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Стварање, чување и уништавање архивске
и библиотечке грађе
АПСТРАКТУМ: Архивска грађа је подложна пропадању – физичком, хемијском, механичком и биолошком. Ипак, људи су током
историје нанели и наносе више штете него сви други фактори
заједно. У овом раду је кроз неке примере приказано како људи
углавном свесно, али често и несвесно уништавају архивску и библиотечку грађу. Највише архивске грађе нестало је или оштећено током ратова, као и у послератним периодима доласком нових
идеологија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивска грађа, чување, уништавање, оштећење, конзервација, рестаурација
„Архивска грађа је изворни, а у недостатку изворног и сваки репродуковани облик документа или записа који су настали деловањем правних или
физичких лица, у обављању њихове делатности, а од трајног су значаја за
културу, науку и друге друштвене потребе, без обзира на време и место њиховог настанка и да ли се налазе у установама заштите културног наслеђа или
ван њих, и без обзира на облик и носач записа на коме су сачувани“.1
Чување докумената, наслеђа прошлости, предзнак је развоја цивилизације. Током времена дешава се процес природног старења докумената. Многи фактори спољашње средине доводе до убрзаног процеса старења. Нагле
климатске промене које изазивају све веће промене влаге и температуре, светлост, разни гасови из ваздуха, убрзавају старење које је у почетку неприметно, а како време одмиче постаје брже и видљивије. Према факторима који
утичу на ове процесе, сва оштећења се могу поделити на механичка, физичка, хемијска и биолошка. Ова подела је релативна јер су сви ови фактори међусобно испреплетени, дејство једног изазива или појачава дејство осталих
фактора. Механичка оштећења настају непажњом, неадекватним руковањем,
смештајем и сл. У физичке узрочнике спадају светлост, прашина, влага и топлота. Хемијски узрочници су разни гасови из ваздуха, киселине и алкалије.
Биолошки узрочници оштећења су глодари, инсекти, гљивице (плесни), бактерије и, наравно, човек.
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Закон о архивској грађи и архивској служби, нацрт закона из 2009.
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Слободно можемо рећи да је човек тај који свесно или несвесно наноси
највећу штету, па су зависно од тога последице веће или мање.
Свесно уништавање архивске и библиотечке грађе
Свесно уништавање архивске и библиотечке грађе оставља за собом
највеће последице. Оно може бити из политичких, верских и других разлога,
а таквих примера је доста у историји. Књиге су најчешће уништаване спаљивањем, а неретко су и сами аутори књига спаљивани са својим књигама.
Први кинески цар Ћин Ши Хуанг (260–210 п. н. е.) „био је сурови деспот, а
познат је по наредби за изградњу Великог зида (претходница данашњег Кинеског зида), спаљивању књига и убијању учењака“.2 Цар је 213. године п. н.
е. на предлог првог министра Ли Сија донео декрет по коме све књиге, осим
Историје династије Ћин, као и књига у вези са земљорадњом, прорицањем
судбине и медицине, морају бити спаљене3. У исто време погубљено је 460
учењака; уклањано је, дакле, све оно што се није слагало са политиком владајуће династије.
Вавилонци и Скити су 612. године п. н. е. уништили асирску престоницу Ниниву, а том приликом су спалили и библиотеку. Преживела су једино
писма на глиненим таблицама.4 Римски император Диоклецијан је 302. године започео прогон хришћана у Римском царству. Спаљени су водећи агностици заједно са својим делима, а наредне године уништена је новоизграђена
црква у Никомедији, свети списи су спаљени, а у даљем прогону су страдали
хришћани заједно са својим светим књигама.5 Хришћански цар Јован је наредио да се спали целокупна антиохијска библиотека, вероватно зато што ју је
књигама опремио његов нехришћански претходник цар Јулијан.
Осман Ибн Афан (трећи калиф после Мухамеда) био је познат по томе
што је оформио групу људи да сакупе основни текст Курана. Различити муслимански центри започели су са властитим исписивањима Курана. Осман се
бојао да ће се калифат распасти ако сви не буду имали приступ оригиналном
тексту. При крају Османове власти комитет је саставио Куран. Осман је у све
градове послао своју коначну верзију Курана и наредио да се униште све друге апокрифне верзије.
У XIII веку Католичка црква покреће крсташки рат против Катара. Готово сви јеретички текстови који су пронађени, уништени су заједно са њи-
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https://sr.wikipedia.org/sr/Кинески зид (приступљено 20. 6. 2018)
https:/sr.wikipedia.org/sr/Ћин Ши Хуанг (приступљено 20. 6. 2018)
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Исто.
