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Милена Врбашки

ЛИТОГРАФИЈЕ АНАСТАСА ЈОВАНОВИЋА
из збирке Срђана Стојанчева

“Штета, штета! Све је било тако интересантно,  
све ме је толико интересовало, а сада је све прошло.” 

Анастас Јовановић

Изјава Анастаса Јовановића дата кћери Катарини, кратко време пред смрт, саже то 
је сведочанство о једној од најсвестранијих и најзанимљивијих личности српске култур-
не историје 19. века.1 

Анастас Јовановић, први српски литограф и фотограф, како се уз његово име 
ре довно истиче, побудио је пажњу српске историографије половином 20. века најпре 
рукописном аутобиографијом,2 а убрзо затим је његов живот и дело свестрано обрадио 
др Павле Васић.3 Уследило је проучавање Јовановићевог фотографског опуса.4 Уочена је 
и његова улога у развоју примењене уметности код Срба.5 Јовановићев графичко-
цртачки опус представљен је на неколико изложби. Прва је приређена 1932. у Умет
ничком павиљону Цвијета Зузорић у Београду. Потом је у Галерији Графичког колек

1  Катарина А. Јовановић, О животу и раду Анастаса Јовановића, СКГ, Београд 1924,  
књ. XIII, 559. 

2  Љ. Никић, Аутобиографија Анастаса Јовановића, Годишњак МГБ, књ. III, Београд 
1956, 385-415. 

3  П. Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића првог српског литографа, Београд 
1962. 

4 Р. Антић и др, Анастас Јовановић  први српски фотограф, Београд 1977 (са 
библиографијом основних радова о Анастасу Јовановићу, саставио Љ. Никић, нав. дело,  
77-101).

5 В. Хан, Значај Анастаса Јовановића за развој српске примењене уметности XIX 
века, Зборник МПУ, Београд, бр. 12, 1968, 29-65. 
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ти ва 1958. приказана  изложба Споменици србски Анастаса Јовановића, са текстом и 
каталогом које је саставио Љубомир Никић.6 Као најобухватнија истиче се изложба 
одржана такође давне 1964. у Галерији Матице српске у Новом Саду, праћена детаљним 
студијским каталогом Павла Васића.7 Највећи број Јовановићевих дела у музејским 
збиркама чува се у Музеју града Београда и Галерији Матице српске у Новом Саду.8 У 
Музеју града Београда похрањен је и оригинални рукопис Јовановићеве аутобиогра-
фи  је, који се унеколико разликује од поменутог преписа који је објавио Љубомир 
Никић.9 

После више од пола века од првих истраживања, на пољу фактографије скоро да 
није могуће открити нешто ново у вези Јовановићевог живота и рада. И поред овога, 
гледано из угла историчара уметности који се бави графичко-ликовним делом Јова но-
вићевог опуса, тема није закључена, пре свега из разлога што је Јовановићева де-
латност на пољу издавања графика имала мисионарски карактер, те с обзиром на време 
и околности настанка, пружа обиље података за разноврсне интерпретације, иако су 
идеје које је она обрађивала и пропагирала достигле циљ још за Јовановићевог живота, 
стварањем не зависне српске државе. Актуелност Јовановићевој делатности није успело 
да одузме ни доба које карактерише инфлација информација и засићеност публике 

6  Љ. Никић, Споменици србски Анастаса Јовановића, Београд 1958. 
7  П. Васић, Анастас Јовановић (18171899) каталог радова, Нови Сад 1964. 

Каталогизирани су цртежи, акварели и графике који су се до те године налазили у збиркама 
Галерије Матице српске, Музеју града Београда, Универзитетској библиотеци Светозар 
Марковић у Београду, Музеју Првог српског устанка у Топчидеру, Народном музеју у Београду, 
Српској академији наука и уметности у Београду, Војном музеју у Београду, Народној 
библиотеци у Београду, Богишићевој библиотеци у Цавтату, Манастиру Драча и приватном 
власништву Саве Величковића из Београда. У међувремену је знатан број листова из 
Величковићеве колекције откупљен за збирку Галерије Матице српске. 

8  Каталошки попис радова Анастаса Јовановића који се чува у ове две збирке у: С. 
Стаменковић, Цртежи, акварели, графике, Збирка музеја града Београда, Београд 1990, 13-27; 
Л. Шелмић и др, Галерија Матице српске, Нови Сад 2001, 187-192. Каталог фотографија у: Р. 
Антић и др, нав. дело, 107-189. 

9  Овај рукопис је публикован преко фотографских репродукција у Р. Антић и др,  нав. 
дело, (286-319, без пагинације).
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свим могућим са држа јима. Повод да се у њу уверимо пружа колекција од стотинак 
графика коју је са вели ком пажњом, током две деценије, сакупио Срђан Стојанчев из 
Београда, публициста и заљубљеник у старе и ретке књиге, а коју ће залагањем Музеја 
рудничкотаковског краја из Горњег Милановца, на крају прве деценије новог 
миленијума, моћи да види публика у Горњем Милановцу, Чачку и Ваљеву. 

ДЕЛО АНАСТАСА ЈОВАНОВИЋА 
кроз збирку Срђана Стојанчева

“Кад једна жена дете роди а нема хране да га одрани, и да га изведе на пут,  
него то дете узме друга жена, одрани га и начини човеком,  

ја држим да то дете обе жене ваља једнако да воли и да поштује.” 
Анастас Јовановић о својој народности10  

Враце, Београд, Крагујевац

Анастас Јовановић рођен је 1817. у Врацу (Враци) у Бугарској, од оца Јована, тргов-
ца, и мајке Марије, пореклом из једне од најугледнијих породица у Врацу. Отац га је као 
дечака од осам-девет година довео у Београд, где је старатељску бригу о њему и његовом 
школовању преузео ујак, имућни терзија који је радио за кнеза Милоша. После очеве 
смрти 1830. године, у Београд се преселила и Јовановићева мајка са двоје млађе деце, 
братом Михаилом и сестром Катарином. Убрзо затим умире и његов ујак, а ујна га даје 
на терзијски занат, за шта, како у аутобиографији пише, “нимало није имао воље”. 

Када је 1832. године по налогу кнеза Милоша у Београду отворена Државна 
штам парија, Јовановић је преко старатеља своје браће од ујака Алексе Симића, ба-
зрђан-баше кнеза Милоша,11 издејствовао да буде примљен за шегрта. Штампарија је 
набављена у Русији претходне, 1831. године. Из Русије је доведен и њен први директор 

10  Забележио М. Ђ. Милићевић, као Јовановићев одговор на питање коју земљу воли, у: 
Додатак Поменику од 1888. Знаменити људи у српскога народа који су преминули да краја 
1900 г, Београд 1901, (репринт: Београд, 1979), 62.

