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Приказ систематизације архивске
грађе у оквиру личног фонда
Војислава Јовановића Марамбоа
АПСТРАКТУМ: У тексту је представљена обимна архивска
грађа у оквиру личног фонда Војислава Јовановића Марамбоа
(1884–1968), истакнутог историчара усмене и писане књижевности, књижевника и дипломате, која се чува у Одељењу за народну књижевност Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић“ у Београду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Војислав Јовановић Марамбо, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Одељење за народну
књижевност, архивска грађа, лични фонд, систематизација
Своје непокретно имање – велику породичну кућу са баштом која је
1883. године подигнута у једној од најлепших улица Врачара, Бирчаниновој
24, велики српски, а у новије време и, од стране научне и културне јавности, све признатији научни радник Војислав Јовановић Марамбо (1884–
1968) поклонио је завештањем Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“ у Београду. У легату Војислава Јовановића, који 1988. године
постаје Одељење за народну књижевност, чува се обимна заоставштина
овог значајног историчара усмене и писане књижевности, преводиоца, публицисте, библиографа, драмског писца-сатиричара, архивисте, дипломате,
аутора књижевних антологија и читанки и, надасве, страственог колекционара књига и библиофила, сврстана у две одвојене, али областима којима се
легатор бавио, међусобно прожете целине – богату личну библиотеку са
многим ретким примерцима књига и драгоцену рукописну заоставштину.
Из биографије овог научног радника види се бројност и разноликост научних дисциплина које су биле предмет његовог интересовања и научног истраживања (преводилаштво, публицистика, библиографија, историја светске књижевности, архивистика, политичка историја Србије, дипломатија,
педагошки рад), али се као основно поље његовог научног рада издваја проучавање српске народне књижевности.
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Грађа која чини заоставштину Војислава Јовановића и његове породице представља прави пример личног, али и породичног фонда јер је настала, како каже истакнути историчар и архивиста Бориша Радовановић,
„организованим радом једне личности, или више чланова једне породице,
који су играли запажену улогу или имали одређено место у друштву.“1 Такође, Радовановић наглашава да се у „архивској заоставштини личности
или породице значајне због друштвене улоге коју су имали и делатности коју су обављали“ може „наћи података и за друге породице ... (преписка, фотографије и др.)“2 што у највећој мери важи управо за овај документарни
материјал.
Архивску грађу у оквиру личног фонда Војислава Јовановића Марамбоа чини 7 група унутар којих су, на основу опште систематизационе шеме
за сређивање личних и породичних фондова, а прилагођене специфичностима конкретног фонда, формиране подгрупе унутар којих су документа сређена хронолошки. Приликом сређивања овог фонда библиотекари Одељења
за народну књижевност су, будући да је грађа била релативно сређена од
стране творца фонда, применили принцип слободне провенијенције, тј.
формирали су предмете према тематским и смисаоним целинама. После детаљног увида у структуру (садржај и обим) архивске грађе приступили су
изради систематизационог плана за сређивање личног фонда Војислава Јовановића Марамбоа који садржи следеће целине:
1. Лична документа творца фонда (обрађена 572 листа документације)
– документа идентитета – изводи из Матичних књига рођених, крштених и умрлих
– документа о школовању – диплома доктората на Универзитету у
Греноблу
– документа о службовању – документа о службовању на Универзитету у Београду на местима доцента и ванредног професора Катедре за упоредну књижевност Филозофског факултета (1911–1924); документа о дипломатском раду у Берну и Лондону (1932–1935); документа о раду у Министарству иностраних дела (МИД), касније Министарству иностраних послова (МИП) на местима главног архивара, начелника Историјског одељења и редовног члана Института за проучавање међународних питања; документација о спаљивању политичке архиве МИП-а од 1918. до 1941. у априлу 1941 (преписка Војислава Јовановића са Миланом Бартошем, тадашњим
државним секретаром за иностране послове из децембра 1957) (1924–1952);
документа о службовању у САНУ на местима сарадника Историјског института, научног саветника и сарадника Института за проучавање књижевности; документарна грађа у вези са случајем др Љубомира Дурковића Јакшића и његовим делом „Његошеви портрети“; писмо Председнику Репу1
2

Бориша Радовановић, Огледи из архивистике, Крагујевац 2010, 54.
