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Уводна реч

Музеј рудничко-таковског краја из Горњег Мила-
новца, издваја као свој основни музеолошки зада-
так баш тињење сећања на династију Обреновић и 
расвет љавање историјских чињеница које су обеле-
жиле владавину ове владарске куће. На предлог гор-
њомилановачког музеја, Музејско друштво Србије 
прихватило је организовање стручног скупа, а по-
том и реализацију стручне каталошке публикације 
Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије.

 Циљ овог пројекта био је да се евидентирају и 
у форми каталога публикују сви предмети везани 
за династију Обреновић који се чувају у фундусима 
музеја, архива и библиотека Србије. У октобру 
2011. и новембру 2012. године одржани су стручни 
скупови на којима су учесници – кустоси музеја и 
архивски стучњаци презентовали своје радове. 

Након успешно реализоване прве две фазе про-
јекта, стекли су се услови да се током 2013. и 2014. 
године приреде и одштампају прва два од три пла-
нирана тома публикације која ће понети наслов као 
и читав пројекат Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије. 

 Први том садржи укупно 363 странице. Кусто-
си, односно архивисти из седам музеја, и једне гале -
рије, односно архивске установе, представили су ка-
ко личне, тако и посредне драгоцености династије 
Обреновић, које се данас чувају у Зрењанину, Новом 
Саду, Београду, Смедереву, Јагодини, Краљеву, Ни-
шу и манастиру Крушедол.

 Други том стручне каталошке публикације Об-
реновићи у музејским и другим збиркама Србије у 
структуралном смислу, укупно садржи поред увод-
не речи, односно текстова две рецензије, још једа-
наест чланака. Стручњаци из десет музеја, и једног 
завода за заштиту споменика културе, представили 
су како личне, тако и посредне драгоцености ди-
настије Обреновић, које се данас чувају у Београду, 
Крагујевцу, Чачку, Горњем Милановцу, Вршцу, али 
и у манастиру Враћевшница, односно приватној 
збирци дома Јеврема Грујића.

Трећи том стручне каталошке публикације, од-
штампан је крајем 2015. године. Нових једанаест 
стру чних радова, написаних и презентованих пре-
ма већ раније добро утврђеним и разрађеним мето-
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Штампањем прве четири књиге, односно њихо-
вим одличним пријемом како код стручне тако и 
шире јавности, створиле су се реалне претпоставке 
да се крене у припрему петог тома истоимене пу-
бликације. Структурално и методолошки, пети том 
реализујемо попут претходних четири, што у прак-
си значи да ће се на око 370 страна у тиражу од 1000 
примерака наћи 12 прилога са елементима који су 
садржани и у текстовима прва четири тома стручне 
каталошке публикације.

Написани према унапред утврђеним принци-
пи ма, прилози ове стручне публикације садрже 
ос новне информације о установама које третирају 
баш тину династије, затим податке о историјату 
колекција и коначно, на који начин се долазило до 
експоната или докумената. Чланци такође садрже и 
веома интересантне податке који сведоче о односу 
Обреновића и појединих крајева Србије, као и по-
уздана сведочанства о тадашњим људима, како при-
сталицама, тако и противницима династије. 

У Попису каталошких јединица односно Ката-
логу, аутори су именовали највредније предмете и 
документе из својих збирки, описујући њихов из-
глед, наводећи и податке као што су година, место 
и начин израде, име аутора, радионице, атељеа или 
фабрике где је предмет настао, врсту материјала од 
ког је направљен, његове димензије, када је стигао 
у музејску архивску, галеријску или манастирску 
збирку, од кога је откупљен или добијен на поклон, 
и у каквом се стању данас налази.

Све чланке појединачно прати богата илустра-
тивна грађа, тј. мноштво фотографија, затим оби-
ман научни апарат, као и списак литературе.

Комади одеће и намештаја, примерци накита, 
уља на платну, цртежи, хладно и ватрено наоружа-
ње, луксузно посуђе, олеографије, литографије, фо -
тографије, разгледнице, књиге, писма, депеше, ука-
зи, знамења или серије кованог новца, само су део 

до лошко – хронолошким принципима, знатно уве-
ћавају и квалитативно унапређују већ формирану, 
и по много чему, јединствену базу подата ка о кне зу 
Милошу, његовим ближњима и њиховим наслед-
ницима. 

Ипак, оно по чему се разликује овај, од претход-
на два тома каталошке студије, јесу и два опширна 
рада која третирају заоставштину Обреновића у 
Француској, сачувану у једанаест јавних, као и у 
једној приватној збирци. Ови изузетно важни при-
ло зи Гордане Крстић Фај и Сиголен Франш д’ Епере-
Вујић утицали су да трећи том ове својеврсне еди-
ције добије измењен, тј. нешто већи назив који сада 
гласи Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Србије и Европе.

Број тема и обимност материјала условили су да 
публикација добије и свој четврти наставак. Ову 
свеску стручне каталошке студије, чини дванаест 
ра дова „смештених“ на укупно 372 стране. Збир 
пред мета, докумената и уметничких дела, непосред-
но или посредно везаних за чланове династије, по-
храњених у посебним збиркама Историјског, одно-
сно Музеја града Београда, чине са артефактима из 
нишког, аранђеловачког, односно Музеја примењене 
уметности, основу ове публикације. Богата колек-
ци ја богослужбених предмета које су чланови поро-
дице Обреновић даривали многобројним црквама 
и манастирима Србије, заједно са драгоценостима 
попут приватних писама или ретких фотографија 
из фундуса Историјског архива Шумадије и Међу-
општинског историјског архива Чачак, такође су 
део ове структуралне целине.

Коначно, три опширна рада која третирају зао-
ставштину Обреновића у Бечу, затим Иванки и Би-
јарицу односно Националној галерији Словеније у 
Љубљани, утицали су да и четврти том ове своје-
вр сне едиције задржи истоветан назив као и прет-
ходни. 
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је дин ственог и каталошки обрађеног материјала 
ко ји се нашао на страницама ове публикације. Тако 
побројане, ове драгоцености представљају неизо -
ставан чинилац за било какво озбиљније и свеобу-
хватније проучавање владарске куће Обренови ћа, 
њене историјске улоге и значаја током XIX и ХХ 
века. 

У петој књизи која је пред нама, сусрећемо се са 
13 аутора и 12 стручних прилога кроз које је пред-
стављена материјална заоставштина Обреновића 
збринута у 20 колекцији од чега је 14 јавних устано-
ва, две црквене ризнице и четири приватне збирке. 

Династија Обреновић у фондовима Народне би-
блиотеке Србије аналитички је приказ заступље-
ности чланова династије Обреновић у посебним 
збиркама ове установе од националног значаја, а 
по тписују га Маша Милорадовић, Немања Кале-
зић, Славен Попара и др Данко Леовац. Сазнајемо 
да највреднији део Збирке фотографија у Народ-
ној библиотеци Србије данас представља колекција 
српске фотографије XIX века и да су у њој заступ-
ље ни готово сви значајнији фотографи који су 
дело вали у Србији, а притом камером овековечили 
чланове владарске династије Обреновић. На првом 
ме сту су свакако дворски фотографи Анастас Сто-
јановић/Карастојанов, Петар Јовановић, Васа Дани-
ловић, Лазар Лецтер, Никола Лекић и Милан Јо-
ва  новић, а следе их Јосиф Сингер, Павле Јулинац, 
Со  тир Михајловић, као и инострани Андре Адолф 
Ежен Диз дерији, Лудвиг Ангерер, атеље Адел, Ежен 
Пиру, Ото Ренар, Геза Хутерер, Х. Мардикијан... По-
ред тога представљени су примерци из Збирке албу-
ма и одабрани раритети Збирке разгледница, веза-
ни за ову династију.

Следећи прилог који даје увид у материјална све-
дочанства Обреновића у јавним збиркама резул тат 
је посвећеног, студиозног и свеобухватног истра-
живања Дејана Вукелића. Под називом Баштински 

трагови Обреновића у музејским, архивским и биб-
ли отечким збиркама Црне Горе обухваћена је, про-
тумачена, каталошки обрађена и стављена у исто-
ријски контекст, заоставштина похрањена у сле-
де ћим јавним збиркама Црне Горе: Народни музеј 
Црне Горе, Цетиње – Музеј краља Николе (са цели-
нама Обреновићи у Умјетничкој и Збиркама репро-
дукција и фотографија, Меморабилије књагиње На-
талије Петровић Његош, Одликовања из вре ме на 
династије Обреновић), Народни музеј Црне Горе, 
Цетиње – Библиотечко-архивско одјељење, Нацио-
нална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, 
Цетиње, Музеји Котор – Музеј града Пераста, Музеји 
и галерије Подгорице – Музеј Марка Миљанова на 
Медуну, Библиотека Историјског института Црне 
Горе, Подгорица, Центар за културу Даниловград 
– Завичајни музеј, Завичајни музеј Пљевља, Mузеј 
Бијело Поље и Полимски музеј Беране.

Неколико радова, односно три, представља на-
ставак презентовања јавних збирки делом већ за-
ступљених у претходним томовима – реч је о Музеју 
града Београда, Музеју примењене уметно сти у 
Београду и јавним збиркама Беча. Владимир То мић,  
у свом раду под насловом Приватни и јавни жи-
вот чланова ди настије Обреновић кроз предмете из 
Музеја гра да Београда, обрадио је две значајне цели-
не: Писма кнегиње Љубице Обреновић из збирке Му-
зеја града Београда која нам приближавају кнеги њу 
као по жртвовану жену, мајку и сестру, али и као чу-
варку имања и кућа Обреновића, док целина Гра-
ви ре из збирке Музеја града Београда у владарској 
идео логи ји Обреновића представља драгоцена дела 
ликов не уметности као прворазредни извор за про-
у   чава ње историје и урбанистичког развоја Београ  да 
у периоду од скоро четири века, а притом и за изу -
чавање владарске идеологије Обрено вића послед   -
њих деценија XIX века. Што се тиче Музеја приме  -
њене уметности, нови допринос едицији доноси Би-
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љана Црвенковић кроз чланак Пропаганда државе и 
династије Обреновић на предме ти ма из Збиркe ке-
рамике, порцелана и стакла овог Музеја, указу јући 
на улогу украса у виду портрета владара и херал-
дичких симбола државе или династије у њиховом 
про мовисању, а тиме и афирмисању саме нације. Још 
један рад који наставља свој континуитет из прет-
ходног тома јесте Династија Обре новић у јавним 
збир кама Беча II Златана Стојадиновића, који је про-
ширио започето истраживање материјалних тра го-
ва везаних за династију Обреновић у аустријској 
пре стоници и овом приликом презен товао, српској 
јавности до сада недовољно познату, Му зич  ку збир-
ку Аустријске националне библиотеке (Mu siksam-
mlung), тачније музичке ком позиције аус триј  ских 
аутора посвећене члановима династије Об   ре   новић 
као и визуелне представе кра ља Милана из Збирке 
слика и графика, исте уста нове.

Случајно или не, едицију од првог тома прати 
готово подједнака заступљеност збирки различитог 
типа, тако да и у овој књизи, као и у претходне 
четири, имамо прилику да „завиримо” у две цркве-
не ризнице. Детаљни историјско-уметнички прика-
зи као резултат помног истраживања аутора Вука 
Даутовића Престони крст из ризнице Шумадијске 
епархије: дар кнеза Милоша Обреновића и Mоби-
лијар Обреновића из београдског Старог двора у 
манастиру Раковица употпуњују досадашња сазна-
ња о кнежевој ктиторској делатности као и о чиње-
ници да је, попут манастира Крушедола и Вра ћев-
шнице као значајних династичких топоса и гроб-
них цркава Обреновића, манастир Раковица након 
Мајског преврата такође постао чувар дела њихове 
материјалне заоставштине.

Током настајања каталошке публикације Обре-
новићи у музејским и другим збиркама Србије и Ев-
ропе, показало се да приватне колекције по вред-
ности и раритетности меморабилија достојно пра-

те јавне збирке, а неке чак и превазилазе. У сваком 
случају, као и све друге представљене збирке уос-
талом, кроз каталошки обрађене предмете, откри-
вају нам до сада мање познате податке о јавном али 
и свакодневном животу породице Обреновић. Та-
ко у раду Мр Снежане Цветковић, која свој допри-
нос публикацији даје четврти пут, овом приликом 
упознајемо оставштину потомака Антонија Оре-
шковића, који је имао изузетно значајну улогу у вој-
ној историји Србије у другој половини XIX века, а 
веома блиски односи између њега и његове поро-
дице са династијом Обреновић потичу из времена 
кнеза Михаила Обреновића и трају до смрти На-
талије Обреновић, будући да је Антонијев син Бо-
ривоје био адвокат у служби краљице, а кћери Ми-
лица и Ружица њене дворске даме.

Пут једног драгоценог уметничког дела од Ал-
бума фотографија који су официри ,,стајаће војске“ 
поклонили кнезу Милану Обреновићу током тро-
д не вне прославе пунолетства, на дан 10. августа 
1872. године, преко аустријске Аукционе куће Boris 
Wilnitsky Fine Arts, до збирке породице Младено -
вић у Монтреалу, расветљава нам, уз стручно ту ма-
че ње, Милена Врбашки у прилогу Трагом једне загу-
б љене минијатуре Стевана Тодоровића: Таковски 
устанак (,,Ево мене и ево рата Турцима”).

Следе два прилога у којима су сами колекциона-
ри представили артефакте везане за Обреновиће у 
свом власништву. „Време и моје право”: Обреновићи 
у колекцији Срђана Стојанчева, поред литографија 
Анастаса Јовановића открива и нека ретка стара 
издања а међу њима се истичу књиге са до сада 
не познатим детаљима из живота кнеза Михаила 
Обреновића и краљице Наталије Обреновић. Колек-
ционар Милан Драговић у раду Наталија Обрено-
вић: Из необјављене преписке прогнане краљице, коју 
је лично превео са француског језика, доприноси 
да потпуније сагледамо период живота Наталије 
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и Европе” носи своју основну улогу-презенто вање 
заоставштине династије Обреновић, која је систе-
матски уклањана из проучавања историје српског 
народа, а неопходна је за целовито сагледавање ис-
то рије XIX века.

На крају, и овога пута користимо прилику да се 
искрено захвалимо колегама на исказаном труду, 
знању и ентузијазму приликом „стварања” петог 
наставка ове, усудићемо се рећи, све значајније еди -
ције. Такође, исказујемо велику захвалност и Ми-
ни  старству културе и информисања Републике Ср -
би  је и Општини Горњи Милановац, због не  се    бичне 
финансијске подршке у реализацији овог вр ло ком-
плексног, захтевног али пре свега корисног за дат ка.

У Горњем Милановцу                Александар Марушић 
Уочи Васкрса, 2018. године              Ана Ранковић 

Обреновић, од 1894. до краја 1907. године. Сва пи-
сма су упућена њеној пријатељици, бароници Де 
Мишел, а послата су углавном из Бијарица (Biarritz), 
на француској обали Атлантика, где се Наталија 
настанила по одласку из Србије.

Поред горе наведених, један од радова за тему 
има Отуђено наслеђе: Аукцијска продаја драгоцено-
сти краљице Драге Обреновић у „Кристију” 1904. 
го ди  не где аутор, Дејан Вукелић, даје синтетички 
пре глед изгубљене и аукцијским путем отуђене 
зао   ставштине једине нововековне краљице – Срп-
киње. 

Објављивањем петог тома сада већ престижне 
едиције „Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије и Европе”, стичу се услови за својеврс-
ну анализу објављених пет томова ове публикаци-
је, као и значаја читавог пројекта. Омогућили смо 
доступност теже доступним или недоступним му-
зеалијама, које се чувају у збиркама попут цркве-
них, манастирских приватних или иностраних. Му-
зејске збирке од збирки сећања, постају збирке пре-
зентовања и спајања са савременим музеолошким 
токовима који све више теже новим приступима 
међусобне сарадње установа, као и комуникације с 
јавношћу. Пројекат је довео до узајамног поверења 
сарадника и залагања да се што више материјала 
презентује јавности, стручној и широј, што увелико 
доводи до иницирања презентовања нових збирки 
и сређивања постојећих ради презентовања у 
наредним томовима „Обреновића“. 

Публикација „Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије и Европе“ је пример децен  трали-
зације културних збивања, укључивање ма лих кул-
турних средина у велике системе, пример цели  не 
која материјална сведочанства прошлости повезу је 
са садашњошћу и будућношћу и утире пут, новим 
сличним пројектима. Пре свега, публикација „Об-
ре   но вићи у музејским и другим збиркама Србије 
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personal and indirectly related valuables of the House 
of Obrenović, which are now kept in Zrenjanin, Novi 
Sad, Belgrade, Smederevo, Jagodina, Kraljevo, Niš and 
the Krušedol monastery. 

Structurally, the second volume of the professional 
catalogue publication Records Concerning the House of 
Obrenović in Museum and Other Collections of Serbia 
contains, apart from the foreword and two reviews, 
eleven articles altogether. Experts from ten museums 
and one institute for the protection of cultural monu-
ments presented the personal and indirectly related 
valuables of the House of Obrenović, kept in Belgrade, 
Kragujevac, Čačak, Gornji Milanovac, Vršac, as well as 
in the Vraćevšnica monastery and the private collection 
at the House of Jevrem Grujić.

The third volume of the professional catalogue pub-
lication was printed at the end of 2015. Another ele-
ven professional papers, written and presented in ac-
cordance with well-established and elaborated metho-
dological and chronological principles, have signifi-
cantly increased and qualitatively improved the already 
formed, and in many ways unique database concerning 
Prince Miloš, his family and successors. 

Still, what distinguishes this volume from the pre-
vious two, are two extensive papers dealing with the 
Obrenović legacy in France, preserved in eleven pub-
lic collections and one private collection. These excep-

As its main museological task, the Museum of Rud-
nik-Takovo region from Gornji Milanovac earma rks 
keeping the memory of the House of Obrenović alive 
and shedding light on historical facts that marked the 
reign of this ruling house. At the suggestion of the Mu-
seum of Rudnik-Takovo Region, the Museum Associa-
tion of Serbia took over the organisation of a profes-
sional con ference, and then the realisation of the pro-
fessional cata lo gue publication entitled Records Con-
cerning the Hou se of Obrenović in Museum and Other 
Collections of Ser bia.

The aim of this project was to register and ca talogue 
all items related to the House of Obrenović that are kept 
in museum, archive and library collections of Serbia. In 
October 2011 and November 2012, profes sional meet-
ings were held gathering participants of this project – 
museum curators and archival experts who presented 
their papers.

Following the successful implementation of the first 
two phases of the project, during 2013 and 2014 re qui-
rements were met for the preparation and printing of 
two of an intended three-volume set sharing the same 
title as the whole project Records Concerning the House 
of Obrenović in Museum and Other Collections of Serbia.

The first volume contains a total of 363 pages. Cu-
rators and archivists from seven museums, one gal-
lery and one archival institution presented both the 

Foreword
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Written according to predefined principles, the con-
tributions contained in this professional publication of-
fer basic information about the institutions that are pre-
senting the dynastic heritage, the data on the history of 
collections and, finally, how the exhibits or docume nts 
have been acquired. The articles also contain very in-
teresting data on the relationship between members of 
the House of Obrenović and certain regions of Serbia, 
as well as reliable testimonies of the people of that time, 
whether supporters, or opponents of the dynasty.

