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Развој идеје објављивања архивске грађе током
XX века у Југославији/Србији
АПСТРАКТУМ: Чланак се бави развојем идеје објављивања архив
ске грађе на простору Југославије/Србије током XX века. Изазови
са којима су се суочавали приређивачи архивске грађе били су најра
зличитији: од проблема доступности грађе, лошег стања у којем
се налазила, идеолошких и политичких баријера до непостојања
јасно дефинисаних начела и правила на основу којих би одређене
врсте историјских докумената похрањених у југословенским/срп
ски архивима требало да се објављују. Током читавог периода по
кушало се радом установа попут академија наука из Београда,
Загреба и Љубљане али и напорима појединаца да се дефинишу
чврсто утврђена начела. Почев од шесте деценије XX века рад на
том послу се интензивирао дајући резултате чији се ефекти и да
нас у великој мери осећају.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архиви, публиковање, метода, начела, правила,
архивска грађа, документа, зборници
Објављивање архивске грађе на простору Југославије, а самим тим и
Србије рано се међу приређивачима, стручњацима и истраживачима испољи
ло као „насушна потреба“. Имајући у виду да је Балкан простор неједнаког
историјског и културног развитка са честим ратовима, страдањима, уништа
вањима и уопште деструкцијама свих врста, а самим тим и честим лошим
стањем у коме се архивска грађа налазила, покушало се са њеним објављива
њем на бази принципа: „сакупити је донекле на једном месту“ и на тај начин
је заштитити. Развила се идеја да грађа објављена у виду публикација које
се налазе у већем броју библиотека и других установа, у случају уништава
ња оригинала представља један вид заштите за историјску науку али и ширу
јавност. Објављивање грађе је за приређиваче, истраживаче и представнике
историјске науке омогућавало и посебну врсту преиспитивања историјских
проучавања, која су у одређеним периодима често имала тенденциозну улогу
покушаја оправдања одређених идеолошких поставки.
Публиковање архивске грађе на ширем простору потоње Југославије
било је развијено и пре Првог светског рата. Приређивачи су најчешће били:
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државна представничка тела (разни државни и војни органи управе); акаде
мије наука – Српска краљевска академија каснија Српска академија наука
и уметности (САНУ) из Београда и Југославенска академија знаности и
умјетности из Загреба (ЈАЗУ). Затим историјска друштва (Друштво српске
словесности и Историјско друштво у Новом Саду за Србију; Хрватско архе
олошко друштво у Загребу, Хрватско археолошко друштво у Загребу и Хр
ватско старинарско друштво у Книну за Хрватску; Згодовинско друштво
у Марибору, Музејско друштво за Словенијо и Historische verein für Krain из
Љубљане за Словенију), као и мањи број црквених институција превасходно
римокатоличких жупа.
У периоду 1919–1944. године укупно су издате: 252 публикације архив
ских докумената, 28 публикација кореспонденције и 23 публикације регеста
и инвентара. Документа су се објављивала у виду посебних зборника или у
серијама, бирана по тематици или по врсти (записници представничких тела,
кореспонденција, разни извештаји и друго). Архивска грађа је објављивана
доста несистематски и неуједначено по критеријуму и методу, недовољно
организовано, без јасних смерница. Велики број тих издања није имао исто
ријски увод док су коментари текстова били сведени на минимум, често без
консултовања историчара и архивиста; поједина документа објављена у збор
ницима више су припадала изводима или регестима. Уколико су документи
били на страним језицима, они су издавани на језику на којем су написани,
најчешће без превода или врло ретко са преводом на српскохрватски. Избор
тема на основу којих су бирана документа за објављивање био је неуједначен.
Између два светска рата доминирала је политичка и правна, донекле црквена
историја, а непосредно после рата теме из народноослободилачке револуције
и рата, са потпуним одбацивањем докумената насталих у периоду Краљевине
Срба, Хрвата, Словенаца/Југославије. Један „модел“ на који се методолошки
могло угледати у објављивању архивске грађе између два светска рата била
је едиција Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Сло
венаца 1914–1918. године, где су документа дата хронолошки (по јединица
ма) и тематски. Проблем непостојања „планског и стриктнијег научно-метод
ског издавања историјских докумената“ али и питање утврђивања методских
правила између два светска рата први су покретали и покушавали да реше
Српска академија наука и Југославенска академија знаности и умјетности. Ти
покушаји, међутим, нису много одмакли од почетака. Један од проблема са на

		
		

Edib Hasanagić, „O izdavanju istorijskih dokumenata kod nas“, Arhivist, godina VII, sveska
3–4, Beograd 1958, 104; „Iz diskusije o referatu „O izdavanju istorijskih dokumenata kod
nas“, Arhivist, god. VII, sveska 3–4, Beograd 1958, 120.
Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918.
године, I–XXI, Београд 1919–1939.

