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Смедерево у фото-албуму
дворског фотографа Милана
Јовановића
Апстракт: У раду су представљене фотографије старог
Смедерева из фото-албума дворског фотографа Милана
Јовановића и њихов значај у визуелној култури Смедерева. Овај албум се чува у Одељењу посебних фондова у
Народној библиотеци Србије. Садржи укупно петнаест
фотографија са карактеристичним грађевинама, улицама
и пејзажима Смедерева с краја 19. века. С обзиром да у
албуму није наведена година настанка, у раду су наведене чињенице из биографије аутора, историје Смедерева и
релевантне литературе којима се дошло до 1893-96. године, као временског оквира када су фотографије снимљене. Посебно је истакнут значај фотографисања панорама
и ведута Смедерева, што није била устаљена и уобичајена
пракса фотографских атељеа у Србији тог времена.
Кључне речи: Смедерево, фото-албум, дворски фотограф, Милан Јовановић, династија Обреновић, летњи
двор, тврђава, редут

Л

етњи двор династије Обреновић у смедеревском винограду умногоме је допринео модернизацији културног живота у Смедереву,
као и настанку и очувању вредних артефаката из историје овог града.1
Тако су, захваљујући доласцима и боравцима владара ове династије са
њиховом дворском пратњом, сачувана најранија визуелна сведочанства Смедерева чији је аутор први српски фотограф Анастас Јовановић.2
1 С. Цветковић, „Обреновићи и Смедерево“, Mons Aureus 27, 2010, 113–122; С. Цветковић,
Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 2012.
2 Р. Антић, Анастас Јовановић – први српски фотограф, Београд, 1977.
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У последњој деценији 19. века настао је и јединствен фото-албум Смедерева дворског фотографа Милана Јовановића,3 који такође може да
буде повезан са интензивним доласцима и боравцима владара династије Обреновић у Смедереву током овог временског периода. Управо су
фотографије из овог албума основна тема рада, у контексту урбане слике
Смедерева крајем 19. века и документовања његовог изгледа у прошлости. Албум се чува у Одељењу посебних фондова Народне библиотеке
Србије и донедавно је углавном био непознат научној и стручној јавности.4
Начин на који је овај албум дошао у фонд Народне библиотеке Србије није познат.5 Могуће је претпоставити да је припадао дворској библиотеци династије Обреновић, која је након многих трагичних историјских догађаја, од Мајског преврата 1903. године, па надаље, од 1945.
године, највећим делом похрањена у Народној библиотеци Србије.6
Албум је без корица и насловне стране, са укупно петнаест фотографија одлично очуваних и доброг квалитета израде. Претпостављамо
да су корице биле израђене у кожном повезу, што је била устаљена
пракса у том периоду. Година издања овог албума такође није наведена. Веома је важно да се на полеђини последње фотографије у албуму
налази потпис фирме: Милан Јовановић дворски фотограф у Београду,
што представља изузетно значајну одредницу за утврђивање ауторства
и могуће године настанка овог албума. Контекст израде албума нам
такође није познат, али не треба искључити могућност да је разлог
његовог настанка био комерцијалне природе, односно са намером да
фотографије послуже као предлошци за израду разгледница.
Фотограф Милан Јовановић (1863–1944) у последњој деценији деветнаестог века стекао је значајан углед у професији којом се бавио, а његов атеље је у то време био међу најугледнијима у Србији.7 Делатност
3 НБС, Одељење посебних фондова, АФ-7.
4 На постојање овог албума указала нам је госпођа Маша Милорадовић, начелница
Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, 31. августа 2011. године
током истраживања грађе везане за Смедерево.
5 М. Милорадовић, „Фотографије Милана Јовановића (1863–1944) у фонду фотодокумената Народне библиотеке Србије“, Гласник Народне библиотеке Србије, 1,
2013, 137–144.
6 П. Васић, „Један пројекат Ота Вагнера у Србији“, Зборник за ликовне уметности
Матице српске, 15, Нови Сад, 1979, 402; С. Цветковић, „Лепо лице Смедерева“,
Смедеревски магазин, 22, 2014, 13–14.
7 Д. Ђурић-Замоло, „Сачувани лик Београда на фотографијама А. Јовановића, И.
Громана и М. Јовановића“, Годишњак града Београда, 14, 1967, 141–168; М. Тодић,
Историја српске фотографије, Београд, 1993; Г. Малић, Милан Јовановић фотограф,
1997; Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд 2005; Ј. Пераћ, „Лик жене
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Милана Јовановића хронолошки се може поделити на три раздобља.8