In the List of catalogue units i.e. Catalogue, the au-
thors have specified the most valuable objects and do-
cu ments from their collections, describing their appea-
rance and providing data such as the year, place and 
method of production, artist’s name, workshop, studio 
or factory where a certain object was produced, type of 
material it was made of, its dimensions, the date when it 
was integrated into a museum, archive, gallery or mon-
astery collection, from whom it was purchased or be-
queathed as a gift, and its current condition. 

All articles are accompanied by rich illustrative ma-
terial, i.e. a multitude of photographs, a comprehensive 
scientific apparatus and bibliography.

Pieces of clothing and furniture, jewellery, painti-
ngs, drawings, cold-steel weapons and firearms, luxu-
ry tab  le ware, oleographies, lithographs, photographs, 
post cards, books, letters, dispatches, decrees, symbols 
or se ries of coins are but a portion of the unique and 
cata lo gued material found within the pages of this 
pu bli  ca tion. Thus listed, these valuables represent an 
una voi dable factor for any serious and comprehensive 
study of the House of Obrenović, its historical role and 
impor tance during the 19th and 20th centuries.

In the volume before us, we are acquainted with 13 
authors and 12 professional contributions, giving insi-
ght into the material legacy of the House of Obrenović 
from 20 collections, out of which there are 14 public 
institutions, two church treasuries and four private col-
lections.

tionally important contributions by Gordana Krstić Faye 
and Sigolène Franchet d'Esperey Vujić have influenced 
the title of the third volume of this particular edition 
to be modified into a somewhat longer title which now 
reads Records Concerning the House of Obrenović in 
Mu seum and Other Collections of Serbia and Europe.

The number of themes and quantity of data enabled 
the publication to reach its fourth sequel. This volume 
of the professional catalogue study consists of twelve 
contributions “placed’ on a total of 372 pages. Its ba-
sis rests upon the objects, documents and works of art, 
directly or indirectly related to members of the Obre-
nović dynasty that are stored in special collections of 
the Historical Museum of Serbia, Belgrade City Mu-
seum, National Museum in Niš, National Museum in 
Aranđelovac and Museum of Applied Arts in Bel grade. 
A rich collection of liturgical objects donated by mem-
bers of the Obrenović family to many Serbian churches 
and monasteries, along with valuables such as private 
letters or rare photographs from the funds of the His-
torical Archives of Šumadija and the Intermunicipal 
Historical Archives in Čačak are also part of this struc-
tural unit.

Finally, three extensive papers dealing with the le ga-
cy of the House of Obrenović in Vienna, Ivánka Castle, 
Biarritz and the National Gallery of Slovenia in Lju blja-
na, have influenced the fourth edition of this par ti cular 
edition to retain the same title as the previous one.

By printing the first four books, that is, by virtue 
of their excellent reception both from the experts and 
from the general public, realistic assumptions have be-
en made for the preparation of the fifth volume of this 
publication. Structurally and methodologically, the fifth 
volume is realised in the same manner as the previous 
four, which practically means that it contains about 370 
pages, a circulation of 1000 copies, and 12 contributions 
with the elements that are likewise contained in the pa-
pers of the previous volumes.
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tenegro – Library and Archives Department, National 
Library of Montenegro “Đurđe Crnojević” in Cetinje, 
PI Museums of Kotor – Perast Municipal Museum, Mu-
seums and Galleries of Podgorica – Museum of Marko 
Miljanov in Medun, Library of the Historical Institute 
of Montenegro in Podgorica, PI Cultural Centre Da-
nilovgrad – Homeland Museum, PI Homeland Mu-
seum in Pljevlja, Regional Museum of Bijelo Polje and 
Museum of Polimlje in Berane.

Several articles – three, to be more precise – are the 
continuation of presenting public collections, partly 
already contained in the previous volumes – these in-
clude collections of the Belgrade City Museum, Mu-
seum of Applied Arts in Belgrade and Viennese pub-
lic collections. In the paper The Private and Public Life 
of Members of the House of Obrenović Vladimir Tomić 
introduces us with two important thematic issues: 
through “The Letters of Princess Ljubica Obrenović 
from the Collection of the Belgrade City Museum” we 
see the Princess as a devoted woman, mother and sis-
ter, likewise as a guardian of properties and buildings 
owned by the Obrenovićs, whereas “Prints from the 
Collection of the Belgrade City Museum in the Ruling 
Ideology of the House of Obrenović” presents valuable 
works of fine art as a first-rate source for studying not 
only the history and urban development of Belgrade in 
the period of nearly four centuries, but the ruling ideol-
ogy of the Obrenovićs in the last decades of the nine-
teenth century. As for the Museum of Applied Arts, the 
new contribution to the edition is brought by Biljana 
Crvenković through the article State Propaganda and 
the Obrenović Dynasty on Objects from the Collection of 
Ceramics, Glass and Porcelain of this Museum, referring 
to the role of ornaments in the form of portraits of rul-
ers and heraldic symbols of the state or dynasty in their 
promotion, and thus the affirmation of the nation it-
self. Another contribution which makes a sequel to the 
topic presented in the previous volume bears the title 

The Obrenović Dynasty in the funds of the National 
Library of Serbia is an analytical overview of records re-
lated to members of the Obrenović dynasty in special 
collections of this institution of national importance, 
and is written by Maša Miloradović, Nemanja Kalezić, 
Slaven Popara and Danko Leovac. Owing to their con-
tribution, we find out that the most valuable part of 
the Collection of Photographs in the National Library 
of Serbia today is a collection of nineteenth-century 
Serbian photography containing almost all renowned 
photographers who were active in Serbia, and who im-
mortalised members of the ruling Obrenović dyna sty 
with their camera. These primarily include court pho-
tographers Anastas Stojanović / Karastojanov, Petar 
Jovanović, Vasa Danilović, Lazar Letzter, Nikola Lekić 
and Milan Jovanović, followed by Josif Singer, Pavle Ju-
linac, Sotir Mihajlović, as well as foreign photograp hers 
André-Adolphe-Eugène Disdéri, Ludwig Angerer, Ate-
lier Adèle, Eugène Pirou, Otto Renar, Geza Hutterer, H. 
Mardikian... In addition, the copies from the Col lection 
of Albums and the selected rarities from the Collection 
of Postcards related to this dynasty, are also presented.

The subsequent contribution which provides insight 
into material traces of the House of Obrenović in pub-
lic collections is the result of a dedicated, studious and 
comprehensive research by Dejan Vukelić. The paper 
entitled Heritage Traces of the House of Obrenović in 
Museum, Archive and Library Collections of Montenegro 
covers the Obrenović legacy in Montenegro which is 
registered, interpreted, catalogued, set within a certain 
historical context and housed in the following public 
collections: National Museum of Montenegro in Cet-
inje – King Nikola’s Museum (presented through sever-
al thematic parts: “Members of the Obrenović Dynasty 
in the Art Collection and Collections of Reproductions 
and Photographs’, “The Memorabilia of Princess Nata-
lija Petrović Njegoš” and “Orders and Decorations of 
the Obrenović Period”), National Museum of Mon-
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The Obrenović Dynasty in Public Collections of Vienna 
II, authored by Zlatan Stojadinović who has expanded 
his study of material traces related to the Obrenović 
dynasty in the Austrian capital, this time presenting to 
the Serbian public an insufficiently known Musical Col-
lection (Musiksammlung) of the Austrian National Li-
brary, more precisely the musical compositions of Aus-
trian authors dedicated to members of the Obre nović 
dynasty, as well as the visual representations of King 
Milan from the Picture Archives and Graphics Collec-
tion of the same institution. 

Accidentally or not, an almost proportional repre-
sentation of collections of different types has been no-
ticeable from the very first volume of this edition, hen ce 
in this volume, as in the entire series, we have the op-
portunity to “peek” into another two church trea  suries. 
Stemmed from a careful research by Vuk Dau tović, the 
two detailed historical-artistical overviews under titles 
The Altar Cross from the Treasury of the Šumadija Epar-
chy: the Votive Gift of Prince Miloš Obre nović and The 
Belgrade’s Old Palace Furniture Pieces in the Treasury of 
the Rakovica Monastery upgrade our previous knowl-
edge of the Prince’s patronage activity, as well as the fact 
that after the 1903 May Coup the Rakovica monastery 
has become another guardian of the Obrenović material 
legacy, alongside with other significant dynastic topoi – 
the monasteries of Krušedol and Vraćevšnica and grave 
churches of the House of Obrenović. 

During the creation of the catalogue publication 
Records Concerning the House of Obrenović in Museum 
and Other Collections of Serbia and Europe, it has be-
come evident that, in terms of value and rarity of dynas-
tic memorabilia, private collections can compete, some 
even surpass, the public ones. In any case, through cata-
logued objects, these collections, like all the others pre-
sented, reveal to us little known data about the public 
and daily life of the Obrenović family. Thus, MA Sneža-
na Cvet ković’s article, being her fourth contribution to 

the edition, introduces us with the Legacy of the Descen-
dants of Antonije Orešković, who played a very impor-
tant role in the military history of Serbia in the latter 
half of the 19th century, whereas very close ties between 
Orešković and his family with the Obrenović dynasty 
date back to the time of Prince Mihailo Obrenović, last-
ing until the death of Queen Natalija Obrenović, since 
Antonije’s son Borivoje was a lawyer in the Queen’s 
service and his daughters Milica and Ružica her dames 
d’honneur.

The journey of a precious artwork – a photo album, 
from the moment when officers of the Serbian “stand-
ing army” first presented it to Prince Milan Obrenović 
on the 10th of August 1872, on the occasion of a three-
day celebration of his attaining the age of majority, via 
the Boris Wilnitsky Fine Arts Austrian Auction House, 
to the collection of the Mladenović family in Montreal, 
has been in the focus of research of Milena Vrbaški who 
presented her professional interpretation in the article 
Following a Lost Miniature Painting by Stevan Todorović: 
The Takovo Uprising (“Here am I, war to the Turks!”).

In the following two contributions the collec-
tors themselves presented artifacts in their possession 
that are related to the House of Obrenović. The article 
“Tempus and Meum Jus”: The Records Concerning the 
Obrenović Dynasty in the Collection of Srđan Stojančev, 
reveals, besides lithographs by Anastas Jovanović, some 
rare old editions, among these the books with the so 
far unknown details from the life of Prince Mihailo 
Obrenović and Queen Natalija Obrenović. In the pa-
per entitled Natalija Obrenović: From the Unpublished 
Correspondence of the Exiled Queen, the collector Milan 
Dragović contributes to a better understanding of Que-
en Natalija’s life in the period from 1894 till the end of 
1907. All the letters, that Dragović himself translated 
from French, were sent to the Queen’s friend, Baroness 
De Michel, mostly from Biarritz, on the French coast 
of the Atlantic, where Queen Natalija settled upon her 
permanent departure from Serbia.
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renović, which was systematically removed from the 
study of the history of the Serbian people, but which is 
necessary for a comprehensive consideration of the 19th 
century Serbian history.

Finally, once again we take this opportunity to ex-
press our sincere gratitude to our colleagues for their 
efforts, knowledge and enthusiasm expressed during 
the process of creating the fifth sequel of this, we dare-
say, increasingly important edition. We also owe much 
gra titude to the Ministry of Culture and Information of 
the Republic of Serbia and the Municipality of Gornji 
Milanovac, for their unselfish financial support in the 
realisation of this pretty complex, demanding but above 
all useful task.

Gornji Milanovac          Aleksandar Marušić 
Easter 2018                         Ana Ranković

In addition to the aforementioned, one of the pa-
pers investigates Alienated Heritage: The 1904 Auction 
Sale of Queen Draga Obrenović's Valuables at Christie's, 
in which the author, Dejan Vukelić, gives a synthetic 
overview of the lost and auctioned legacy of the only 
modern age Queen of Serbian origin. 

By publishing the fifth volume of the-now already 
prestigious edition Records Concerning the House of 
Obrenović in Museum and Other Collections of Serbia 
and Europe, it appears that we have come to the point 
where we can launch an analysis of all five volumes of 
this publication, as well as of the significance of the 
entire project. Owing to this edition, we have enabled 
easier access to the hardly accessible or inaccessible ar-
tefacts, kept in church, monastery, private or fore ign 
collections. Thus, museum collections become trans-
formed from the collections of memories to the col-
lections of presenting and merging with the contem-
porary museological trends increasingly open to new 
approaches of mutual cooperation between institutions, 
as well as communication with the public. The project 
has led to the mutual trust between associates, spark-
ing efforts to present as much material as possible to 
both professional and wider public, thus putting on the 
agenda the presentation of new collections and arran-
ging the existing ones in order to be presented in the 
upcoming “Obrenović” volumes.

The publication Records Concerning the House of 
Obrenović in Museum and Other Collections of Serbia 
and Europe is an example of the decentralisation of cul-
tural events, inclusion of small cultural environments 
into larger systems, an example of an integral approach 
aimed at connecting material testimonies of the past 
with the present and the future, thus paving the way to 
new similar projects. Above all, the primary goal of the 
publication Records Concerning the House of Obrenović 
in Museum and Other Collections of Serbia and Europe 
is the presentation of the legacy of the House of Ob-
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que des objets liés à l’histoire la dynastie Obrenović. Ces 
objets sont actuellement conservés à Zrenjanin, Novi 
Sad, Belgrade, Smederevo, Jagodina, Kraljevo, Niš ainsi 
qu’au monastère de Krušedol.

Le second volume de la publication La dynastie 
Obrenovitch dans les musées et les collections de Serbie 
contient un avant-propos, deux recensions et onze ar-
ticles. Les experts de dix musées, et d’un institut tra-
vail lant à la protection des monuments culturels, ont 
présenté les objets de valeur ayant appartenu à la dynas-
tie Obrenović conservés aujourd’hui à Belgrade, Kragu-
jevac, Čačak, Gornji Milanovac, Vršac, au mona stère de 
Vraćevšnica, mais aussi dans la collection privée de la 
maison de Jevrem Grujić.

Le troisième volume de cette publication fut im-
primé à la fin de l’année 2015. Onze nouveaux articles 
de grande qualité ont été rédigés et présentés ici se lon 
le procédé des principes méthodologiques et chro-
nologiques établi précédemment. Ils contribuent de 
ma nière significative à la qualité du travail déjà réalisé 
et par ticipent à alimenter une base de données unique 
sur le Prince Miloš, sur sa famille et leurs héritiers. 

Deux articles importants qui traitent de l’héritage de 
la dynastie Obrenović en France, conservés dans onze 
collections publiques ainsi que dans une collection pri-
vée distinguent cet ouvrage des deux précédents volu-
mes. Ces contributions, particulièrement remarquables, 
de Gordana Krstić Faye et Sigolène Franchet d’Espè-
rey-Vujić ont significativement influencé le troisième 

Le Musée de la région Takovo-Rudnik de Gornji 
Milanovac a pour vocation principale de conserver 
l’héritage de la dynastie Obrenović, d’entretenir sa mé-
moire et d’éclairer les faits historiques qui ont marqué le 
règne de cette famille royale. Sur la proposition du Mu-
sée de la région Takovo-Rudnik de Gornji Mila novac, 
la Société des musées de Serbie a accepté l’orga nisation 
d’une réunion d’experts de la famille Obre nović, à la 
suite de laquelle a été publié l’ouvrage inti tulé La dy-
nastie Obrenovitch dans les musées et les col lec tions de 
Serbie.

Le but initial de ce projet était de recenser et de 
publier sous la forme d’un catalogue tous les objets liés 
à la dynastie Obrenović, conservés dans les fonds des 
musées, des archives et des bibliothèques de Serbie. Au 
mois d’octobre 2011 puis de novembre 2012, se sont 
tenues des réunions où experts, conservateurs de mu-
sées et archivistes ont pu présenter le résultat de leurs 
recherches.

Les deux premières étapes de ce projet ayant abouti, 
les conditions furent ainsi réunies au cours des années 
2013 et 2014 pour préparer et imprimer les deux pre-
miers des trois volumes envisagés de la publication La 
dynastie Obrenovitch dans les musées et les collections de 
Serbie.

Le premier volume contient 363 pages dans son in-
tégralité. Les conservateurs et les archivistes de sept mu-
sées, d’une galerie, des archives, ont présenté des objets 
ayant appartenu aux membres de la famille royale, ainsi 

Avant-propos



20

sur les institutions qui préservent l’héritage de la dynas-
tie, des renseignements sur l’historique des collections, 
et finalement la manière dont les objets exposés et les 
do cuments nous sont parvenus. Les articles contien-
nent aussi de très intéressantes données qui témoignent 
de la relation de la dynastie Obrenović avec certaines 
régions de la Serbie, des témoignages fiables sur des 
personnalités de l’époque, ainsi que des partisans et des 
adversaires de la dynastie.

Lors du recensement de cet inventaire, les auteurs 
des articles ont présenté les objets et les documents les 
plus précieux de leur collection, en décrivant leur ap-
parence, en précisant les informations telles que l’année, 
le nom de l’auteur, de l’atelier ou de l’usine où l’objet a 
été fabriqué, le lieu de fabrication, les matériaux utilisés, 
les dimensions de l’objet, la date d’entrée en collection, 
le lieu de conservation (musée, archives, galerie, mona-
stère, etc.), le nom du vendeur ou du donateur et son 
état de conservation. 

Tous les articles sont enrichis d’illustrations, de 
nom  breuses photographies, d’explications particulière-
ment détaillées ainsi que de bibliographies.

Les vêtements, les meubles, les bijoux, les peintures 
à l’huile, les dessins, les armes blanches et les armes à 
feu, la vaisselle luxueuse, les oléographies, les lithogra-
phies, les photographies, les cartes postales, les livres, 
les lettres autographes, les dépêches, les décrets, les 
emblèmes et les pièces de monnaie font ainsi partie de 
cet inventaire remarquable. Ainsi recensés, ces objets 
de grande va leur sont indispensables à la réalisation 
d’une étude sérieuse et détaillée sur la famille royale 
Obrenović pour appréhender son rôle historique et son 
importance au cours du XIXème et du XXème siècles.

Dans ce cinquième volume, nous découvrons 13 au-
teurs et 12 articles à travers lesquels est présenté l’hé-
ritage de la dynastie Obrenović. Cet héritage est con-
servé dans 20 collections issues de 14 institutions pub-
li ques, des archives de deux églises et de quatre collec-
tions privées.

La dynastie Obrenovitch dans les fonds de la Biblio-
thèque nationale de Serbie constitue une représentation 

volume de cette publication dont le titre, enrichi, se lit 
désormais La dynastie Obrenovitch dans les musées et les 
collections de Serbie et d’Europe.

Les nombreux sujets et l’importance des articles 
marquent le quatrième volume de cette publication qui 
comporte douze articles sur 372 pages. L’ensemble des 
articles, des documents, et des oeuvres d’art – directe-
ment ou indirectement liés aux membres de la dynastie 
– qui constituent la base de cette nouvelle publication 
sont conservés dans les collections exceptionnelles du 
Musée historique de Belgrade et du Musée de la Vil-
le de Belgrade, avec des artefacts du Musée de Niš, de 
Aranđelovac et du Musée des arts appliqués de Belgrade. 
La riche collection des objets liturgiques don nés par les 
membres de la famille Obrenović aux nom breuses ég-
lises et monastères de Serbie fait partie de cet inventaire 
exceptionnel. On y trouve de précieux documents, tels 
que des correspondances privées ou des photographies 
rares provenant des fonds des Archives historiques de 
Šumadija et des Archives historiques intercommunales 
de Čačak.