Д. Теодосић, Развој идеје објављивања архивске грађе током XX века...

13

учно-методолошког аспекта који је доминирао у објављивању архивске грађе
посебно током 1930–1950. била је тенденциозност у избору докумената са ци
љем да се оправдају политичко-идеолошке концепције одређених режима.
Завршетком Другог светског рата и победом Комунистичке партије
Југославије приступило се – са јасним циљем учвршћивања и потврђивања
режима али и оправданости своје идеологије – објављивању архивске грађе
настале радом КП Југославије и руководства Народноослободилачке војске.
По узору на Совјетски Савез, односно на темељима чврсте централизације и
бирократизације друштва у периоду 1945–1948, у мањој мери са тенденцијом
напуштања таквих идеја и неколико година касније, до 1952 – издавање ар
хивске грађе прешло је у „руке“ институција, превасходно Војноисторијског
института, новоформираних института академија наука, народних одбора и
специјалних архива са јасном поделом ко шта објављује. У појединим зборни
цима, међутим, осећао се велики утицај појединаца који су својим залагањем
утицали на то да се одређена документа објаве. У делокруг института акаде
мија наука дошло је објављивање архивске грађе ранијих периода, а у оквир
народних одбора и Војноисторијског института грађа из „Народне револу
ције“. Неуједначеност, изостанак консултовања стручних лица, недовољно
познавање методолошких принципа приликом објављивања архивске грађе
били су више него приметни.
У том периоду највеће напоре уложио је Војноисторијски институт у
изради Зборника докумената и података о Народноослободилачком рату ју
гословенских народа, што је имало највише значаја са становишта утврђива
ња принципа за објављивање архивске грађе. Едиција покренута од стране
државног, политичког и војног руководства Југославије јасно је показивала
ко има „монопол“ на објављивање историјских докумената. Крајем јануа
ра 1949. појавила се прва књига Зборника чији су недостаци показали да је
посао започет пре утврђеног начина проучавања и прикупљања грађе и без
дефинисаног плана. Како су, међутим, томови Зборника излазили један за
другим тако су се принципи објављивања јасније и прецизније дефинисали.
Односно, утврдило се која врста грађе се објављује (извештаји, заповести,
наређења итд.), на којим принципима (хронолошки, тематски, географски) и
на којем језику. Томови који су се тицали окупаторских и квислиншких једи
ница објављени су на основу грађе написане на страним језицима. Пошто су
објављивани у преводу на српскохрватски или словеначки језик, примећено
је да је то велики недостатак будући да су истраживачи – познаваоци језика
		