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блике из новембра 1957. године под насловом „Околности под којима сам
деградиран – после 40 година службе“ које представља покушај сопствене
рехабилитације као „научног радника и државног службеника повређеног у
својим правима“3 где Јовановић опсежно излаже своју радну биографију –
кретање у служби и наводи своје стручне радове, детаљно описујући конкретне послове којима се бавио (ово писмо је нарочито значајно јер, поред
исцрпне радне аутобиографије, Јовановић у њему даје и вредносни суд о
сопственом раду и делима и наводи мишљења других о себи, а осврће се и
на проблем неадекватних личних примања, за која је сматрао да су неоправдано смањивана услед нечије личне нетрпељивости као што је био случај са
М. Панићем-Сурепом, секретаром Савета за културу Владе СР Србије); документација о избору за сарадника у Одбору за издавање корпуса народних
песама (1947–1962)
– документа о одликовањима – укази, писма и повеље о орденима
Светог Саве, Великог официра реда Леополда Другог, Краљевском ордену
југословенске круне и Албанској споменици (1923–1940)
– документа о војној обавези – уверења о томе да је Војислав Јовановић за време Првог светског рата био на војној дужности (1925)
– документација о добровољним прилозима
– изрази саучешћа
2. Имовинско-правна документа творца фонда (обрађено 90 листова
документације)
– документа о хонорарима – писма и рукописне белешке у вези са хонорарима за читанке, антологије, превод романа „Острво доктора Мороа“,
ауторски рад Југословенске архиве у Другом светском рату и представу Наши синови у Југословенском драмском позоришту (1913–1968)
– документа о личним примањима – рукописне белешке, уверења и
потврде о личном дохотку (1919–1963)
– документа о штедним улозима и вредносним папирима – акције,
штедна књижица и рукописне белешке у вези са сопственом финансијском
ситуацијом (1921–1972)
3. Имовинско-правна документа породице Јовановић – у оквиру којих
се налазе и одређена документа самог творца фонда (обрађено 785 листова
документације)
– документа о непокретном имању породице Јовановић – грађа о власништву над плацевима и кућама сваког члана породице у улицама Војводе
Миленка, Светозара Марковића и Бирчаниновој на Врачару у Београду, о
наслеђивању и промету некретнинама у оквиру породице, ратној штети, национализацији појединих делова имања, купопродаји некретнина и стана3

Војислав Јовановић Марамбо, Рукописне белешке, писмо Председнику Републике од
4. новембра 1957.
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рини; планови кућа и плацева; исечци из новина у вези са експропријацијом, национализацијом и купопродајом некретнина (1868–1964)
– документа о породичним финансијама (у чији састав су укључена и
поједина документа творца фонда, и то она која, са тематски сродним документима, чине предмет) – грађа о штедним улозима и вредносним папирима, порезу на некретнине и личне приходе, кредиту за градњу од Државне
хипотекарне банке и породичној пензији; кућни рачуни (1914–1976)
4. Документа делатности (обрађено близу 9000 листова рукописа и
машинописа, као и неколико стотина исечака из новина и часописа)
– грађа из области архивистике – радни материјал за Јовановићево дело Југословенске архиве у Другом светском рату које се бави темом крађе
српских историјских докумената за време Другог светског рата од стране
Аустрије и Немачке и настојањима Државне делегације ФНРЈ за реституцију да се ова значајна грађа врати у земљу, први пут објављено између 1974.
и 1976. године у Зборнику Матице српске за књижевност и језик, а поново
штампано 2010. године под насловом Потрага за украденом историјом
– грађа из области историје – исечци из новина
– грађа о позоришној уметности – рукописне белешке Војислава Јовановића; преписка; исечци из новина о Јовановићу као позоришном критичару и драмском писцу, о Јовановићевим драмама Наши синови, Наши очеви,
Наш зет и Каријера, глумцима и позоришном животу Београда шездесетих
година XX века; програми и репертоари за представе у Југословенском
драмском позоришту за период од 1960. до 1968. године (1903–1968)
– грађа о народној и уметничкој књижевности – рукописне белешке;
довршени и недовршени радови Војислава Јовановића који се, у највећој
мери, баве темом рецепције српског фолклора у европском културном контексту XIX века, критичким испитивањем аутентичности српске народне
поезије, као и проучавањем живота и дела великих књижевника, као што су
Сима Матавуљ, Петар Петровић Његош и многи други
5. Преписка – писма творца фонда и писма упућена творцу фонда
6. Документа сродника творца фонда (обрађенa 344 листа документације) – архивска грађа Мате и Јулке Јовановић – Војислављевих родитеља,
затим Милана, Миливоја, Милоја, Зорке, Славке и Милојке Јовановић –
браће и сестара Војислава Јовановића, као и Симе и Јелене Лозанић, брата и
братичине Јулке Лозанић (1834–1979)
7. Исечци из новина из области филма, телевизије, радија, као и науке,
уметности и културе уопште (обрађено 110 исечака из новина и часописа).