Comme c’était le cas pour le volume précédent, trois 
articles importants traitent ici de l’héritage de la dynas-
tie Obrenović à l’étranger: la dynastie Obrenović à Vien-
ne, le Château Ivanka situé près de la ville de Bratislava, 
le Domaine de Sachino à Bidart près de Biarritz et la 
Galerie nationale de Ljubljana. 

Grâce au succès des quatre premiers volumes et à 
l’accueil exceptionnel que leur a réservé un très large 
public, notamment d’experts, les conditions ont été 
rem plies pour préparer le cinquième volume de cette 
pub lication. La structure et la méthode choisies précé-
de m ment ont été conservées pour ce cinquième volu-
me. Avec un tirage de 1000 exemplaires, ce volume 
compte 370 pages comportant 12 articles, avec certains 
éléments qui figurent déjà dans les textes des quatre 
premiers volumes.

Cette publication de grande qualité présente des 
textes rédigés selon la méthode utilisée dans les pre-
miers volumes et contient des informations essentielles 
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nationale du Monténégro „Đurđe Crnojević“ à Cetinje, 
les Musées de Kotor et le Musée de la ville de Perast, les 
Musées et les Galeries de Pod gorica, le Musée de Marko 
Miljanov à Medun, la Biblio thèque de l’Institut histo-
rique du Monténégro à Podgo rica, le Centre culturel à 
Danilovgrad et le Musée du patri moine, le Musée du 
patrimoine de Pljevlja, le Musée de Bijelo Polje et le 
Musée de Berane.

Trois articles constituent la suite de la présentation 
des collections publiques figurant déjà partiellement 
dans les volumes précédents. Il s’agit du Musée de la 
Ville de Belgrade, du Musée des arts appliqués de Bel-
grade et des collections publiques de Vienne. Vladimir 
Tomić a traité deux articles importants, sous le titre 
La vie privée et publique des membres de la dyna stie 
Obrenovitch à travers les objets du Musée de la Ville de 
Belgrade: les Lettres autographes de la princesse Ljubica 
Obrenovitch provenant de la collection du Musée de la 
Ville de Belgrade qui nous présente la princesse Ljubica 
comme une femme dévouée dans son rôle de mère et 
de soeur, mais aussi comme la gardienne privilégiée 
des biens de la maison Obrenović. L’article intitulé les 
Gravures provenant de la collection du Musée de la Ville 
de Belgrade dans l’idéologie royale de la dynastie Obre-
novitch présente les oeuvres issues des arts plastiques 
comme une source originale pour l’étude de l’histoire et 
du développement urbanistique de la ville de Belgrade 
dans la période qui s’étend sur près de quatre siècles. 
C’est également une source originale pour l’étude de 
l’idéologie royale de la dynastie Obrenović lors des 
dernières décennies du XIXème siècle. Biljana Crvenković 
apporte une nouvelle fois sa contribution à ce projet à 
travers l’article intitulé La propagande de l’État et de la 
dynastie Obrenovitch sur les objets de la Collection de la 
céramique, de la porcelaine, et du verre du Musée des 
arts appliqués, en relevant le rôle des décors en forme 
de portraits des souverains et des symboles héraldiques 
de l’État et de la dynastie dans la promotion de la famille 
royale ainsi que dans l’affirmation de la nation. Un au-
tre article qui s’intitule La dynastie Obrenovitch dans les 

analytique de la présence des membres de la dynastie 
Obrenović dans les collections particulières de cette in-
stitution d’importance nationale. Les auteurs de cette 
étude sont: Maša Miloradović, Nemanja Kalezić, Slaven 
Popara et le docteur Danko Leovac. Nous découvrons 
que la collection de photographies serbes du XIXème 

siècle représente aujourd’hui la part la plus précieuse 
de la Collection de photographies de la Bibliothèque 
nationale. Cette collection comporte les clichés de tous 
les photographes importants qui travaillaient à l’époque 
en Serbie et qui ont photographié les membres de la 
dynastie Obrenović. En premier lieu, ce sont surtout 
les photographes du Palais royal: Anastas Stojanović, 
Karastojanov, Petar Jovanović, Vasa Danilović, Lazar 
Lec ter, Nikola Lekić et Milan Jovanović, mais aussi Jo sif 
Singer, Pavle Julinac, Sotir Mihajlović, ainsi que les pho-
tographes étrangers: André Adolphe Eugène Disdéri, 
Ludwig Angeger, l’atelier Adèle, Eugène Pirou, Otto Re-
nard, Geza Hutterer, H. Mardikian. Entre autres, sont 
présentés des exemplaires d’albums issus de la Collec-
tion d’albums et des cartes postales rares choisies dans 
la Collection de cartes postales, et qui sont liés à cette 
dynastie.

L’article suivant donne à voir l’héritage de la dyna-
stie Obrenović dans les collections publiques. Il est le 
résultat d’une recherche approfondie, minutieuse et dé-
taillée de Dejan Vukelić. L’article intitulé Les traces de 
l’héritage de la dynastie Obrenovitch dans les collections 
des musées, des archives et des bibliothèques du Mon té-
négro (Vol. I) traite de l’héritage pris dans sa globa lité, 
interprété et recensé à l’inventaire et mis dans un con-
texte historique, conservé dans les collections pub liques 
suivantes du Monténégro: le Musée national du Monté-
négro, le Musée du roi Nicolas à Cetinje (qui comporte 
deux inventaires: la Dynastie Obrenović dans la collec-
tion d’art et celle de reproductions et photo graphies, 
Souvenirs de la princesse Natalija Petrović Nje goš et les 
Distinctions de l’époque de la dynastie Obre nović), le 
Musée national du Monténégro à Ceti nje, le Départe-
ment de la bibliothèque et des arch i ves, la Bibliothèque 
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collections publiques de Vienne (Vol. II) fait de nouveau 
suite au volume précédent. L’auteur, Zlatan Stojadino vić, 
a élargi la recherche entamée de l’héritage de la dyna stie 
Obrenović dans la capitale autrichienne et a présenté 
cette fois, au public serbe, la Collection musicale de la 
Bibliothèque nationale autrichienne (Musiksam mlung) 
inconnue jusqu’ici. Plus précisément, il a traité des 
compositions musicales des auteurs autrichiens dédiées 
aux membres de la dynastie Obrenović, ainsi que les 
représentations visuelles du roi Milan de la Collection 
de peintures et d’arts graphiques provenant de la même 
institution.

Il ne s’agit peut-être pas d’une coïncidence si cette 
édition comporte comme les volumes précédents, la 
présentation de collections très différentes les unes 
des autres, si bien que dans ce livre, nous pouvons dé-
couvrir des archives provenant de deux églises. Les 
représentations historiques et artistiques détaillées, co-
m me le résultat d’une recherche minutieuse de l’auteur 
Vuk Dautović, sous le titre La croix d’autel des archi ves 
de l’Éparchie de Šumadija: le don du prince Miloš Obre-
novitch et le mobilier de la dynastie Obrenovitch du vieux 
Palais de Belgrade dans le monastère de Ra kovica com-
plètent les connaissances existantes sur les réalisa tions 
du prince en tant que fondateur. Les mo nas tères de 
Krušedol et de Vraćevšnica, hauts lieux d’importance 
pour la dynastie, les églises sépulcrales ainsi que le mo-
nastère de Rakovica après le coup d’État de mai (1903), 
conservent dans leurs murs une partie de l’héritage de 
la maison royale.

Au cours de l’élaboration de la publication La dynas-
tie Obrenovitch dans les musées et les collections de Ser-
bie et d’Europe, il s’est avéré que les collections privées, 
par leur qualité et la rareté de leurs objets, sont tout 
aussi exceptionnelles que les collections publiques, en 
les dépassant parfois. Comme les autres collections, les 
col lections privées nous permettent, à travers les objets 
qu’elles présentent, de découvrir des données moins 
connues sur la vie publique et sur la vie quotidienne 
de la famille Obrenović. Ainsi, l’historienne renom-

mée Snežana Cvetković, diplômée d’un master, apporte 
sa contribution à la publication pour la quatrième fois. 
Nous découvrons cette fois-ci son article l’héritage des 
descendants de Antonije Oreškovitch, qui avait un rôle 
très important dans l’histoire militaire de la Serbie dans 
la deuxième moitié du XIXème siècle. Les relations très 
proches entre sa famille et la famille royale Obrenović 
datent de l’époque du prince Mihailo Obrenović et ont 
durées jusqu’à la mort de la reine Natalija Obrenović. 
Précisons que Borivoje, le fils de Antonije, était avocat 
au service de la reine Natalija, et que ses filles, Milica 
et Ružica, étaient dames de compagnie au service de la 
reine.

Dans l’article intitulé À la trace d’une miniature per-
due de Stevan Todorovitch: le Soulèvement de Takovo 
(“Me voilà. Vous voilà. La guerre aux Turcs!”) Milena 
Vrbaški porte à notre connaissance, par son étude de 
haute expertise, le parcours atypique de cette photo-
graphie de grande valeur. Cette miniature figurait à 
l’origine dans l’Album de photographies que les officiers 
“de l’armée permanente“ avaient offert au prince Mi-
lan Obrenović au cours de la cérémonie de son entrée 
à l’âge adulte, qui eut lieu le 10 août 1872 et qui dura 
trois jours. La miniature passa ensuite par la maison de 
ventes aux enchères autrichienne Boris Wilnitsky Fine 
Art et entra finalement dans la collection de la famille 
Mladenović à Montréal.

Deux articles suivent ensuite dans lesquels les col-
lectionneurs eux-mêmes présentent les artefacts liés 
à la dynastie Obrenović issus de leur collection per-
sonnelle. L’article “Tempus et meum jus”: la dynastie 
Obrenovitch dans la collection de Srđan Stojančev, men-
tionne quelques éditions anciennes, et parmi elles, se 
distinguent des livres qui donnent des détails inconnus 
jusqu’ici sur la vie du prince Mihailo Obrenović et de 
la reine Natalija Obrenović. On y trouve également des 
lithographies de Anastas Jovanović. Dans l’article intit-
ulé Natalija Ob renovitch: De la correspondance inédite 
de la reine bannie, le collectionneur Milan Dragović 
nous fait ainsi découvrir la période de la vie de la reine 
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Natalija Obre nović, de 1894 jusqu’à la fin de l’année 
1907. Toutes les lettres, traduites du français par les 
soins de Milan Dragović, sont adressées à la baronne 
de Michel, amie de la reine Natalija et sont envoyées de 
Biarritz pour la plupart où la reine s’était installée après 
son départ de Serbie.

Parmi les articles précités, l’un d’eux est intitulé Pat-
rimoine aliéné: La vente aux enshères des objets de valuer 
de la reine Draga Obrenovich chez Christie's en 1904. 
L’au  teur, Dejan Vukelić, nous donne à voir un résumé 
ana lytique de l’héritage perdu suite à la vente des objets 
aux enchères, alors que ces objets appartenaient à Draga 
Obre  nović, l’unique reine serbe du nouveau siècle. 

La publication du cinquième volume de l’édition 
exceptionnelle La dynastie Obrenovitch dans les musées 
et les collections de Serbie et d’Europe est l’occasion par-
faite de faire une analyse des cinq volumes précédents 
et de souligner l’importance majeure de cette entreprise 
inédite. Nous avons mis la lumière sur des objets, des 
archives et des documents auparavant inconnus ou 
dont l’accès était difficile comme ceux conservés dans 
les archives des églises, des monastères, des collections 
privées ou étrangères. Les musées, en plus d’être des 
lieux qui entretiennent la mémoire par leurs archives et 
les objets conservés dans leurs collections, deviennent 
incontournables par la présentation de qualité de leurs 
collections au public et leur collaboration avec les autres 
institutions. Ils s’inscrivent désormais dans un nouveau 
courant actuel inter-musées qui vise de plus en plus à 
de nouvelles approches favorisant la collaboration mu-
tuelle. Ce projet fédérateur a renforcé la confiance entre 
les différents collaborateurs et les institutions. Il a per-
mis de donner une impulsion significative à la présen-
tation de cet inventaire auprès d’un très large public 
ainsi qu’auprès des experts et des spécialistes du sujet. 
Cette initiative permet de découvrir de nouvelles col-
lections et de les recenser et nous souhaitons pouvoir 
les présenter dans les volumes à venir.

La publication La dynastie Obrenovitch dans les mu-
sées et les collections de Serbie et d’Europe est un excel-

lent exemple de décentralisation des événements cul-
turels et d’intégration de milieux culturels provinciaux 
aux systèmes nationaux. C’est un projet précurseur 
qui unit l’héritage du passé avec le présent et l’avenir, 
et ouvre la voie pour de nouveaux projets similaires. 
Avant tout, la publication La dynastie Obrenovitch dans 
les musées et les collections de Serbie et d’Europe a pour 
vocation principale de mettre en valeur l’héritage de la 
dynastie Obrenović, longtemps mis à l’écart de l’étude 
de l’histoire du peuple serbe, et qui pourtant est indis-
pensable à la compréhension complète de l’histoire du 
XIXème siècle. 

Pour terminer cet avant-propos, nous tenons une 
fois de plus à remercier chaleureusement tous les par-
ticipants pour leurs efforts, leur connaissance et leur 
enthousiasme au cours de la création du cinquième 
volume de cette édition exceptionnelle. Dans le même 
temps, nous souhaitons exprimer notre pleine recon-
naissance et toute notre gratitude au Ministère de la 
Culture et de l’Information de la République de Serbie 
ainsi qu’à la Municipalité de Gornji Milanovac pour 
leur soutien financier dans la réalisation de cette tâche 
complexe, exigeante, et avant tout indispensable.

Gornji Milanovac       Aleksandar Marušić
La veille de Pâques 2018                 Ana Ranković
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valischen Institution, präsentierten sowohl persönliche 
als auch indirekte Wertsachen der Obrenović Dynastie, 
die heutzutage in Zrenjanin, Novi Sad, Belgrad, Sme-
derevo, Jagodina, Kraljevo, Niš und dem Kloster Kru-
šedol aufbewahrt werden.

Im Sinne seiner Strukturierung, beinhaltet der zwei-
te Band der professionellen katalogischen Veröffen-
tlichungDas Haus Obrenović in musealen und anderen 
Sammlungen Serbiensneben dem Vorwort bezie hun gs-
weise zwei Rezensionstexten, insgesamt elf Aufsätze. 
Experten aus zehn Museen und einem Denkmalschut-
zverein präsentierten sowohl persönliche als auch indi-
rekte Wertsachen der Obrenović Dynastie, die heut-
zutage in Belgrad, Kragujevac, Čačak, Gornji Milano vac, 
Vršac, jedoch auch im Kloster Vraćevšnica beziehun-
gsweise in der persönlichen Sammlung der Familie von 
Jevrem Grujić aufbewahrt werden.

Der dritte Band der professionellen katalogischen 
Veröffentlichung wurde Ende 2015 gedruckt. Elf neue 
Beiträge erweitern erheblich und bereichern qualitativ 
den schon geformten und in vielerlei Hinsicht einzi-
gartigen Datenbestand über den Prinzen Miloš, seine 
Nächsten und ihre Erben.Die Beiträge wurden nach 
methodologisch–chronologischen Prinzipien geschrie-
ben und präsentiert, die vorher schon gut geprüft und 
entwickelt wurden.

Was jedoch den dritten Band der katalogischen Stud-
ie von den zwei vorherigen Bändern unterscheidetsind 
zwei umfangreiche Beiträge, die sich mit dem Erbe des 

Das Museum des Rudnik-Takovo Gebiets aus Gor-
nji Milanovac setzt seinen musealen Schwerpunkt an 
die Erinnerung an die Obrenović Dynastiesowie an 
die Aufklärung der historischen Fakten, die die Regie-
rung dieses herrschaftlichen Hauses auszeichneten. 
Nach dem Vorschlag des Museums aus Gornji Mila-
novacakzeptierte die Museale Gesellschaft Serbiens erst 
die Bildung eines Fachausschussesund daraufhin auch 
die Verwirklichung der professionellen katalogischen 
VeröffentlichungDas Haus Obrenović in musealen und 
anderen Sammlungen Serbiens.

Das Ziel dieses Projekts war die Registrierung und 
die Ausgabe aller Gegenstände, die mit der Obrenović 
Dynastie verbunden sind und sich im Besitz der Mu-
seen, Archive und Bibliotheken Serbiens befinden, in 
Form eines Katalogs. Im Oktober 2011 und November 
2012 wurden Fachsitzungen gehalten, bei denen die 
Teilnehmer – Museumsaufseher und Archivspezialis-
ten – ihre Arbeiten präsentierten.

Nach den ersten beiden erfolgreich realisierten 
Pha sen des Projekts, wurden im Laufe der Jahre 2013 
und 2014 die Bedingungen für die Ausgabe und den 
Dru ckder ersten zwei von drei geplanten Bändern der 
Veröff entlichung erfüllt, die den gleichen Titel wie das 
ge samte Projekt tragen werden, Das Haus Obrenović in 
musealen und anderen Sammlungen Serbiens.

Der erste Band beinhaltet insgesamt 363 Seiten. Mu-
seumsaufseher beziehungsweise Archivaren aus sieben 
Museen sowie einer Galerie beziehungsweise archi-

Vorwort
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dologisch wird der fünfte Band genauso realisiert wie 
die vorherigen vier. In der Praxis bedeutet dies, dass 
sich in den 1000 Kopien zu je 370 Seiten insgesamt 12 
Aufsätze über Themen, die in den ersten vier Bändern 
der Veröffentlichung diskutiert werden, befinden.

Geschrieben nach geprüften Prinzipien bieten die 
Beiträge dieser professionellen Veröffentlichung Grun-
dinformationen über Einrichtungen, die sich mit dem 
Legat der Obrenović Dynastie beschäftigen, sowie Auf-
klärungen über die Geschichte der Sammlungen an und 
erklären letztendlich den Prozess der Anschaffung von 
Exponaten oder Dokumenten. Die Beiträge gewähren 
ebenfalls interessante Einsichten in die Beziehungen 
zwischen dem Haus Obrenović und einigen Gebieten 
Serbiens und liefern genaue Angaben über die dama-
ligen Menschen, sowohl den Befürwortern als auch den 
Gegnern der Dynastie. 

Im Verzeichnis der katalogischen Einheiten bezie-
hungswiese im Katalog, nannten die Autoren die 
wert vollsten Gegenstände und Dokumente aus ihren 
Sam mlungen, beschrieben dabei ihr Aussehen, ga-
ben eben falls Auskunft über das Jahr, denOrt und die 
Art der Herstellung sowie den Namen des Herstellers 
und des Werks, des Ateliers oder der Fabrik,in denen 
die Gegen ständeangefertigt wurden, weiterhin bes-
chrieben sie das Herstellungsmaterial, präzisierten die 
Maßen der Gegenstände und wie lang sie sich in der 
Sammlung eines Museums, eines Archivs, einer Galerie 
oder eines Klosters befinden, von wem sie erworben 
oder geschenkt wurden sowie in welchem Zustand sie 
heutzutage sind.

Zu jedem einzelnem Beitrag gibt es reichliche Illu-
strationen, d. h. eine ganze Anzahl an Fotografien, ein 
umfangreicher wissenschaftlicher Apparat sowie die 
Bibliografie.

