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Драган Фелдић

Милан Димитријевић, фотограф
смедеревски и пожаревачки

П

рви фотографи долазе у Србију „из прека“, са оне стране река Саве
и Дунава – из Аустро-Угарске. Многи међу њима су прави странци,
припадници разних националности, али поједини су и српског национа. Неки од њих после краћег или дужег боравка у Србији, враћају се
или одлазе даље. Неки, пак, узимају српско поданство, остајући тако
у новој домовини до краја живота. Један од таквих је и Србин Милан
Димитријевић, врло успешни и познати фотограф на размеђи деветнаестог и двадесетог века.
Према досадашњим сазнањима своју фотографску делатност Милан
Димитријевић започео је највероватније у Панчеву, у атељеу Николе
Лекића, познатог панчевачког, а касније и београдског фотографа, осамдесетих и деведесетих година деветнаестог века. Негде око 1890. године
Лекић је отворио фотографски атеље у Панчеву, прво сам, а после удружено са Миланом Димитријевићем: Lekić & Dimitrijević, Fotografische
Kunstanstalt, Pancsova.1
За Милана Димитријевића Горан Малић каже да је био врло покретљив
фотограф, „среће се (око 1885.) најпре у Смедереву, затим у Пожаревцу,
па у Зајечару и најзад у Панчеву. Има знакова да је радио, за кратко и у
Београду, о чему баш сведочи фотографија на изложби (Стефан Шлангер,
кат. бр. 23). Његови радови срећу се до почетка Првог светског рата.“2
Прва варош у Србији у којој се Милан Димитријевић у претпоследњој
деценији деветнаестог века бавио својим занатом била је Смедерево.3
У тој вароши на Дунаву држао је фотографску радњу, прво самостално.
Била је то јединствена радња у Смедереву, прави фотографски атеље.
Милан је у свом атељеу пружао услуге грађанима Смедерева – варошанима, али и онима из околних села. На његовим фотографијама „картонкама“ овековечени су многи Смедеревци у лепим позама, на успелим
портретима, или у групама умешно распоређених и укомпонованих личности.4 Међу њима, врло добрим квалитетом израде истиче се портрет
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М. Димитријевић,
Непозната Смедеревка
у грађанској ношњи,
1885–1890, фотографија,
вл. Музеј у Смедереву

М. Димитријевић, Брат
Миленка Стефановића, око
1885–1890, фотографија, вл.
Музеј у Смедереву

М. Димитријевић,
Непозната женска особа,
око 1885, фотографија, вл.
Мирослав Александрић

девојке која се осмехује, окренута малко профилом.5 Нешто о његовом
смедеревском атељеу на свој начин прича, наравно са фотографије, млада женска особа у дугој „до земље“ раскошној хаљини, десном руком лако
ослоњена на наслон столице тонет, онако како ју је овековечио мајстор
Милан, фотограф смедеревски.6
Многе појединости из професионалног рада тог фотографа остаће
и даље обавијене велом тајни. Остаје само могућност да се нешто о
њима сазна разгледањем и анализирањем сачуваних фотографија,
начињених пре много година у његовом атељеу у Смедереву, а таквих
фотографија је врло мало. На њиховим аверсима, при дну – ниже од
налепљене фотографије, чита се одштампано ћирилицом и латиницом:
М. Димитријевић М. Dimitriewics. На реверсној страни бојом злата је одштампано: Фотографски уметнички завод М. Димитријевића. Тај текст
се налази на некаквој трачици. Испод ње је монограм састављен од латиничних слова М и D. Даље, са текста се чита: М. Dimitriewics Смедерево
Semendriа.
У последњој деценији деветнаестог века он је имао „Фотографски
уметнички завод“, т.ј. атеље, са пословницама и у Смедереву и у Пожаревцу. То се уочава на аверсним странама његових фотографија, односно на
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М. Димитријевић,
Непознате Смедеревке
у градској ношњи,
1885–1890, фотографија,
вл. Музеј у Смедереву

М. Димитријевић, Јулка
Николић, 1885–1895,
фотографија, вл. Музеј у
Смедереву

М. Димитријевић,
Портрет непознате
девојке, фотографија, вл.
Мирослав Александрић

Сасвим лево:
Реверс фотографије
Фотографско уметничког
завода М. Димитријевића
у Смедереву
Лево:
Реверс фотографије
Фотографско уметничког
завода М. Димитријевића
Смедерево–Пожаревац

