова
пионира „југословенске“ оријенталистике, чији садржаји представљају незаобилазан,
својеврстан „приручник“, који нам је послужио као путоказ у изради овог кратког
прегледа: Bisera Nurudinović, Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1918–1945, Sarajevo 1986; „Bibliografija radova Gliše Elezovića“, POF, XIV-XV, Sarajevo 1969, 425–443;
Isti, „Bibliografija radova akademika Prof. dr Branislava Đurđeva, POF, XXVIII-XXIX,
Sarajevo 1980, 5–36; Isti, „Bibliografija radova dr Hazima Šabanovića“, POF, XXII-XXIII, Sarajevo 1973;
Ljubinka Rajković, Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata, Beograd 1968, 7.
Љиљана Чолић, Османска дипломатика са палеографијом, Београд 2005, 16–25.
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су оријенталне студије и студије османског језика основали ентузијасти, а
међу њима нашли су се многи признати стручњаци. Најпре су се бавили питањем исламизације српског живља и проблемом аграрне реформе, а затим
су покушали да направе преглед целокупне историје под османском влашћу.9 Стога, наше је мишљење да бисмо развој оријенталних студија могли
поделити у три фазе: прву, која обухвата радове објављене до средине тридесетих година прошлог века, све до покретања иницијативе Српске краљевске академије за прикупљање грађе на османском турском језику од важности за историју народа који су били поданици Османског царства, чиме
ова истраживања добијају институционалну подршку и прерастају у организовану научну делатност, чиме је обележена друга фаза развоја, те трећу која почиње оснивањем Оријенталног института у Сарајеву, 1950. године.10
Први турски историјски извор објављен на српском језику, 1857. године у Гласнику Друштва србске словесности, јесте превод султанске повеље
издате цариградском патријарху Кирилу 1855. године у преводу Панте Гавриловића.11 Сафвет бег Башагић,12 бечки ђак, први је започео прикупљање
историјске грађе за историју Босне, још током студија, а 1897. приредио је
Најстарији ферман бегова Ченгића и публиковао га у Гласнику Земаљског
музеја у Сарајеву.13 Часопис Гласник покренут је 1899. године као гласило
Земаљског музеја у Сарајеву. Првобитне дисциплине, чије би резултате часопис публиковао, биле су географија, историја, археологија, уметност, језик и књижевност и библиографија о Босни и Херцеговини. Значајан допринос развоју оријенталних студија даје оснивањем листа Бехар, 1900, као и
Друштва Гајрет, 1903. године. У првом броју листа Бехар, између осталог
је наведено: „Према нашем малом народу огромно је наше народно благо
сачувано у успоменама нашег исламског народа, да се таком грађом мало
који народ може подичити... опис ког краја, повијест градине какве, успомене ког рата, или јунака народног, како је народ сачувао особито треба да са9

10

11
12

13

Fazileta Cviko, „Survey of development of Yugoslav Ottoman studies“, u: POF, XXXVI,
Sarajevo 1986, 8.
Фехим Бајрактаревић је, учествујући на XVIII и XIX конгресу оријенталиста, оријенталисте поделио у три групе: прву, која се искључиво бавила истраживањем,
превођењем и објављивањем турских докумената „сачуваних у Југославији, а који
осветљавају историју неких области нашег Краљевства“, другу, која се искључиво
бавила историјом ислама, верског закона шеријата и трећу, „стандардима савременије науке“ наклоњених. Опширније у: Darko Tanasković, „S kućom u svet, a sa svetom kući: Fehim Bajraktarević na međunarodnim kongresima orijentalista“, Nur, v. 12,
br. 40, Beograd 2004.
Љ. Чолић, Османска дипломатика са палеографијом, 16.
Сафвет бег Башагић студирао је персијски и арапски језик на Универзитету у Бечу, у
периоду од 1895. до 1899. године, након чега постаје професор на Загребачком свеучилишту. Свеобухватно о делу Башагића у: Lejla Gazić, Naučno i stručno djelo dr. Safvet-bega Bašagića, Sarajevo 2010.
Vladimir Ćorović, „Naučni rad Zemaljskog muzeja“, Glasnik Zemaljskog muzeja za Bosnu
i Hercegovinu (GZM), XXVI, 1–2, Sarajevo 1914, 4–5.
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бирамо.“14 Оснивање културно-просветног друштва Гајрет било је резултат рада и настојања муслиманске интелигенције, које је у почетку имало
за циљ да помаже сиромашне ученике током школовања у средњим и вишим школама.15 Међутим, претходно утврђени циљеви друштава огледали
су се у очувању културног бића босанско-херцеговачких муслимана под
аустроугарском окупационом управом. Башагићев савременик Сејфудин
Кемура написао је бројне радове о историји верских заједница и њихових
богомоља на тлу БиХ. Обрадио је велики број вакуфнама и публиковао их
сукцесивно под називом Сарајевске џамије и друге јавне муслиманске грађевине у Сарајеву, најпре 1908.16 Дао је допринос и изучавању алхамијадо
књижевности, приређујући, заједно са Владиславом Скарићем, збирку песама, 1912, под називом Das Serbokroatiche Dichtunger bosnicher Moslims aus
dem XVII., XVIII. Und XIX Jahrhundert. Појава ове књиге означила је нешто
систематичнији приступ, до тада слабо истраженом корпусу босанске аребичке писмености.17
Садржаји радова објављених у Гласнику обогатили су знање оновремених оријенталиста, а истовремено њихови приређивачи, дали су допринос на пољу културног уздизања и просвећивања муслимана. Међу радовима који су у њему представљени у првој половини XX века јесу и прилози
Фехима Спаха, Рударски закони, 1913, Ћира Трухелке,18 Стари турски
аграрни законик за Босну, 1916, те Ризе ефендије Мудеризовића, Неколико
мухурова босанских валија, у коме је представио печате које су користиле
босанске паше у периоду од 1610. до 1863. године, праћене кратким биографијама паша и преводом садржаја утиснутог на печату уз претходни увод у
коме наводи врсте докумената које су оверавали „валински печати“.19 Исте
године, 1916, Сафвет бег Башагић представио је садржај грађе своје приватне библиотеке поделивши их на „науку о Кур’ану и коментарима на Кур’ан,
науку о традицији и збирке хадиса, шеријатско право и збирке децизија, религију и теологију, набожна дјела и молитве, мистику, логику и филозофију,
14
15