Kleidungs- und Möbelstücke, Schmuckexemplare, 
Ölgemälde, Zeichnungen, Kalt- und Schusswaffen, 
luxu  riöses Geschirr, Ölfarbdrücke, Lithografien, Foto-
gra  fien, Grußkarten, Bücher, Briefe, Depeschen, Dek re-
te, Insignien und Münzreihen sind nur ein Teil des ein-

Hauses Obrenović in Frankreich beschäftigen, die in elf 
öffentlichen Sammlungen sowie in einer privaten Kol-
lektion aufbewahrt wurde. Diese zwei äußerst wich tige 
Beiträge von Gordana Krstić Faye und Sigolène Fran-
chet d’Esperey Vujićtrugen dazu bei, dass der dritte 
Band dieser Edition einen verändertenbeziehungsweise 
etwas erweiterten Titel bekommt und jetzt Das Haus 
Obre nović in musealen und anderen Sammlungen Serbi-
ens und Europas heißt.

Die Anzahl an Themen sowie der Umfang des Stof-
fs riefen die Ausgabe des vierten Bandes der Veröffent-
lichung hervor. Dieses Buch der professionellen kata-
logischen Studie beinhaltet zwölf Beiträge auf insge samt 
372 Seiten. Eine Zusammenstellung aus Gegen ständen, 
Dokumenten und Kunstwerken, die mit den Dynasti-
emitgliedern direkt oder indirekt verbunden sind und 
in besonderen Sammlungen des Historischen Museums 
beziehungsweise des Museums der Stadt Belgrad auf-
bewahrt wurden, bildet zusammen mit den Artefakten 
aus den Museen der Städte Niš und Aran dje lovac sowie 
dem Museum der Angewandten Kunstdas Fundament 
dieser Veröffentlichung. Als ein Teil dieses Bandes er-
scheint ebenfalls eine reiche Sammlung der liturgischen 
Gegenstände, die die Mitglieder der Obre nović Familie 
zahlreichen Kirchen und Klöstern Ser biens schenkten.
Darüber hinauswerden Wertsachen wie private Korre-
spondenzen oder seltene Fotografien, die sich im Besitz 
des Historischen Archivs von Šumadija oder des Re-
gionalen Historischen Archivs der Stadt Čačak befin-
den, präsentiert.

Da sich im vierten Band der Veröffentlichung drei 
ausführliche Beiträge befinden, in denen das Erbe des 
Hauses Obrenović in Wien, Iwanka, Biarritz sowie in 
der Slowenischen Nationalgalerie in Ljubljanabeschrie-
ben wird, trägt er letztendlich den identischen Titel wie 
der dritte Band.

Die Ausgabe der ersten vier Bücher, die sowohl bei 
Expertenals auch bei Laien exzellenten Anklang fan den, 
ermöglichte die Vorbereitung des fünften Bandes der 
genannten Veröffentlichung. Strukturell und metho-
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ftlichen, lerneifrigen und umfassenden Fors chung von 
Dejan Vukelić.Wir erfahren, dass das Erbe in fol gen-
den öffentlichen Sammlungen Montenegro sbe wahrt 
wird:Im Staatlichem Museum Montenegros, Ce tinje – 
das Museums des Königs Nikola (mit Einheiten über 
die Obrenović Familie in Kunst und Sam mlun gen der 
Reproduktionen und der Fotografien, Die Erin nerun-
gsstücke von Prinzessin Natalija Petrović Njegoš Ausze-
ichnungen aus der Zeit des Hauses Obrenović), im 
Staatlichen Museum Montenegros, Cetinje –Abteilung 
der Bibliothek und des Archivs, in der Staatlichen Bib-
liothek Montenegros „Djurdje Crnojević“, Cetninje, im 
Perast Museum – Museen der Stadt Kotor, in Museen 
und Galerien in Podgorica – Marko Miljanovs Museum 
auf Medun, in der Bibliothek des Historischen Instituts 
Montenegros, Podgorica, im Kulturzentrum von Dani-
lovgrad – Heimatmuseum, im Heimatmuseum Pljevlja, 
im Museum Bijelo Polje sowie dem Polimski Museum 
in Berane. Das Obrenović Erbe wird unter dem Titel 
Die Spuren des Legats des Hauses Obrenović in Muse-
um-, Archiv- und Bibliotheksammlungen Montenegros I 
um fasst, verdeutlicht, katalogisch bearbeitet und in den 
geschichtlichen Kontext gesetzt.

In drei Aufsätzen werden die öffentlichen Samm-
lungen des Belgrader Stadtmuseums, des Belgrader Mu-
seums der Angewandten Kunst sowie die öffentlichen 
Sammlungen in Wien, die in vorherigen vier Bändern 
schon diskutiert wurden, ausführlicher vorgestellt. In 
dem Aufsatz mit dem Titel Das private und öffentliche 
Leben der Obrenović Dynastiemitglieder durch Gegen-
stände des Belgrader Stadtmuseums beschäftigte sich 
Vladimir Tomić mit zwei bedeutsamen Einheiten: Prin-
zessin Ljubica Obrenovićs Briefe aus der Sammlung des 
Belgrader Stadtmuseums, die die Prinzessin als hinge-
bungsvolle Ehefrau, Mutter und Schwester, jedoch auch 
Schützerin des Besitzes ihrer Familie bekunden. Die 
zweite Einheit, Gravüren aus der Sammlung des Belg-
rader Stadtmuseums in der regierenden Ideologie des 
Hauses Obrenović, präsentiert wertvolle Kunstwerke als 
erstklassigen Anfangspunkt für Forschung der sowohl 

zigar tigen und katalogisch bearbeiteten Materials, das 
in dem fünftem Band der Veröffentlichung präsen  tiert 
wird. In dieser Art und Weise aufgelistet, werden diese 
Wertsachen unverzichtbarer Stoff für jegliche ernsthafte 
und ausführliche Beschäftigung mit der Ob re nović Dy-
nastie und ihrer historischen Rolle und Wich  tigkeit in 
XIX. und XX. Jahrhundert sein. 

Im fünften vorstehenden Buch finden wir 13 Auto-
ren und 12 fachliche Beiträge, in denen das materielle 
Erbe der Obrenović Dynastie präsentiert wird, welches 
in 20Sammlungen der 14 öffentlichen Institutionen, 
zwei kirchlichenSchatzkammern und vier privaten Kol-
lektionen aufbewahrt wird.

Maša Miloradović, Nemanja Kalezić, Slaven Popara 
und Dr. Danko Leovac unterschrieben den Beitrag Das 
Haus Obrenović im Fundus der Staatlichen Bibliothek 
Serbiens, in dem die Präsenz der Dynastiemitglieder in 
besonderen Sammlungen dieser flächendeckend wich-
tigen Institution analytisch dargestelltwird. Wir erfah-
ren, dass die Kollektion der serbischen Fotografien aus 
dem XIX. Jahrhundert heutzutage den wertvollsten Teil 
der Fotografie-Sammlung der Staatlichen Biblio thek 
Serbiens repräsentiert. Die Sammlung enthält eben-
fallsWerke aller bedeutsamen Fotografen, die da mals 
in Serbien arbeiteten und dabei mit ihren Kameras 
die Mitglieder des herrschaftlichen Hauses Obre nović 
verewigten. Vor allem waren dies sicherlich Hoffoto-
grafen Anastas Stojanović/Karastojanović, Petar Jova-
nović, Vasa Danilović, Lazar Lezter, Nikola Lekić und 
Milan Jovanović, gefolgt von Josif Singer, Pavle Julinac, 
Sotir Mihajlović und den internationalen Fotogra fen 
André-Adolphe-Eugène Disdéri, Ludwig Angerer, Ate-
lier Adèle, Eugène Pirou, Otto Renard, GezaHutterer, 
H. Mardikian... Darüber hinaus werden Exemplare aus 
Alben-Sammlung sowie ausgewählte Raritäten aus der 
Grußkartensammlung vorgestellt, die mit der Obre-
nović Dynastie verbunden sind.

Der nächste Beitrag, der dieEinsichtin das materiel-
le Legat der Obrenović Familie in öffentlichen Sam-
mlungen gewährt, ist das Endergebnis der leidens cha-



28

gen Schutzort des Obrenović Legats, sowie es davordie 
Klös ter Krušedol und Vraćevšnica als bedeut same dy-
nastische Topoi und Grabkirchenwaren.

Die Arbeit an der katalogischen Veröffentlichung Das 
Haus Obrenović in musealen und anderen Sam mlungen 
Serbiens und Europas bewies, dass sich der Wert und die 
Rarität der Memorabilien aus privaten und öffentlichen 
Sammlungen nicht bedeutend vo ne inan der untersche-
iden, ganz im Gegenteil, die Letzte  renüberbieten gele-
gentlich die Ersteren. Genau wie an dere präsentierte 
Sammlungen, deren Gegenstände katalogisch bearbeit-
et wurden, enthüllen Privatsam mlungen einige bis dato 
weniger bekannte Fakten über das öffentliche sowie 
das Alltagsleben der Obrenović Familie. So werden wir 
durch den Aufsatz von Dr. Snežana Cvetković, die zum 
vierten Mal ihren Beitrag zur Veröffentlichungleistet, 
mit dem Legat von Antonije Oreškovićs Erben bekannt 
gemacht. Antonije Orešković spielte eine wichtige Rolle 
in der militärischen Geschich te Serbiens in der zweiten 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts.Zwischen ihm und seiner 
Familie auf einer Seite und der Obrenović Dynastie auf 
der anderen fingen relativ enge Beziehungen während 
der Herrschaft des Prinzen Mihailo Obrenović an und 
dauerten bis zum Tod von Natalija Obrenović, weil An-
tonijes Sohn Borivoje als Advokat der Prinzessin agierte 
und seine Töchter Milica und Ružica ihre Hofdamen 
waren.

Der Weg eines wertvollen Fotoalbums, das die Of-
fiziere des Infanterieregiments dem Prinzen Milan Ob-
re nović zu seiner dreitägigen Volljährigkeitsfeier am 10. 
August 1872 schenkten, über das österreichische Auk-
tionshaus Boris Wilnitsky Fine Arts bis zur Sam mlung 
der Familie Mladenović in Montreal wurde im Aufsatz 
Auf den Spuren einer verlegten Miniatur von Stevan 
Todorović: der Takovo Aufstand („Hier bin ich und hier 
der Krieg den Turken“) von Milena Vrbaški beschrieben 
und fachlich erklärt.

Es folgen zwei Beiträge, in denen die Sammler ihre 
mit der Obrenović Dynastie verbundenen Artefakte 
persönlich präsentieren. Im Aufsatz „Die Zeit und mein 

historischen und urbanen Entwicklung Belgrads im 
Zeitraum von beinahe vier Jahrhunderten als auchder 
regierenden Ideologie des Hauses Obrenović in den 
letzten Dekaden des XIX. Jahrhunderts. Der Beitrag 
von Biljana Crvenković, Die Propaganda des Staates 
und des Hauses Obrenović auf den Gegenständen aus 
der Keramik-, Porzellan- und Glassammlung, bezieht 
sich auf die Sammlung des Museums der Angewandten 
Kunst und weist auf die Rolle der Ornamente, wie Her-
rscherportraits oder heraldische Symbole des Staates 
oder der Dynastie, in deren Darstellungund damit auch 
in der Bekräftigung der Nation hin. Der Aufsatz Das 
Haus Obrenović in den öffentlichen Sammlungen Wiens 
II von Zlatan Stojadinović lehnt sich an den Beitrag 
dessel ben Autors aus dem vorherigem Band an. Er er-
weitert die angefangene Überprüfung der materiellen 
Spuren der Obradović Dynastie in der österreichis-
chen Haupts tadt und präsentiert dabei der serbischen 
Öffentlichkeit eine bis dato nicht allgemein bekannte 
Musiksam mlung der Österreichischen Staatsbibliothek, 
die aus Musikstüc ken der österreichischen Komponis-
ten über die Obrenović Dynastie besteht.Die visuellen 
Abbildungen des Königs Milan aus der Fotografie- und 
Grafiksammlung dersel ben Institution werden eben-
falls vorgestellt.

Gewollt oder ungewollt werden in der Edition vom 
ersten Band an unterschiedliche Sammlungen bet rac-
htet, sodass unsin diesem Buch der Einblick in zwei 
kirchliche Schatzkammern ermöglicht wird. Detaillier-
te historisch-künstliche Darstellungen sind das Ergeb-
nis der gewissenhaften Forschung des Autors Vuk Dau-
tović, der in seinen BeiträgenDas Thronkreuz aus dem 
Schatzkammer der Eparchie Šumadija: ein Geschenk des 
Prinzen Miloš Obrenović und Das Mobiliar des Hau ses 
Obrenović aus dem BelgraderAlten Palast im Klos ter Ra-
kovica vervollständigt, was bisher über die Wohltätig-
keit des Prinzen bekannt war und enthüllt, dass ein 
Teil des materiellen Erbes des Hauses Obreno vić nach 
dem Mai-Putsch im Kloster Rakovica aufbe wahrt 
wird. Damit wurde das Kloster Rakovica zum wichti-
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Die Veröffentlichung „Das Haus Obrenović in muse-
alen und anderen Sammlungen Serbiens und Europas“ 
ist ein Beispiel der kulturologischen Dezentralisierung, 
der Aufnahme der kleinen kulturellen Gebiete in große 
Systeme sowie das Beispiel einer Einheit, die die Ver-
gangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verbin-
det, und damit weitere ähnliche Projekte ermöglicht. 
Vor allem erfüllt die Veröffentlichung ihre Hauptrolle 
in der Darstellung des Legats des Hauses Obrenović, 
das bisher in der serbischen Geschichte systematisch 
vernachlässigt wurde, jedoch für das vollkommene Ver-
ständnis des XIX. Jahrhunderts unverzichtbar ist.

Letztendlich bedanken wir uns noch mal bei un-
seren Kollegen und Kolleginnen für die Bemühung, 
die Kenntnisse und den Enthusiasmus, den sie für die 
Ausgabe des fünften Bandes dieser zunehmend be-
deutsamen Veröffentlichung zeigten. Ebenfalls danken 
wir dem Kultus- und Informationsministerium der Re-
publik Serbien sowie der Stadt Gornji Milanovac für die 
großzügige finanzielle Unterstützung für dieses kom-
plexe, anspruchsvolle und vor allem nützliche Projekt.

In Gornji Milanovac      Aleksandar Marušić
Während Ostern 2018                 Ana Ranković 

Recht“: Das Haus Obrenović in der Sammlung von Srđan 
Stojančev werden sowohl Lithographien von Anas tas 
Jovanović als auch einige rare alte Ausgaben über bis 
dato unbekannten Details aus dem Leben des Prinzen 
Mihailo und der Prinzessin Natalija Obreno vić gezeigt. 
Sammler Milan Dragović liefert den Bei trag Natalija 
Obrenović: Aus nie veröffentlichter Korres pondenz der 
vertriebenen Königin und ermöglicht eine vollkomme-
nere Einsicht in das Leben von Natalija Obrenović im 
Zeitraum von 1894 bis 1907. Die Kor respondenz wurde 
von dem Sammler persönlich über setzt und alle Briefe 
wurden an Königins Freundin, Baronin deMichelle, ge-
sendet, meistens aus Biarritz, an der französischen At-
lantikküste, wo Natalija Obrenović lebte, nachdem sie 
Serbien verließ.

Im Beitrag mit dem Titel Entfremdetes Erbe: Ver-
steigerung von Wertsachen der Königin Draga an Chris-
tus im Jahre 1904 erschafft der Autor De   jan Vukelić 
einen synthetischen Überblick über das ver lo rene und 
durch Versteigerung enteignete Erbe der serbisch-gebo-
renen Königin.  

Die Ausgabe des fünften Buches der schon renom-
mierten Veröffentlichung Das Haus Obrenović in muse-
alen und anderen Sammlungen Serbiens und Europaser-
möglicht eine Gesamtanalyse aller Bänder des ganzen 
Projekts und dessen Wichtigkeit. Museumsstücke, die 
schwer oder überhaupt nicht erhältlich sind, die sich in 
Kirchen-, Kloster-, Privat- oder Ausland-Sammlungen 
befinden, wurden nahegebracht. Museumssammlun-
gen werden aus Sammlungen der Erinnerungen zur 
Sam mlungen des Darstellens, die mitmodernen muse-
alen Abläufen schritthalten und die sich zunehmend an 
eine institutionsübergreifende Zusammenarbeit sowie 
an den Kontakt mit der Öffentlichkeit orientieren. Das 
Projekt erweckte das gegenseitigeVertrauen zwischen 
den Autoren und den Herausgebern, motivierte dazu, 
soviel Stoff wie möglich der fachlichen und laienhaften 
Öffentlichkeit anzubieten und öffnete den Weg für Ent-
stehung der neuen sowie für Überarbeitungder existier-
enden Sammlungen über die Obrenović Familie. 
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Народна библиотека Србије

Народна библиотека је основана 1832. године у 
читалишту Глигорија Возаревића као полудржавна 
установа под покровитељством Јеврема Обренови-
ћа, брата кнеза Милоша. Настала је као својеврсни 
депозит књига у јавном читалишту, затим била би-
блиотека у саставу државних установа (Књажев ско-
типографијска библиотека, Библиотека Попечитељ-
ства просвештенија). Након тога окупила је више 
би блиотека јавних и државних надлештава и отку-
пила неколико приватних библиотека, да би време-
ном израсла у националну библиотеку. 

Године 1845. Библиотека је имала 1421 наслов у 
2283 свеске и ауторски каталог, који је израдио др 
Милован Спасић. Кнежевим указом из 1853. годи-
не, уведено је звање државног библиотекара у рангу 
професора Велике школе. Назив „Народна библио-
тека” озваничио је Ђура Даничић, који је дефинисао 
националну концепцију набавне политике и запо-
чео израду текуће националне библиографије. Сто-
јан Новаковић био је први законодавац Библиотеке. 
Његовом заслугом, Законом о штампи из 1870. годи-
не, установљен је обавезни примерак, а Би блио тека 
је издвојена из Министарства просвете и црквених 
послова и отпочела је издавачка делатност. Још не-
колико закона који се тичу Народне библиотеке, до -
не то је у периоду до 1901. године. То су Закон о Срп -
ској краљевској академији наука, који је надзор над 
радом Библиотеке доделио овој установи, затим За-
кон о Народној библиотеци, који је дефинисао осно-
в не задатке библиотеке, а то су: а) да помаже него -
вању науке у Србији, б) да олакша ширење народ ног 
образовања и в) да води рачуна о српској би бли о  гра -
фији. У овом периоду, Библиотека је добила и свој 
први Правилник о унутрашњем уређењу и раду. 

Током Првог светског рата Библиотека је доста 
страдала. У бомбардовању је страдао део фонда, пре-
остали фонд је измештен на више места у Београду, 
Нишу и Косовској Митровици. Део фонда доспео и 
је и до Софије, али је после рата враћен. Нестало је 
доста грађе, рукописа, књига и новина.

Закон о штампи и нови Закон о Народној би бли-
о теци из 1919. године, доносе Библиотеци ста тус 
централне државне библиотеке и право на оба вез-
ни примерак са читаве територије Краљевине Ср-
 ба, Хрвата и Словенаца. Текућа библиогра фија Ју  го-
слави је почиње да се израђује 1928. Каталошки ли-
стић ме ђународног формата усвојен је у Библиоте ци 
1938. Часопис Гласник народне библиотеке почи  ње 
да излази 1940. 

Библиотека је изго рела до темеља 6. априла 1941. 
године. Тада је изгубљен највећи део фонда, ката ло-
зи и инвентари. Обнова фонда почела je за вре ме 
рата да би након њега била интензивирана. 