11  Базрђан-баша је био привилеговани експедитор извозне робе. 
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Адолф Берман, а из Аустрије два словоливца, Антон Окенфус и Франц Хамерле.12 
Резац матрица за слова, Готфрид Шрепл доведен је из Аугсбурга.13 Јовановић је 
распоређен у словолив ницу. Угледајући се на своје колеге, одмах је дао начинити 
“немачке хаљине... тј. панта лоне, прслук и капут и качкету”, изнајмио је стан за мајку 
и сестру и наместио их “сасвим по немачки”, столицама, креветима и асталом “које 
онда у Београду никој није имао”.14 По пресељењу штампарије у Крагујевац 1833. 
године Јовановић је у слободно време себи изрезао печат којим је печатио писма која 
је слао мајци у Београд. Овај печат је привукао велику пажњу његових колега из 
штампарије, те су, будући да у тадашњој Србији није било никога ко се овим бавио, 
пожелели да и њима изради сличне. Умеће у овој дисци плини му је донело бројне 
поруџбине и добру зараду. Израда печата је у тесној вези са графичким поступком 
резања матрице и наговештава бављење графиком, које ће ускоро постати његова 
преокупација и, уједно, професија од које се издржава. Убрзо после тога, 1836. г, 
Јовановић је на позлаћеној сабљи коју је кнез Милош поклонио барону Аугусту 
Хердеру, управнику саксонских рудника, који је на позив кнеза Милоша дошао да испита 
рудна богатства и термалне изворе, урезао кнежеву посвету.15 Прекретница која је 
коначно привукла пажњу владајућег кнеза на Анастасов таленат и утрла пут његовој 
даљој судбини одиграла се 1838. године, када је кнез Милош наредио да се за две 
недеље у 40.000 примерака одштампа први српски буквар који је саставио Димитрије 
Давидов ић (1789-1838).16 Рукопис је имао, како Анастас Јовановић у аутобиографији 
наводи, по четна (велика) црквенословенска, затим грађанска, и на крају, рукописна, 
односно кур зив на слова. Како су у штампарији радили Немци, кнезу је саопштено да 
је рукописна сло ва немогуће направити у тако кратком року, те да је израду потребно 
наручити у Бечу, што ће трајати бар два месеца. Тадашњи управитељ штампарије Јаков 

12  А. Арнаутовић, Штампарије у Србији у 19. веку, Београд 1912, 28-38. 
13  Исто,  29, 102.
14  Аутобиографија, Љ. Никић, нав. дело, 402 - 403. 
15  Sigmund August Wolfgang Herder (1776 - 1838), геолог и минеролог, син писца и 

филозофа Јохана Готфрида фон Хердера.  
16 Давидовић је био један од најобразованијих Срба тога доба. Р. Љушић, Оријентални 

новинар, европски политичар Димитрије Давидовић (17891838), Београд 2006. 
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Јакшић (1774-1848), будући да му је Јовановићева вештина у резању била позната, 
поверио му је овај задатак, и он је успео да га доврши за недељу дана. Свој таленат 
Јовановић је показао још пре пресељења штампарије у Крагујевац, декорисањем 
ходника који је повезивао словоливницу са штампаријом, у којем је насликао портрет 
Доситеја Обрадовића, а према дрворезним илустрацијама га “...ишарао и измоловао 
разним шарама из типо графских књига”.17 Када је Јакшић у присуству Милошевих 
великодостојника у Крагујевцу описао све околности око резања слова, одлучено је да 
се даровити младић пошаље у Беч на даље школовање. Одлука је уследила након тога 
што су многи од присутних показали кнезу печатно прстење које је Јовановић 
изгравирао за њих, подсетивши га да је он, такође, изрезао посвете на сабљи поклоњеној 
барону Хердеру, као и на кандилу које је кнегиња Љубица као свој дар послала у Русију. 
Јовановић је тада ставио потпис на Наставленије које је у шест тачака обавезивало 
кнежеве питомце упућиване на шко ло вање у иностранству на верност домовини: “да 
не забораве на жртве које чини отаџбина да би они учили у страним земљама, да не 
примају туђе обичаје а забораве своју народ ност, већ да приме само оно што је најбоље, 
да уче поједине гране науке које су им потребне...” 18

Беч, везе са Обреновићима и прве литографије

По доласку у Беч августа 1838. године, о Анастасу је бригу преузео Деметар Тирка, 
трговац и банкарски повереник Обреновића. Он се постарао да Јовановић најпре са-
влада основе немачког језика. Тирка га је убрзо одвео и код бакроресца Карла Рала 
(1779-1843),19 но како Јовановић није имао одговарајућу предспрему, упућен је у ака-
демијину цртачку школу код професора Гзелхофера.20 Године 1840, после абдикације 

17 Аутобиографија, Љ. Никић, нав. дело, 403.
18 Цитирано према: Р. Антић и др, Анастас Јовановић  први српски фотограф, Београд 

1977, 10, фуснота 19.  
19  Karl Heinrich Rahl, професор бакрореза 1836-1843; W. Wagner, Die Geschite der 

Akademie der Bildenden Künste in Wien, Wien 1967, 413. 
20  Gsellhofer Karl (1779 – 1858).
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63. Михаило М. Обреновић, књаз србски
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кнеза Милоша (1839), у време када се Ка ра-
ђорђев син Александар, на позив кнеза Миха-
ила Обреновића вратио у Београд, добио је 
задатак да се стара око израде и штампања 
графичког портрета вожда Кара ђор ђа Пе
тровића.21 Када је Јовановић од про фе сора 
Рала сазнао да је период за израду портрета на 
бакарној или челичној матрици осам до десет 
месеци, а цена висока (800 до 1000 форинти), 
један од колега са класе га је оба вестио да 
постоји нова репродуктивна гра фичка техника 
- лито гра фија. Упутио га је ли то графу Јохану 
Штадле ру, који је за израду Карађорђевог пор-
трета затра жио свега 60 форинти, при хватив-
ши да Јовановића по цени од 2 форинте на сат 
обучава овој техници.22 

Према сведочењу у рукописној ауто био-
гра фији, Анастас је за свега три боравка у 
Шта длеровом атељеу израдио литографску ма-
три цу свога првог портрета Доситеја, пре-
гледајући са бакрореза који је поседовао, а који 
је изашао у оквиру едиције Образоизданије за издавача Јосифа Миловука у Пешти 
десетак година ра ни је.23 Одштампао га је у 20-30 примерака. Наредне, 1841. године 

21  Припремни цртеж за Карађорђев портрет, према чувеном портрету украјинско-руског 
сликара Владимира Лукича Боровиковског (1757-1825), израдио је Урош Кнежевић (1811-1876). 
О околностима и изради Карађорђевог графичког портрета сажето у: Е. Милошевић, М. 
Врбашки, Карађорђевићи у збиркама Галерије Матице српске, Нови Сад 2004, 14. 

22  Johann Stadler (Freiburg, Baden, 1804 – Беч, 1859).
23  Образоизданије сјајниј и знатниј Србаља излазило је 1827-1832. Укупно је штампано 

петнаестак портрета, које су резали графичари странци. Идејни творац ове прве серије 
графика за српску публику био је Јосиф Миловук, трговац и издавач, један од оснивача 
Матице српске. М. Врбашки, Споменици србски и популаризација националне историје кроз 

21. Георгије Сервиски, 1846.
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следили су портрети Лукијана Му ши цког (према литографији Ф. Хофбауера)24, Вука 
Караџића и Павла Каранотвртко в ића, оба према цртежима Павла Симића (1818-
1876), који се тада такође школовао на бечкој Академији, као и званични портрет 
младог кнеза Михаила Обреновића (кат. бр. 63), према слици Јована Поповића (1810-
1864).25 Те исте године на Академији су били изложени први фотографски снимци које 
је направио Дагер.26 Када је непосредно затим оптичар Фојгтлендер почео да производи 
камере, Јовановић је убедио Д. Тирку да му од износа његове стипендије купи ову 
“машину”, која му је, како каже, “највећу радост учинила”.27 Мада је Јовановића од овог 
времена па до краја живота страсно окупирало бављење фотографијом, приљежно је 
наставио школовање на Академији, а паралелно издаје и литографије. Године 1846. 
издао је литографисан портрет Георгија Сервијског, члана Матице српске и мецену 
књижевности (кат. бр. 21). 