16

17

18

19

Нашим читатељима и сурадницима, Бехар, год. I, бр. 1, Сарајево, 1. мај 1900, 2.
О друштвено-политичким условима у којима су основана друштва у: Ibrahim Kemura,
Osnivanje kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Sarajevo 1985, 161.
Sejfudin Kemura, „Sarajevske džamije i druge javne građevine u Sarajevu“, GZM, XX, Sarajevo 1908; XXI, 1909; XXII, 1910; XXIII, 1911.
Alen Kalajdžija, „Stoljeće od pojave prve pjesničke zbrkealhamijado književnosti“:
<http://www.ibn-sina. net/bs/component/content/article/1688-stoljee-od-pojave-prve-pjesnike-zbirke-alhamijado-knjievnosti. html >
Ћиро Трухелка је први међу истраживачима са територије бивше Југославије објавио
осамнаест аката на турском језику, али без превода, у збирци турских докумената писаних на српскохрватском језику, 1911: Љиљана Чолић, Оријенталистичко дело Глише Елезовића, Београд, Приштина 1996, 45.
Riza ef. Muderizović, „Nekoliko muhurova bosanskih valija“, GZM, XXVIII, 1–2, Sarajevo 1916, 1–39.
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науку о диспутацији, лијепу књижевност, повијест и биографије, енциклопедијска дјела, лексикографију, граматику и синтаксу, астрономију и разна
дјела.“20 Област нумизматике у овом периоду остаје неистражена довољно.
Овим проблемом бавио се Ћиро Трухелка, дугогодишњи уредник Гласника,
у коме је и објављивао радове на ову тему. Представљајући збирку кованог
новца из Македоније дао је „преглед акчи“ додајући своја запажања о њиховом начину ковања и претпоставке у којим су ковницама исковане. На почетку рада наводи да се овим питањем први бавио оријенталиста Карабачек,
који је објавио такозване „мангуре“, коване у Босни за време Сулејмана II и
саопштио их 1867. у једном нумизматичком часопису.21
Често помињани, извори различите провенијенције о Косовском боју
навели су нас да не заобиђемо „најстарију турску вест о Косовском боју“ о
којој је писао Сафвет бег Башагић. У својој библиотеци поседовао је Iskendername, које је написао Ахмеди,22 савременик догађаја, певајући о бојевима и освајањима Мурата I, опевао је и догађаје у овој бици, а тумачење је
пренео Башагић.23 Османско културно наслеђе Македоније, те главног града
Скопља, детаљно је представио Глиша Елезовић24 у Гласнику Скопског научног друштва, у три свеске, наглашавајући „да је мали број места у којима су
се сачували толики стари споменици као што је Скопље. Читав низ џамија,
турбета, каравансараја, ханова и хамама, који су се у целини или делимице
сачували има у Скопљу чак из друге половине XV века“.25 Још 1910. године,
издао је Турско-српски буквар са вежбањима и речником,26 а 1922. покренуо
часопис Јужна Србија, у коме је почео да објављује турске изворе. Први
чланак посветио је биографији Ашик Челебије, скопског кадије, рођеног
1517. године у Призрену, по коме је брдо на коме су били његово турбе и те-