Једну од специфичности овог личног фонда чине имовинско-правна
документа породице Јовановић која су сачувана у великом броју и представљају посебну групу која, сређена хронолошки у оквиру предмета о сваком
појединачном делу иметка, пружа јасну слику о дешавањима у вези са овим
великим имањем у периоду од скоро сто година (1868–1969). Поштујући
принцип слободне провенијенције библиотекари Дома Војислава Јовановића
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Марамбоа донели су одлуку да имовинско-правна документа чланова породице Јовановић не придружују групи Документа сродника творца фонда,
већ да од ове грађе формирају посебан предмет заснован на суштинској и
тематској, а не формалној вези између појединих докумената. Тако, један
део грађе која гласи на имена чланова породице Јовановић појединачно
смештен је у групу Документа сродника творца фонда, док је други део
припојен Имовинско-правним документима породице Јовановић јер чини
целину са конкретним темама – предметима од значаја за целу породицу.
На овај начин, уважавајући органску целовитост и повезаност докумената и
формирајући предмете који се односе на исту тему, сређене су још неке целине овог личног фонда, као што су Лична и имовинско-правна документа
творца фонда, група Исечци и неколико целина из области грађе о делатности творца фонда. Група Илустративни материјал која иначе постоји у општој систематизационој шеми за сређивање личних фондова и, по правилу,
садржи фотографије, разгледнице и сличну грађу, у случају личног фонда
Војислава Јовановића није у потпуности и до краја формирана као засебна,
већ су, са изузетком фотографија које чине целину, поједине разгледнице
или дописнице остављене у оквиру предмета коме тематски и по смислу
припадају, а са циљем да се не нарушава целовит увид у суштину самог
предмета. Исто начело примењено је и на разврставању обимне Марамбоове преписке – писма која су тематски саставни део појединих предмета, и
као таква су значајна за његову целовитост и прегледнију слику о континуитету дешавања, нису припојена посебној групи Преписка, чиме је до краја
и доследно поштован основни принцип примењен приликом сређивања
овог архивског фонда – а то је формирање предмета груписањем докумената у тематске и смисаоне, а не формалне целине.
Документа која припадају обрађеним целинама грађе из заоставштине
Војислава Јовановића пописана су хронолошким редом и за сваки документ
појединачно дат је кратак опис који садржи датум, краћи приказ садржаја и
податке о броју примерака, попуњених и празних листова, као и податак о
томе да ли је обрађени документ рукопис или је куцан на писаћој машини.
Ови исцрпни пописи представљају изворе за израду научно-информативних
средстава, као што су сумарни или аналитички инвентар са регистрима чијим публиковањем би информације о садржају ове драгоцене грађе постале
доступне широком кругу научно-истраживачких радника. Посебан значај, с
обзиром на то да је рукописна грађа Војислава Јовановића врло обимна,
имала би израда специјалних, тј. тематских инвентара који би научну и културну јавност упознали са вредношћу појединих, одабраних целина ове архивске грађе. Од великог значаја била би и израда и објављивање регеста –
концизног описа садржаја појединачних докумената.