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ховим власницима.6 Кућа мудрости у Багдаду била је велики интелектуални центар. Године 1258, под вођством Хулагу-кана, Монголи су извршили
пљачку и разарања. Кућа мудрости је уништена заједно са свим другим библиотекама. Књиге су бачене у Тигар, а река је од велике количине мастила
месецима била црна.7
Томас де Торкемада (родом из јеврејске породице), као највећи заговорник римског католицизма, волео је да спаљује некатоличке књиге, нарочито
Талмуд. После пораза Мавара у Гранади 1492. године спаљивао је и арапске
књиге.8 Дијего де Ланда Калдерон, бискуп Јукатана, наредио је 1526. године
спаљивање свих списа Маја.
Британске и канадске трупе су у Вашингтону 1814. године запалиле
многе јавне зграде, између осталог и библиотеку Конгреса у којој је изгорело
3000 књига. Студенти немачког братства су у октобру 1817. на прослави двогодишњице Наполеоновог пораза спалили Француски грађански законик.
Савезничка команда је 1946. године донела одлуку о конфискацији и
спаљивању свих књига и медија који би могли да популаришу нацизам и милитаризам. Милиони примерака су одузети и спаљени.
Ово су само неки од примера системског и намерног уништавања књига и докумената. Вероватно никада нећемо сазнати колико је стварно уништено, јер много пута није било преживелих који би могли да сведоче о томе.
Несреће које човек изазива су пожари (подметнути или случајно пренети из околине), оружани сукоби и акти тероризма. Свакако највише архивске и библиотечке грађе је страдало у ратовима и послератним периодима.
Као пример може послужити Народна библиотека Србије, страдала у бомбардовању Београда 6. априла 1941. године. Уништен је књижни фонд од око
500.000 свезака, збирка од 1424 ћирилична рукописа, повеље (XII–XVII век),
картографска и графичка збирка од 1500 бројева, збирке од 4000 наслова часописа, 1880 наслова новина, збирка турских докумената о Србији, инкунабуле, штампане књиге, преписке значајних личности из културе и политичке
историје Србије и Југославије, инвентари, каталози и друго.
„UNESCO-ов програм „Меморија света“ подстакао је Међународни
архивски савет да спроведе опсежну анализу о уништеној и оштећеној архивској грађи. Резултати су показали да је више архивске грађе, као и библиотечке, страдало у оружаним сукобима него из свих других разлога. У
томе предњаче последице Другог светског рата које су по културна добра
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Исто.
https://sr.wikipedia.org/sr//Кућа мудрости (приступљено 22. 6. 2018)
https://sr.wikipedia.org/sr/Томас де Торкемада (приступљено 22. 6. 2018)
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несагледиве“.9 То је био повод да се 14. маја 1954. у Хагу донесе Конвенција
о заштити културних добара у случају оружаних сукоба. Велики број земаља
је потписао Конвенцију.
Југославија је ратификовала Конвенцију 28. децембра 1955. По члану
16 Конвенције, културна добра могу бити означена једним знаком распознавања, како би се олакшала њихова идентификација.
У послератним периодима, доласком нових људи и новог времена, уништавана је архивска грађа. „У Србији, после Другог светског рата, масовно
су уништаване земљишне књиге (под паролом „сада је све наше, нема више
приватне својине“). Архивска грађа XIX века продавана је сељацима на пијаци као стари папир, да би од њих правили фишеке у које су паковали воће и
поврће (у Чачку после 1945. године)“.10 Бивши Земунски архив у коме, судећи
по преписци, није било довољно места, а и документа су била из претходног
века, још је један добар пример уништавања архивске грађе.
Документа Земунског архива су 1947. продавана као стара хартија. Саопштење о овом случају Комитету за културу и уметност Владе ФНР Југославије доставио је Лазар Ћелап. У саопштењу је навео да је већи део Земунског архива пренет 1939. године у Градску библиотеку у Београду, а да
је мањи део остао у згради земунског Магистрата. У априлу 1946. почело је
сређивање архивске грађе која се налазила у Београду. Просветно одељење
ИНО Београда поверило је овај посао Лазару Ћелапу. Народни одбор Земун
обратио се марта 1947. Просветном одељењу ИНО Београд да се обезбеде
просторије за пресељење преостале архиве. Како у Београду нису пронађене
просторије, Земун је дао простор где је материјал пренет. Међу материјалом
другоразредног значаја случајно су пронађена акта велике важности која се
односе на 1848. годину. Из Народног одбора Земун је саопштено да ће архива
бити продата у стару хартију јер је приликом пресељења дошло до растурања
фасцикли, при чему је архива грубо оштећена. Каснијом истрагом утврђено
је да је архива бившег земунског Магистрата заиста продата предузећу Отпад.11 Овде су представљени само неки примери који говоре о уништавању