20

21

22

23
24

25

26

Dr. Safvet beg Bašagić, „Popis orijentalnih rukopisa moje biblioteke“, GZM, XXVIII, 3–4,
Sarajevo 1917, 207–290.
Ćiro Truhelka, „Jedan nalaz turskih akči iz Macedonije“, GZM, XXXI, 2–3, Sarajevo 1919,
99–118.
Песник, рођен у Сивасу у четвртој деценији XIV века. Певао о физици и психологији,
макрокозму и микрокозму: Safvet beg Bašagić, „Najstarija turska vijest o Kosovskom boju“, GZM, XXXVI, Sarajevo 1924, 95–99.
Исти, „Najstarija turska vijest o Kosovskom boju“, GZM, XXXVI, Sarajevo 1924, 95–99.
Глигорије Елезовић, средњошколско образовање стекао је у гимназијама у Цариграду
и Солуну, а 1901. постао је студент Велике школе, касније Универзитета у Београду.
Након што је 1905. године дипломирао, одлази на место суплемента гимназије у Пљевљима. Његов допринос оријенталним студијама другачији је од оног који је дао Фехим Бајрактаревић, пре свега захваљујући образовању на Универзитету у Бечу. Због
тога је рад Глише Елезовића често бивао на мети стручне критике.
Глиша Елезовић, „Турски споменици у Скопљу“, Гласник Скопског научног друштва
(ГСНД), I, Скопље 1925, 135–176.
Мита Костић „Нови турски извори за нашу историју“, Јужни преглед, 3, Скопље
1933, 132–134; Љиљана Чолић, Глигорије Елезовић: Просветитељ на размеђи цивилизација, Приштина 1999, 67.
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кија, а налази се североисточно од града Скопља добило име.27 Дајући допринос расветљавању историје града Скопља, саопштио је и кратку биографију, кадије Васи ефендије, угледног грађанина Скопља у истоименом часопису,28 а први покушај у нашој историографији турског периода да се објави
и проучи историјски материјал сакупљен по критеријуму статусне или сталешке припадности јесу његови радови посвећени дервенџијама.29 Елезовић
наводи да су у османском друштву постојале три групе повлашћених хришћана: војници, соколари и дервенџије. Осврћући се на османске законске
споменике из XVI века које је превео Хамер, бележи повластице које су ови
сељаци-чувари мостова, непроходних путева и кланаца имали, а затим се
враћа на фермане Мурата III из 1595. и ферман султана Мехмеда IV из
1680/1681. године, у којима се дервенџије помињу, а чувају се у селу Тресанча, и саопштава њихов превод.30
Све већи број радова написаних на различите теме наметнуо је потребу за оснивањем катедре на којој би се проучавање оријенталних извора институционализовало и тиме омогућила едукација о историјском, културном,
материјалном, те духовном наслеђу из периода владавине Османлија. Настојањем Фехима Бајрактаревића основан је Семинар за оријенталну филологију 1926. године на Филозофском факултету у Београду, што се може
сматрати почетком оријенталистичких студија на укупном простору Балкана. План студија на овој катедри био је усаглашен и у непосредној вези са
трагом који је дуга владавина Османлија оставила у нашој духовној и материјалној култури, те су се у њему као предмет изучавања нашли турски,
арапски и персијски језик. Персијски језик се у почетку предавао као курс,
заправо на нивоу персијских елемената у турском језику. Све предмете предавао је др Фехим Бајрактаревић, најпре као доцент, касније, од 1930. ванредни и најзад, од 1939. године, редовни професор. Интересовање за ову
групу, од њеног оснивања све до краја Другог светског рата, није било велико, те је у овом периоду студије завршило свега десетак студената.31 32 Фор27

28

29

30

31

Глиша Елезовић, „Гази Баба-Ашик Челебија“, Јужна Србија, књ. 1, бр. 1, Скопље, 15.
март 1922, 17–21.
Глиша Елезовић наводи да је Евлија Челебија у свом путопису написао да је Вејси
ефендија био „човек пун врлина, познати османлиски стилиста, у поезији се одликовао лаким и финим стихом, меким као свила“: Глиша Елезовић, „Знаменити муслимански гробови у Скопљу: Вејси ефендија“, Јужна Србија, књ.2, бр. 10, Скопље, 1.
август 1922, 50–52.
Љиљана Чолић, Глигорије Елезовић: Просветитељ на размеђи цивилизација, Приштина 1999, 74.
Глиша Елезовић, „Дервенџије: Један прилог за историју нашег народ под Турцима“,
Јужна Србија, књ. 2, бр. 10, Скопље 1. јун 1923, 321–329. Др Љиљана Чолић о овом
прилогу наводи да је упркос свим недостацима проистеклим из чињенице да је Елезовић располагао недовољним документарним узорком, одјек резултата које је остварио
на овом плану био очигледан: Љ. Чолић, Глигорије Елезовић: Просветитељ на размеђи цивилизација, 74–75.
Marija Đukanović, „Katedra za orijentalnu filologiju“: <http://bs. scribd.
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мирањем катедре задовољене су потребе едукације студената, али не и потреба да се истраживања врше континуирано и плански, којим би руководили истакнути оријенталисти, а вршила се на државном нивоу, чиме би свакако добила нову димензију. Поводом књиге Георга Јакоба Arabiche Berichte
von Gesandten an germaniche Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert,
1927, Бајрактаревић је написао научни преглед о помену Словена у књижевним делима арапских писаца, који су користили извештаје дипломатских
представника из арапских земаља.33 Научни преглед не садржи детаље о
Словенима и њиховим навикама, што би обогатило овај рад. Критички приказ песме о Мухамедовом рођењу, обогатио је и корпус његових радова.34
Често се оглашавао у Политици, настојећи да пише на разноврсне теме, поредећи мишљења европских и југословенских оријенталиста, али и историчара. У чланку Оснивање јаничара и Хаџи Бекташев благослов, настоји да
изнесе мишљење појединих турколога о периоду настанка „институције“ јаничара, њиховом начину регрутовања, такозваној девширми, о којој је било
помена и у путопису Евлије Челебије, а о којој поједини путописци нису говорили, а занимали су се за организацију војске на османском двору. Ипак,
наводи да се реч јаничар први пут помиње у раду византијског историчара
Дука. Не изоставља да покрене расправу о бекташијском реду и улози коју
су имали.35
Владислав Скарић је приредио Попис босанских спахија из 1123/1711.
године са исцрпним уводом и историјским подацима о варошима које се у
њему помињу, а незаобилазан извор јесте рад Ризе Мудеризовића у коме је
саопштио попис сарајевских занатлија из 1848. године, који су били „раздијељени на 25 разних корпорација, колико их је у главном тада и било“. Попис је нашао у сиџилу који се чува у Гази Хусрев беговој библиотеци. У раду је, најпре, сумарно представљен број занатлија у складу са занатима који-