Од 1841. до 1846. године када је окончао школовање, похађа сликарску класу, где 
му, између осталих, предају најзначајнији аустријски сликари тога времена, Томас Енд ер 
и Леополд Купелвизер.28 Током тих седам година (1839-1846) Јовановић је стекао више 
него солидно образовање, и поред тога што му је државна стипендија због бурних ди-

серијска графичка издања 19. века, Зборник НМ Београд, XVII/2, 287-288, са старијом лит. 
Примерак ове ране, прве Јовановићеве литографије Доситеја чува се у Музеју града Београда. 

24  Фердинанд Хофбауер (Беч, 1801-1864), аустријски сликар и графичар. 
25  У поседу Музеја града Београда налазе се примерци све наведене четири ране 

литографије. Портрет кнеза Михаила изведен је као двобојна литографија (рам је одштампан 
златном бојом). Млади кнез је у униформи, левом руком је ослоњен на сабљу, а у десној држи 
Устав Србије из 1839. Кроз отворен прозор иза кнеза види се панорама Београда са 
доминантним звоником Саборне цркве. (Изградња нове Саборне цркве започета је по налогу 
кнеза Милоша 1837. Храм је освећен 1845). 

26  Louis-Jackques-Mandé Daguerre (Cormeilles-en-Parisis, 1787 – Bry-sur-Marne, 1851), 
француски хемичар, проналазач дагеротипије. 

27  Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer (Беч, 1812- Брауншвајг/Braunschweig, 1878), 
аустријски оптичар, конструисао камеру на основу прорачуна математичара и инжењера Јозефа 
Пецвала (Јосеф Пезвал, Спиšскá Белá, Словачка, 1807 - Беч, 1891).

28  Johann Thomas Ender (Беч, 1793 - 1875),  Leopold Kupelwieser (Piesting, 1796 – Беч, 
1862); П. Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића, Београд 1962, 26, 28.  
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1. Оглас за „Србске 
споменике“
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26. Патријарх Рајачић благосиља граничаре, 1848.
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настичких превирања била чак двапут ускраћивана.29 Овоме је допринело и то што је по 
изгнанству из Србије и доласку Милоша Обреновића у Беч, Јовановић постао незвани-
чни кнежев пратилац по Европи, што због доброг знања немачког језика који нико од 
кнежевих момака није говорио, што због обавезе да на овај начин искаже свом по-
кровитељу благодарност за старање о његовом школовању. Јовановићева одлучност 
да подржи Обреновиће настављена је и после пада кнеза Михаила 1842. године, а 
његове везе са Милошем и Михаилом биле су све тешње. Године 1844. Јовановић је 
био секретар кнеза Милоша и активно се ангажовао око припреме Катанске буне која 
је требала да омогући повратак Обреновића у Србију. Павле Васић наводи писмо које 
је имао при л и ке да види у Јовановићевој заоставштини, а за које сматра да га је написао 
кнез Мил ош или кнез Михаило: “Колико сам год Молерчића /овако је Јовановића звао 
кнез Милош, прим. М. В./ за честита, добра и ваљана човека држао, опет нисам никад 
очекивати смео, да ће он тако велике и тако рећи крајње жертве и напрезања поднети, 
да нас испод затрпавања над развалинама спасе. То је карактер! Достојан човека, 
достојан подраженија и сваке похвале. Али камо их? Колико има таквих људи?” 30 
Пристајање уз Обреновиће осудило је Јовановића на добровољно изгнанство (није 
никад био уписан у званичну листу политичких емиграната), јер му је у пракси 
онемогућило повратак у Србију све до 1850.31 Његов захтев за долазак у Србију упућен 
канцеларији кнеза Александра Карађорђевића 1846. одбијен је пошто је оцењено да је 
“... свагда за разне мутње употребљаван бивао”.32 

Споменици српски и програмско издавање литографија

Морална постојаност Анастаса Јовановића, како ће његов рад на пољу издавања 
литографија убрзо показати, није била везана за подаништво Обреновићима, већ је 
истицала из његових искрених патриотских побуда. Потреба да активно доприноси 

29  П. Васић, исто, 30-39.  
30  П. Васић, исто, 37. 
31  П. Васић, исто, 34-39.
32  П. Васић, исто, 42.
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еманципацији нације за коју се опре-
делио, уз неприлике око сталног извора 
прихода ко је је имао током ових година, 
ре зултиралa je 1845. осмишљавањем 
комплексног корпуса литографија које 
је назвао Споменици Србски. 

Дозволу за издавање серије гра-
фич ких листова под овим именом 
Јова но вић је затражио од аустријских 
власти 1. фебруара 1846.33 Са добијањем 
одо брења за штампу није ишло глатко.34 
Јав ности се обратио путем плаката 
(огласа) са литографијом Срба окуп-
љених око алегоријске представе Срби-
је у виду споменика (приказао је као 
кру нисану седећу статуу младе жене 
на постаменту, која је левом руком 
осло њена на књигу с натписом Исто
рија Србије, док десном придржава 
штит са грбом-четири оцила уписана у 
крст, кат. бр. 1).35 У доњем делу одшта-
мпано је текстуaлно објашњење еди-
ције са пози вом на претплату, датира-
но и потпис ано у дну десног ступца: “У 

Бечу 1. Маiя 1847. АTАHАСІЄ ЈОВАНОВИЋЪ. Литографъ.” На самој литографији, ис-

33  П. Васић, исто, 41.
34  О овоме, као и целој едицији Споменика, детаљно у Љ. Никић, Споменици србски, 

нав. дело, Београд 1958, 5-6.
35  Један примерак плаката са позивом на претплату за Споменике Србске својина је 

Музеја града Београда. О алегоријским персонификацијама у визуелној култури Срба у 19. 
веку Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд, 2006, 211-217. 

23. Јунаштво Рајића, 1848.
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8. Стефан Немања предаје с благословом владу српску сину свом Стефану Првовенчаном, 1848.
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под десне ноге фигуре гуслара који је ослоњен о споменик “Матере Србије” (тако је 
сам назива) налази се запис: “А. І. у Бечу 1846”, који посведочава да је литографску 
илустрацију плаката довршио претходне године. Стиховани мото едиције гласи: “ИЗЪ 
СВЕТОГА ДОМА НЕМАНЬИНА ПРВИ МЕНИ СІИНУ ЗРАКЪ, ДОКЪ Є СРБСКОГ 
РОДА И ИМЕНА - НЕ ПОКРИ МЕ ВИШЕ МРАКЪ.” Јовановић га је сместио на 
постамент споменика. Намеравао је да пред јавност изнесе личности и догађаје “од 
најстаријих времена” до 1847. године. Плакат најављује укупно 12 одељења (тј. свезака 
које ће излазити свака два месеца) са по четири литографије. Планирао је да свака 
свеска (мапа) садржи три портрета и једну композицију. Такође је најавио да ће свака 
мапа бити праћена текстом који ће садржати објашњења приказаних ликова и догађаја. 
Плакат са огласом-позивом на претплату даје детаљна обавештења о начину набавке 
(појединачне литографије или појединачне свеске, а за љубитеље је постојала могућност 
да наруче и колорисане ликове).36 Већ 20. јуна 1847. године најаву изласка Споменика 
Србских интегрално је пренела Подунавка, књижевни додатак Србских новина које су 
излазиле у Београду.37 Коментар уредника Милоша Поповића, рођеног брата Ђуре 
Даничића, гласио је:”...Кои ће Србинъ сада собу свою китити странонародним кое 
каквима ликовима, кадъ има изображене Србске юнаке и велможе...”, уз закључак 
“Свакий, велимъ свакий иоле могућанъ Србинъ треба, и мора се на ово дѣло 
пренумерирати”.38 Наведени редови као и податак да је Поповић био повереник за 
сакупљање претплате у Кнежевини, доносе прворазредно сведочанство о томе како је 
Јовановићева најава ишла у корак са све присутнијом културном хомогенизацијом 
на ције, будући да је по питању издавања Споменика била кадра да укине подозрење 
изме ђу две противничке династије. (Србске новине су биле званични гласило 
Кнежевине у којој тада влада Александар Карађорђевић). 