Библиотека добија нове каталоге и то 1947. го-
ди не ауторски каталог, а 1948. године и предметни. 
Би   блиографско одељење основано је 1960. го  дине са 
свр хом израде српске ретроспективне библио гра-
фије, исте године и Археогра фско одељење са циљем 
да описује и региструје јужнословенске ћирилске 
рукописе, као и да реконструише рукописни фонд. У 
то време настала је и Конзерватор ска ла бо  раторија 
за заштиту библиотечког материјала и науч но-
експериментална испитивања књиге и па пира. 

На дан страдања у бомбардовању, 6. априла 1973. 
године, Библиотека је свечано отворила врата своје 
нове зграде, у којој је и данас. Следеће 1974. године, 
формира се Стручни каталог по УДК, а затим и Цен-
трални каталог Србије и Центар за научне инфор-
мације. Године 1976, Библиотека усваја нова правила 
за каталогизацију грађе и прелази на нови, међуна-
родни стандард за библиографски опис ISBD. Врше 
се припреме за прелазак на аутоматизовану обраду 
података. 

Године 1987. Библиотека започиње са каталоги-
за цијом публикација пред излазак из штампе, изра-
ђујући за монографије каталошки запис у публи ка-
цији CIP - Cataloguing In Publication, обухватајући 
пре тежан број издања у земљи. Електронски ката-
лог Народне библиотеке Србије формиран је 1989. 
Ло калну рачунарску мрежу библиотека је добила 
1996. када је омогућен и приступ интернету и изра-
ђена прва web презентација.
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вића.2 Управо његове фотографије Београда биле су 
коришћене као предлошци за штампање првих раз-
гледница Београда и серије портрета савре меника.3 

Развој фотографије значајно је утицао на произ-
водњу новог штампаног медија – разгледница, ко-
је своје корене вуку из појаве поштанских карата. 
Мно ги фотографи су се бавили издавањем и про-
из водњом разгледница. Првих година девете деце-
није XIX века у Новом Саду фотографски атеље је 
отворио Јосиф Сингер, који је познат по фотогра-
фијама сахране Светозара Милетића и краља Ми-
лана Обреновића у манастиру Крушедол.4 Добио је 
титулу дворског фотографа, био је изврстан порт-
ретиста и зна се и да је аутор првих разгледница 
Новог Сада. Историја фотографије памти још једног 
Новосађанина племићког порекла, Павла Јулин ца, 
који је у Србију стигао као добровољац у српско-
турском рату. Познато је да је фотографисао у По-
жа ревцу, Ћуприји, Београду и Јагодини, где је забе-
лежио и долазак краља Милана 1884. године. Сотир 
Михајловић деловао је у Нишу, Зајечару, а најдуже 
у Неготину, одакле потиче његова фотографија спо-
меника кнезу Милошу, откривеног 1901. године, ко-
ји је страдао у току Првог светског рата.

У извештајима Народне библиотеке Србије из 
вре мена пре њеног страдања 1941. године постоје 
по даци о томе да је Библиотека још тада чувала и 
разне врсте сликовне грађе. Тешко је утврдити шта 
се тада налазило у уништеним збиркама. Од фор -
малног оснивања Одељења посебних фондова На-
род не библиотеке Србије 1947. године, сакупља се 
ра зличита сликовна и некњижна грађа, под за јед-
ни ч  ким именом помоћних збирки. Временом су се 
збирке профилисале, тако да је данас сликовна гра   ђа 
ра спо ређена у Графичку збирку (графички ли   сто ви 
и мапе, плакати) и Фонд фотодокумената (фо  то гра-
фије, албуми и разгледнице).

Највреднији део збирке фотографија у Народ-
ној библиотеци Србије данас представља колекција 
срп  ске фотографије XIX века, у којој су заступљени 
го то во сви значајнији фотографи који су деловали у 
Ср бији. У збирци се чува девет фотографија Анас-
та са Стојановића / Карастојанова (1822–1880), који 
је у Кнежевини Србији први стекао статус дворског 
фотографа. Следећи који је добио ту титулу био је 
Петар Јовановић 1876. године, а од њега је титулу 
наследио вероватно Васа Даниловић.1 У доба вла-
давине Милана и Александра Обреновића звање 
дворског фотографа имали су и Лазар Лецтер, Ни-
кола Лекић и Милан Јовановић, који је био двор-
ски фотограф и код Обреновића и код Карађорђе-

Династија Обреновић у фондовима
Народне библиотеке Србије

1   M. Aleksandrić, Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji (1860–1918), Beograd, 
2012, 56.

2   О дворским фотографима видети: Б. Дебељковић, Стара српска фо-
тографија, Београд, 2005 и Г. Малић, „Дворски фотографи у Србији у 
19. веку“, Новине Београдског читалишта, 14 (1994), 10–11.
3   Г. Малић, Милан Јовановић, фотограф, Београд, 1997.
4   https://www.dnevnik.rs/novi-sad/novi-sad-vidjen-ocima-prvih-fotografa
http://arsmedija.rs/novosadski-fotografski-ateljei-1854-1914/
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прускога порекла који је имао атељее у Москви и на 
Јалти. У рекламама за свој атеље, Ренар је наво дио 
да је „фотограф његовог величанства краља срп-
ског”. Краљицу мајку Наталију са сином, тада већ 
крунисаним краљем Србије Александром, фото гра -
фисао је приликом посете Мајданпеку Геза Хуте-
рер. Овај фотограф, рођен у селу Пландишту у Вој-
во  дини, имао је атеље у Оршави, данашњој Руму-
нији, где је издавао и недељне новине, а од 1890. до 
1896. године фотографски је документовао регула-
цију Дунава код Ђердапа. Изузетне су и две фото-
графије Х. Мардикијана, фотографа који је деловао 
у Дамаску, на којима је снимљен краљ Милан у екс-
теријеру приликом посете Сирији. 

Збирка албума је, по свом обиму, најмања збир-
ка Фонда фотодокумената у Народној библиотеци 
Србије, али је разноврсна и богата јединственим 
при мерцима. Развојем фотографије и њеним наг-
лим ши рењем почетком друге половине XIX века 
и у Ср бију је стигла мода сакупљања визиткарата, 
тако да фотографи почињу да израђују портрете ис-
та  к нутих личности и владара у формату посе т ни це 
и у тиражима за тржиште. Такве фотографије су се 
чувале у посебним албумима. Због квали  тета своје 
израде и опреме корица, албуми су представљали 
статусни симбол, начин да се по роди ца представи 
широј заједници. Врло често су владар ски портрети 
били заступљени у приватним, породичним албу-
мима, чиме се породица нацио  нал но и политички 
декларисала и друштвено пози цио  ни рала (у збир-
ци Народне библиотеке Србије такви су нпр. Ал-
бум Милана Ракића, Албум Даринке Зо рић). С дру-
ге стране, из комерцијалних разлога, сво је фото -
графије су у албуме сабирали и сами фо  тографи. 
Један од таквих албума је Смедерево Ми ла  на Јова-
новића, у коме је сачувано и једно драгоцено ви-
зуелно сведочанство из живота династије Обре  но-

Од радова иностраних фотографа у збирци фо-
то графија Народне библиотеке Србије налази се је-
дан портрет Милана Обреновића из младих дана, 
из студија Андре Адолфа Ежена Диздерија5, лон-
дон ског и париског портретисте који је 1854. године 
у употребу увео фотографију формата визиткарте 
(carte de visite).6 Управо та његова иновација утрла 
је пут омасовљењу и распростра њењу фотографије. 
Истог формата је и фотографија кнегиње Јулије ау-
стријског царског фотографа Лудвига Ангерера7, са 
атељеом у Бечу. Фотографија није могла бити сни-
мљена пре 1867, с обзиром да се те године отворио 
атеље у улици Јоханесгасе, чији је логотип од штам-
пан на реверсној страни ове фотографије. Из беч-
ког атељеа Адел8 потичу портрети краља Милана и 
младог Александра Обреновића. Студио Адел отво-
рила је Адел Перлмутер са своја два брата дошавши 
из Галиције у Беч. Била је прва и једина жена са зва-
њем царског фотографа у Аустроугарској. Касније 
се повукла из посла, а атеље под њеним именом 
на ста вила су да воде њена браћа Макс и Вилхелм. 
Мла дог Александра Обреновића фотографисао је 
и француски фотограф Ежен Пиру, који је порт-
ре   тисао многе владаре свога времена, али и неке 
уче снике Париске комуне. Историја филма га пам-
ти као аутора првог еротског филма. У збирци На-
родне би блиотеке Србије налази се и један пор т рет 
краљице Наталије, аутора Ота Ренара9, фото гра  фа 

5   http://www.getty.edu/art/collection/artists/2039/andr-adolphe-eugne-dis 
dri-french-1819-1889/ (приступљено 27. 10. 2017)
6   Encyclopedia of Nineteenth Century Photography. Vol 1, London, Rout-
led ge, 2008, 417-419.
7   https://monoskop.org/Ludwig_Angerer 
8   https://sparismus.wordpress.com/2014/05/05/adele-permutter-photograp 
hin-wien-praterstrasse-hotel-de-leurope-1864-anna-marek-koleraturso 
pranistin/
9   http://www.photographer.ru/resources/names/photographers/187.htm 
(при ступљено 5.11.2017)
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Mo  scou interieur du palais imperial Kremlin, који са др -
жи 42 листа фотографија московског Кремља. По-
вез је од црвеног плиша, са посветом у златотиску 
на предњој корици. Трунов је фотографисао краља 
Алек сандра приликом његове посете Русији, па је на 
полеђини картона из његовог атељеа био штампан 
следећи текст: „Фотография Г. В. Трунова в Москве. 
Придворный фотограф Его Величества Шаха Пер  -
сидского, Его Величества короля Сербского, Его Вы-
со чества эрцгерцога Австрийского, Его Высо че ства 
Кня зя Черногорского и Его Высочества наслед ного 
принца Швеции и Норвегии...”.

Са двора Обреновића потиче и албум са фото-
графијама непознатог фотографа, које је издало 
Гео графско одељење Главног генералштаба са сним-
цима Лесковца, Врања и околине из 1879, годину 
дана после ослобађања од турске власти. 

Из збирке разгледница, која броји око 100.000 
примерака, и у којој је заступљен завидан број ра-
згледница са портретима припадника династије 
Об реновић, издвојени су тек неки ређи примерци 
ве за ни за ову династију, штампани како у Србији, 
тако и у иностранству.
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вић – фотографија виле из времена кнеза Миха и ла 
Обреновића, односно из времена пре њене ре  кон-
струкције 1897. године, којој је аутор дао на слов Ви-
но град Њ. В. Краља.10 Збирка На  родне би  блиоте ке 
Србије садржи и албуме страних фото гра фа који 
су у разним званичним при ли кама по кла њани вла-
дарима. Такви су албуми са сним  цима браће Абду-
лах11, чувених фотографа из Ото  ман ског царства. 
Тројица браће јерменског порек ла, Ви чен, Ховсеп 
и Кеворк Абдулахјан били су нај по  з натији турски 
фотографи из времена настанка фото графије12. Пр-
ва фотографија једног турског султана – султана 
Аб дулмеџида, потекла је из њи ховог атељеа. Овај 
владар их је прогласио личним султановим фото-
гра фима. Забележено је да су они, поред многих 
других европских владара, фотографисали и краља 
Милана. Бавили су се и снимањима у екстеријеру, 
па су из њиховог атељеа у Истанбулу потекли ал-
буми са призорима из тога града, албуми у којима је 
тематизована турска војска и сл. Такве албуме, ве-
ликих димензија и раскошних повеза (кожа, плиш, 
са султановом тугром у златотиску), турски сул тани 
су радо поклањали страним владарима. У збир ци 
Народне библиотеке Србије чувају се четири њи-
хова албума: Vues et monuments de Constantinople; 
Vues et monuments photographies executées; L'Armée et 
la marine impériales; и Турска војска 1890. 

Приликом боравка у Москви 1891. године, краљ 
Александар Обреновић на поклон је добио албум 
ру ског фотографа Георгија Васиљевича Трунова, 

10   С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедeрево, 
2012.
11   http://www.photorientalist.org/about/orientalist-photography/ (присту-
пљено 31.10.2017).
12   https://www.dailysabah.com/feature/2016/05/06/the-abdullah-brothers-
pioneers-of-photography-in-the-late-ottoman-period (приступљено 20. 10. 
2017).
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Прокламація [од 26. јуна 1839.]
26. јун 1839, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
36 х 21.5 цм
Прокламацију су издали кнежеви намесници Аврам 
Петронијевић, Јеврем Обреновић и Тома Вучић Пе-
ришић у којој обавештавају становнике да је умро 

6. Малић, Г., Милан Јовановић: фотограф, Београд, 
1997.

7. Народна библиотека Србије: споменица 1832 – 1982, 
Београд, 1985.

8. Цветковић, С. Вила династије Обреновић у Сме де-
реву, Смедерево, 2012.
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п ника и да је привремено намесништво предало 
власт местозаступнику до повратка кнеза Милоша 
у земљу.
Сигн. Пл 149 / 38

3. Прокламація / поздравъ княза Милоша 
Обреновића Првогъ свему народу Србскомъ
28. јануар 1858, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
54 х 33 цм
Кнез Милош извештава народ да се вратио у земљу, 
како је протекао дочек и полагање заклетве и да је за 
престолонаследника одређен његов син Михаило.
Сигн. Пл 149 / 39

кнез Милан I Обреновић (8. јула 1839. године по 
грегоријанском календару) и да ће Михаило Обре-
новић по приспећу царског берата доћи из Влашке 
у Србију.
Сигн. Пл 149 / 30

2. Прокламація [од 6. јануара 1858.]
6. јануар 1858, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист 
37 х 22 цм
Прокламацијом се објављује да је одсутни кнез Ми-
лош поставио Стевчу Михаиловића за местоза сту-
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Михаило Обреновић

5. Што се боре мисли моє :
Warum kämpfen meine Gedanken
Михаило Обреновић [писац либрета];
Aloys Kalauz[композитор]
[185?], Беч
Папир, штампа 
19 стр., 33 цм
Песму је написао Михаило Обреновић и посветио је 
Клеопатри Карађорђевић, ћерци кнеза Александра 
Карађорђевића.
Сигн. М III 62

6. Прокламація [од 5. марта 1840.]
5. март 1840, Београд
Папир, штампа 

4. Прокламація [од 18. децембра 1858.]
13. децембар 1858, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
37 х 22 цм
Привремено намесништво (Илија Гарашанин, Стев-
ча Михаиловић и Јевтимије Угричић) обзнањује да 
је скупштина изабрала Милоша Обреновића за кне-
за и да ће вршити власт до његовог повратка у зем-
љу.
Сигн. Пл 149 / 28

4
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Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
39 х 20,5 цм
Кнез Михаило упућује проглас опуномоћеницима 
На родне скупштине са циљем спречавања немира 
у земљи и учвршћивањa личне власти.
Сигн. Пл 149 / 33

8. Любезныј народе!
12. август 1840, Београд
Папир, штампа 

Оригинал, српски језик, 1 лист 
37 х 23,5 цм
Кнез Михаило обавештава народ да је стигао у Ср-
бију из Цариграда, где је добио султанов берат и да 
је положио заклетву на устав, као и да ће владати у 
складу са њиме.
Сигн. Пл 149 / 29

7. Любезни и вѣрни Мои опуномоћени
Заступницы Народа Србскогъ!
10. август 1840, Београд

7 8
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побунио, и да се забрањује становницима Кнеже ви-
не Србије да на било који начин учествују у буни.
Сигн. Пл 149 / 41

10. Моме Любезномъ Народу
14. септембар 1860, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
47 х 33,5 цм

Кнез Михаило обавештава народ да је кнез Милош 
преминуо и да он преузима власт у земљи.
Пл 149 / 36

Оригинал, српски језик, 1 лист 
41 х 25 цм
Кнез Михаило упућује проглас грађанству где пози-
ва на мир и поштовање власти.
Сигн. Пл 149 / 25

9. Прокламація [од 10. априла 1841.]
10. април 1841, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
31 х 20,5 цм
Кнез Михаило објављује да се српски народ у Ни-
шкој, Лесковачкој, Пиротској и Прокупачкој нахији 
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Оригинал, српски језик, 1 лист
28 х 18,5 цм
Превод фермана Његовог величества султана Абдул 
Азиса Његовој Светлости Књазу српском Михаилу 
М. Обреновићу III којим се Србији уступају градске 
тврђаве у Београду, Фетисламу, Смедереву и Шапцу.
Пл 149 / 40

13. Престолна беседа Нěгове Светлости 
Господара и Княза србскогъ Михаила М. 
Обреновића III при отвараню редовне Народне 
скупштине : 29. Септембра 1867. Године
29. септембар 1867, Београд
Папир, штампа 

11. Прокламація моме любезномъ народу! 
[од 14. марта 1867.]
14. март 1867, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
45 х 30 цм
Проглас о преузимању градова и о одласку кнеза 
Ми хаила у Цариград код султана. За то време власт 
пре узима министарски савет.
Пл 149 / 35

12. Преводъ фермана Нěговогъ величества
султа на Абдулъ Азиса Нěговой Светлости
Князу Срб скомъ Михаилу М. Обреновићу III
Aприла 1867, Београд
Папир, штампа 

12
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На аверсу одштампано: Поздрав из Србије Књаз Ми-
ха ило – Souvenir de Serbie Michael Prince de la Serbie. 
Сигн. Рг 1162-7-3.

Јулија Обреновић

15. Јулија Обреновић 
Лудвиг Ангерер
После 1867, Беч
Позитив, смеђ
11 x 7 цм 
Сигн. Ф 2085.

Оригинал, српски језик, 1 лист, 
51 х 32,5 цм
Престолна беседа Кнеза Михаила при отварању ре-
довне Народне скупштине од 29. септембра 1867. 
године. Кнез извештава скупштину о свом путу у 
Цариград, одласку турских гарнизона из градских 
тврђава, покретању питања Малог Зворника и Са-
кра, железничком питању итд. 
Пл 149 / 31

14. Књаз Михајло : Michael Prince de la Serbie : 
Поздрав из Србије : Souvenir de Serbie 
Књижара Ђоке Анастасијевића 
Београд 
Разгледница, штампа, колорисање
14 x 9 цм

13
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со чанству господару књазу српском Милану М. Об-
ре  новићу […]”
Сигн. Аф 1.