32

33

34

35

com/doc/77342285/Orijentalistika-70#>
У осталим републикама бивше Југославије, универзитетски центри и катедре за проучавање оријенталне филологије основани су након Другог светског рата, а дотадашња
истраживања објављивана су у гласилима научних друштава. Катедра за оријенталну
филологију у Сарајеву основана је паралелно са оснивањем Филозофског факултета,
1950. Катедра подразумева мултидисциплинарни приступ изучавању оријенталних
студија и обухвата групу за арапски језик и књижевност, турски језик и књижевност,
као и персијски језик и књижевност. На самом почетку систематског изучавања језика, чије је познавање од опште важности за изучавање прошлости народа БиХ у
доба османске управе, посебно Бошњака, код којих је оријентално-исламска компонента остала трајно утиснута: <http//www.ff. unsa. ba/dokumenti/npp/orijentalnafilologija_NPP10_11.pdf>
Фехим Бајрактаревић, „Стари арапски писци о Србима и другим Словенима“, Српски
књижевни гласник, XXIII, Београд 1928, 140–145.
Фехим Бајрактаревић, „Српска песма о Мухамедовом рођењу“, ГСНД, III, Скопље,
1927, 189–202.
Фехим Бајрактаревић, „Оснивање јаничара и Хаџи Бекташев благослов“, Политика,
год. XXVIII, бр. 8144, Београд, 6–9. јануар 1931, 19–20.
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ма су се бавили, а затим попис имена истих (чизмеџија, сарача, мумџија,
зилџија итд.).36
Систематичнијој и организованијој обради докумената приступило се
након што је на конференцији у Српској краљевској академији, 23. марта
1931, којој су присуствовали чланови-историчари, одлучено да се оснује
Одбор за прикупљање и објављивање турске грађе о српској историји при
Српској краљевској академији (СКА), а за чланове су првобитно изабрани
Јован Радонић, Станоје Станојевић, Јован Н. Томић и Владимир Ћоровић.37
Несугласице и проблеми одложили су отпочињање рада Одбора, да би коначно децембра 1931. Секретаријат СКА известио Управу СКА да може
„отворити буџетску партију за рад Одбора за прикупљање и објављивање
турске грађе“.38 Обезбеђивање средстава омогућило је Одбору да започне
истраживање према плану оформљеном још у марту исте године, те се овим
послом руководило из Београда, са пододборима у Сарајеву и Скопљу. Организација је поверена Глиши Елезовићу и Јовану Радонићу у Државном архиву у Дубровнику и Македонији, а Владиславу Скарићу, тадашњем директору Земаљског музеја у Сарајеву, у Босни. Међу сарадницима за превод
грађе били су Неџиб Абдурахмановић, Фехим Спахо и Мехмед Спахо.39
Оснивањем Одбора, оријенталне студије, тачније османистичка истраживања добијају институционалну подршку и прерастају у систематску научну
делатност. Већ следеће, 1932. године, објављени су Турско-српски споменици Дубровачког архива из пера Глише Елезовића.40 У првом делу, најпре је
представио четири необјављена документа, затим препис осам фермана, датих хронолошким редом, издатих у периоду од 1477. до 1713. године. У другом делу, Елезовић је приложио снимке петнаест фермана и бујурулдија. На
крају зборника дат је речник страних и мање познатих речи, турцизама и
италијанизама.
Српска краљевска академија тражила је поново од Министарства просвете током 1935. да се одобре средства за прикупљање грађе у Цариграду и
за чланове групе одредила Глишу Елезовића, Фехима Бајрактаревића и Станоја Станојевића. Захваљујући овим истраживањима, Академија је објавила
Стари турски рукописи о рударским пословима и терминологији,41 те рад
36