Прво раздобље започиње отварањем атељеа у Београду на Обилићевом венцу 1887. године, и траје до 1893. године. Тада Милан Јовановић
и званично постаје српски поданик и стиче угледну титулу дворског
фотографа, чиме започиње друга фаза његовог рада. Она траје до промене на престолу 1903. године и пресељења у нов фотографски атеље
у улици краља Милана, у непосредној близини двора. Тиме се трећа
фаза развијала између 1903. године и почетка Првог светског рата 1914.
године. За време овог рата прешао је са војском преко Албаније, а затим отишао у Италију, где је у Фиренци живео и бавио се фотографским занатом, да би убрзо по завршетку рата, 1921/22. године, престао
да ради.9 Угледну титулу дворског фотографа краљевског двора Обреновића, коју је стекао 1893. године, први пут је објавио на картонима
својих фотографија из ове године.10 Управо у овом периоду он се више
посвећује фотографисању екстеријера, пре свега ведута и панорама.11
„Милан Јовановић се за Београд и његове улице заинтересовао око
1895. године.“12 Иначе су снимања ван атељеа била веома компликована, „захтевала су изузетне техничке, новчане, организационе и друге
напоре који су превазилазили могућности појединаца“.13 Фотографије ведута градова и панорама много су мање заступљене од портрета,
чија је доминација изразита. Миланка Тодић наводи да су оне настајале у оквиру великих пројеката „чији су се одређени задаци односили и
на фотографију“.14 У књизи путописа, Сретена С. Стојковића, На лепом
српском Дунаву (од Београда до Радујевца), из 1893. године објављене су ведуте Београда, као и две фотографије са Редута у Смедереву, за које основано претпостављамо да је њихов аутор фотограф
на фотографијама Милана Јовановића“, Зборник Музеја примењене уметности,
1, Београд, 2005. Милан Јовановић рођен је у Вршцу 1863. године. Као млад дечак
отишао је у Беч, код свог рођеног брата, сликара Паје Јовановића, где је до 1886/87.
године учио фотографски занат. После више година проведених у Аустрији,
Немачкој и Француској, са краћим боравцима у Италији, долази у Београд и уз помоћ
оца и брата отвара сопствени фотографски атеље вероватно у другој половини 1887.
године.
8 Ова подела је преузета из монографије Горана Малића, Милан Јовановић фотограф,
Београд, 1997.
9 Д. Ђурић-Замоло, нав. дело, 157.
10 Г. Малић, Милан Јовановић фотограф, Београд, 1997, 110.
11 Г. Малић, наведено дело 132–135.
12 Д. Ђурић-Замоло, наведено дело 142.
13 М. Тодић, Историја српске фотографије 1839–1940, Београд, 1993, 52.
14 М. Тодић, наведено дело, 55.
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Милан Јовановић.15 У периоду око 1896. године почиње штампање разгледница са урбаним мотивима, а управо је дворски фотограф Милан
Јовановић „аутор највећег броја фотографија које су непосредно или
обрађене искоришћене за разгледнице“.16 Све наведено указује на изузетну вредност, јединственост и значај фотографија старог Смедерева
снимљеног објективом једног од најбољих наших фотографа.
Фото-албум Смедерева садржи петнаест фотографија основне димензије 24 х 30 цм, док је укупна димензија картона са паспартуом 33 х
42 цм.17 Свих петнаест фотографија уоквирено је танком црвеном линијом, са легендама, и то на средини горњег дела картона основни
наслов Смедерево, чији је иницијал декорисан стилизованим орнаментом црвене боје, док је у средини доње стране назив фотографије у складу са фотографисаним мотивом, са иницијалима у црвеној
боји. Ове фотографије су у фото-албуму распоређене следећим редом:
Са Редута (укупно три фотографије), Град са Годомина, Мали Град,
Ђурђев Натпис, Унутрашњост Града, Карађорђево Брдо, Нова Црква,
Стара Црква, Окружно Началство и Суд, Виноград Њ. В. Краља, Болница, Саветничка Улица и Душанова Улица. Одабрани мотиви Смедерева имају изузетну документарну вредност, а њихов аутор пажљиво
је извршио избор најрепрезентативнијих и најмаркантнијих мотива
града тог времена. „Фотографија има прворазредан значај за документовање изгледа града у прошлости“, како је записала Дивна Ђурић-Замоло, која је међу првима после Другог светског рата скренула пажњу
на значај фотографија старог Београда Милана Јовановића.18 Ауторка
је фотографије Милана Јовановића класификовала у неколико група, у
складу са темом коју су приказивале, што ће бити примењено и у овом
раду који анализира фото-албум Смедерева.
Петнаест фотографија одличног квалитета могу се поделити на:
1) Панораме, 2) Тврђава, 3) Појединачне грађевине, 4) Цркве и 5) Улице.