17. Беседа којом је намесништво књажевског 
достојанства отворило редовну Народну 
скупштину за 1870. годину
14. септембар 1870, Крагујевац
Папир, штампа 

Милан Обреновић IV

16. Фотографски снимци из околине
Лесковца и Врања
Београд: Географско оделење Главног генералштаба
1879, Београд 
Кожа, папир, штампа, фотографија
Албум: 32 x 48 цм (фотографије 15 x 21 цм)
Албум (50 црно-белих фотографија) у кожном пове-
зу, са металним ојачањима на корицама, недостаје 
копча. На предњој корици је монограм Милана Об -
ре новића. На првој страни посвета: „Његовом Ви  -

15
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Оригинал, српски језик, 1 лист
52 x 40 цм
Сигн. Пл 149 / 45

18. Беседа којом је намесништво књажевског 
достојанства закључило радњу редовне Народне 
скупштине за 1870. годину
25. октобар 1870, Крагујевац
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
52 x 39,5 цм
Сигн. Пл 149 / 44

19. Програм по коме ће се прославити дан 
ступања на владу књаза српског Милана
М. Обреновића IV
Aвгуста 1872, Београд
Папир, штампа 
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21. Беседа којом је Његова Светлост, књаз 
српски, Милан М. Обреновић IV., отворио 
овогодишњу Редовну Народну Скупштину
у Крагујевцу
Крагујевац, 20. јун 1877.
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
64 х 47,5 цм
Сигн. Пл 149 / 15

22. Прокламација моме драгом народу.
[од 1.12.1877.]
1. децембар 1877, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист, 64 x 48 цм
Прокламација којом кнез Милан објављује народу 
и војсци да је објављен рат Османском царству.
Сигн. Пл 149 / 14

Оригинал, српски језик, 1 лист
49 х 33,5 цм
Детаљан опис програма прославе која је трајала од 9. 
до 12. августа 1872. године по јулијанском календару.
Сигн. Пл 149 / 18

20. Прокламација моме драгом народу 
[од 18.6.1876.]
18. јун 1876, Делиград
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
67 х 50 цм

Прокламација којом кнез Милан саопштава војсци 
да је Османском царству објављен рат. Такође, пози-
вају се српски војници да поштују територијални 
интегритет Аустро – Угарске царевине.
Сигн. Пл 149 / 16
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23. Прокламација моме драгом народу 
[од 10.08.1877.]
10. август 1878, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик,1 лист
64 х 48 цм
Прокламација којом кнез Милан објављује да је Кне-
жевина Србија стекла независност и да је у Србији 
укинуто ратно стање.
Сигн. Пл 149 / 13

24. Наредба за господу официре 
(свију родова и струка) српске војске
6. октобар 1878, Београд
Папир, штампа 
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Оригинал, српски језик, 1 лист
34 х 33,5 цм
Нови министар војни, генералштабни потпуковник 
Јован Мишковић, обавештава официре о свом по-
стављењу.
Сигн. Пл 149 / 9

25. Наредба официрима, стaрешинама, 
војницима и в. званичницима српске војске
1. децембар 1878, Ниш
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
48 х 32 цм
Кнез Милан, по завршеној демобилизацији, честита 
и захваљује војсци на успеху у Другом српско-тур-
ском рату.
Сигн. Пл 149 / 46

26. Беседа којом је Његово Височанство књаз 
српски Милан М. Обреновић IV. отворио 4 ов. 
мес. у Нишу редовну Народну Скупштину
за 1879 годину
4. новембар 1879, Ниш
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
82 х 53,5 цм
Сигн. Пл 149 / 32

27. Адреса којом је Народна Скупштина сазвата 
за 1879 годину одговорила на престону беседу 
његовог Височанства књаза српског Милана
М. Обреновића IV
20. новембар 1879, Ниш
Папир, штампа 
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Оригинал, српски језик, 1 лист 
65 х 50 цм
Сигн. Пл 149 / 20

28. Драги мој народе [од 22. 02. 1882]
22. фебруар 1882, Београд
Папир, штампа 
Српски језик, 1 лист
67 х 52 цм
Прокламација у којој се објављује да је Кнежевина 
Србије проглашена за краљевину.
Сигн. Пл 149 / 12

29. Беседа којом је Његово Величанство краљ 
Србије Милан I благоволио отворити седнице 
Ванредне Народне Скупштине на дан 20. 
септембра 1885. год. у Нишу
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31. Народу српском.
2. новембар 1885, Ниш
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
66 х 51 цм
Износе се поводи за објаву рата Бугарској. 
Сигн. Пл 149 / 10

32. Теодосије [развод брака Милана и Наталије 
Обреновић]
12. октобар 1888, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
39 х 26,5 цм
Митрополит Теодосије разрешава и разводи брак 
из међу Милана и Наталије Обреновић.
Сигн. Пл 149 / 27

20. септембар 1885, Ниш
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
67 х 54,5 цм
Говор је посвећен повредама одредби Берлинског 
кон греса, без спомињања бугарског уједињења. 
Сигн. Пл 149 / 11

30. Адреса Ванредне Народне Скупштине
за 1885 годину на престолну беседу Његовог 
Височанства краља Милана I
22. септембар 1885, Ниш
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
65 х 47,5 цм
Сигн. Пл 149 / 21
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33. СРБИ! [расписивање избора]
15. октобар 1888, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
66 х 48 цм
Краљ Милан најављује прославу 500 – годишњице 
Косовске битке и расписује изборе за 20. новембар 
1888. године по јулијанском календару.
Сигн. Пл 149 / 19

34. [Умрлица Краљу Милану]
Јануар 1901, Београд
Папир, штампа
1 лист 
26 x 20,5 цм
Сигн. Пл 149 / 24
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35. Esquisse du rendez-vous de chasse destiné pour 
sa Majesté le Roi de Serbie
Otto Wanger
[1882–1884], Wien
Туш, акварел, картон
7 листова са таблама, архитектонски цртежи
43 x 36 цм

Албум цртежа представља пројекат ловачке куће ко-
ју је бечки архитекта Ото Вагнер (1841–1918) про-
јектовао за краља Милана. Пројекат никад није реа-
ли зован.
Сигн. Гм 174 

36. Милан Обреновић са 14 година 
Диздери
1868, Париз 
Позитив, смеђ
10 x 6 цм 
Сигн. Ф 1969/25.
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39. Краљ Милан у лову у Француској
1897. 
Позитив, смеђ
6 x 9 цм (каширано на 30 x 40 цм са још 6 фотогр.) 
Сигн. Ф 767

37. Краљ Милан
Око 1880.
Позитив, смеђ
11 х 7 цм 
Сигн. Ф 770.

38. Краљ Милан Обреновић 
Атеље Адел
Око 1890, Беч
Позитив, смеђ
46 x 31 цм 
Сигн. Ф 4450
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На картону написано: Триумфални дочек Његовог ве-
личанства, Краља Милана и његове светле породи-
це у Јагодини на дан 7. Маја 1884 г. 
Сигн. Ф 748.

43. Примање Краља Милана на жељезничкој 
станици у Карловци[ма] 3. фебруар 1901.
Јосип Сингер

40. Краљ Милан Обреновић испред шатора
у Сирији 
Х. Мардикиан 
189?, Дамаск 
Позитив, смеђ
20 x 25 цм (каширано на 32 x 40 цм)
Сигн. Ф 760.

41. Краљ Милан Обреновић испред шатора
у Сирији 
Х. Мардикиан 
189?, Дамаск 
Позитив, смеђ
20 x 25 цм (каширано на 32 x 40 цм)
Сигн. Ф 763.

42. Триумфални дочек Његовог величанства, 
Краља Милана и његове светле породице
у Јагодини на дан 7. Маја 1884 г. 
Петар Јулинац 
1884, Јагодина 
Позитив, смеђ, каширано
14 x 22 цм
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1901, Нови Сад
Позитив црно-бели, каширано
24 x 30 цм
На картону одштампано: Долазак спровода Краља Ми-
лана пред саборну цркву у Карловци 3. фебруар 1901.
Сигн. Ф 783/3. 

45. Grabstätte König Milans Kruschedol = Гроб 
Краља Милана у Крушедолу 
Јосип Сингер
1901, Нови Сад
Позитив смеђ, каширано
30 x 35 цм
На картону одштампано: Grabstätte König Milans Kru-
schedol - Гроб Краља Милана у Крушедолу. 
Сигн. Ф 783/4. 

46. Das letzte Geleite König Milans im Klosterhofe 
zur Gruft am 16. Feber 1901 = Унос Краља Милана 
у Св. храм манастира Крушедола 3. фебруар 1901.
Јосип Сингер 
1901, Нови Сад
Позитив црно-бели, каширано
30 x 35 цм

Нови Сад, 1901
Позитив, црно-бели, каширано
24 x 30 цм
На картону одштампано: Примање Краља Милана на 
жељезничкој станици у Карловци 3. фебруар 1901.
Сигн. Ф 783/2.

44. Долазак спровода Краља Милана пред 
саборну цркву у Карловци[ма] 3. фебруар 1901.
Јосип Сингер
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На картону одштампано: Спровод Краља Милана од 
станице у саборну цркву у Карловци 3. фебруар 1901.
Сигн. Ф 783/6.

48. Краљ Милан у својој 14 години :
Le Roi Milan à son áge de 14 ans
Књижара Рајковића и Ћуковића 
Београд 
Дописна карта, штампа
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан у својој 14 го-
дини – Le Roi Milan à son áge de 14 ans.
Сигн. Рг 1162-2-5.На картону одштампано: Das letzte Geleite König Mi-

lans im Klosterhofe zur Gruft am 16. Feber 1901 – Унос 
Краља Милана у Св. храм манастира Крушедола 3. 
фебруар 1901.
Сигн. Ф 783/5.

47. Спровод Краља Милана од станице у саборну 
цркву у Карловци[ма] 3. фебруар 1901.
Јосип, Сингер
1901, Нови Сад
Позитив смеђ, каширано 
30 x 35 цм
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50. Краљ Милан са свитом у Цариграду = Le roi 
Milan avec Sa suite à Constantinople
Књижара Рајковића и Ћуковића
1900?, Београд 
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм 
На аверсу одштампано: Краљ Милан са свитом у Ца-
риграду – Le roi Milan avec Sa suite à Constantino ple.
Сигн. Рг 1162-2-2.

51. Краљ Милан са врховном командом у рату 
1877/78 = Le roi Milan avec Son Etat major pendant 
la guerre de 1877/78. 

49. Њ. В. краљ Милан – S. M. le roi Milan
Књижара Рајковића и Ћуковића 
1900?, Београд 
Дописна карта, штампа 
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: Њ. В. краљ Милан – S. M. le 
roi Milan.
Сигн. Рг 1162-2-1.
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Наталија Обреновић

54. Наталија Обреновић 
Петар Јовановић 
1880, Београд 

Књижара Рајковића и Ћуковића
1900?, Београд 
Дописна карта, штампа 
9 x 14 цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан са врховном 
командом у рату 1877/78 – Le roi Milan avec Son Etat 
major pendant la guerre de 1877/78. 
Сигн. Рг 1162-2-3.

52. Дописна карта са уштампаном марком
са ликом краља Милана
Крај ХIX века
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
Сигн. Ар 1-16.

53. Поздрав из Србије : краљица Драга : краљ 
Александар I : краљица Наталија : краљ Милан = 
Souvenir de Serbie
1900?
Дописна карта, штампа, колорисање
9 x 14 цм
На аверсу одштампано: Поздрав из Србије – Souvenir 
de Serbie.
Сигн. Рг 1162-4-6
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56. Краљица Наталија Обреновић 
Васа Даниловић 
1887, Београд 
Позитив, смеђ
21 x 12 цм
Сигн. Ф 777.

Позитив, смеђ
10 x 7 цм 
Сигн. Ф 4405.

55. Краљица Наталија Обреновић 
Никола Лекић 
1885, Београд 
Позитив, смеђ
21 х 13 цм 
Сигн. Ф 4444.
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59. Краљица Наталија : Поздрав из Србије :
Бог чува Србију
Вилхелм Герка 
189?, Београд 
Дописна карта, штампа
14 х 9 цм
На аверсу одштампано: Краљица Наталија : Поздрав 
из Србије : Бог чува Србију
Предложак за дописну карту је фотографија В. Да-
ни  ловића.
Сигн. Ар 1-4. 

57. Портрет Наталије Обреновић 
Ото Ренар
1896, Москва
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
Аутограф: Наталија 1896 
Сигн. Ф 776

58. Краљица Наталија са рођацима 
Г. Ферето
Око 1880, Тревизо
Позитив, смеђ
25 х 17 цм
Сигн. Ф 779.
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1 албум (19 фотографија) 
33 x 42 цм (фотогр. 19 x 25 цм) 
Албум фотографија турске војске у картонском пo-
везу са златотиском. На корицама, поред наслова је и 
султанова тугра. Албум је краљу Александру Обре-
новићу поклонио војни изасланик у Цариграду.
Сигн. Аф 21

61. Navi da guerra ancorate nel porto di Genova
[il giorno 8 settembre 1892]
Roma : Forzani e C. tipografi del Senato
1892, Рим
Картон, фотографија, штампа 
Албум: 101 стр. 
34 x 50 цм (фотографије 21 x 26 цм) 

Александар Обреновић

60. Турска војска 1890. 
Браћа Абдулах (Abdullah fréres)
1890, Истанбул
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63. СРПСКОМ НАРОДУ [проглас о преузимању 
власти Краља Александра 1893.]
1. април 1893, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
64 x 51 цм
Прокламација којом се објављује грађанству да је 
краљ Александар преузео власт од намесништва. 
Сигн. Пл 149 / 2

64. НАРОДУ СРПСКОМ [објава веридбе 
Александра Обреновића и Драге Машин]
8. јул 1900, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
64 x 47,5 цм
Прокламација којом краљ Александар објављује да 
је верио Драгу Машин. 
Сигн. Пл 149 / 1

Албум фотографија ратних бродова из ратних мор-
нарица европских држава, усидрених у ђеновској 
лу  ци септембра 1892. приликом прославе 400 година 
от крића Америке. Албум има посвету краљу Алек-
сан дру Обреновићу. 
Сигн. Аф 10. 

62. Белгијски градови
Између 1900. и 1903.
Кожа, фотографија златотиск 
Албум: 51 лист 
32 x 48 цм (фотографије 21 x 29 цм) 
Албум је краљу Александру и краљици Драги покло-
нио конзул Гистав Антоан. Албум је у двобојном 
ко жном повезу са златотиском, на предњој корици 
грб Краљевине Србије. 
Сигн. Аф 12.
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65. Телеграм из Крушевца [поводом доласка 
Краља Александра у Крушевац 1889. године]
15. јуна 1889, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
48 x 32 цм
Извештај о доласку краља Александра са намесни-
цима у Сталаћ, потом у Крушевац и програм про-
славе 500 – годишњице Косовске битке у Крушевцу.
Сигн. Пл 149 / 4

66. Грађанству града Београда
1. август 1901, Београд
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
47 x 32 цм
Суд општине града Београда позива грађанство да 
прославе рођендан краља Александра
Сигн. Пл 149 / 5
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67. Распоред о дочеку Његовог Величанства 
Краља Србије Александра I
19. април 1897, Цетиње
Папир, штампа 
Оригинал, српски језик, 1 лист
50 x 35 цм
Програм боравка краља Александра у Црној Гори од 
21. априла до 24. априла 1897. године по јулијанском 
календару. 
Сигн. Пл 149 / 3

68. Schneider & Cie au Creusot : visite de Sa Majesté 
Alexandre I er Roi de Serbie
La Creusot : Lith. Ch. Laguet
1897.
Папир, штампа 
Оригинал, француски језик, [8] стр. ; 15 цм
Програм посете краља Александра фабрици „Шнај-
дер – Крезо” у Ле Крезоу 8.10.1897. године.
Сигн. Дм 2515
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Позивница за вечеру која је уприличена дан пре 
Све тог Николе, крсне славе породице Обреновић 
19. децембра 1892. године по новом календару. Ко-
њи чки капетан II класе М. Николајевић је у том тре-
нутку ордонанс официр краља Александра. 
Сигн. Дмз 465 / 2

71. Позивница за ручак на Двору 26. 
децембра 1899. године на име госп. Миливоја 
Николајевића и госпође
Децембар 1899, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
22 x 14 цм

69. Позивница за ручак на Двору 22. 
фебруара 1889. године на име госп. Миливоја 
Николајевића
22. фебруар 1889, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист 
22 x 14 цм
Позивница за вечеру која је уприличена непосредно 
након абдикације краља Милана 6. марта 1889. го-
дине по новом календару. Поручник М. Николајевић 
је у том тренутку ордонанс официр Његовог Вели-
чанства Краља. 
Сигн. Дмз 465 / 1

70. Позивница за ручак на Двору 6. децембра 
1892. године на име госп. Миливоја 
Николајевића
Децембар 1892, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист
22 x 14 цм
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73. Александер престолонасљедник српски
Позитив, смеђ, колорисање 
14 х 9 цм
Сигн. Рг 1162-4-19.

74. Александар Обреновић са мајком Наталијом 
1887, Крит, Јалта 
Позитив, смеђ 
21 x 25 цм 
На фотографији је Александар Обреновић са мајком 
Наталијом, поред њих Лазар Докић, Љубомир Баја-
товић, дворска дама Христић и Светозар Мило ва-
новић. 
Сигн. Ф 789.

Позивница за вечеру која је уприличена на Божић 
7. јануара 1900. по новом календару. Генералштаб-
ни мајор М. Николајевић је у том тренутку ађутант 
кра ља Александра.
Сигн. Дмз 465 / 3

72. Јеловник са вечере у хотелу
„Grand Hotel Pupp”
Август 1897, Karlsbad
Папир, мастило, штампа, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист
10 x 5 цм

Вечеру је организовао краљ Александар у хотелу 
„Grand Hotel Pupp” у Карловим Варима (нем. Karls-
bad) и на њој су присуствовали краљев секретар др 
М. Милићевић, министар унутрашњих дела Ми ха-
ило Ђорђевић, краљев ађутант пешадијски пот пу-
ковник Лазар Петровић, итд.

73

72



66

9 x 14 цм
Други с лева Коста Таушановић, краљ Александар, 
први с десна седи Никола Пашић. 
Сигн. Рг 1162-4-12.

77. Александар Обреновић 
Ежен Пиру
1893, Беч
Позитив, смеђ
41 x 29 цм 
Сигн. Ф 801.

75. Портрет краља Александра Обреновића 
Милан Јовановић
Око 1890, Београд
Позитив, црно-бели 
40 x 30 цм 
Сигн. Ф 797.

76. Александар Обреновић у посети Русији 
Г. В. Трунов
1891, Москва 
Позитив, црно-бели
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79. Венчање Александра и Драге 
Милан Јовановић
1900, Београд
Позитив, црно-бели 
24 х 16 цм
Сигн. Ф 4449.

80. Краљ Александар Обреновић и краљица 
Драга са свитом на балкону 
Милан Јовановић
1900?, Београд?
Позитив, црно-бели, каширано
27 x 35 цм
Сигн. Ф 815.

81. Краљ Александар Обреновић и краљица 
Драга са свитом у Нишу 
Петар М. Аранђеловић
1900?, Ниш
Позитив, црно-бели, каширно
35 x 45 цм
Сигн. Ф. 820.

78. Краљ Александар Обреновић у Мајдан-пеку 
Геза Хутерер
1900?, Оршава
Позитив, смеђ 
25 x 30 цм 
Сигн. Ф. 784.
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83. Александар Обреновић 
Атеље Адел
Око 1903, Беч
Позитив, црно-бели
41 x 29 цм 
Сигн. Ф 800.

84. Краљ Александар I и мати краљица Наталија =
Roi Alexandre I et la mère reine Natalie : поздрав из 
Србије : Souvenir de Serbie
Дописна карта, штампа 
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: Краљ Александар I и мати 
краљица Наталија – Roi Alexandre I et la mère reine 
Natalie : поздрав из Србије : Souvenir de Serbie
Сигн. Рг 1162-3-1

85. Цариградски снимак Њ. В. Краља
Александра I са свитом
Ћ. Крајналија 
[1900?], Ниш
Дописна карта, штампа 
8 x 14 цм

82. Портрет краља Александра Обреновића
у ловачком оделу 
Милан Јовановић
1900-1903, Београд
Позитив, црно-бели
40 x 30 цм
Сигн Ф 803.

81

82

83



69

86. Портрет краља Александра на сличици
за сакупљање из паковања чоколаде, Француска
Картон, штампа, колорисање 
9 x 6 цм
Сигн. Ар 1-10.