културног наслеђа.
Човек је, такође свесно, оштетио многе архиве и библиотеке крађом
књига и докумената. Разлози за крађу су многобројни. Многи краду да би
прибавили материјалну корист, неки опет да прибаве књигу или докуменат
за које мисле да су само њима потребни, или да сакрију одређене чињенице.
9
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Радмила Петровић, Превентивна конзервација архивске и библиотечке грађе, Београд
2015, 83.
Исто, 73.
Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман, Културна политика Југославије
1945–1952, зборник докумената, књига 1, Београд 2009, док. 70, стр. 217.
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Оно што је украдено не мора бити трајно уништено, али за многе архиве и
библиотеке је трајно нестало.12 Мирослављево јеванђеље, настало у XII веку,
најзначајнији је ћирилични споменик српске и јужнословенске писмености.
УНЕСКО га је 2005. уврстио у своју библиотеку „Памћење света“, чиме је
постало део 120 највреднијих добара које је створила људска цивилизација.
Његов значај лежи у језичким, књижевним и историјским одликама, а посебно у његовој уметничкој вредности. Поручио га је захумски кнез Мирослав,
вероватно за своју задужбину, цркву Светог Петра у Бијелом Пољу. Претпоставља се да је ту и настало. Ко је писао Мирослављево јеванђеље још увек
је спорно. На крају текста налазе се ови записи:
„Ја Глигорије дијак писах алилујаре“ (црквено појање). Испод овога
налази се и други запис:
„Ја, грешни Глигорије дијак, недостојан да се назовем дијаком, заставих ово јеванђеље великославному кнезу Мирославу, сину Завидину, а мене,
Господе, не заборави, грешнога, но ме сачувај себи“. На крају Јеванђеља, иза
Глигоријева записа, написана је другом руком само реч „Варсамелеон“.
По руском палеографу Кубацком, рукопис су писала два лица, Глигорије и Варсамелеон. Глигорије је писао алилујаре и наслове црвеном бојом, а
Варсамелеон је писао текстове Јеванђеља црним мастилом.13 Пут Мирослављевог јеванђеља од Бијелог Поља до Београда (332 км) трајао је седам и по
векова, a јеванђеље je прешло више од 15.000 километара. То дуго путовање
вероватно га је заштитило од спаљивања и крађе. Претпоставља се да је у
XVII веку пренето из манастира Светог Петра у Хиландар и ту остало до XIX
века. Архимандрит Порфирије Успенски (касније владика кијевски) посетио
је Хиландар у зиму 1845/46. године. Опчињен лепотом књиге кришом је одсекао један лист (фолио 166) и пренео га у Русију где се и данас чува у Руској
националној библиотеци у Санкт Петербуругу.14 Лист није уништен, али је
Мирослављево јеванђеље оскрнављено. Када је краљ Александар Обреновић посетио Хиландар 1896. године, српски калуђери су му поклонили своју највећу драгоценост – Мирослављево јеванђеље. После мајског преврата
1903. године, Јеванђеље је нестало са двора. За њим се потом дуго трагало. О
нестанку Јеванђеља, као народне својине, дискутовано је и у Народној скупштини. Пронађено је на двору међу старим хартијама. За време Првог светског рата, Јеванђеље је евакуисано са државном благајном, прешло Албанију
и до краја рата остало на Крфу. После рата враћено је у земљу и дато на чу-
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Р. Петровић, Превентивна конзервација архивске и библиотечке грађе, 73.
Љубиша Бацкић-Деспотовић, Историја писма, књиге и библиотека, Београд 1980, 89.
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вање Народном музеју у Београду.15 Др Вера Радосављевић је 1998. године
урадила конзервацију оригинала, а повез је рестаурирао Радомир Ерић.
Несвесно уништавање архивске и библиотечке грађе
Примери из Архива Југославије
Човек често није свестан уништавања архивске и библиотечке грађе.
Немаран и неодговоран однос према грађи за последицу има лакша, али често и врло тешка оштећења. Начин, место и услови смештаја докумената често доводе до тешких оштећења.
Многи фондови се пре доласка у архиве на трајно чување одлажу на
неадекватна места, подруме или таванске просторије, подложне прокишњавању или плављењу (ни сами архиви нису поштеђени од тога).
Као пример несвесног уништавања архивске грађе може послужити
фонд Министарство социјалне политике и народног здравља КЈ, АЈ-39. Фонд
је био изложен великој влази (највероватније је поквашен), а неблаговремена
реакција сушења и препакивања довела је до тешких оштећења. Нарочито су
изражена микробиолошка оштећења. Гљивице које су се развиле на документу (слика 1) последица су неблаговремене заштите од стране човека. Методама конзервације и рестаурације даљи развој гљивица и пропадања папира је
спречен, чиме је продужен „век“ документу. Мрље настале развојем колонија
гљивица дубоко су ушле у структуру папира, делом и преко текста, те их није
могуће уклонити.