Поред публиковања научно-информативних средстава, један од најзначајнијих задатака савременог архивског информационог система, а у циљу представљања архивске грађе као културног добра од научног и културног значаја, представља објављивање саме грађе у виду зборника докумената
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или мањих публикација. Универзитетска библиотека је од публикација већег
обима 2001. године објавила Зборник радова о народној књижевности Војислава Јовановића Марамбоа у коме је научним истраживачима ове области презентирала Јовановићеве необјављене радове о усменој народној поезији сачуване у обимној рукописној заоставштини. Овим подухватом библиотекари легата Војислава Јовановића информисали су научну јавност о
богатству и значају грађе коју Легат поседује и која би могла бити од користи за даља стручна истраживања српске народне традиције. Такође, библиотекари Легата су се ангажовали и на представљању појединих целина рукописне грађе Војислава Јовановића, то јест одређених сегмената обимног
рукописног материјала сачуваног у виду дужих или краћих коментара и
текстова, који представља подстицајну истраживачку грађу од значаја за
проучаваоце оних области којима се и сам Јовановић бавио. Тако су настали радови који приказују архивску грађу о великом српском реалисти Сими
Матавуљу, као и о проблему рецепције српске народне поезије у оквиру
европског књижевног романтизма. На сличан начин, а у складу са два
основна начела архивистичке науке – начелима јавности и доступности за
коришћење, архивска грађа овог значајног легата би требало и убудуће да
се публикује или на друге начине представи стручној јавности, што би свакако било од великог научног и културног значаја.
Архивска грађа у оквиру богате заоставштине Војислава Јовановића
Марамбоа обилује рукописним истраживачким материјалом, библиографским белешкама и недовршеним радовима из научних дисциплина којима
се бавио, као и документима која су драгоцена сведочанства о појединим
периодима наше историје (период национализације после Другог светског
рата) или о приватном и друштвеном животу грађанског сталежа у другој
половини XIX и првој половини XX века (Јовановићева преписка, фотографије или грађа о позоришном животу у Београду током XX века). Будући да
је архивска грађа „мултидисциплинарни извор сазнања“4 који „садржи драгоцене информације и податке о институционалним и појединачним људским делатностима и активностима“5 није потребно посебно наглашавати
да би наставак рада библиотекара легата Војислава Јовановића на истраживању и публиковању целина његовог рукописног фонда и изради и објављивању научно-истраживачких средстава био од изузетног значаја за упознавање јавности са делом овог неправедно запостављеног научног радника и,
самим тим, за научна истраживања из многих области. Ако је Војислав Јовановић Марамбо „фасцинантна личност“,6 „познавалац без премца свих
4
5
6

Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 244.
Исто.
Петар Ђурић, Белешке и коментари о писцу и његовом делу у времену у коме је живео
и радио, у: Војислав Јовановић Марамбо, Потрага за украденом историјом, Београд
2010, 479.
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архива некадашњег Министарства иностраних послова“,7„познавалац историје и књижевности“,8 „даровити дипломата“,9 „врсни зналац акта, повеља
и регистратура“,10 научник „који је и данас вредан највећег интелектуалног
признања“,11 и „кога је покретала страст зналца, сакупљача, љубитеља, занесењака“,12 чији је легат „богата ризница података за историчаре уметности и историчаре политичких збивања у Србији у првој половини 20. века“13
која „открива фасцинантну особу обдарену многим знањима и талентима“14
– сасвим је јасно да би откривање духовног и интелектуалног блага сачуваног
у легату овог изузетног културног и научног радника био драгоцен допринос
како нашој стручној јавности, тако и српској науци и култури уопште.
Литература
Гордић Гордана, Николић Илија, Породица Мате и Јулке Јовановић, Београд 1988.
Ђурић Петар, Белешке и коментари о писцу и његовом делу и времену у коме је живео и радио у: Јовановић Војислав Марамбо, Потрага за украденом историјом, Београд 2010, 479–
498.
Јовановић Војислав Марамбо, Зборник радова о народној књижевности, Београд 2001.
Лекић Богдан, Архивистика, Београд 2006.
Николић Илија, Др Војислав М. Јовановић – љубитељ старих и ретких књига, Библиотекар,
бр. 6, Београд 1970, 611–617.
Николић Илија, Др Војислав М. Јовановић 1884–1968, Београд 1969.
Радовановић Бориша, Огледи из архивистике, Крагујевац 2010.
Рукописне белешке Војислава Јовановића Марамбоа

7
8
9
10
11
12
13
14

Исто, 480.
Исто.
Исто.
Исто, 485.
Исто.
Исто, 495.
Исто, 494.
Исто.