опремљеним картонима на којима је залепљена фотографска слика. То се
исто, али много јасније, види на реверсним странама. Са текста одштампаног бојом злата у фирми Eisenschiml & Wachtl, Wien, на реверсима чита
се, горе ћирилицом: Фотографски уметнички завод М. Димитријевића
Смедерево–Пожаревац, а доле латиницом: М. Dimitriewics, Semendria
– Požarewaz. Већи број сачуваних таквих фотографија, дела Милана
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М. Димитријевић, Породица Ристе
Димитријевића, око 1891, фотографија,
вл. Драган Фелдић

М. Димитријевић, Непозната
пожаревачка породица, фотографија,
вл. Драган Фелдић

Димитријевића, потврђују његову обимну продукцију у Смедереву и Пожаревцу тога времена.7 Колико је трајао тај „уметнички завод“ у блиским
варошима са обе стране реке Мораве, за сада није познато. Једино што
се зна је то да су из њега излазили врло квалитетни радови (снимани у
атељејским условима), пре свега фотографских група, нарочито породичних, а такође и врло занимљиви допојасни портрети.
На идентификованој фотографији са ознакама двостраног фотографског атељеа М. Димитријевића, овековечена је породица Ристе
Димитријевића, угледног механџије и трговца пожаревачког.8 Осим њега,
на фотографији су: његова супруга, старија кћерка Евгенија (1881–1960) и
млађа – мала Александра. Нажалост, фотографија на полеђини не носи
уписан датум. Пажљивим гледањем исте, разазнаје се да је Ристина супруга носећа. Њена бременитост донела је на свет сина Александра Леку
Димитријевића (1892–1977). Судећи по томе, фотографија је снимљена
нaјвероватније 1891. године. То би могло да значи да је делатност фотогра-
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М. Димитријевић, Портрет дечака,
фотографија, вл. Драган Фелдић