37
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39
40

41

Riza Muderizović, „Popis sarajevskih zanatlija iz god. 1848.“, Glasnik Zemaljskog muzeja
u BiH, XLII, sv. 2, Sarajevo 1930, 8.
АСАНУ, СКА, бр. 189/931; Детаљније о томе у: Срђан Мићић, „О проблемима истраживања југословенских стручних делегација у архивима Беча и Цариграда“, Архив, 1–
2, Београд 2012, 42–43.
Срђан Мићић, „О проблемима истраживања југословенских стручних делегација у
архивима Беча и Цариграда“, Архив, 1–2, Београд 2012, 46.
Исти, 46.
Gliša Elezović, „Tursko-srpski spomenici Dubrovačkog arhiva“, Južnoslovenski filolog, XI,
1932, 7–88.
Владислав Скарић, „Стари турски рукописи о рударским пословима и терминологији“, Споменик СКА, LXXIX, књ. 62, Београд 1935.
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Садржина турских докумената Манастира Св. Тројице код Пљевља.42 43
Још пре наставка рада Одбора, Фехим Бајрактаревић објавио је прилог Једна бујурулдија о Првом српском устанку,44 који садржи факсимил обрађеног
документа, превод и коментар. Овај рад се може сматрати почетком научног
и критичког објављивања османских дипломатичких извора у бившој Југославији.45 Из читаве замисли Одбора проистекао је зборник Турски споменици у коме су обрађени фермани, берати, вакуфнаме, а несумњиво је у то време био највећи подухват оријенталиста са тла бивше Југославије. Напомене
Глише Елезовића у овом зборнику тематски су сврстане на биографије личности, тумачења чинова и различитих служби у османској администрацији,
појашњења етнографског карактера, тумачења појмова и топонима.46 Биографије утицајних личности османске администрације осветљавају живот и
деловање султана који су владали Османским царством од 1413. до 1566. године: Мехмеда I, Мурата II, Мехмеда II, Бајазита II, Селима I и Сулејмана I,
мамелучког владара Кансуха ал-Гурија, као и још неколико десетина представника турских власти чије је службовање било везано за наше крајеве
или су потицали одавде. Међу њима се налазе Бали бег Јахјапашић, Пир
Мухамед, Али ибн Абдулхај, Хусрев Бег, а посебна пажња посвећена је Сехабедин паши, Дукађинима и Херцеговићима. Податке о њима приређивач
је дао сучељавањем и допуњавањем домаћих и претежно турских извора и
литературе. Прилог о Херцеговићима својом опсежношћу представља мању
монографију.
У Елезовићев оријенталистички опус сврставају се радови из области
оријенталистичке нумизматике, лингвистике (дијалектолошка истраживања,
речник косовско-метохијског дијалекта), исламистике, као и тумачења дела
турских путописаца, израда биографија знаменитих личности османског доба. „Живот Евлије Челебије, турског путописца XVII века, није мање занимљив од његових описаних путовања“, навео је започињући „расправу“ о
пореклу, животу и делу овог путописца.47 Представљајући део Сејахат-наме, у коме је опширно описана београдска варош, дао је и тумачења титула
представника власти Београда, топонима, покушао да расветли која се личност иза појединих имена и функција крије.48 Иако је Елезовићев превод од42
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Фехим Бајрактаревић, „Садржина турских докумената Манастира Св. Тројице код
Пљевља“, Споменик СКА, LXXIX, књ. 62, Београд 1935.
Љиљана Чолић, Османска дипломатика са палеографијом, Београд 2005, 16.
Фехим Бајрактаревић, „Једна бујурулдија о Првом српском устанку“, ГСНД, XI, Скопље 1932, 145–157.
Љ. Чолић, Османска дипломатика са палеографијом, 16.
Свеобухватно о раду Глише Елезовића у: Љиљана Чолић, Оријенталистичко дело
Глише Елезовића, Београд, Приштина 1996.
Глиша Елезовић, „Евлија Челеби: Светски путник и путописац“, СКГ, XXXIV, Београд 1931, 515–525.
Глиша Елезовић, „Евлија Челебија о Београду“, Београдске општинске новине (БОН),
L, бр. 1, Београд, јануар 1936, 48–55.
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ломака Путописа садржајан и обогаћен „старинским стилом казивања“,
превод Хазима Шабановића је поузданији.49 Списи на османском језику који
су се нашли у Народној библиотеци у Београду омогућили су му да их у више наврата саопшти у виду чланака у рубрици Прилози за историју Београда и Србије у Београдским општинским новинама. Ови документи обухватају период од 1815. до 1853. године, од којих се већина односи на Београд,
а како наводи Елезовић, у Народној библиотеци чува се 110 оваквих докумената.50 Тридесетих година објављивао је у Политици под насловом Турски
извори за нашу историју, биографије Марашли Али паше,51 Хуршид Ахмед
паше,52 Сулејман паше Скопљака,53 те Силахдар Али паше,54 такође користећи документа „архиве београдског пашалука“. У вези са историјом Београда, превео је опис два турска похода на Београд, која су сачинили турски
хроничари Дурсун Бег и Ашик паша Заде.55
Мишљења и ставови укрштали су му се и супротстављали са другим
оријенталистима, а међу њима су Фехим Бајрактаревић, Хазим Шабановић
и Бранислав Ђурђев.56 Истраживање Бранислава Ђурђева, у периоду који
овај преглед обухвата, подразумевало је коришћење мађарских извора и резултирало занимљивим радом који говори о првој години ратовања Мехмеда
Соколовића у Банату, а обухвата значајне податке о првој опсади града Темишвара.57 Хазим Шабановић је дао велики допринос очувању културне
традиције муслимана такође пишући о знаменитим личностима османског
доба, Мурад паши, Ибрахим паши Новошехирлији, Ибрахим паши Пожешком и другима.58
49
50
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52