Сл. 1 Микробиолошка оштећења
15

Љ. Бацкић-Деспотовић, Историја писма, књиге и библиотека, 91.

54

Архив, часопис Архива Југославије, 1‒2, 2018

Сл. 2 После конзервације и рестаурације

Људи који се „баве заштитом“ (пре предаје грађе архивима на трајно чување) често користе разне лепљиве траке којима се санирају тренутна
оштећења, али временом лепак са трака продире у влакна папира и оставља
мрље које је тешко скинути. Ако је трака преко текста, због осетљивости мастила мрље остају трајно, временом жуте и текст постаје нечитљив.

Сл. 3 Лепљива трака на наличју карте

Сл. 4 Након конзервације и рестаурације
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55

Карте је врло тешко чувати због њихових димензија. Најбоље их је чувати одвојено, положене у ладицама, евентуално уролане у свитке или окачене на зид. Приликом сређивања фонда Савезни државни тужилац, АЈ-778,
пронађена је поштанска карта ФНРЈ, димензија 139 х 129 цм, која је била
савијена у формат А4 и упакована у фасциклу заједно са осталом архивском
грађом. После дуготрајног стајања дошло је до пуцања на превојима и до
тежих механичких оштећења. Да би се санирала оштећења, коришћена је лепљива трака. Карта је опет савијена у формат А4, а онда су се јавиле нове пукотине поред лепљених делова. Осим тога, осушени лепак је временом ушао
у папир који је постао крут и механичка оштећења су постала све израженија,
а трагови лепка видљиви на лицу карте. Урађена је конзервација и рестаурација карте у лабораторији Архива Југославије и препоручено да се карта чува
одвојено од фонда.

Сл. 5 Механичка оштећења карте

Сл. 6 После конзервације и рестаурације
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Још један пример злоупотребе селотејп трака јесте грађа Новинске
агенције „Танјуг“ коју је Архив Југославије преузео 2016. године на трајно
чување. Међу грађом се, поред осталог, налазе и инвентарне књиге. Већина
тих књига је тешко оштећена управо у покушају заштите селотејп тракама.
Инвентарна књига (1959–1964) изгледа овако:

Сл. 7 Корице инвентарне књиге

Сл. 8 Странице књиге
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Примери из историје нас уче да треба јачати свест, како у стручној,
тако и у широј друштвеној јавности о потреби чувања и очувања културног
наслеђа. То непосредно треба чинити кроз законску регулативу правним одређењем казнених мера за случајеве уништавања архивског и библиотечког
материјала. Такође, треба указати на потребе поштовања међународне регулативе о заштити културног наслеђа у ратним условима који су били чести
„гост“ наших простора током XX века. Управо су ратови били разлог масовног уништавања који, поред људских жртава, нису штедели ни културно
наслеђе.