15 На овај податак скренуо ми је пажњу господин Мирослав Александрић, на чему му
се најсрдачније захваљујем; С. С. Стојковић, „Од Смедерева до Градишта“, На лепом
српском Дунаву (од Београда до Радујевца), Београд, 1893, 122-152.
16 Ж. Шкаламера, „Београдске разгледнице 1896–1941. Прилог познавању сликовних
извора за историју Београда XX века“, Годишњак града Београда, XXX, 1983, 113–149.
17 М. Милорадовић, наведено дело, 137–144.
18 Д. Ђурић-Замоло, наведено дело, 141–168.
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Овој групи припадају три фотографије на почетку албума са
истом сигнатуром на средини
доње стране фотографије, која
гласи: „Са Редута“19, као и фотографија „Карађорђево Брдо“20.
Редут је у Смедереву имао неколико праваца простирања, који
су се налазили на доминантним
бреговима у околини.21 Према
„Плану Смедерева са шанчевима
и околним пределима 1790“, чији
је аутор Шарл Гурецки (Charl
Guretzky), идентификован је Редут бр. 1, са изузетним погледом
на Дунав, према Гроцкој, Банату и Ковину, затим Редут бр. 2,
на почетку Провалије, као друга спољашња одбрана на нижем
брежуљку, Редут бр. 3 налази се
изнад Манастиришта, односно
Карађорђевог брда, док је Редут
бр. 4 локалитет који и данас има
то име.22 Ово објашњење је било
неопходно навести с обзиром да
истоимене фотографије „Са Редута“ управо сведоче о различитим
позицијама фотографисања.

Сл. 1 Милан Јовановић, Са Редута,
између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм, вл.
НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7

Сл. 2 Милан Јовановић, Са Редута, између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм, вл.
НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7