Драга Обреновић

87. Позивница за венчање Светозара Машина
и Драге Луњевица
Aвгуста 1883, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист
8 х 6 цм
Сигн. Дм 2514

На аверсу одштампано: Поздрав из Србије. Цариград-
ски снимак Њ. В. Краља Александра I са свитом
Сигн. Рг 1162-4-11
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Позитив, смеђ
21 х 13 цм
Сигн. Ф 819.

Здања и објекти

89. Стан књаза Милоша у Г. Црнући, по бегству из 
Београдскога Града 1815. г. : Das Unterkunftshaus 
des Fürsten Miloš in G. Crnuća, nach der Flucht aus 
der Belgrader Burg im Jahre 1815. 
Р. Јоксић
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
На аверсу одштампано: Стан књаза Милоша у Г. Цр-
нући, по бегству из Београдскога Града 1815. г. : Das 
Unterkunftshaus des Fürsten Miloš in G. Crnuća, nach 
der Flucht aus der Belgrader Burg im Jahre 1815. 
Сигн. Рг 1162-5-3.

90. Дворска соба Обреновића 
Милан Јовановић
1893, Београд
Позитив, смеђ
22 x 32 цм 
Сигн. Ф 791.

88. Краљица Драга 
Милан Јовановић
Београд
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94. Споменик кнезу Милошу у Неготину 
Сотир Михајловић
1901, Неготин
Позитив, смеђ, каширање
36 x 51 цм 
Сигн. Ф 279.

Култура сећања

91. Moscou interieur du palais imperial Kremlin 
G. V. Trounoff
Између 1880. и 1890, Москва
Картон, штампа, фотографија
Албум са 42 црно-беле фотографије: 34 x 42 цм 
(фотографије 23 x 29,5 цм) 
Сигн. Аф 8

92. Смедерево 
Милан Јовановић
После 1893.
Картон, штампа, фотографија
Албум са 15 фотографија
24 х 30 цм 
Сигн. Аф 7.

93. Таковски грм са спомеником
189-?
Позитив, смеђ
23 x 17 цм
Сигн. Ф 37.
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Павиљон Краљевине Србије на Светској изложби у 
Паризу.
Сигн. Ар 1-5.

98. L’exposition de Paris de 1900 : Palais de la Serbie
1900, Француска
Разгледница, штампа
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: L’exposition de Paris de 1900 : 
Palais de la Serbie.

95. Пројекат споменика кнезу М. Михаилу 
Обреновићу III
Михаило Ос.[Осипович] Микешин
Литографија
47 x 66 цм
По идеји руског вајара Михаила Осиповича Мике-
шина (1835–1896) споменик је требало да се по дигне 
на месту кнежевог убиства на Кошутњаку.
Сигн. Гр 20

96. Откривање споменика књаза Михаила
6. декембра 1882.
Р. Линхарт
Литографија
37 x 50 цм
Сигн. Гр 15

97. Exposition universelle 1900 : La Serbie
1900, Француска
Разгледница, штампа, колорисање
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: Exposition universelle 1900 : 
La Serbie. 
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Позитив, смеђ, каширано
27 x 32 цм
На картону одштампано: Декорације цркве манасти-
ра Крушедола: о другом годишњем парастосу Њего-
вог Величанства Краља Милана 1903. године. 
Фотографија издата у сарадњи са погребним поду-
зећем Паје Марковића у Новом Саду. 
Сигн. Ф 94.

100. Улаз у цркву : декорације цркве манастира 
Крушедола – о другом годишњем парастосу 
Његовог Величанства Краља Милана 1903. 
године 
Д. Павловић
1903, Нови Сад
Позитив, смеђ, каширано
27 x 32 цм

Павиљон Краљевине Србије на Светској изложби у 
Паризу.
Сигн. Ар 1-6.

99. Декорације цркве манастира Крушедола :
о другом годишњем парастосу Његовог 
Величанства Краља Милана 1903. године 
Д. Павловић
1903, Нови Сад
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На картону одштампано: Улаз у цркву: декорације 
цркве манастира Крушедола – о другом годишњем 
па  ра стосу Његовог Величанства Краља Милана 
1903. године. 
Фотографија издата у сарадњи са погребним поду-
зећем Паје Марковића у Новом Саду. 
Сигн. Ф 95.

101. Срби и Српкиње около гуслара
са књазом Мих. Обреновићем
Лука Јоцић 
Нови Сад 
Разгледница, штампа, колорисање
14 x 9 цм
На аверсу одштампано: Срби и Српкиње около гусла-
ра са књазом Мих. Обреновићем.
Сигн. Рг 1162-7-2.
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Приватни и јавни живот чланова
династије Обреновић кроз предмете

из Музеја града Београда

Владимир Томић, виши кустос



Музеј града Београда

Одлуку о оснивању Музеја општине београдс-
ке 15. октобра 1903. донео је председник Београд-
ске општине Коста Д. Главинић, уз сагласност оп-
штинског одбора. Две и по деценије доцније Суд 
општине града Београда 7. септембра 1929. доноси 
решење којим се „ради систематског прикупљања 
материјала за Општински музеј и библиотеку на ре-
ђује општинском библиотекару др Марији Илић да 
прегледа стару општинску архиву, уметничке сли ке 
и историјске драгоцености свих врста”. Чином ос-
ве ћења 11. јануара 1931. за грађанство су први пут 
отворени Библиотека и Музеј Општине града Бео-
града у новим, привременим просторијама у Ули-
ци краља Петра 26. Већ у априлу 1935. Библиотека 
и Музеј пресељени су у сопствену зграду у Улици 
кнегиње Љубице 1 (данас Змај Јовина 1), у којој се 
Му зеј и данас налази. Од 22. децембра 1940. Музеј 
је издвојен као самостална установа под називом 
Градски музеј. Средином 1945. године Градски музеј 
постаје Музеј града Београда. Скупштина града Бео-
града је 2006. године Музеју на коришћење додели ла 
зграду некадашње Нове војне академије у Ресав ској 

улици 40б, саграђену 1899. године према пројекту 
архитекте Димитрија Т. Лека.

Музеј града Београда је историјски музеј комп-
лексног типа са фондом од преко 155.000 музејских 
предмета. Музеј данас чине четири стручна одеље-
ња: за археологију, историју, историју културе и 
уме  тности и за заштиту. У оквиру њих се налази 
пре ко тридесет збирки, двадесет легата, стручна 
би  б лио тека са фондом старе и ретке књиге, као и 
цен   тар за документацију и конзервацију металa и 
ке  ра   микe. У саставу Музеја града Београда су и Ко-
нак кнегиње Љубице, Музеј Јована Цвијића, Му зеј 
Иве Андрића, Музеј Паје Јовановића, Музеј Томе 
Ро  сан дића, Музеј бањичког логора, Завичајни музеј 
Земуна, Завичајни музеј Младеновца, Збирка икона 
Секулић и Археолошко налазиште у Винчи.

Од 1954. године Музеј издаје редовну публика-
цију Годишњак града Београда. Од 2009. године је за 
публику припремљена јединствена и оригинална 
мо  нодрама На кафи код кнегиње Љубице, која се из-
во ди на српском и енглеском језику. Сваке године 
се у Музеју града Београда приреди више разли-
чи тих тематских изложби, стручних публика ција, 
про моција и гостовања.
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У другом писму из Крагујевца, од 15. октобра 
1834, кнегиња Љубица извештава кнеза о стомачној 
болести сина Михаила и његовом лечењу, а затим 
и о торжественој свечаности која је одржана у По-
жаревцу по наређењу кнеза Милоша и благода рењу 
у цркви које је служио београдски митрополит 
Петар Јовановић (1833–1859).3 

У писму из Пожаревца, од 28. децембра 1832, 
кне гиња Љубица јавља свом најмлађем брату по оцу 
Гаврилу (Гаји) Вукомановићу, београдском тргов-
цу,4 да је примила сандук са стварима, те га моли да 
се за то пошаље и рачун. Она даље тражи да Ристу, 
Гајиног сина а њеног братанца, пошаље код учите-
ља Мише „на науку” и том приликом шаље нешто 
брашна и једне ципелице за Ристу.5 Занимљива је и 
даља судбина Ристе Вукомановића. За време прве 
владавине кнеза Михаила (1839–1842), кнегиња Љу-
бица је упутила Ристу као питомца на школо вање у 
Беч. За старатеља му је одабрала Вука Стефановића 
Караџића. Риста због слабог здравља није примљен 
у Артиљеријску школу, па је кнегиња размишљала 

У Збирци за историју Београда од 1521. до 1918. 
године, Музеја града Београда, чува се и десет пи-
сама кнегиње Љубице Обреновић. Она су настала 
између 1829. и 1842. године и упућена су раз личи-
тим људима на различите адресе. Нека од тих пи-
сама су објављена 1965. године у првој књизи Гра ђе 
за историју Београда од 1806. до 1867. године. Пи-
сма пре свега говоре о кнегињи Љубици као пожрт-
вованој жени и мајци, али и о њеној бризи за имања 
и куће Обреновића, као и за добробит њене браће и 
њихових породица.

Два писма су упућена њеном супругу, кнезу Ми-
лошу (1815–1839). У првом писму из бање Мехадија 
у Банату, од 26. јуна 1829, кнегиња Љубица јавља да 
су она и синови Милан и Михаило изашли из кон-
тумца и да их је мајор под именом Марко лепо до-
чекао и отпратио. Даље говори о добром владању 
синова и њиховом дружењу са другом децом у ба-
њи, посебно са двема ћеркама банатског спахије и 
трговца из Темишвара Константина (Косте) Дада-
њија,1 које су биле смештене близу њихових соба.2 

Приватни и јавни живот чланова
династије Обреновић кроз предмете

из Музеја града Београда

Писма кнегиње Љубице Обреновић
из збирке Музеја града Београда

1   О. М. Радосављевић, „Дадањи, Константин Коста”, у Српски биограф-
ски речник. Д-З, том 3, Нови Сад, 2007, 60.
2   Р. Л. Веселиновић, Грађа за историју Београда од 1806. до 1867. године, 
књига I, Београд, 1965, 30–31.

3   Р. Л. Веселиновић, Грађа, 40–41.
4   А. Столић, „Вукомановић, Гаја”, у Српски биографски речник. В-Г, том 
2, Нови Сад, 2006, 465.
5   Р. Л. Веселиновић, Грађа, 38.
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У прва два писма, од 18. и 22. децембра, кнегиња 
Љубица пише Антонију да ништа не забрањује 
француском конзулу који је добио на коришћење 
њихову кућу на Сави, а која се налазила поред Ђум-
рукане.8 Она је дозволила Антонију и да све што би 
евентуално конзул или његов секретар Фрер тра-
жили од њених ствари или покућства, да им буде 
дато. У истим писмима кнегиња тражи да се исели 
шнајдер који се налази у кући, пошто је она дата на 
коришћење француском конзулу.9 

У последњем писму од 27. децембра, кнегиња Љу-
бица налаже Антонију да на послугу преда кућев не 
ствари Фреру, секретару француског конзу  ла, и да 
о томе начини списак.10 Од Антонија у истом пи-
сму тражи да међу њеним стварима по тражи пор-
трет Ристе (Христифора), сина рудничког војво де 
Милана Обреновића, брата по мајци кнеза Мило ша, 
који је умро у Русији, и нека га пошаље по Фреру.11 

Ово је уједно и последње писмо кнегиње Љуби-
це Обреновић сачувано у збирци Музеја града Бео-
града. Она је преминула непуних пет месеци касни-
је, 14. маја 1843. у Новом Саду, не дочекавши по вра-
так свог супруга и сина на српски престо. Сахрање-
на је у манастиру Крушедол на Фрушкој гори, где и 
да нас почива.

да га пошаље на занат. Преминуо је пре кнегиње 
Љубице, 1843. године.6 

Три писма су послата из Пожаревца Таси Нико-
лићу, терзибаши (кројачу) кнеза Милоша у Београ-
ду. Два су из 1834. године. У првом, послатом 13. 
марта, јавља му да је примила рачун и хаљинице 
али се чуди зашто не шаље њено џубе (дугу горњу 
хаљину без рукава). У наставку писма кнегиња пита 
шта је са још две мале антерије и две дугачке дечије 
хаљине, те му због тога враћа рачун да га преиначи. 
У другом писму, послатом 17. марта, кнегиња оба-
вештава Тасу да је добила рачун у износу од 2.692 
гроша и 29 пара и да новац шаље преко Цветка Ра-
јовића. Последње писмо послато је 16. априла 1839. 
године. Кнегиња Љубица је од Тасе тражила да 
свог шегрта Настаса, синовца Алексе Симића, кога 
му је у Пожаревцу поверила „на науку”, пошаље у 
Крагујевац, како би се састао са својом сестром.

У писму из Београда, од 17. маја 1841, кнегиња 
Љубица налаже Милићу Теодоровићу, економу кња-
жевских добара, да купи три до четири козе због 
мле ка потребног за исхрану два до три ланета које 
тре ба припитомити и послати у Топчидер, по жељи 
кнеза Михаила. Кнегиња такође наводи потребу 
пажљи вијег паковања ствари приликом слања.

Последња три писма која се налазе у збирци на-
стала су у децембру 1842, када се кнегиња Љубица  
увелико налазила у емиграцији у Земуну. Она су упу-
ћена Антонију Радивојевићу, кнежевом подрумџи -
ји, који је после одласка Обреновића из Ср бије по-
стао надзорник имања кнеза Михаила у Бео граду.7 

6   Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд, 2013, 188, 207.
7   Антоније Радивојевић је по налогу кнеза Михаила од 1857. године 
водио бригу о његовом ванбрачном сину Велимиру (Вилхелму) Теодо-
ровићу. Антонијев син Живко је постао Велимиров близак пријатељ. М. 
Ђ. Милићевић, Додатак Поменику од 1888. Знаменити људи у српскога 
народа који су преминули до краја 1900. године, Београд, 1901, 159–160.

8   У питању је француски конзул Александар Ашиј де Кодрика (Alexan-
dre Achille de Codrika) који је у Србију дошао 1841. године. А. Митровић, 
„Банка са капиталом на акције. Идеје либералног капитализма у Срби-
ји средином четрдесетих година 19. века”, Годишњак за друштвену ис-
торију VII/ 2–3 (2000), 128.
9   Р. Л. Веселиновић, Грађа, 71–72.
10   Р. Л. Веселиновић, Грађа, 72.
11   Христифор (Риста) Обреновић, је рођен у Брусници око 1802. годи-
не. Био је син Милошевог брата по мајци, рудничког војводе Милана. 
Од фебруара 1815. до фебруара 1822. провео је на школовању у Кадет-
ском корпусу у Петрограду. Произведен је у чин заставника коњичке 
арти љерије. Умро је од туберкулозе у Петрограду 30. јуна 1825. године. 
Р. Љу шић, Милан Обреновић војвода, командант и саветник Рудничке 
на хије, Горњи Милановац, 2006, 123–130.
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Попис каталошких јединица

Љубица Обреновић

1. Писмо кнегиње Љубице кнезу
Милошу Обреновићу
26. јун 1829, Мехадија
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
37,8 x 24,5 цм
Инв. бр. И1 614
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4. Писмо кнегиње Љубице Обреновић
терзибаши Таси Николићу у Београду
17. март 1834, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
26 x 20 цм
Инв. бр. И1 2843

2. Писмо кнегиње Љубице Обреновић
брату Гаврилу (Гаји) Вукомановићу,
београдском трговцу
28. децембар 1832, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
24,1 x 18,8 цм
Инв. бр. И1 590

3. Писмо кнегиње Љубице Обреновић
терзибаши Таси Николићу у Београду
13. март 1834, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
39,8 x 25 цм
Инв. бр. И1 2915

2

4
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7. Писмо кнегиње Љубице Обреновић Милићу 
Теодоровићу, економу књажевских добара
17. мај 1841, Београд 
Папир, мастило, рукопис, печат

5. Писмо кнегиње Љубице
кнезу Милошу Обреновићу
15. октобар 1834, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
26,5 x 22,8 цм
Инв. бр. И1 615

6. Писмо кнегиње Љубице Обреновић
терзибаши Таси Николићу у Београду
16. април 1839, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
39,2 x 24,5 цм
Инв. бр. И1 3455

5

6

7
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10. Писмо кнегиње Љубице Обреновић Антонију 
Радивојевићу, кнежевом надзорнику имања
27. децембар 1842, Земун
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
21,5 x 16,2 цм
Инв. бр. И1 528

Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
36 x 21,5 цм
Инв. бр. И1 2718

8. Писмо кнегиње Љубице Обреновић Антонију 
Радивојевићу, кнежевом надзорнику имања
18. децембар 1842, Земун
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
25,7 x 21,8 цм
Инв. бр. И1 577

9. Писмо кнегиње Љубице Обреновић Антонију 
Радивојевићу, кнежевом надзорнику имања
22. децембар 1842, Земун
Папир, мастило, рукопис, печат
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
21,2 x 13,2 цм
Инв. бр. И1 527

8

9

10
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Гравире из збирке Музеја града Београда 
у владарској идеологији Обреновића

града, они нису пронађени приликом пописивања 
предмета за Музеј, 1929. године.14 

Београд је крајем XVII и током читавог XVIII 
века био кључна тачка у хабзбуршко-османским 
ратовима на Балканском полуострву, самим тим је 
постао важан и за владарску идеологију Хабзбурга. 
О томе говори и податак да су планови и панораме 
Београда нашли место у великом броју штампаних 
издања настајалих чак до друге половине ХIX века. 
На сличан начин је већ средином ХIX века, сада у 
склопу новоустановљене владарске идеологије Об-
реновића, Београд поново добио истакнуту уло гу. 
Овом приликом ћемо се посветити радовима ко ји 
су настали у славу српске нововековне династије.

Прву географску карту Кнежевине Србије нацр-
тао је у Београду 1843. године инжењер Јован Бугар-
ски. Литографисао је Анастас Јовановић и у њеном 
доњем десном углу насликао групу Срба окупље-
них око храста на коме је српски грб, са панорамом 
Београда у позадини. Бугарски и Јовановић су кар-
ту о свом трошку издали у Бечу 1845. године и по-
светили је тада већ бившем кнезу Михаилу Обре-
новићу (1839–1842). Објављена је у неколико вари-
јанти, између осталог и на француском језику. Била 
је то прва српска географска карта која је добила 
опште признање тадашње стручне јавности, а на 
њу су се позивали и многи страни састављачи мапа 

Заснована тридесетих година XX века на даро -
вима Ђорђа Вајферта и Српског семинара Универ-
зи тета у Београду, Збирка гравира Музеја града Бео-
града временом је обогаћивана и данас представ ља 
један од образаца српске културне баштине, без 
које је тешко разумети историју Подунавља и сред-
ње Европе, као и сву сложеност ницања визуелног 
иден  титета Белог Града. Скоро четири столећа, нај-
по знатији европски уметници и гравери резали су 
образе Београда. Значајни издавачи и аутори по-
све  ћи  ва ли су Београду илустроване монографије 
и ал буме, али је већина графичких дела настајала 
углав   ном у виду појединачних листова у великим 
ат ла сима, историјама света и повестима ратова, у 
често понављаним издањима најпознатијих европ-
ских гра  фичких и картографских радионица и из-
давачких ку ћа.12 

Збирка гравира настала је и пре формалног ос-
нивања Музеја, 15. октобра 1903. године. Београдска 
општина је у августу 1902. од минхенског антиквара 
Розентала откупила већи број планова и цртежа 
Бео града од 1521. до 1789. године.13 Нажалост, даља 
судбина поменутих планова и цртежа остаје непо-
зната. Према наводима Марије Илић Агапове, прве 
управнице Библиотеке и Музеја Општине града Бео -

12   В. Томић, Брег за размишљање. Београд на гравирама од XVI до XIX 
века, Београд, 2012, 5.
13   „Музеј општине Београдске”, Босанска вила ХVII (1902), 14–15 (15. 
август), 290.