Најављено излажење Споменика одложила су револуционарна збивања у Хаб-
сбуршкој монархији 1848. године. Васић, такође, наводи да је између 1847. и 1849. Јовано-

36  Јовановић је први домаћој публици понудио илуминирање отисака, продавање на 
комад или у комплету, усклађено са платежном моћи купаца, по угледу на слична инострана 
издања. П. Васић, исто, 100, напомена 210.

37  Објава А. Јовановића за Споменике, Подунавка, 20. јуни 1847, Београд, стр. 99. 
38  Подунавка, 20. јуни 1847, Београд, стр. 100. 
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10. Ђорђе II Бранковић последњи деспот србски 14. Доситеј Обрадовић филозоф  
и списатељ србски
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36. Осман-Паша гувернер Београда 38. Илија Гарашанин, 1852.



19

вић боравио неко време у Паризу.39 Логично је што су национално-политичка пре-
вирања међу Србима настањеним у Монархији окупирала пажњу Анастаса Јовановића 
и потиснула у други план издавање Споменика. Јовановић се окреће приказивању 
личности које су узеле учешћа у Буни 1848. На Мајском сабору у Сремским Карловц-
и ма проглашено је Србско Војводство. За војводу је изабран Стефан Шупљикац, а за  
духов ног поглавара проглашен је и узвишен у чин патријарха Јосиф Рајачић.40 
Јовановић је 1848-50. године израдио већи број литографија везано за личности и 
догађаје српског покрета. Тада је објавио портрет патријарха Рајачића који ико-
нографијом понавља образац владарског портрета (кат. бр. 28). Представио га је у 
пуном орнату,  у ентеријеру са масивним стубом у позадини, како се левом руком 
ослања о архијерејску палицу, док десном упире на штампани проглас Мајске скуп-
штине. Потом је издао литографију Патријарх Рајачић благосиља војску и граничаре, 
портрете војводе Стефана Шупљи к ца, ђенерала Ђорђа Стратимировића, Стефана 
Книћанина и Миливоја Петровића Блазн авца, “народног Срб. Подполков ни ка и 
Командата Артиљерије при Србској војски про тиву Маџара” (кат. бр. 26, 30, 66, 27 и 
65). Рајачићеву бригу за интересе целе нације, раздвојене границама Монархије и 
Кнежевине, саопштава тако што патријарха приказује, како вршећи смотру на коњу, 
главу окреће ка Србијанцу у народној ношњи (прва фигура у предњем плану лево - 
поздравља држећи фес), док руку са уздигнутим крстом којим врши благосиљање 
окреће супротно, према постројеним српским војницима у аус тријским униформама. 
Исте, 1848. године издао је и литографију Јунаштво Рајића (кат. бр. 23), која посматра-
на у контексту текућих политичких збивања, има јасно дефинисано значење: херојст-
во Рајића у устаничким борбама 1815. на моралној равни има истоветну вредност јер 
истиче пример бескомпромисног делања за узвишени циљ, те представља узор и 
модел, према којем се људски живот без премишљања жртвује за идеал - слободу 
нације. Према томе, Јовановићево издавање литографија које се могу довести у везу,  

39  П. Васић, исто, 43.
40  Скупштина је сазвана ради заштите права Срба као привилегованог народа у 

Угарској. О овоме, шире у: С. Капер, Српски покрет у јужној Угарској 18481849, Београд - 
Ваљево, 1966. 
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или приказују непосредна догађања на задату тему, доказују тезу да се он бавио про-
грамс к им деловањем, и онда када то није било посебно наглашено текстом изјашњења, 
као што је то био случај са Споменицима Србским. 

Померена актуелним догађањима, прва свеска Споменика излази тек у августу 
1850. године. Садржала је следеће литографије: Стефан Немања, Стефан Немања 
пре даје власт своме сину Стефану Првовенчаном, Сава Текелија и Прота Матеја 
Ненадовић (кат. бр. 4, 8, 5, 6 и 7). На омоту - корицама мапе литографисао је донекле 
измењену композицију са плаката, а у мапи је уз литографије приложио “Изяшнѣнѣ” 
у којем износи разлоге због којих је објављивање прве свеске толико каснило (кат. бр. 
3). Претходни истраживачи нису обратили посебну пажњу на измену два актера који 
су приказани како стоје у предњем плану, лево и десно уз постамент “Матере Србије”. 
Десно - гуслар, знатно је подмлађен, а лево - Србин у народној ношњи који у десници 
држи пушку, померен је ка напред, потпуно измењеног лика. Уместо средовечног 
бркатог делије приказан је млади атлета у ношњи. Изразиту пажњу Јовановић је 
посветио карактеризацији лика дугих, уфитиљених бркова и сјајне, полудуге тамне 
косе.41 Поглед атлете, за разлику од свих других актера око споменика, управљен је 
изван сцене, ка посматрачу. Његова десни ца је ослоњена на пушку, а уздигнутом 
левицом показује ка “Матери Србији”. Алегорија Србије такође је окренута ка њему. 
“Дијалог” између ове две фигуре, уз упадљиву физичку сличност (ако апстрахујемо 
фризуру) посведочава да се ради о самом Јо ва новићу, те да он с поносом показује на 
своје дело - Споменик Србији, слично патријарху Рајачићу који благосиља своје 
сународнике аустријске војнике, окренут ка сународнику из Кнежевине. У збирци 
Галерије Матице српске налазе се два пробна отиска ове ком позиције за насловну 
страну Споменика, рађене на две засебне матрице (у две боје, за сваку боју посебна 
матрица) као литографије пером, а не кредом (све друге познате Јова но вићеве 
литографије су литографије кредом), на којима је фигура Србије одштампана златном 
бојом. На једној од њих Јовановић је својеручно уписао текст који је после штампан 
на корицама првог и омотима свих наредних мапа. Логично је закључити да је ове 