19 Редут, од латинске речи: redvi, reduit, која значи насип, утврђење, шанац, означава
стратегијски положај у ратној историји 15. века, у последњем аустријско-турском
рату 1789, као и у Првом српском устанку и ослобађању Смедерева 1805. године; види:
Љ. Петровић, Град Смедерево у српској историји и књижевности, Панчево, 1922, 51.
20 Брдо изнад Смедерева, у непосредној близини Цркве Успења Пресвете Богородице,
на Старом смедеревском гробљу, називало се Манастириште, где је у ослобађању
Смедерева од Турака у Првом српском устанку Карађорђе Петровић поставио
кумбаре за освајање Града; види: Љ. Петровић, наведено дело, 14; Л. Павловић,
Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980, 232–233.
21 Л. Павловић, наведено дело, 232–233.
22 Исто, 232–233.
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1) Са Редута: широк панорамски снимак Смедерева, на
коме доминирају Дунав, Тврђава и смедеревска варош испресецана улицама.
2) Са Редута: у првом плану је
пејзаж, односно Мајдан, а затим
центар тадашњег Смедерева, са
доминантним градским храмом,
Црквом Светог великомученика Георгија (1850–1854) и зградом
Сл. 3 Милан Јовановић, Са Редута, између 1893-1896, позитив,
Окружног начелства (1888), између
24 х 30 цм, вл. НБС,
којих се налазила Велика пијаца.
Одељење посебних фондова, АФ 7
3) Са Редута: снимљен је југозападни део Смедерева, са доминантним пејзажом испресецаним
саобраћајницама. Издваја се саобраћајница која се данас зове Улица кнеза Михаила, поред које се
види првобитна зграда болнице,
као и димњак парног млина Јанаћија Константиновића, док је у позадини такозвано Катанско брдо.
4) Карађорђево Брдо: панорамски снимак пејзажа, са путем и
Сл. 4 Милан Јовановић,
Карађорђево Брдо, између 1893-1896,
усецима земље са стране, док се
позитив, 24 х 30 цм, вл. НБС,
у даљини назиру Црква Успења
Одељење посебних фондова, АФ 7
Пресвете Богородице на Старом гробљу и недавно подигнута капела Дине Манчића, смедеревског
добротвора и трговца.
Т
Овој групи припадају четири фотографије.
5) Град са Годомина: приказан је југоисточни угао Смедеревског града,
са одлично очуваних свих једанаест кула варошког бедема, недостаје тек
понеки зубац. Такође, у одличном стању је и угаона, турска кула са натписом, као и турска кула барјактара на улазу у Град, као и спољна ескарпа.
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Сл. 5 Милан Јовановић,
Град са Годомина, између 1893-1896,
позитив, 24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7
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Сл. 6 Милан Јовановић,
Мали Град, између 1893-1896,
позитив, 24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7

Сл. 7 Милан Јовановић, Ђурђев натпис, између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм,
вл. НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7
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6) Мали Град: фотографија
приказује унутрашњост двора деспота Ђурђа Бранковића, који се
колоквијално назива Мали град.
Напоменимо да су фотографије
унутрашњости деспотовог двора
из 19. века веома ретке, што овај
снимак чини додатно значајним.
Сагледава се део палате са отворима за бондручну конструкцију,
романичка бифора поред Донжон
Сл. 8 Милан Јовановић,
куле, као и наведена кула. Између
Унутрашњост Града, између 1893-1896,
њих је грађевина од камена, сачупозитив, 24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7
вана до нивоа прозора, чија намена нам за сада није позната. Такође је значајна легенда Мали град, из које сазнајемо да је овај популарни
назив био прихваћен и у том периоду.
7) Ђурђев Натпис: фотографија приказује зидно платно деспотовог
замка према вароши, са Угаоном, Крстатом и Дојеринином кулом. Крстата кула име је добила по ктиторском натпису деспота Ђурђа Бранковића,
који је изведен црвеном опеком у два реда, а изнад кога се налази представа крста.
8) Унутрашњост Града: прецизан фотографски снимак приказује
зидно платно према вароши са одлично очуваним кулама и улазном капијом. На великој травнатој површини у унутрашњости налази се низ
скромних, приземних објеката окречених у бело, у левом углу види се
група људи крај конструкција са платненим надстрешницама. Важно је
напоменути да је у ово време Тврђава била војни објекат, тако да су ове
грађевине вероватно служиле за потребе војске. Изван градских бедема
уочљива је елегантна силуета Цркве Светог Георгија и делимично зграда
Окружног начелства. Легенда Унутрашњост Града указује на чињеницу
да је овај простор у то време називан Градом.
П
Овој групи припадају три фотографије.
9) Виноград Њ. В. Краља: ова фотографија је од вишеструког значаја
за познавање историје летњег двора и винограда српске династије Об-
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Сл. 9 Милан Јовановић, Виноград Њ. В. Краља, између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм,
вл. НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7

Сл. 10 Милан Јовановић,
Окружно Началство и Суд,
између 1893-1896, позитив,
24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7