М. Димитријевић, Портрет Јоце и Анђе,
1897, фотографија, вл. Драган Фелдић

фа Милана Димитријевића у Смедереву, а нешто касније и у Пожаревцу,
започета још позних осамдесетих година деветнаестог века. Из тог времена свакако потиче и фотографија са меким вињетираним портретом
дечака, не зна се да ли Смедеревца или Пожаревљанина. Вињетирање
је мајсторски и сасвим смислено урађено, тако да лице дечака долази до
пуног изражаја.
Како је дошло до тога да фотограф Милан Димитријевић настави свој
рад самостално у Пожаревцу још у току последње деценије претпрошлог
века, сада је тешко докучити. Његове фотографије кабинет-формата са
продуховљеним ликовима, осветљеним врло меком светлошћу, Драгутина С. Милошевића (1861–1941) и његове супруге Живке (1868–1918) сасвим
јасно показују Миланово мајсторство при снимању таквих фотографија
са грађанским портретима. Узимајући у обзир године рођења и
процењујући старост ових Пожаревљана, са приличном сигурношћу
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може се претпоставити да су портретисани у Милановом фотографском атељеу средином деведесетих година деветнаестог века. Портрети су опремљени на одговарајућим типским картонима. На њиховим
полеђинама – реверсним странама, одштампани су обавезни текст:
Souvenir и невелики, али занимљив мотив, са одликама тада владајућег
правца у уметности – сецесије. Ту су стабљике барске трске са плодовима
– „мацама“, многи цветови и цветићи између којих се уочавају профил
младе женске особе и два шћућурена голуба повише линеарног оквира,
који уоквирује некакав идеализован пејсаж. Испод свега тога отиснут је
штамбиљ: Фотографија М. Димитријевић – Пожаревац.9
Један рад овог фотографа је од врлог значаја за ову тему. То је
фотографија, „мекано вињетирани“ двојни допојасни портрет Јоце и
Анђе. Они су, како је записано на полеђини фотографије, своме куму
и куми поклонили исту. Са ње се сазнају две важне појединости. На
скромном картону, без одштампаног уобичајеног текста, и на аверсу и
на реверсу отиснут је штамбиљ са следећим текстом: М. Димитријевић
фотограф Подунавски трг Пожаревац. На полеђини картона уписан
је црвеним мастилом и датум: 27. 10. 897. год. Жабаре. Недвосмислен и
неоспоран закључак је да је Милан Димитријевић у другој половини
последње деценије деветнаестог века имао самосталну фотографску
радњу у Пожаревцу. Она се налазила у приземној згради на западној
страни Подунавског трга, на коме је била Рибарска пијаца, са познатом
кафаном „Моруна“ у зачељу. Осим поменуте кафане у тој згради била
су и два или три локала. У једном од њих био је Миланов фотографски
атеље, са природним осветљењем омогућеним преко застакљеног дела
крова.10
Филип Феликс Каниц оставио је сведочанство о томе да су деведесетих година деветнаестог века међу многим пожаревачким занатлијама
била и два фотографа.11 На нашу жалост није оставио њихова имена. Да
ли је један од њих био Милан Димитријевић, остаје отворено питање.
Мишљење је да јесте.
Првих година 20. века у Пожаревцу су ортачки радили фотографи
Милан Димитријевић и Чедомир К. Антонијевић. Колико дуго су радили као: Фотографи М. Димитријевић и Ч. Антонијевић Пожаревац за
сада није познато.12 Сачуване фотографије, тачније картони који их носе,
потврђују да је Милан Димитријевић у другој половини прве деценије
тога века самостално држао фотографски атеље у Пожаревцу. Картони
тадашњег његовог атељеа, не само за уобичајене визит, кaбинeт, већ
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и за принцес, викториа и друге формате, носе његова обележја. Картони израђени у Бечу, у фирми Bеrnhard Wachtl, на реверсној страни
осим уобичајеног текста, одштампаног зеленом бојом, као украс имају
лепо обликовани и укомпоновани монограм са ћириличним словима
М и Д у пољу хералдичког облика. Што се тиче аверсне стране картона и она је лепо обликована. У њеном подножју утиснута је шара, а испод ње текст: Пожаревац. У пољу, у средини шаре, такође је „преговано“
име: М. Димитријевић. Оно је чак појачано и наглашено црвеном бојом.
На таквим картонима горе наведених формата, опремљене су многе
фотографије из његовог атељеа. На њима се претежно виђају допојасни
портрети, најчешће „меко вињетирани“, али и целе фигуре, или „готово
целе“ фигуре. Иако на тим фотографијама, у већини случајева, нема уписаног датума, умесно је мишљење да су им картони прављени у Бечу све
до такозваног Царинског рата, 1906. године. После тога времена сусрећу
се фотографије без текста на реверсној страни картона, док је на аверсу
одштампано само: Фотографски Атеље М. Димитријевића – Пожаревац. На неким другим картонима само је на реверсу одштампано лепим
курзивним обликом слова – црном бојом: Фотограф М. Димитријевић
Пожаревац. На неким фотографијама нема никаквих ознака. Међутим,
и оне су направљене у добро опремљеном и уређеном атељеу овог врло
продуктивног пожаревачког фотографа.
Разгледањем сачуваних фотографија са ознакама атељеа Милана
Димитријевића лако се стиче утисак да се ту ради о правом грађанском
фотографу. Фотографије направљене у његовом пожаревачком атељеу
не представљају само ликове или портрете некадашњих житеља вароши
Пожаревца. Међу таквим је много оних на којима су стари Пожаревљани
представљени „целом“ или „готово целом“ фигуром. Не само одличном
израдом, већ и умешним постављањем сниманих особа, нарочито оних
у групама – што ће рећи композиционим решењима, те фотографије
одликују уочљива естетска својства. Краси их лепота, како самих особа на њима, тако и уравнотеженост и примереност начина на који је
извршено снимање. То нарочито важи за породичне фотографије. Не
само високим квалитетом израде и својом лепотом, оне још више зраче