41  О типовима националних хероја и идеологији њиховог представљања у: Н. 
Макуљевић, нав. дело, поглавље Аутентичност, 159-172. 
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31. Франц Јосиф I уставни цар аустријски, 1850. 24. Кнез Михаило Обреновић, 1848.
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33. Љубица Обреновић кнегиња србска, 1851. 37. Милан М. Обреновић II књаз србски, 1852.
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пробне отиске направио одмах по добијању одобрења за штампу, дакле, већ 1847.42 Те 
исте године штампао је и велику литографију Срби око певача (кат. бр. 22), на којој је 
унео свој лик са десне стране, у другом плану, у истом низу са ликом Вука Караџи ћа, 
Бранка Радичевића и Петра Петровића Његоша.43 Ако имамо у виду да је управо та 
година означила преокрет у српској култури, увиђамо да је Јовановић с пуним правом 
себе поставио на исту линију са препородитељима писане речи, будући да је осмислио 
дело које осавремењава и “животвори” историју.44 Он на то и експлицитно циља у 
тексту плаката: “Повѣстъ рѣчма описуе позорiя, овде предъ очи излазе сама собомъ 
позорiя; описанiя неможемо свагда читати; изображенiя жива и кадъ лежемо и кадъ 
устаемо имамо предъ очима - и само ньима окружени можемо рећи: да у садашньости 
живећи и прошле вѣкове уживамо.” Ликовним “описивањем позорја” из историје 
предустанич ке Србије бавио се и Јовановићев колега са студија Павле Симић, који је 
у јеку Буне 1848, склоњен у манастир Кувеждин, такође насликао себе као активног 
учесника композиција Српска народна скупштина 1. маја 1848. и Хаџи Рувим и Хаџи 
Ђера, које се чувају у Га лерији Матице српске.45 

42  Годину штампања ове луксузније верзије утврдио је П. Васић на основу акварелисаног 
(“илуминираног”) примерка који се налази у поседу Музеја града Београда где је Јовановић на 
књизи коју држи Србија исписао својом руком посвету: “Књазу Михаилу М. Обреновићу на 
имендан 1847”. П. Васић, Анастас Јовановић (18171899) каталог радова.., нав. дело, 79, кат. 
474. У новијој литератури наведено је да МГБ такође има два примерка (С. Стаменковић, нав. 
дело, 20, кат. 183 и 184), али су ове литографије пером публиковане нетачно као бакрорези. 
Акварелисани лист из МГБ репродукован је на корицама књиге: Н. Макуљевић, нав. дело. 

43  Један отисак литографије Срби око певача чува се у Музеју града Београда. Графички 
лист са овом представом из збирке Срђана Стојанчева је други , тј. представља прави раритет, 
пошто се број евидентираних примерака, колико је аутору познато, своди укупно на 2. 

44  Године 1847. изашле су три књиге штампане Вуковим правописом које означавају 
победу народног језика: Нови Завјет у Вуковом преводу, Песме Бранка Радичевића и Рат за 
српски језик и правопис Ђуре Даничића. Исте године изашао је из штампе и Његошев Горски 
вијенац. 

45  О овим композицијама и мотивацији уметника за укључивање у сопствене 
композиције уопште у: М. Врбашки, Једна слепачка песма и њено прогледавање у Буни 1848, 
Призор бр. 3, Лозница 2004, 21-27. 
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42. Венчање кнеза Михаила са Јулијом Хуњади, 1853.
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68. Јован Обреновић, 1852. 69. Јеврем Обреновић, 1852.

54. Милан А Симић, 1857.35. Љубомир Ненадовић, 1851.
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У Изјашњењу (“Изяшнѣнѣ”) приложеном уз прву свеску Споменика Јовановић 
каже да није задовољан одзивом претплатника и “да ако се на другу свеску, која као и 
трећа већ готова лежи, већи број не упише” да ће му “прва свеска ... морати и последња 
бити”. Поред тога, он алудира на револуционарну 1848, полажући наде у скорашње 
догађаје “кои су народном духу и животу србском сасвим ново, веће, и славније поље 
отворили” позивајући се на умножене гласове “кои ме на издавање славни људи и 
догађаја Војводства Србског подстичу”, најављујући да ће издавање Споменика 
продужити, “и са историчким људима и догађајима Војводства Србског закључити”, 
ако га “ова надежда не превари”.46 Такође обавештава публику да ће планирано историј-
ско објашњење уз ликове и догађаје бити штампано “на концу свега заједно са именима 
предбројника”. 

Другу свеску Споменика Јовановић је издао 1851. године (Стефан Првовенчани, 
Свети Сава крунише Стефана Првовенчаног, Гроф Ђорђе Бранковић, Карађорђе, 
кат. бр. 9, 12, 10, 11). Трећа (Краљ Милутин, Победа краља Милутина над Татарима, 
Доситеј Обрадовић, Хајдук Вељко, кат. бр. 13, 15, 14) и четврта (Стефан Дечански, 
Стефан Дечански при подношењу круне добија вид, Јован Рајић, Његош, кат. бр. 16, 18, 
17 и 19), одштампане  су 1852. године, после чега је Јовановић прекинуо издавање. 
Мада је најавио да ће на крају објавити имена претплатника, ово, као ни штампање 
објашњења уз ликове, није испунио. 

Објављивање имена претплатника било би одличан путоказ у покушају да се ре-
кон струише тираж литографија. Овако се може само хипотетисати на основу за беле-
жака у скиценблоку из 1848/9. који се чува у Галерији Матице српске. Из примера 
лито графисаног портрета Стефана Книћанина (кат. бр. 27) за који је у скиценблоку 
навео количину листова (“бело”, “хинески”, “моловани”) које шаље у Праг, Пешту, 
Панчево, Вршац, Бечкерек, Тител, Земун и Београд, укупно: 325, може се претпостави-
ти да је укупан број примерака ретко кад премашивао 500 отисака.47 Мало је вероватно 
да је продаја у комплету (Споменици) надмашивала овај тираж. Сматра се да је изда-
вање Споменика обуставио 1852. године због слабог одзива. Уосталом, сличну судби-
ну четврт века раније није избегло ни Миловуково Образоизданије. Миловук је 

46  Љ. Никић, Споменици.., нав. дело, 9. 
47  П. Васић, Анастас Јовановић (18171899) каталог.., нав. дело, 25. 
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непродате примерке образа прилагао насловима које је доцније издавао.48 Јовановић 
се у сличној ситуацији од 1850. интензивније окренуо издавању литографија религиоз-
не садржине, пошто су оне имале сигурнију прођу на широј територији насељеној 
православним живљем. Овај вид његове делатности заступљен је на изложби кат. 
бројевима: 45, 46, 47, 50 и 51.49 

Са жељом да му се одобри повратак у Кнежевину, Јовановић се 1850. године лич-
 но обратио кнезу Александру Карађорђевићу. Његова молба је коначно позитивно 
реше на.50 Од тог времена он несметано долази у Кнежевину, борави у њој, бива 
ангажован за поједине послове, али се ипак не настањује у Београду.51 Планови у овом 
правцу постају актуелни поново 1855. године, када тражи дозволу да у Београду 
отвори “типографију са литографијом”, али тада је његова молба стављена ad acta.52 
Несметани доласци у престоницу су му ипак омогућили да припреми нову серију 
литографија. Овог пута се радило о портретима чланова “Совјета Књажества Србског”. 
Васић примећује да је у позадини ове серије портрета била жеља да пружи “одређени-
ји доказ о својој ло јалности уставобранитељском режиму у Србији”.53 На изложби су 
заступљени портре ти Јеремије Станојевића и Стефана Стефановића Тенке (кат. 
бр. 53 и 52). Истој врсти концепцијски припадају и ранији портрет Илије Гарашани
на (кат. бр. 38), као и доцни ји портрет Милована Јанковића, маршала двора током 
друге владавине кнеза Михаила (кат. бр. 61). То су стојећи или седећи прикази држа-

48  В. Васић, Портрет као илустрација српске књиге 18001830, Библиотекар 4, Београд 
1961, 332-335.