Сл. 11 Милан Јовановић, Болница,
између 1893-1896,
позитив, 24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7
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реновић у Смедереву. Она је до сада једини познати фотографски запис
овог објекта из времена пре реконструкције, односно 1897. године. Такође, једино на основу ове фотографије можемо идентификовати позицију конака кнеза Милоша Обреновића, као и организацију парковског
окружења. На фотографији је уочљиво да је виноград недавно обновљен,
након филоксере која је готово сасвим уништила краљев виноград. Дакле, на основу ове фотографије стичемо увид у изглед кнежевског летњиковца из 1865. године. Веома је важно да се на основу ове фотографије види да је зграда била приземна, зидана у духу неокласицизма, са
дрвеним тремом који јој је дао одлике швајцарског стила, те да је реконструкција 1897. године била заснована на постојећој архитектури. Такође, ова фотографија поставља и границе могућег датовања албума Милана Јовановића – у сваком случају, он је морао настати до 1897. године.23
10) Окружно Началство и Суд: ова фотографија представља најдоминантнију профану грађевину Смедерева у централном градском
језгру у историји новог века, „према српским мерилима изузетно раскошну грађевину“, како је забележио савременик Феликс Каниц.24
Архитектонско дело Александра Бугарског, пројектовано у неоренесансном стилу, завршено је 1888. године. Фотографија, осим репрезентативног здања, приказује и атмосферу Велике пијаце са низом запрежних кола и сељака у народним оделима, али и мању групу грађана,
претпостављамо чиновника и трговаца.
11) Болница: ова фотографија има изузетан документарни значај,
с обзиром да је то засада једина позната представа изгледа болнице
у Смедереву из последњих година деветнаестог века. Према изгледу
пејзажа у коме се налази претпостављамо да је управо овде касније
формиран савремени медицински центар.

Ц
Овој групи припадају две фотографије. Потписане су колоквијалним називима као Стара и Нова Црква.
12) Стара Црква, односно Црква Успења Пресвете Богородице на
Старом смедеревском гробљу, сазидана је у моравском стилу у 15. веку,
са дрвеном припратом из 18. века. Фотографисана је са североистока,
23 С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 2012.
24 Ф. Каниц, Србија земља и становништво, прва књига, Београд, 1985, 143.
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Сл. 12 Милан Јовановић, Стара Црква,
Сл. 13 Милан Јовановић, Нова Црква,
између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм,
између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм,
вл. НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7 вл. НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7

а поред самог наоса налази се гроб и надгробни споменик Димитрија
Давидовића. После изградње Цркве Светог Георгија у 19. веку у центру
Смедерева, на Великој пијаци, ова црква почела је да се назива Стара.
13) Нова Црква: ова фотографија заправо представља ведуту Смедерева и најближа је предлошку за разгледницу. Вешто је постављена
композиција новог смедеревског Храма Светог Георгија, градитељског
дела Андрије Дамјанова које је зидано између 1850. и 1854. године, и
зграде Окружног начелства са крововима кућа у оближњем центру и
кулама и Дунавом у позадини. Висина са које је обављено снимање
дочарала је привлачан положај града на Дунаву, са његовим романтичним средњовековним кулама, елегантним храмом и раскошним
здањем начелства.

У
Овој групи припадају две драгоцене фотографије смедеревских
улица: Саветничке и Душанове. Податак да је у Смедереву именовање
улица извршено крајем 19. века25 представља још једну важну смерницу
претпоставци да је фото-албум Смедерева настао око 1895/96. године.
14) Саветничка улица име је добила по Правитељстујушчем Српском совјету, који је у Смедереву радио после ослобођења Смедерева од Турака, од 1805. до 1807. године. Зграда у којој је Совјет заседао

25 Л. Павловић, Наведено дело, 385
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Сл. 14 Милан Јовановић, Саветничка Улица, између 1893-1896, позитив, 24 х 30 цм,
вл. НБС, Одељење посебних фондова, АФ 7