53

54

55
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57

58

Љ. Чолић, Глигорије Елезовић: Просветитељ на размеђи цивилизација, 61.
Глиша Елезовић, „Турски споменици за историју Београда и Србије“, БОН, LIII, бр. 9,
Београд, септембар 1935, 546–548.
Глиша Елезовић, „Главне турске војсковође из нашег устанка: Марашли Али паша“,
Политика, год. XXVII, бр. 8009, Београд, 24. август 1930, 5.
Глиша Елезовић, „Турски извори за нашу историју: Хуршид Ахмед паша“, Политика,
год. XXVII, бр. 8014, Београд, 29. август 1930, 1–2.
Глиша Елезовић, „Турски извори за нашу историју: Сулејман паша Скопљак“, Политика, год. XXVII, бр. 8028, Београд, 12. септембар 1930, 1–2.
Глиша Елезовић, „Силахдар Али паша: Четврти и главни турски војсковођа из српског устанка, према турским изворима за нашу историју“, Политика, год. XXVII, бр.
8043, Београд, 28. Септембар 1930, 10.
Глиша Елезовић, „Два неуспела турска похода против Београда у 15 веку“, БОН, L,
бр. 4–5, Београд, мај 1932, 325–330.
Свеобухватно о научном делу Бранислава Ђурђева у: Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva. Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola održanog u Sarajevu
4.decembra 2009, ANUBIH, knj. CXXXVI, Sarajevo 2010.
Бранислав Ђурђев, „Прва година ратовања Мехмеда Соколовића у Банату и прва опсада Темишвара“, Гласник Историског друштва у Новом Саду, књ. VII, св. 1–3, Нови
Сад 1934, 64–79.
Hazim Šabanović, „Murad paša Hrvat: Preporoditelj Osmanlijske države“, Muslimanska
svijest, god. I, br. 10, Sarajevo, 7. maja 1936, 1–2.
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Тридесетих година прошлог века, област оријенталних студија обележио је низ радова који су се бавили исламизацијом хришћанског становништва и пореклом муслимана у Босни. Најзапаженији су радови Ћира Трухелке О поријеклу босанских муслимана и Ширење ислама у Босни и Херцеговини, Владислава Скарића.59 Познато је да је Османско царство било теократска држава која је почивала на поштовању муслиманског канонског права – Шеријата. Више векова османска држава функционисала је у складу са
шеријатским прописима. Студије које су се бавиле темама из области шеријатског права, на виши ниво подигао је Мехмед Беговић, одбранивши докторску дисертацију под називом Развој шеријатског права у Југославији
1930, а затим и низом научних радова из области шеријатског брачног права.60 Неколико фетви61 манастира Свете Тројице код Пљеваља објављено је
критички у раду Фехима Барјактаревића.62 Мехмед Ханџић је објавио факсимиле и превод шест фетви у раду Неколико фетви наших муфтија из турске добе,63 а фетве су узгредно помињане и у текстовима који су се бавили
изградњом и карактеристикама шеријатског правног система. У чланку Питање муфтија, Мехмед Ханџић изнео је неке елементе важне за разумевање карактера фетви.64 Са објашњењем одговарајуће терминологије и појма
фетве, нешто потпунији рад представља Исламска вјерска организација Абдурахмана Адила Чокића.65
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64
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Fazileta Cviko, „Survey of development of Yugoslav Ottoman studies“, POF, XXXVI, Sarajevo 1986, 29.
Уводна студија садржи детаљна објашњења о изворима шеријатског права, тј. књизи
објаве, Суннету, а понајвише о појму Иџма-ул-уммет и Кијас: Мехмед Беговић, Шеријатско брачно право са кратким уводом у изучавање шеријатског права, Београд
1936.
Пред Балканске ратове на челу врховне управе били су султан, велики везир и министри. Положај султана био је утврђен шеријатом, традицијом и у то време уставом,
као и осталих органа власти. Шеф министара био је велики везир, а Министарство
ислама било је специфична турска установа на чијем челу се налазио шејх-ул-ислам,
врховни муфтија. Његов положај успостављен је 1433. године. У почетку је особа на
тој функцији била лични саветник султана за верска питања, без права на управну
власт, а тек од времена султана Мехмеда II врховни муфтија постао је старешина улеме. Надлежности су им биле су широке и разноврсне, треба издвојити управу над
исламском вером и просветом, суђење у последњој инстанци за шеријатско-правне
послове, чување основних догми ислама и тумачење свих сектора живота путем обавезних фетви (писмена тумачења као одговоре на питања да ли је поједини поступак
или намера у складу са исламом или не). – Драган Новаковић, „Положај исламске
верске заједнице у Босни и Херцеговини за време аустроугарске управе“, Токови
историје, 3–4, Београд 2002, 7–8.
Љиљана Чолић, „Почеци османистике у Србији – афирмација и/или популаризација“,
Нур, XL, Београд, 2004.
Мехмед Ханџић, „Неколико фетви наших муфтија из турске добе“, Гајрет, Сарајево
1939, 206–217.
Фикрет Карчић, Студије о шеријатском праву и институцијама, Сарајево 2011, 37.
Исти, 37.
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Библиографија Фехима Бајрактаревића броји 337 дужих и краћих радова из области оријенталистике, а међу њима најуспешнији су преводи
персијске књижевности.66 Из области арапске и турске књижевности оставио је много мањи број преведених страница, а радови из османистике тематски су најразноврснији и односе се на многобројне проблеме из различитих фаза развоја турског језика, књижевности, културне историје и историје.67 Први Бајрактаревићеви преводи персијске књижевности датирају још
из 1913. године, када је превео стихове Из Хафиза под псеудонимом „Неџати“.68 Вреди поменути допринос Шаћира Сикирића развоју иранистике, чији су радови између два светска рата били краћи, као Бабије,69 а почетком
педесетих година XX века настао је уџбеник, тј. граматика арапског језика,
у чијем уводном делу Сикирић истиче значај персијског језика за проучавање османског језика. У свом раду често се враћао „суфијској тематици“, објављивао побожне песме илахије шејха Сирије, које су написане на турском
језику.70 У међуратном периоду, Мирза Сафвет бег објавио је велики број