49  У збирци С. Стојанчева налази се и бакрорез Свети Стефан Дечански, кат. бр. 20, на 
којем није забележено име аутора, већ само податак да је издат у Бечу 1846. године. Мада П. 
Васић убраја ову и још једну бакрорезну представу Стефана Дечанског са истоветном 
легендом у опус Анастаса Јовановића, аутор ових редова сматра да је могућност да се 
Јовановић уопште бавио бакрорезом минимална, с обзиром на историју око отискивања 
Карађорђевог портрета из 1840. г, те да су ови бакрорези дела неидентификованог 
репродуктивног бечког бакроресца.

50  П. Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића, нав. дело, 44. 
51  П. Васић, исто. 
52  П. Васић, исто, 48. 
53  П. Васић, исто 49.
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40.  Миша Анастасијевић, 1852. 41. Христина М. Анастасијевић, 1852.
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вних чиновника који поносно по зирају у својим униформама. Ове литографије су 
имале двојаку свр ху: потврђивале су добру уређеност државе, а на приватном плану 
служиле су портретисанима као документ успона на друштвеној лествици. Као 
предложак за њихову израду Јовановић је корист ио фотографије које је сам снимио. 
У доба када се због техничких препрека и скупе израде фотографски снимак сводио 
на оригинал и, само у изузетним случајевима на неколико копија, литографија је била 
једина техника којом су се брзо и јевтино могли произвести мултиоригинални 
примерци било каквог портрета или композиције. Веза између фотографије као 
предлошка и литографисаног портрета евидентна је на многим примерима у Јова-
новићевом опусу. Према фотографији (позитив се налази у Музеју града Београда)54 
израдио је литографију Осман паше, како у легенди испод портрета пише “гувернера” 
(управника) Београда (кат. бр. 36). Фотографски снимак претходио је, такође, 
литографисању портрета митрополита београдског Петра Јовановића, епи скопа 
Стефана Крагујевића, Стефана Кнежевића и Стефана, архимандрита светогорског 
Манастира Григоријат (кат. бр. 43, 34, 44, 29).55 Понекад је ангажовао сликара да 
најпре наслика портрет онога чији је лик желео да изда.56

Портретисање припадника династије Обреновић, како је наведено, било је везано 
већ за Јовановићеве литографске почетке (кат. бр. 63, кнез Михаило према слици Ј. 
Поповића, 1842. године). Различити поводи и бројни чланови породице диктирали су 
разноврсну иконографију. У том смислу, интересантно је упоредити портрет Франца 

54  Р. Антић и др, нав. дело, 160, кат. бр. 35. Интересантно писмо владике П. П. Његоша 
истој личности, у којој га подсећа да су обојица једноплемена браћа различите вероисповести, 
објављено је на ел. адреси: http://www.rastko.org.yu/rastko-cg/povijest/njegos-pismo_skopljaku_c.
html. 

55  Фотографије наведених личности налазе се такође у збирци Музеја града Београда. 
Уп. Р. Антић и др, исто, 118, кат. бр. 41; 114, кат. бр. 29; 118, кат. бр. 42 и 111,  кат. бр. 15. 

56  У време кад му није био дозвољен долазак у Србију А. Јовановић је ангажовао и платио 
бечког сликара Јохана Беса (Johann Bös) да портретише проту Матеју Ненадовића; П. Васић, 
исто, 41, 44-45; Љ. Никић, нав. дело, 10. Мада Јовановићева сарадња са Ј. Бесом није спорна, у 
новијој литератури  се портрет који је послужио као предложак за литографију, приписује 
самом А. Јовановићу: В. Грујић, Сликар Анастас Јовановић, Зборник Народног музеја-
историја уметности, књ. XIV/2, Београд 1990, 31-40. 
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56.  Димитрије Аврамовић сликар, 1858. 66. Ђорђе Стратимировић
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Јосифа I (кат. бр. 31) и младог Михаила Обреновића у богатом српском народном 
оделу (кат. бр. 24). Литографију Франца Јосифа “рисовао” је (тј. израдио припремни 
цртеж) Винценц Кацлер, плодни бечки уметник који је често самостално или 
сараднички израђивао графике.57 Васић датира излазак ове литографије у 1850/51, а 
кнежеву везује за 1848. годину (већ на композицији Срби око певача из 1847. године 
млади кнез прика зан је у истој доби и истоветно одевен). Подударање, међутим, у 
пози и ентеријеру на приказима две династичке личности, као и податак да је наследник 
хабсбуршког трона ступио на царски престо 1848. године, наводе на закључак да је 
литографија цара Франца I послужила као узор за приказ младог претендента на срп-
ски трон, тј. претходила литографисању парадног Михаиловог портрета у народном 
оделу. 

Кнез Михаило и други Обреновићи су тема којом се Јовановић непрекидно 
бавио. Поред званичних портрета кнеза Милоша, кнегиње Љубице (кат. бр. 33) и 
покојног кнеза Милана (кат. бр. 37), Јовановић је за потребе илустровања књиге 
Обреновићи кратко начертање житија чланове ове књажевске породице (Беч, 1852) 
израдио портрете Јеврема и Јована Обреновића  (кат. бр. 68, 69). Као хроничар и сведок 
догађаја, лито графисао је 1853. године Венчање кнеза Михаила Обреновића са Јулијом 
Хуњади (кат. бр. 42). Између осталог, занимљиво је што се поново приказује међу 
присутнима, али овог пута је његово појављивање лишено неког “вишег” смисла. У 
маси судионика, ин ди видуализовао је и друге личности, попут кнеза Милоша, Кон-
стантина Хадије, Демет ра Тирке, Ђорђа Стратимировића...

У целокупном Јовановићевом опусу, евидентан је још један низ портрета који се 
могу посматрати као део програмске серије. На њима су представљени добротвори, 
јавни радници и различити културни прегаоци који делају за опште добро у разним 
крајевима насељеним Србима. Међу најранијим је помињани портрет Георгија Сер
вијског (кат. бр. 21). Истом низу припадају и портрети публицисте Ђорђа Поповића из 
1848. (кат. бр. 25), који ће убрзо у Новом Саду покренути и постати уредник књижев-
 ног часописа Даница, Божидара Петрановића, потоњег оснивача Матице далматинске 
(кат. бр. 32), Стевана Перовића Цуцe, Његошевог сестрића, младог песника којег 
називају црногорским Бранком Радичевићем (кат. бр. 39), писца Љубомира Ненадо

57  Vinzenz Katzler (1832-1882), сликар, цртач и литограф. 
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вића (кат.  бр. 35), народног добротвора капетанМише Анастасијевића и његове 
супруге Христине (кат. бр. 40 и 41), те Милана, сина Алексе Симића, цртача, преводи-
оца и будућег управника Народног позоришта у Београду (кат. бр. 54). 

Током 1857. године Јовановић је ступио у преписку са Иваном Кукуљевићем Сак-
цин ским (1816 - 1889), хрватским историчарем, књижевником и политичарем, ис-
такнутим припадником Илирског покрета, који је започео са издавањем Словника, 58 
првог енциклопедијског именика југословенских уметника. Јовановић је, поред два 
који нису заступљени у збирци С. Стојанчева (Доситеј, Федерик Бенковић), за ово 
издање урадио портрете: Димитрија Аврамовића, Фрање Кавчића, Јулија Кловића, 
Трифуна Кокољића (Трипа Кокоље), Андрије Медулића, као и сопствени лик (кат. бр. 
56, 57, 58, 59, 60 и 55). 