Сл. 15 Милан Јовановић, Душанова
Улица, између 1893-1896, позитив,
24 х 30 цм, вл. НБС,
Одељење посебних фондова, АФ 7
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налазила се у средини вароши.26 И данас у центру Смедерева постоји
Улица Српског совјета, али ми не можемо поуздано потврдити да ли
су у питању исте улице. На фотографији су се у објективу нашли житељи ове улице у свакодневној одећи тог доба типичној за мушкарце,
жену и децу, неки седе на клупи, неки стоје. Десно, са друге стране
улице, види се фотографски прибор, отворена гломазна црна кутија
и непосредно поред ње господин у грађанском оделу, са шеширом на
глави и штапом у руци. Улица је калдрмисана, са приземним кућама
и дрвеним тарабама. У даљини се види брежуљак. Кућа књижевника
Бранислава Нушића, у којој је провео детињство, такође се налазила
у овој улици,27 а напоменимо и чињеницу да је Бранислав Нушић био
венчани кум Милану Јовановићу на венчању 1889. године,28 и да је то
можда један од разлога који је утицао на избор да ова улица заузме
своје место у фото-албуму Смедерева.
15) Душанова улица, некадашњи Главни сокак, данас Улица 17. октобра.29 Улица је калдрмисана, са солидно зиданим приземним и кућама
на спрат. Лево се виде занатске радње и трговине, а испред њих позирају трговци, занатлије и калфе. Са десне стране су двоја запрежна
кола са паровима волова који их вуку.
Из до сада представљених чињеница можемо да изведемо одређене
закључке у вези са фото-албумом Смедерева, а које пре свега указују
на могућу годину његовог настанка. На основу печата фирме, односно
фотографског атељеа Милана Јовановића на полеђини картона последње фотографије, албум је могао настати после 1893. године, када
је Милан Јовановић стекао звање дворског фотографа и почео тако да
се потписује.Такође, обзиром да је Милан Јовановић од 1893. године
почео нарочито да се интересује за фотографисање панорама и ведута Београда, можемо претпоставити да се то односи и на фотографисање панорама и ведута других градова, те тако и Смедерева. Даљом
анализом одабраних мотива у овом албуму, на основу фактографских

26
27
28
29

Л. Павловић, наведено дело, 255.
Л. Павловић, исто, 272.
Г. Малић, наведено дело, 55–56.
Према датуму ослобођења Смедерева у Првом светском рату. Улица се звала
Душанова до почетка овог рата. У телефонском именику Смедерева из 1912. године
налазимо име Душанове улице, види: Списак телефонских претплатника,
Градска телефонска мрежа у Смедереву, Београд, 1912. Најсрдачније се захваљујем
господину Ивану Стојићу из Смедерева, који ми је указао на ову публикацију.
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података који су нам о њима познати, показаће се да је албум могао настати искључиво пре 1897. године. У прилог томе говори фотографија
Виноград Њ. В. Краља, на којој се види летњи двор из времена кнеза
Михаила Обреновића, пре реконструкције 1897. године, као и податак
да је Смедерево добило називе улица крајем 19. века. Зато смо све ближи усвајању временског периода између 1893-96. године као оквира у
коме је овај јединствен фото-албум Смедерева настао.
Објављивање фотографија са Редута у Смедереву, у књизи Сретена
С. Стојковића, На лепом српском Дунаву, из 1893. године указује на могућност да су оне настале на позив аутора књиге ради њеног илустровања, што и сам аутор наводи у поговору књиге.30
Такође смо досада утврдили да је само једна фотографија из овог албума, под називом Нова Црква, искоришћена за три различита издања
разгледница, и то као самосталан мотив или као пандан другом мотиву.31
Две фотографије из овог албума штампане су у календару Орао за
1902. годину, и то: Смедерево са градом Ђурђа Смедеревца и Зидине и
куле Смедеревског града.32
На постојање смедеревског албума Милана Јовановића није скренута посебна пажња у текстовима и монографијама који су се бавили
његовим радом.33 Осим наведене фотографије која је искоришћена као
разгледница и фотографија које су објављене у књизи Сретена Стојковића, На лепом српском Дунаву, и календару Орао из 1902. године, остале фотографије из овог албума биће публиковане тек од 2013. године.34
Петнаест фотографија Смедерева, снимљених ван атељеа крајем 19.
века, тј. између 1893-96. године, камером дворског фотографа Милана
Јовановића, представљају изузетно вредан визуелни материјал у историјско-уметничком и културном контексту. Смедеревски албум припада другој фази рада Милана Јовановића, периоду од 1893. године,
када он, по стицању титуле дворског фотографа, из године у годину
портретише владаре и владарке династије Обреновић, личности из
њихове дворске пратње, дворове, њихове ентеријере. Зато не можемо
30 С. С. Стојковић, наведено дело, 323.
31 Л. Павловић, наведено дело, 368; Ј. Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914, Музеј
примењене уметности, Београд, 2009, 202.
32 М. Милорадовић, наведено дело, 141.
33 Г. Малић, наведено дело; М. Тодић, наведено дело; Б. Дебељковић, наведено дело.
34 М. Поповић, Смедеревски град, Београд, 2013, 10; М. Милорадовић, наведено дело,
140, 141; С. Цветковић, „Лепо лице Смедерева“, Смедеревски магазин, 22, 2014, 13–14.
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искључити претпоставку да је долазио и у смедеревски летњи двор
династије Обреновић и да је идеја о настанку албума могла настати
управо у овом периоду, када су Обреновићи веома често боравили у
Смедереву.
Сам избор мотива говори о свести аутора о њиховом значају у националној историји и култури. Ове фотографије својом документарном
вредношћу помажу у проучавању развоја физичке структуре Смедерева, његовог урбаног развоја, маркирају његове историјске пејзаже и,
што је веома важно, снимљене су препознатљивим композиционим и
стилским решењима својственим опусу овог фотографа.