рубаија Омера Хајјама, што је утицало на каснији рад Фехима Бајрактаревића. Најпре је превео 101 песму и публиковао их 1920, а затим, у другој књизи, 120 рубаија и саопштио их 1928. Бајрактаревићева занесеност рубаијама
огледа се у великом броју преведених.71
У преводима арапске књижевности поново се истиче Фехим Бајрактаревић, најпре објављујући одломак прозног дела Китаб ал-Агани, Абул Фереџа ал-Исфаханија 1913. у часопису Гајрет. Објављивао је преводе појединих стихова-бејтова познатих песника предисламске арапске књижевности.
Најбројније стихове представио је у вредној студији Пејзаж у старој арапској књижевности који посвећује Богдану Поповићу. Систем превођења и
разумевање преисламске арапске поезије подразумевао је и коришћење путоказа датих из пера других преводилаца, јер треба имати на уму да је она
живела у усменом облику све до VIII века и да је већ за умајадске песнике
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Прва историја ове књижевности појавила се у Мостару 1924. године под насловом
Кратак преглед персијске књижевности, преводиоца Хуеина Гјоге, у: Ahmed Tamimdari, Istorija persijske književnosti. Škole, razdoblja, stilovi i književne vrste, Beograd 2004,
11.
Anđelka Mitrović, Naučno delo Fehima Bajraktarevića, Beograd 1996, 7.
Исто, 61.
Šačir Sikirić, „Babije“, Gajret, Sarajevo 1925; Jašar Redžepagić, „Dr Šaćir Sikirić. Uz neke
moguće paralele sa dr Fehimom Bajraktarevićem“, Nur, v.12, br. 40, Beograd 2004, 38–44.
Опширније у: Jašar Redžepagić, „Dr Šaćir Sikirić. Uz neke moguće paralele sa dr Fehimom Bajraktarevićem“, Nur, v. 12, br. 40, Beograd 2004, 38–44.
Године 1927, Бајрактаревић објављује Фицџералд и Омер Хајам, а након 1950. године,
преводи су све садржајнији; превод 300 Хајамових рубаија представља најдубљи траг
Фехима Бајрактаревића и његових истраживања на пољу иранистике. Опширније у:
Mahmud Fotuhi, „Fehim Bajraktarević i mudrac Omer Hajjam“, Nur, v. 12, br. 40, Beograd
2004, 49–52.
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била нешто архаично.72 Боравак у Архиву Председништва владе у Цариграду, у организацији САН, 1936, изнедрио је рад Главни цариградски архив и
исписи из њега.73 Глиша Елезовић се такође огласио поводом заједничког
истраживања са Бајрактаревићем, представивши мухиме дефтере Архива.74
Незаобилазан рад јесте и представљање два турска плана Београда, на које
је Елезовић наишао истражујући у данашњој Народној библиотеци Србије.
У питању су план београдског града и вароши у границама до Шанца и план
београдске тврђаве, који садрже детаљно уцртане објекте и слободне површине, те нам пружају слику вароши и тврђаве, први са 172 уцртана назива и
други са 212 назива.75
Тадашњи водич кроз архиву Музеја у палати Топкапи почео је да излази 1938. и Бајрактаревић је представио прве две свеске Водича, где је у
другој, пажњу посветио садржају самих докумената који дају податке о двору, церемонијалним обичајима, члановима царске породице, палатама, имањима, царској ризници итд. Више пута учествовао је на научним скуповима
у свету, износећи податке о постигнутим резултатима из области туркологије, арабистике, иранистике. После повратка са II конгреса турских историчара одржаног у Цариграду 1937, пренео је своје утиске о учесницима, изложеним радовима и најчешће заступљеним темама од којих је изводио теме о
„турској раси, језику, култури, улози и утицају на друге народе“. Конгрес је
према програму, учесницима и садржајима радова био „чисто турски“, али
је имао међународни карактер јер су учесници излагали на европским језицима, а „одговори на поједина питања из прошлости Мале Азије имају каткада важност и за општу историју“.76 На XX конгресу оријенталиста
одржаном у Бриселу 1938, на који се пријавио са темом La Literature Aljamijado en Yugoslavie, говорио је о нашој алхамијадо књижевности, а оно што
краси ово излагање јесу запажања о паралелама између владавине Арапа у
Шпанији и Османлија на нашим просторима, те о задацима наше компаратистичке оријенталистике, која је још увек недовољно заступљена и коришћена дисциплина.77 Настављајући да пише у Политици, започео је серију
запажања о често помињаном термину дар-ул-џихад којим су Османлије
„називале“ Београд, заправо покушавајући да објасни како је потпуно нетач72
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Vojislav Simić, „Dr Fehim Bajraktarević kao prevodilac s arapskog jezika“, Nur, v.12, br.
40, Beograd 2004, 76–81.
Fehim Bajraktarević, „Glavni carigradski arhiv i ispisi iz njega“, POF, VI, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 1956–1957, 283–299.
Gliša Elezović, Iz carigradskih turskih arhiva. Muhime defteri, Zbornik za istočnjačku istorisku i književnu građu, Istoriski institut SAN, knj. 1, Beograd 1950, 3–18.
Глиша Елезовић, „Два турска плана Београда“, БОН, 1–3, Београд, јануар-март 1937,
64–68.
Фехим Бајрактаревић, „Утисци са конгреса у Долмабахчи“, Политика, год. XXXIV,
бр. 10560, Београд, 18. октобар 1937, 4.
Anđelka Mitrović, „Međunarodna afirmacija Fehima Bajraktarevića i jugoslovenske orijentalistike“, Nur, v.12, br. 40, Beograd 2004, 56.
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но тумачење овог термина ушло у бројне радове и као такво се одомаћило.78
Током 1949. и 1950. истраживао је у дубровачком Архиву, за чију грађу је
Хазим Шабановић у раду Турски дипломатички извори за историју Југословена написао да „послије цариградских архива по својој вриједности и богатству турских извора за историју наших народа одмах долази Државни архив у Дубровнику“. Грађу је сакупио и објавио у више наврата у Историјском часопису.79 80 81
Пред само оснивање Оријенталног института у Сарајеву, а готово
истовремено са оснивањем института у Скопљу (Научниот институт за национална историја на македонскиот народ) Бранислав Ђурђев је представио
истраживање о положају и значају кнезова под турском управом, сматрајући