Као личност необично радознао, истовремено рационалан и романтичан, изу-
зет но моралан,59 Јовановић је преко идеје афирмације српства стигао до жеље да 
промов ише општу словенску еманципацију. Из једног његовог писма, упућеног 1857. 
Сакцин ском види се да је припремао нови издавачки подухват. Требало је да ова 
едиција, ко ју назива Пантеон Славјански, буде концепцијски слична Споменицима 
Србским. Панте он би се такође продавао у претплати и садржао би по шест портрета 
“најславнијих мужева славјанских и њихове животописе” (цареве, краљеве, свештени-
ке, војнике, спи сатеље, уметнике, односно, свакога ко је за свој род урадио нешто чи ме 
га је задужио), на шест “славенски наречја”: српском, руском и бугарском (ћирили-
цом), пољском, чешком, хрватском (латиницом) и на француском “за остали свет”. 
Планирао је да прва свеска садржи портрете Петра Великог руског, Владислава 
Јагелона пољског, Отокара чешког, Крешимира хрватског, Немању I српског и Симе-
она бугарског - шест образа и три табака животописа.60 Вероватно је Јовановић на-
меравао да ову серију штампа у српској престоници, далеко од подозриве бечке цензуре, 

58  Сакцински је крајем шесте деценије 19. века издавао у свескама Словник умјетниках 
југославенских, илустрован портретима српских, словеначких и хрватских уметника. Уп. П. 
Васић, исто, 49, 75.

59   О овоме речито говори чињеница да не фаворизује Обреновиће у Споменицима. П. 
Васић, исто 42.

60  П. Васић, исто, 74; Љ. Никић, Споменици.., нав. дело, 10-11. 
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пошто августа 1858. године поново тражи да у Београду отвори “приватну књиго печатњу 
и литографију”.61 Догађаји на политичкој сцени предухитрили су његове планове. 
Одлуком Светоандрејске скупштине кнез Михаило је враћен на престо Кнежевине. 
Јовановић је затворио свој графички атеље у Бечу, прихватајући кнежев позив за 
повратак у Србију. У Србији је постао “Управитељ Двора Књажеског” и престао је да се 
бави литографијом. Повукао се са јавне сцене после убиства кнеза Михаила 1868. године. 
До краја живота остао је веран својој другој пасији, фото графији.62 

***
Посматрано са културолошког становишта, основна заслуга Анастаса Јованови-

ћа садржана је у успешном изналажењу сублимне формуле која ликовним изразом 
уобличава културну климу евидентну половином 19. века на свим територијама на се-
љеним раздељеним и расутим српским народом. Масовни карактер овакве културе 
развио се преко најстаријег медијског средства - штампе и подстицан је сваковрсним 
просветним, пре свега историјско-родољубивим творевинама које су преко новина и 
часописа, разних алманаха и календара биле доступне све бројнијој читалачкој пу-
блици. Јовановићева способност да осмисли едицију Споменици Србски, као и да 
кон цепцијски повеже и прилагоди потребама српске публике и друге литографије из 
опуса, подигла му је споменик који ће остати неокрњен зубом времена. У таквој 
интерпретац ији његова изрека “...чега још нема, може, и треба да буде...”,63 која 
парафразира, али и изврће значење српске пословице: “Кога нема, без њега се може”, 
разоткрива изворе стваралачких снага Анастаса Јовановића, првог српског литографа 
и фотографа, умет ника способног да модификује традицију тако да она постане и 
будућност народа са којим је поистоветио сопствену судбину. 

61  П. Васић, исто, 51.
62  П. Васић, исто, 98.
63  Љ. Никић, Споменици..,  нав. дело, 4. 



35

22. Срби око певача, 1848.
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48. Кнегиња Јулија М. Обреновић, 1854.
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49. Књаз Михаило М. Обреновић, 1854.
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50. Распеће, 1852-55.
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51. Преображење, 1855.
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45. Богородица са Христом, 1853-54.

47. Свети Василије Велики, 1853-54.

64. Исус Христос -  
- Спаситељ мира

46. Света Параскева, 1853-54.
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39. Стеван Перовић-Цуца песник, сердар и 
сенатор црногорски, 1852.

43. Петар Јовановић православни архиепископ 
београдски и митрополит србски, 1853.

19. Петар Петровић Његош владика 
црногорски и брдски, 1852.

34. Стефан Крагујевић православни 
епископ пакрачко-славонски, 1851.
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11. Карађорђе Георгије Петровић врховни 
вожд србски, 1851.

30. Стефан Шупљикац витешки  
војвода србски, 1850.

7. Прота Матеја Ненадовић, 1850.

27. Стефан П Книћанин србски 
генерал, 1849.
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9. Стефан Немањић Првовенчани  
краљ србски, 1851.

16. Стефан Урош Дечански  
краљ србски, 1852.

4. Стефан Немања I  
краљ србски, 1850.

13. Стефан Милутин Урош  
краљ србски, 1852.
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15. Победа краља Милутина над Татарима, 1852.
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1. Оглас за „Споменике србске“, 1847,  
63 x 86 cm

2. „Споменици србски“, корица, 1850,  
45 x 63 cm

3. Анастас Јовановић, Изјашњење уз 
„Споменике србске“, 1850,  
24,5 x 39,5 cm

4. Стефан Немања I краљ србски, 1850,  
45 x 62 cm

5. Сава Текелија, 1850, колорисано,  
53 x 70 cm

6. Прота Матеја Ненадовић, 1850,  
колорисано, 44 x 62 cm

7. Прота Матеја Ненадовић, 1850, 36 x 53 cm
8. Стефан Немања предаје с благословом 

владу српску сину свом Стефану 
Првовенчаном, 1848, 36 x 53,5 cm

9. Стефан Немањић Првовенчани краљ 
србски, 1851, 36 x 53 cm

10. Ђорђе II Бранковић последњи деспот 
србски, 1851, 36 x 53 cm

11. Карађорђе Георгије Петровић врховни 
вожд  србски, 1851, 36 x 53 cm

12. Свети Сава крунише свога брата Стефана 
Првовенчаног, 1851, 36 x 53 cm

13. Стефан Милутин Урош краљ србски, 1852, 
36 x 53 cm

14. Доситеј Обрадовић филозоф и списатељ 
србски, 1852, 36 x 54 cm

15. Победа краља Милутина над Татарима, 
 1852, 36 x 53 cm

16. Стефан Урош Дечански краљ србски, 1852,  
36 x 54 cm

17. Јован Рајић историк србски, 1852,  
36 x 53 cm

18. Стефан Дечански добија вид, 1852,  
36 x 53 cm

19. Петар Петровић Његош владика 
црногорски и брдски, 1852,  
22 x 30 cm

20. Свети Стефан Дечански, 1846,  
бакрорез, 36 x 48 cm

21. Георгије Сервиски, 1846,  
колорисано, 35 x 55 cm

22. Срби око певача, 1848, 86 x 73 cm
23. Јунаштво Рајића, 1848, 43 x 56 cm
24. Кнез Михаило Обреновић, 1848,  

54 x 71 cm
25. Ђорђе Поповић, 1848, 35 x 55 cm
26. Патријарх Рајачић благосиља граничаре, 