Белешка о аутору:
Мр Снежана A. Цветковић, виши кустос историчар уметности
Музеј у Смедереву
snezana@mus.org.rs
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Summary
Snežana A. Cvetković

Smederevo in the Photo Portfolio of the Royal Appointed
Photographer Milan Jovanović
The National Library of Serbia in Belgrade, the Department of special
funds, keeps a photo album of Smederevo, photographed by the royal
appointed photographer Milan Jovanović. This album represents a valuable
visual testimony to the knowledge of the angles of old Smederevo, its historic
landscapes, streets and public buildings of profane and secular character.
It is important to emphasize that this album has not been published in its
entirety, nor was any information about it in the professional and scientific
literature dealing with this photographer, as well as development of the
history of Serbian photography. The album contains a total of fifteen
photographs. Method of acquisition for the National Library of Serbia is not
yet known, the cover is missing, just as the year of origin, but on the back
of the last photograph in the album there is a signature: Milan Jovanović,
The Royal appointed photographer in Belgrade. This fact indicates that the
album could originate after 1893, given the fact that Milan Jovanović exactly
that year gained the prestigious title of the Royal Appointed photographer.
According to the accepted division of his photographic activity in the three
periods, as specified in the monograph of Goran Malić about this artist,
Smederevo album belongs to the second period, which has developed from
1893 to 1903. According to the photos in this album, we primarily refer to
a photograph “Vineyard of His Majesty the King”, which is so far the only
known visual testimony of how the summer palace of the Obrenović dynasty
in Smederevo looked before reconstruction in 1897, we can set the upper
limit to the originating period of this album. Bounded period also is the
period in which panoramic photographs of the cities incur more intensely,
which was not a common practice, and at that time was a financially and
organizationally demanding project. Due to these facts, Smederevo album is
even more important. Photos from the album are grouped according to the
following entities: panoramas, The Fortress, individual buildings, churches
and streets. Each photograph is individually described and contextualized.
Context of creation of the album is not fully explained; we assume that
its origin could be linked to the Obrenović dynasty, whose rulers with their
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court accompaniments were frequent guests of Smederevo in that period.
We can’t be sure if the album originated from commercial intentions, as
a template for creating postcards, since only one of the photographs from
the album was used for this purpose. All photos were taken with the same
compositional and stylistic solutions, and are an extremely important visual
material in the overview of the physical structure of Smederevo in the past.
The album also represents an important piece in a mosaic of photographic
practice of one of the best Serbian photographers, Milan Jovanović.
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