Полемику у научним и друштвено-политичким круговима о напуштању бирократског
становишта у науци и култури могуће је пратити у часопису Нова мисао, који је покре
нуо Милован Ђилас. Часопис је излазио од јануара 1953. до јануара 1954, у 13 броје
ва.
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грађе били онемогућени да оригинал упореде са преводом и утврде да ли пре
вод има неке мањкавости.
Промене у југословенском политичком руководству, али и уопште у
друштвено-политичком животу Југославије нису заобишле ни проблематику
објављивања архивске грађе. Почетком 50-их година XX века међу стручним
круговима – превасходно архивистима и научно-истраживачким радницима
– све се више јављала идеја о утврђивању начина, модела, начела и упутстава
за објављивање архивске грађе. Потреба даљег развоја историјске науке, али
и шире јавности за јаснијим утврђивањем принципа публиковања архивске
грађе своје утемељење имала је у чињеници да објављивање „стручно изда
тих аката“ пружа прегледан и пречишћен текст уз јасан критички апарат. Обја
вљена грађа је на тај начин могла да постане основни материјал који скраћује
историографско истраживање и ближе упознаје јавност са садржајем архив
ских фондова из којих су преузети документи. У складу са тим захтевано је и
слање стручних кадрова на истраживања ради објављивања грађе похрањене
у архивима у Риму, Венецији, Москви, Петрограду, Истанбулу, Лондону, Па
ризу, Берлину, Софији и Атини. Основа за утврђивање начина објављивања
архивске грађе било је доношење Општег закона о државним архивима усво
јеног 23. јануара 1950. На територији Србије она је постављена доношењем
Закона о државним архивима НР Србије из јануара 1951, који је у члану 30
дефинисао да државни архиви између осталог треба да „научно обрађују и
објављују историјско-архивски материјал“. Важност објављивања грађе ме
ђу првима је истакао Александар Соловјев који је имао огромно искуство са
публиковањем докумената, превасходно из Средњег века. У чланку „О потре
би издања српског дипломатара“ он је разматрао значај публиковања грађе са
више аспеката.
Током већег дела 50-их година у Југославији се на скуповима архи
виста и историчара покретало питање планског објављивања грађе како би
се утврдиле јединствене научне методе и пројектовао редослед издавања
грађе. Срж проблема објашњавао се чињеницом да се током Краљевине
Југославије, али и првих година после Другог светског рата није довољно
водило рачуна о објављивању архивске грађе са становишта науке, већ се

		
		
		
		