некаквом племенитошћу. Таква је на пример фотографија породице Данице Павловић и Бруна Барилија, са малом Миленом.13
Радови Милана Димитријевића се не препознају само по занатској изради одличног квалитета. Могу се препознати и по неким појединостима.
На пример у његовом атељеу се налазио велики насликани „рикванд“,
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М. Димитријевић, Даница Павловић и Бруно Барили (Bruno Barilli) с малом
Миленом, фотографија, вл. Галерија Милена Павловић Барили у Пожаревцу
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са пар степеника, зиданом оградом, у којој је одшкринута двокрилна гвоздена капија, и са бујним зеленилом – шумом, у позадини. Цео
тај пејзаж, или његови делови, запажају се на многим фотографијама
начињеним од стране мајстора Милана Димитријевића.14 Од атељејског
мобилијара често је употребљавана лепа тапацирана полуфотеља. Такође
и некакав ноћни сточић, чудног облика, се препознаје на фотографијама
направљеним у његовом атељеу.
У зависности од захтева муштерија Милан је радио и одличне „таблое“ – велике слике са појединачним портретним фотографијама чланова појединих „корпорација“, укомпонованим у одређено графичко
или ликовно решење. Управа Пожаревачке Трговачке Омладине 1911
представљена је на таквом његовом таблоу, који је изложен у Музеју културне историје у Пожаревцу.
На „Балканској изложби“ у Лондону 1907. године, која је била
економско-привредног карактера, поред многих изложених производа Краљевине Србије, излагане су и фотографије наших фотографа.
Изложена су најбоља дела српских занатских фотографа. Међу њима
биле су изложене и неке ведуте и панораме Пожаревца, снимци Милана Димитријевића, фотографа пожаревачког. Можда је једна од њих
била управо ведута парка и управне зграде Државне ергеле у Љубичеву.
Судећи по томе како су лица са фотографије одевена, закључује се да је
она снимљена крајем деветнаестог, или првих година двадесетог века.
За наведену изложбу тврди се „да је то било прво колективно ауторско
представљање дела српских фотографа изван границе Србије.“15
Мишљење да из времена Првог светског рата нема вести и трагова
о делатности Милана Димитријевића, познатог пожаревачког фотографа, оповргавају истраживања новијег датума. Идентификоване су
неке фотографије из његовог атељеа, снимљене у току 1916. године, па
чак и касније.16 Од те године па до октобра 1918. Пожаревац је био под
окупационом влашћу бугарске војске. У то време многи Пожаревљани
нису били код својих кућа. Неки, као војници, били су заробљени и
одведени у логоре у Бугарску. Већи број старијих, угледнијих житеља
пожаревачких, окупационе власти су интернирале у Бугарску. Њихове
тешке дане заробљеништва или интернирања донекле су им олакшавале фотографије најмилијих, остављених у Србији на милост и немилост окупатору. Из тог разлога чланови породица појединих заточених
Пожаревљана, углавном супруге са малом децом, фотографисали су се и
слике слали у Бугарску својим мужевима. Такве фотографије настајале су
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у атељеу Милана Димитријевића. Распознају се по већ описаном насликаном „рикванду“, на коме се види одшкринута гвоздена капија. Осим
тог детаља, на неким фотографијама се види и поменути ноћни сточић,
као декоративни комад намештаја у атељеу.
Као препознатљиви знак да је направљена у Милановом атељеу на
раној послератној фотографији примећује се помињана одшкринута
гвоздена капија. На тој „вереничкој“ слици Мице и Душана уписано је
на полеђини: „Пожаревац, 22 / I X–1919. год.“17 На основу тога изводи се
закључак да је Милан Димитријевић као фотограф у Пожаревцу радио
за време Првог светског рата и после њега, али сасвим кратко. Када су
1920. године у новој држави, првобитно Краљевству, а потом Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца, протоколисане занатске радње, међу њима
нема оне фотографске са именом Милана Димитријевића.18 Из једног
каснијег огласа у локалним новинама може се закључити, још једном, да
је Милан Димитријевић своју фотографску радњу у Пожаревцу држао у
локалу зграде на тргу, чији је оријентир била „Рибарска пијаца (преко
од општине)“.19
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Summary
Dragan Feldić

Milan Dimitrijević, Photographer
in Smederevo and Požarevac
The first photographers came to Serbia in the final two decades of the 19th
century. They came from across the Sava and the Danube – from AustroHungary Monarchy. After short stay in Serbia some of them went back or
move farther while the others took Serbian citizenship. And they stayed in
their new homeland until the end of their lives. One of those photographers
is Milan Dimitrijevic. He practiced his trade in Serbia already from the 1880s.
The first town where he had his photo shop was Smederevo. His ‘artistic office’
in this town was unique. Many nice photographs of the Smederevo citizens
but also the photographs of the inhabitants of the neighboring villages
originate from this very shop. Just a few preserved photographs made in
that atelier bear witness to that time.
In the final decade of the 19th century Milan Dimitrijević had shops in
Smederevo and also in Požarevac. Somewhat more photographs are preserved from this second atelier. In the second half of the decade Milan Dimitrijević was the independent photographer in Požarevac. The address of his
shop was Podunavski trg Požarevac.
In the first years of the 20th century Milan Dimitrijević worked in partnership with the photographer Čedomir Antonijević. After that he remained
in his photo shop, changing the partners, until the end of the First World
War.
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