ову тему питањем „од прворазредна значаја“.82 Кратком студијом о „везаности сељака за земљу“ потврдио је да положај „раје“ није био исти у свим
крајевима Османске империје, те да се османско аграрно законодавство мењало упоредо са развитком турског феудализма и да се „не може одржати
тврдња да су спахилук и односи на њему били непромењени од XV до XIX
века“.83 Своје истраживање заокружио је опширном студијом о тимарскоспахијском уређењу, са детаљним описом порекла, карактера и специфичности система.84 Научни институт за проучавање националне историје македонског народа основан је 1948. године одлуком Владе ФНР Македоније; од
1951. године Институт је сукцесивно објављивао турска документа значајна
за историју македонског народа.85
Оснивањем Оријенталног института у Сарајеву уредбом Владе Босне
и Херцеговине 1950, те покретањем часописа Прилози за оријенталну фило-
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Фехим Бајрактаревић, „Како су Турци звали Београд“, Политика, год. XXXVIII, бр.
11710, Београд, 6–9. јануара 1941, 7.
Фехим Бајрактаревић, „Проучавање турских докумената: рад у Државном архиву у
Дубровнику“, Историјски часопис (ИЧ), II, 1949–1950, 316–318.
Исти, „Проучавање арапских докумената“, ИЧ, II, Београд 1949–1950, 318–319.
Исти, „Извештај о раду на проучавању оријенталних рукописа у Дубровнику, Цавтату
и Загребу“, ИЧ, III, 1951–1952, 444–447.
Бранислав Ђурђев, „О кнезовима под турском управом“, ИЧ, I, 1–2, Београд 1948,
132–166.
Бранислав Ђурђев, „Један нов поредак о везаности раје за земљу у Смедеревском санџаку у XVII веку“, Историски гласник, 2, Београд 1949, 73–74.
Бранислав Ђурђев, „Прилог питању развитка и карактера турско-османског феудализма-тимарско-спахиског уређења“, Годишњак Историског друштва Босне и Херцеговине, I, Сарајево 1949.
Турски документи за македонската историја 1800–1803, приредили Панта Џамбазовски и Ариф Старова, Научен институт за национална историја на македонскиот народ, I, Скопје 1951: Први зборник турских докумената садржи 100 преведених докумената са факсимилима из сиџила Битољског кадилука, који је похрањен у Институту
и обухвата период од 1607. до 1912. године, а објављени документи обухватају период
од 1800. до 1803. године (сиџил бр. 78–79);
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логију, развој оријенталних студија подигнут је на виши ниво. Заслуге за покретање иницијативе као и издавања часописа, припале су Браниславу Ђурђеву. Часопис је окупио најпознатије оријенталисте и свакако афирмисао
оријенталне студије на простору бивше Југославије. У издању Оријенталног
института почела је да излази и едиција Monumenta Turcica, у којој је објављено више књига разних докумената од важности за историју народа бивше Југославије, као и едиција Посебна издања у којој се објављују монографски радови сарадника или радника у Институту.86 У оквиру едиције Monumenta Turcica, Оријентални институт планирао је објављивање серија о
законским споменицима, дефтерима, ферманима, бератима, осталим актима
и сиџилима.87 Наиме, после окончања Другог светског рата олакшан је приступ турским архивима, иако су истраживања вршена у одређеном обиму и
деценијама раније, чиме су садржаји докумената својом доступношћу изгубили особину анонимности.88 Архив Председништва владе у Истанбулу
скривао је стотине хиљада докумената на оријенталним језицима све до двадесетих година XX века, када се приступило класификацији, сређивању и
обради архивске грађе, што је отворило пут научницима из Европе ка лакшем осветљавању прошлости бивших провинција Османског царства. Без
обзира на бројчано мали број докумената који се чува на простору бивше
Југославије,89 може се рећи да се ваљаној класификацији и обради приступило раније, иако Глиша Елезовић наводи да је „у Народној библиотеци у
Београду годинама стајала једна хрпа хартија писана турски, ненумерисана
и незаведена“, те да се „није знало ни како су ти списи дошли у Народну библиотеку нити шта у њима пише“.90
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Пун назив едиције јесте Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Ilustrantia из кога се види да је замишљена као јужнословенска: Ahmed S. Aličić, „Četrdeset godina postojanja i rada Orijentalnog Instituta“, POF, XLI, Sarajevo 1991, 12–15.
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Sarajevo 1957, 6: Оријентални институт је приступио систематском објављивању грађе након што је Академски савет ФНРЈ 1951. године одобрио средства за истраживање у Архиву Председништва владе у Истанбулу, те су од 1952. у више наврата вршена
истраживања, прикупљање и копирање одабраних архивских докумената, која су са
документима из архива са тла бивше Југославије омогућила издавање ове едиције.
Први странац коме је омогућен приступ у турске архиве био је Имре Карачон, након
чијег истраживања је Председништво мађарске владе објавило збирку докумената
Турско мађарски дипломатар 1533–1789. Више у: Fehim Bajraktarević, „Glavni carigradski arhiv i ispisi iz njega“, POF, VI–VII, Sarajevo 1957, 283–299.
Најбројнија документа сачувана су на територији БиХ. Примера ради, Гази Хусрев
бегова библиотека у Сарајеву броји 10.561 рукопис на турском, арапском, персијском
и босанском језику. Босански рукописи писани су арабицом. До сада је каталошки обрађено 10.190 рукописа у осамнаест свезака каталога: < http://www.ghb. ba/index.
php/fond-rukopisa >
Глиша Елезовић, „Преводи турских списа из аустротурских пограничних односа“,
Гласник Историског друштва у Новом Саду, књ. IV, св. I, Нови Сад 1931, 131.
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Рад и настојање истакнутих оријенталиста да се проучавању оријенталистике приступи плански, институционализовано и, пре свега, предано,
резултирао је бројним научним студијама, прилозима и прегледима, који данас могу послужити као полазна тачка и незаобилазан извор у свеобухватном проучавању културног наслеђа народа бивше Југославије.