 1848, 56 x 64 cm
27. Стефан П. Книћанин српски генерал, 

 1849, 36 x 57 cm
28. Јосиф Рајачић патријарх србски, 1850, 

колорисано, 56 x 64 cm
29. Стефан архимандрит светогеоргијевски, 

 1850, 36 x 54 cm
30. Стефан Шупљикац витешки војвода 

србски, 1850, 50 x 68 cm
31. Франц Јосиф I уставни цар аустријски, 

 1850, 51 x 45 cm
32. Божидар Петрановић, 1850, 36 x 54 cm
33. Љубица Обреновић кнегиња србска,  

1851, 35 x 53 cm
34. Стефан Крагујевић православни епископ 

пакрачко-славонски, 1851, 35,5 x 54 cm
35. Љубомир Ненадовић, 1851, 36 x 54 cm
36. Осман-Паша гувернер Београда,  

1852, 36 x 54 cm
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37. Милан М. Обреновић II књаз србски,  
1852, 36 x 54 cm

38. Илија Гарашанин, 1852, 45 x 62 cm
39. Стеван Перовић-Цуца песник, сердар и 

сенатор црногорски, 1852, 36 x 54 cm
40. Миша Анастасијевић, 1852, 36 x 54 cm
41. Христина М. Анастасијевић,  

1852,  36 x 54 cm
42. Венчање кнеза Михаила са Јулијом 

Хуњади, 1853, 85 x 68 cm
43. Петар Јовановић православни 

архиепископ београдски и митрополит 
србски, 1853,  
36 x 53 cm

44. Стефан Кнежевић православни епископ 
далматински, албански, дубровнички и 
истарски, 1853, 36 x 55 cm

45. Богородица са Христом,  
1853-54, 53 x 69 cm

46. Света Параскева, 1853-54, 26 x 33 cm
47. Свети Василије Велики,  

1853-54, 23 x 29 cm
48. Кнегиња Јулија М. Обреновић, 1854,  

44 x 62 cm
49. Књаз Михаило М. Обреновић, 1854,  

35 x 55 cm
50. Распеће, 1852-55, 41 x 52 cm
51. Преображење, 1855, 70 x 86 cm
52. Стефан Стефановић председник Совјета, 

генерал-мајор, 1857, 36 x 53 cm
53. Јеремија Станојевић министар правосуђа 

и просвете, пуковник, 1857,  
36 x 53 cm

54. Милан А. Симић, 1857, 36 x 54 cm
55. Анастас Јовановић, аутопортрет, 1858,  

24 x 30 cm, илустрација за „Словник 
умјетниках југославенских“ И. 
Кукуљевића Сакцинског, св. II

56. Димитрије Аврамовић сликар, 1858,  
18 x 24 cm, илустрација за „Словник 
умјетниках југославенских“ И. 
Кукуљевића Сакцинског, св. I

57. Фрањо Кавчић сликар, 1858, 19 x 27 cm, 
илустрација за „Словник умјетниках 
југославенских“ И. Кукуљевића 
Сакцинског, св. II

58. Јулио Кловио ситносликар, 1858,  
19 x 27 cm, илустрација за „Словник 
умјетниках југославенских“ И. 
Кукуљевића Сакцинског, св. II

59. Трифун Кокољић сликар, 1859,  
19 x 26 cm, илустрација за „Словник 
умјетниках југославенских“ И. 
Кукуљевића Сакцинског, св. III

60. Андрија Медулић сликар, 1860,  
18 x 24 cm, илустрација за „Словник 
умјетниках југославенских“ И. 
Кукуљевића Сакцинског, св. IV

61. Милован Јанковић, 1859-61, 36 x 54 cm
62. Јосип Јелачић, бан краљевина Хрватске, 

Славоније и Далмације, 1848-49, 35 x 55 cm
63. Михаило М. Обреновић књаз србски,  

38 x 59 cm
64. Спаситељ мира,  54 x 36 cm 
65. Миливој Петровић Блазнавац,  

36 x 54 cm
66. Ђорђе Стратимировић,  38 x 57 cm
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67. Ришњанин, илустрација за књигу В. С. 
Караџића Ковчежић за историју, језик и 
обичаје, Беч, 1849.

68. Јеврем Обреновић, илустрација за књигу 
Обреновићи, Беч, 1852.

69. Јован Обреновић, илустрација за књигу 
Обреновићи, Беч, 1852.

70. Сава Текелија, дописна карта, 8,6 x 13,5 cm
71. Сава Текелија, репродукција, 5,5 x 9,2 cm
72. Војвода Книћанин, репродукција,  

5,3 x 9,1 cm
73. Гуслар, разгледница, 14,9 x 10,6 cm
74. Гуслар на сабору, разгледница,  

14,5 x 9,5 cm
75. Срби око певача, разгледница, 15 x 10,2 cm
76. Позив за куповину бакротиска „Срби око 

певача“, 23,3 x 31,1 cm

67. Ришњанин
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Срђан В. Стојанчев

Срђан В. Стојанчев рођен је 27.07.1952. године у Београду. Стојанчеви потичу из Чоке, се ла 
које се налази у Банату, у Војводини. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, а студи-
рао је и археологију на београдском Филозофском факултету. Одмах после велике матуре 
запо сл ио се у Радио - телевизији Београд као музички сарадник. Од јуна 1976. године постаје члан 
редакције часописа Практична жена на месту техничког сарадника и секретара редакције. Пос ле 
више година сарадње у научном часопису Галаксија остварила му се жеља и постаје њен члан на 
радном месту млађи новинар, да би крајем осамдесетих година добио звање новинара - репорт-
ера. Од 1990. године био је члан редакције магазина Дуга, коју напушта 2001. године и постаје 
слободан новинар. 

За време свог новинарског радног стажа објавио је текстове у бројним новинама и часопи-
си ма као што су: Практична жена, Филм, Новости 8, Галаксија, Дуга, Практика, Политика, 
Војска, Срби ја, Дисово пролеће, Новине београдског читалишта, Корак ...

Од ране младости, тачније од 1967. године постаје страствени библиофил и током више 
деценија проучавања значајан познавалац старе и ретке књиге и периодике, и нарочито прошлости 
српског издаваштва. Зато и  није чудно што је један од оснивача и први председник Српског библи-
о филског друштва.

„Моја прва стара и ретка књига је“, сећа се Стојанчев, „Исус Христос у историји и вери“ од 
Артура Ц. Хедлама, епископа глостерског и професора Оксфордског Универзитета, коју је с 
енглес ког превео Драгомир Марић, професор богословије у Битољу, издату ћирилицом, у Београ-
ду 1927. године. На њој се налази и посвета, мени веома драга, написана 27. јула 1964. године у 
Београду у кој ој стоји: Драгом Срђи од баба Стане и деде Душана за 13-ти рођендан. Баба и деда 
му желе да му се испуне све жеље. Од тог тренутка, прочитавши ову стару књигу постајем страс-
ни библиофил, књи гољубац који сакупља стара и ретка издања, махом заборављена, ради њи-
хове стварне вредности и значаја за људску цивилизацију. Те књиге су ме довеле  да имам 
привилегију да већ више деценија откривам  тајне које оне скривају између корица. Тако сам у 
једној старој књизи изненада, пре три деценије, открио своју још једну скупљачку страст – 
литографије. Наиме, листајући једну стару књигу пронашао сам више пута пресавијену лито-
графију Доситеја Обрадовића, рад нашег најпо знатијег литографа и фотографа 19. века Анастаса 
Јовановића. И тако је почело  моје потпуно посвећење сакупљању овог недовољно изученог 
уметничког ства ралаштва српске културне баштине. Дакле, пред Вама је моја колекција лито-
графија Анастаса Јовановића“.  

Борисав Челиковић