Vitomir Grbac, „Neka metodološka iskustva u objavljivanju arhivske građe u Zborniku doku
menata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda“, Arhivist, god. XX,
br. 1, Beograd 1970, 19–31.
Službeni list FNRJ, 12/1950; 11/1951; 46/1951.
.Службени гласник НР Србије, 4/1951. Више о Закону о државним архивима НР Србије
у: Arhivist, god. I, sveska 1, Beograd 1951, 55–58, 65–76.
Александар Соловјев, „О потреби издања српског дипломатара“, Историјски часопис
САН-у, бр. IV, 1952–1953, Београд 1954, 43–69.
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међу приређивачима и стручним круговима на првом месту улазило у иде
олошко објашњавање важности публиковања и врсте архивске грађе која
се објављује. „Одбацујући идеолошке потребе“ међу стручним круговима
утврђивао се став да је „критичко издавање докумената“ посебна научна
делатност, односно „крај архивистичког радног процеса“. Та делатност је
захтевала познавање материје, редакторско искуство, познавање језика ко
јим су документа писана, уз јасно дефинисање двеју основних операција:
избора теме за зборник и припремних радова (проучавање литературе, оба
вештавање о документима, прикупљање, одабир, утврђивање текста, из
рада заглавља – регеста и друго) и утврђивање распореда докумената у це
локупној грађи у књизи. Већ 50-их година постојале су две врсте издања
архивске грађе: она која су критички рађена са научним апаратом, и изда
ња која су по избору грађе и начину обраде била на аматерским основама.
Преломан тренутак који ће крајем 60-их година поставити темеље
доношењу начела за објављивање архивске грађе био је архивистички скуп у
организацији Извршног одбора Савеза друштава архивских радника Југосла
вије, односно Трећа годишња скупштина Савеза друштава одржана у Охриду
од 15. до 17. маја 1958.10 Извршни одбор Савеза друштава претходно је међу
историјским институтима, катедрама и друштвима историчара спровео анке
ту која се тицала редоследа издавања докумената, основних принципа изда
вања, координације установа у издавању и других питања. Основне разлике
које су се уочавале у мишљењима, а које су доминирале крајем 50-их година
биле су: 1) да ли документе треба објављивати искључиво у целини (in exten
so) или у изводима и регестима; 2) да ли треба вршити транскрипцију доку
мената и прилагодити их савременом правопису; 3) да ли треба објављивати
документе на језику оригинала или у преводу, односно на изворном језику и
у преводу са евентуалним факсимилима у зависности да ли су то уско научне
и филолошке потребе или шира популаризација. На скупу се испољио став
да грађу треба објављивати у целини, али због уштеде простора само грађу
која је од несумњиве историјске вредности. Утврђено је да грађу на страном
језику треба објављивати на једном од следећих начина: 1) на језику којим
је документ писан; 2) на језику оригинала са преводом; 3) на језику ориги
нала са преводом и факсимилом; 4) у преводу; 5) у регестима. Посебно се
истицало питање ко има надлежност да објављује архивску грађу. Поједини
учесници, попут Андрије-Љубомира Лисца, заступали су став да тај рад тре
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Miloš Milošević, „Objavljivanje arhivske građe“, Arhivist, god. XX/1970, br. 1, Beograd
1972, 19.
E. Hasanagić, O izdavanju istorijskih dokumenata kod nas..., 107–108.
Више о скупу у: Zapisnik sa Treće redovne godišnje skupštine Saveza društava arhivskih
radnika Jugoslavije održane u Ohridu od 15. do 17. maja 1958. godine, 1958, Biblioteka Ar
hiva Jugoslavije, B III 69.
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ба систематски организовати унутар архивске службе ФНРЈ уз сарадњу исто
ријских архива. Део учесника, попут др Сергија Димитријевића, одбацивао
је идеју стварања центра за издавање пошто је то одговарало превазиђеној
„концепцији планске привреде“. Димитријевић је указао на недостатак квали
тетног и искусног научно-истраживачког кадра у архивским установама, као
и на потребу да се објављивање грађе подвргне строжој контроли. На скупу
у Охриду дефинисао се став да треба поћи од потреба историјске науке и об
јављивати историјски значајну грађу. Затражено је да се донесу нови савезни
закон о архивима и прописи који ће дефинисати начела и правила објављива
ња архивске грађе.11
Током 60-их година XX века проблематика објављивања архивске гра
ђе у ширим круговима постајала је све израженија посебно у деловима Југо
славије где је пракса објављивања грађе била у повоју, попут Босне и Херце
говине. Тако је 9. јуна 1962. у Сарајеву, у организацији Савета за научни рад
Босне и Херцеговине, одржано саветовање о стању и публиковању архивске
грађе уз присуство представника најзначајнијих научних и стручних устано
ва у БиХ (Државног архива БиХ, Оријенталног института, Института за про
учавање радничког покрета, Филозофског факултета, Музеја револуције, Др
жавног архива у Сарајеву и других установа). Оцењено је да су узроци лошег
стања бројни, почев од кадрова до недовољне развијености архивске службе.
Објављивање историјских извора је превасходно посао научног карактера и
треба га конципирати на таквим основама, уз образовање редакције у коју би
ушли представници свих научних институција заинтересованих за то питање
и уз израду „плана објављивања архивске грађе“. Закључци скупа у Сарајеву
показују да су „темељи“ постављени у Охриду имали велики одјек међу ар
хивским и научно-истраживачким круговима у Југославији.12
Представници југословенске архивистичке струке, попут Фрање Биља
на и Сергија Вилфана, током 60-их све више посећују стручне скупове у све
ту, као што је био Ванредни конгрес архива у Вашингтону одржан од 9. до 14.
маја 1966. уз учешће 170 делегата из 57 земаља. Они су тада имали прилику
да се упознају са моделима и начинима објављивања архивске грађе у свету,
посебно са микрофилмовањем грађе и проблемима везаним за тај поступак,
доносећи у Југославију идеје и искуства из иностранства.13
11
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Крај 60-их и почетак 70-их година донео је ближа дефинисања начела
за објављивање архивске грађе која се, са данашњег аспекта, могу сматрати
основама за њено публиковање. Социјалистичка република Србија је 1967.
донела Закон о архивској грађи и архивској служби који утврђује појам архи
ва и архивске службе.14 У складу са тим законом Архивско веће при Архиву
Србије на четвртој седници одржаној 24. априла 1968. доноси Упутство о
врстама архивских публикација. Дужност Архива као установе која похра
њује архивску грађу, према Упутству, јесте да систематски објављује изво
ре и то: самостално или удружено из сопствених архивских фондова или из
архивских фондова других архива у земљи и иностранству, а који се односе
на њихово подручје уз препоруку Архивског већа да се „систематско публи
ковање архивске грађе одвија по јединственом плану који би се израдио у
заједници са архивима, научним и културним институцијама“.15 Иницијатива
за објављивање архивске грађе крајем 60-их на основу Закона и Упутстава
најчешће је потицала од републичких и покрајинских архива, уз праксу која
се устаљивала да сами архиви доносе одлуку уз консултовање стручних ка
дрова о томе коју грађу треба да публикују.16
Такође, крај 60-их и почетак 70-их донео је значајан рад стручњака на
пољу усвајања метода за објављивање архивске грађе пре свега др Радована
Самарџића и Милоша Милошевића из Историјског архива Котора, што се
најбоље огледа у њиховим чланцима Методи приређивања публикација архив
ске грађе и Историјски архиви и објављивање архивске грађе. Године 1969.
приликом израде плана публикација архивске грађе за историју Србије у орга
низацији Друштва архивских радника Србије, у консултацији са научницима
са катедре за историју Филозофског факултета, др Радован Самарџић је изра
дио методологију публиковања архивске грађе на основу дотадашње праксе
САНУ и катедре за историју објављујући Методе приређивања у Архивском
прегледу, I, за 1969. годину. Методе су садржавале објашњења о обавезним
деловима које свака књига архивске грађе мора да садржи као што су: пред
говор, списак скраћеница, регесте (увод у документа), подаци о датуму доку
мента, подаци о фонду, напомене испод текста (подробно је објашњено какве
напомене треба да буду и која је њихова сврха), обавезни регистри и речници
са циљем да замене већи део садржинских коментара. Дата су и текстолошка
начела: какав језик и правопис треба да садржи публикација; како се наводе
скраћенице; како се исправљају штампарске грешке; какав је однос између
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II, sveska 1–2, Beograd 1968, 60–64.
Службени гласник СРС, бр. 12/1967.
„Упутство о врстама архивских публикација“, Архивски преглед, орган друштва архив
ских радника и Архива СР Србије, 1–2, Београд 1968, 109.
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рукописног предлошка и штампаног дела; упутство да речи или места која су
подвучена у оригиналу треба да се штампају курзивом. Уколико је то могуће
начела је требало применити и у изради посебних методолошких принципа
за објављивање грађе на оријенталним језицима.17
Милош Милошевић је дефинисао да објављивање треба да „удовољи
основном архивистичком захтеву о заштити докумената“, односно ако се об
јављена грађа налази у великом броју библиотека отклоњене су опасности у
случају уништавања оригинала. Објављивањем се испуњава још једна основ
на функција архива, а то је олакшавање рада истраживачима; то се посебно
постиже едицијама докумената које због транскрипције и критичког апарата
постају не само „детаљнији инвентари“, већ и савршена „научно-обавештај
на средства“, а тиме се међу широким слојевима пропагира научна мисао.18
Током 70-их година многи стручњаци су штампали прилоге о искуствима раз
личитих архива и установа приликом објављивања архивске грађе попут пу
бликовања грађе Дубровачког архива, грађе о НОР-у у Словенији, грађе раз
личитих политичких организација и друго.19 Почетком 80-их година Милош
Милошевић даје нови допринос издавању архивске грађе, сада много исцрп
није, објављујући у часопису Архивист прилог „Начела издавања архивске
грађе“. Он дефинише послове који се обављају пред почетак редакторског
посла на издавању грађе, попут: прелиминарних питања, утврђивања начела
(да ли је публикација: научно издање стандардног типа, издање дипломатич
ког извора, издање ауторских рукописа са пооштренијим критеријумима, на
учно-популарно и школско издање). Такође, утврђује методолошки приступ
формулишући за сваку врсту издања неопходне принципе да би се са станови
шта струке добила озбиљна публикација архивске грађе.20
Током 80-их и 90-их година наставило се са објављивањем архивске
грађе на мање-више утврђеним правилима, уз решавање одређених проблема
у зависности од врсте и карактера грађе. Тешко стање у архивским установа
ма током 90-их година оставило је трага и на даљем раду око утврђивања и
доношења начела и правила објављивања у складу са тенденцијама које су се
појавиле у свету. У питању је превасходно дигитализација архивске грађе и
значај публиковања грађе у таквим околностима.
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Посебан допринос објављивању одређеног дела архивске грађе дао је
у два наврата Савезни завод за статистику објављујући Општа начела објављивања статистичких података 1956. и 1976. године, износећи принципе
публиковања статистичке грађе којих треба да се придржавају лица која објављују такву врсту грађе.21
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