14   М. Илиh Агапова, Петогодишњи извештај Библиотеке и Музеја Оп-
штине града Београда. 1929–1934, Београд, 1934, 19.
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је нацрт за споменик у Кошутњаку дочекан хладно 
и уздржано.17 

Народна скупштина Кнежевине Србије на крају 
је у Крагујевцу 23. октобра 1871. донела одлуку да 
се за подизање споменика покојном кнезу овласти 
заступник министра грађевина, пуковник Јован Бе-
лимарковић, министар војни. Истом приликом је 
од  лучено и да се подигне само један споменик, и то 
ис пред Народног позоришта.18 Тиме су оба Ми кеши-
нова предлога одбијена. Славног вајара то ни ка ко 
ни је поколебало. Наредних година је у ви ше навра та 
об рађивао теме из српске историје и тра диције.19 Ο 
угледу који je Микешин уживао y Србији гово ри и 
податак да je 6. фебруара 1869. изабран за допи сног 
члана Српског ученог друштва, а 15. новембра 1892. 
за почасног члана Српске краљевске академије.20 

Поводом проглашења пунолетства кнеза Мила-
на Обреновића 10. августа 1872. у Београду је одр-
жана свечаност. На Великој пијаци је тим поводом 
постављена тријумфална капија. Слављу је при су-
ствовао и сликар Карол Поп де Сатмари, румунски 
дворски фотограф. Он је у Букурешту израдио ли-
тографију са приказом тог догађаја.21 Сатмари је 
пре тога у три наврата боравио у Београду (1849, 
1852, 1855). Kao лични пријатељ кнеза Милоша Об-

Србије.15 Размер карте је 1:345.000, а поред основних 
елемената бележи и административне границе та-
дашњих седамнаест округа и важније путеве. Иако 
је била посвећена изгнаном кнезу, карта је у Србији 
била у употреби већ од маја 1845. године.16 

Убиство кнеза Михаила (1860–1868) у Кошутња-
ку 29. маја 1868. из темеља је уздрмало српску држа-
ву у њеним тежњама за признањем независности. 
Убијеног кнеза је наследио малолетни рођак Милан 
(1868–1889), уместо кога је владало намесништво. 
Одмах након кнежевог убиства, 2. јуна је одржан 
састанак Главног одбора за сакупљање прилога за 
споменик блажене памети кнезу Михаилу М. Обре-
новићу III. За председника Одбора изабран је Цвет-
ко Рајовић, потпредседник Државног савета. Прве 
скице за споменик Одбору је већ средином августа 
предочио руски вајар са европским угледом, Ми-
хаил Осипович Микешин, словенофил кога је кнез 
Михаило одликовао претходне године и коме је 
упу тио позив да дође у Београд. Он је нацртао ски-
це за два споменика, на месту кнежеве погибије и 
на Великој пијаци. Одбор је прихватио оба нацрта 
и донео одлуку да се на основу њих штампају ли-
тографије, како би се њиховом продајом помогло 
прикупљање средстава за подизање споменика. На 
Микешинову препоруку, сликар Стеван Тодоровић 
је следеће године однео цртеже у Беч, где их је издао 
Готлиб Бењамин Рајфенштајн. Микешинови нацрти 
су у српској јавности прихваћени различито. Нацрт 
за споменик на Великој пијаци наишао је на опште 
одобравање и убрзо је постао веома популаран, док 

15   Ж. Шкаламера, „Картографија Србије и југословенских земаља од 
почетка XVI до краја XIX века”, у Србија и суседне земље на старим гео-
графским картама, ур. Ж. Шкаламера, Београд, 1991, 144.
16   В. М. Николић, „Бугарски, Јован Д.”, у Српски биографки речник. А-Б, 
том 1, Нови Сад, 2004, 844–845.

17   М. Тимотијевић, „Мит о националном хероју спаситељу и подиза-
ње споменика кнезу Михаилу М. Обреновићу III”, Наслеђе IV (2002), 
45–50.
18   Зборник закона и уредаба издани у Књажеству Србији за 1871. годину, 
књига XXIV, Београд, 1871, 119–120.
19   М. Јовановић, „Српска ликовна уметност и Русија крајем ХIХ и по-
четком ХХ века”, Саопштења ХV (1983), 121–122.
20   Љ. Никић, Г. Жујовић, Г. Радојчић-Костић, Грађа за биографски ре-
чник чланова Друштва српске словесности, Српског ученог друштва и 
Српске краљевске академије 1841–1947, Београд, 2008, 191.
21   Б. Мишић, „Ефемерни спектакл – проглашење Краљевине Србије 
1882”, Наслеђе VI (2005), 89, 102. Цртеж-предложак за ову литографију 
чува се у Народном музеју у Београду.
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ла 1878, Кнежевина Србија, територијално проши-
рена за четири новоослобођена округа, међународ-
но је призната као независна држава. Кнез Милан 
је 22. фебруара 1882. Србију прогласио за краљеви-
ну. У склопу новоустановљене владарске идеоло-
гије српске династије, сликар Ђорђе Крстић ученик 
Ака демије ликовних уметности у Минхену, на сво-
јој првој самосталној изложби приказао је цртеж 
Лоза Обреновића, на коме се налази и панорама 
Београда.26 Изложба је отворена 25. септембра 1880. 
у скупштинској сали Велике школе, а приредило је 
Српско учено друштво. У најави изложбе, 23. сеп-
тембра, уредник службених Српских Новина, Сте-
ван Ћурчић, између осталог је написао: „Од свих 
цртежа Лоза династије Обреновића највише обраћа 
на се пажњу гледаочеву... Иза његових [кнежевих] 
леђа види се град и један део вароши Београда при 
изласку сунца, што значи да је под Обреновићем 
IV синуло Србији сунце независности државе... Та 
слика... заузима прво место међу цртежима”.27 На 
осно ву овог цртежа је урађена и литографија.

У последњим деценијама XIX века Београд је 
убрзано постајао привредно, трговачко, просветно 
и културно средиште не само за све Србе у расејању 
него и за бројне Словене из целе Европе. Подигну-
ти су зграда Народног позоришта, споменик кне зу 
Ми хаилу, Варошка болница, Народна банка, Но-
ви двор, Железничка станица... Железничка пруга 
Бео  град–Ниш завршена је 1884. године. Изграђен 
је и железнички мост преко Саве, први стални бео-
град ски мост, који је српску престоницу повезао са 

ре новића (1815–1839, 1858–1860), израдио je лито-
графију на којој је приказан тренутак када је депу-
тација Светоандрејске народне скупштине предала 
кнезу скупштинску адресу о његовом повратку на 
српски престо, 3. јануара 1859. у Букурешту.22 Сат-
мари је пратио и румунског краља Карола I Хоен-
цолерна (1881–1914) у државној посети Београ ду 
18. и 19. августа 1884. године.23 

Иако неспреман, под притиском јавности због 
српског устанка у Херцеговини и Босни, млади кнез 
Милан је у јуну 1876. објавио рат Турској. Кнез је 
20. јула свечано испраћен са савског пристаништа 
на бојно поље. Његов полазак је забележио бечки 
сликар Ладислав Еуген Петровић. Ладислав је био 
син српског вајара Димитрија Петровића и студент 
бечке Академије ликовне уметности. Као одли-
чан сликар и графичар, сликао је пејзаже и град ске 
пределе. Већина његових радова чува се у Музеју 
града Беча.24 Једна варијанта Петровићеве литогра-
фије налази се у књизи Illustrierte Geschichte des ori-
en  talischen Krieges von 1876–1878. Морица Берма на 
(Цимермана), коју је 1878. године у Бечу, Пешти и 
Лајп цигу штампала издавачка кућа Адолфа Хартле-
бена. На насловној страни ове књиге су панораме 
Цариграда и Београда.25 

Први рат против Турске завршен је српским по-
разом. У другом је, као руски савезник, српска војс-
ка у једном замаху ослободила Нишки, Пиротски, 
Вра њски и Топлички округ и стигла до манастира 
Грачанице на Косову. На Берлинском конгресу 1. ју-

22   Карол Поп де Сатмари 1812–1887. Сведок једног доба, Београд, 2004, 
13–14.
23   Д. Бабац, Ч. Васић, Гарда у Србији: 1829–1945, Београд, 2009, 28.
24   В. Ристић, „Еуген Ладислав Петровић”, Зборник за ликовне уметности 
13 (1977): 297–298, 301.
25   M. B. Zimmermann, Illustrierte Geschichte des orientalischen Krieges von 
1876–1878, Wien, Pest, Leipzig, 1878, 1, 260–261.

26  М. Тимотијевић, „Престоничка урбана меморија и флексибилна на-
цио нална географија: сађење младице Таковског грма у београдском 
дворском парку”, Наслеђе Х (2009), 19.
27   М. Коларић, Изложбе у Београду 1880–1904, Београд, 1985, 9, 11. Исти 
чланак објављен је и у Јавору и Српској Зори за 1880. годину.
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Тимотијевић, М., „Престоничка урбана меморија и 
фле ксибилна национална географија: сађење младице 
Та ков ског грма у београдском дворском парку”, Наслеђе 
Х (2009), 11–40.
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Zimmermann, M. B., Illustrierte Geschichte des orientalis-
chen Krieges von 1876–1878, Wien, Pest, Leipzig, 1878.
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средњом Европом. На Теразијама је формиран нов 
центар града. У овом периоду „новински дрворе зи” 
(ксилографије) са сликама Београда појав љују се у 
илустрованим листовима широм Евро пе. Тако се 
из глед Новог двора краља Милана, српског илустра-
тора чешког порекла Владислава Тител баха из 1884. 
године, у октобру 1886. појавио у конзер вативном 
римокатоличком илустрованом недељнику из Ре-
генз бурга Deutsche Hausschatz in Wort und Bild, који 
је штампала издавачка кућа Фридриха Пуштета.28 

Као нов документарни медиј, фотографија је 
крајем XIX века полако истиснула израду грави ра 
Бео града. Међутим, оне и у нашем времену пред-
став љају драгоцена дела ликовне уметности и ва-
жан из вор за проучавање историје и урбанистич-
ког разво ја Београда у дугом хронолошком луку од 
скоро че тири века. Гравире су и прворазредни исто-
риј  ски извор за изучавање новоустановљене вла-
дар ске иде о логије Обреновића у последњим деце-
ни ја ма XIX века, када је она достигла свој врхунац.
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3. Полазак књаза Милана на бојно поље
20. јула 1876.
Ладислав Еуген Петровић (Ladislaus Eugen Petrovits)
1876, Беч
Акварелисана литографија
52,4 x 70,4 цм
Инв. бр. И1 1887

Попис каталошких јединица

Михаило Обреновић

1. Карта Књажевства Србије
Јован Бугарски, Анастас Јовановић
1845, Беч
Бојена литографија
65,7 x 81,8 цм
Инв. бр. И1 3834

Милан Обреновић

2. Мили и храбри српски народ поздравља 
Његово Височанство кнеза Милана М. 
Обреновића IV, при свечаном ходу, а праћеног 
намесницима, Блазнавцем, Ристићем
и Гавриловићем
Карол Поп де Сатмари (Carol Popp de Szathmary)
1872, Букурешт
Литографија
62,8 x 77,2 цм
Инв. бр. И1 3895

3

1

2
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6. Пројект Споменика кнезу
М. Михаилу Обреновићу III
Михаил Осипович Микешин
Издавач Готлиб Бењамин Рајфенштајн (Gottlieb 
Benjamin Reiffenstein)
1869, Беч
Бојена литографија
39,7 x 63 цм
Инв. бр. И1 1930

Здања и објекти
 
4. Изглед Новог двора у Београду
(Der neue Konigspalast in Belgrad)
Владислав Тителбах
Из листа Deutsche Hausschatz in Wort und Bild, 
година XIII (октобар 1886)
Издавач Фридрих Пуштет (Friedrich Pustet)
Ксилографија
18,2 x 21,4 цм
Инв. бр. И1 223

Култура сећања

5. Пројект Споменика кнезу
М. Михаилу Обреновићу III
Михаил Осипович Микешин 
Издавач Готлиб Бењамин Рајфенштајн (Gottlieb 
Benjamin Reiffenstein)
1869, Беч
Бојена литографија

44,5 x 68 цм
Инв. бр. И1 6

4

5

6
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7. Лоза Обреновића
Ђорђе Крстић
1880, Београд
Литографија
45,8 x 32,5 цм
Инв. бр. И1 3643

7





Пропаганда државе и династије Обреновић
на предметима из Збиркe керамике, порцелана

и стакла Музеја примењене уметности

Биљана Црвенковић, виши кустос



О Музеју

Музеј примењене уметности основан је 6. но-
вембра 1950. године, припада категорији уметнич-
ких му зеја специјализованог типа, који систематс-
ки про  учава примењену уметност српског народа у 
исто  ријским границама његове културне делатно-
сти кроз векове, као и европску и ваневропску при-
мењену уметност. Музеј је проглашен установом од 
на ционал ног значаја. Почетне колекције, међу који-
ма и драгоцена Збирка предмета сликара и графи-
чара Љубе Ивановића, бројале су неколико хиља-
да предмета. Данас, Музеј поседује више од 37.000 
пред мета примењене уметности, међу којима се 
на лазе и дела од изузетног уметничког и културног 
зна чаја. Уметничко одељење Музеја има једанаест 
од сека: Одсек за метал и накит, Одсек за стилски на-
мештај и дрво, Одсек за текстил и костим, Одсек за 
опрему књиге, примењену графику и фотографију, 
Одсек за керамику, порцелан и стакло, Одсек за са-
времену примењену уметност, Одсек за архитектуру 
и урбанизам, Одсек за образовање, Одсек за цен-
тралну документацију, Одсек за рестаурацију и кон -
зервацију и Одсек за маркетинг и односе с јавно  ш-
ћу. Музеј обавља живу изложбену активност, при -
ре ђујући студијске изложбе, Салоне савремене при-
мењене уметности, гостујуће изложбе из иностран-
ства, као и гостовања наших изложби у ино стран-
ству. Музеј издаје годишњу публикацију Збор ник 
Музеја примењене уметности.

Музеј примењене уметности се налази у здању 
које је било познато као Палата Челебоновић, по 

имену адвоката др Јакова Челебоновића. Захваљу-
ју ћи угледу који је породица Челебоновић уживала 
у друштвеном животу међуратног Београда, једно 
вре  ме је и сама Палата била стециште знаменитих 
љу ди тога доба. Зграду су подигли у периоду од 
1927. до 1929. године реномирани архитекти Стеван 
Белић (пројекат), Никола Краснов (фасада) и Не ре-
гар (унутрашња декорација). Саграђена је као дво -
спратна палата у академском стилу, са репрезента-
тивним улазом и пространим мермерним степе ни -
ш тем са оградом од кованог гвожђа. Иако су вре-
ме ном вр шене различите адаптације унутрашњег 
про стора, палата је сачувала дух времена у коме је 
подигну та. Музеј примењене уметности се почет-
ком 1951. године уселио у ову зграду, а 9. де цембра 
исте године, отворена је стална поставка. Тиме је 
остварен један од основних циљева – да се Му зеј 
отвори за јавност и омогући широкој публи ци увид 
у драгоцене колекције предмета домаће и иностра-
не примењене уметности.

Репрезентативно здање у коме се налази Музеј 
примењене уметности, проглашено је за споменик 
културе 2001. године.

Национални комитет ИКОМ-а СЦГ доделио је 
Музеју примењене уметности награду „Музеј годи-
не 2005/2006”, а Музејско друштво Србије награду 
„Михаило Валтровић, Музеј године за 2011. годину”, 
док је 2016. године заједно са Народним музејом у 
Београду, добитник награде „Институција године” 
за постигнуте изузетне резултате у области међуна-
родне културе сарадње.
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су настали на нашем поднебљу или су везани за 
дворску културу Србије XIX векa, указују нам на 
њихову улогу у промовисању државе и династије, 
али и кретања државног/династичког маркетинга 
од приватног ка општем односно националном. 

Паралелно са постављањем темеља модерне срп-
ске државе, током XIX векa одвија се изузетно важан 
процес изградње националног идентитета народа у 
оквиру европског културолошког поднебља. У том 
смислу национални и државни симболи имали су 
кључну улогу. На то нам указују и најранија дела 
српске културе XIX века где се појављују национал-
ни симболи попут печата Правитељствујушћег сов-
јета србског из Првог српског устанка 1805. или грб 
Србије из времена владе Милоша Обреновића.

Добијањем аутономије 1830. године Кнежевина 
Србија започиње ново поглавље у изградњи друга-
чијег начина живота где се оријентални утицаји по-
лако потискују. Европски културни утицаји најпре 
захватају градове, док новооформљени слој грађан-
ства, школован у европским центрима, постаје но-
силац културолошких промена. Обликовање укуса 
и прихватање европских културних модела дикти-
рали су првенствено двор, људи блиски њему и 
школована елита. За имућније грађанство веома је 
био значајан увоз утилитарних предмета из Аустро-
угарске, посебно порцелана и стакла које се увози из 
Беча и са територије данашње Чешке, а од половине 

Предмети примењене уметности посматрани у 
оквиру ширег културног дискурса, у контексту пер-
соналног или националног, указују на појаву раз ли-
читих нивоа репрезентације, али и на њихову уло гу 
у изградњи идентитета. У том смислу посебно је за-
нимљива појава предмета са државним и дина сти-
ч ким симболима који су у доба утемељења ново ве-
ковне српске државе имали посебан значај. У складу 
са темом ове публикације из збирке су издво је  ни 
предмети који су настали у време династије Обре-
новић. 

Управо један број таквих предмета чува се у Му-
зеју примењене уметности у оквиру Збирке кера-
ми ке, порцелана и стакла. Реч је о предметима ути  -
литарне намене, попут делова сервиса за вино или 
ликер, насталих у српским фабрикама стакла XIX 
века, сервиси истакнутих европских стаклара на-
ста  ли поруџбином двора Обреновића, или предме-
ти широке употребе из локалних керамичарских 
ра дионица XIX века. Оно што их издваја од оста-
лих предмета поменуте збирке је украс у виду пор-
трета владара и хералдичких симбола државе или 
ди настије. Било да је реч о државном или династич-
ком грбу, појава ове врсте мотива на ути литарним 
предметима је уобичајена и за владарску и за држа-
вну репрезентацију, у многим случајевима и незао-
билазна још од крсташких ратова. Међутим, пред-
мети из збирке Музеја примењене уметности, ко ји 

Пропаганда државе и династије Обреновић
на предметима из Збиркe керамике порцелана и стакла 

Музеја примењене уметности
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дукцији и у ширим друштвеним оквирима. Држава 
је тежила да кроз модернизацијске токове и зачетке 
индустријe од средине ХIХ века Србију приближи 
савременим развијеним земљама. Иако су ти токо-
ви ишли споро, ипак су довели до постављања те-
ме ља индустријске производње, самим тим и зачет-
ка важних индустријских грана попут стакларске 
про  изводње. Уз подршку државе оснивају се прве 
фабрике стакла, као што је стаклара Аврама Петро-
ни је вића, а затим стаклара Нацка Јанковића, потом 
и Прва српска фабрика стакла.1 

Успостављање једне овакве производње било 
је вишеструко значајно, посебно ако се има у виду 
ши  рока доступност предмета од стакла и утицај на 
промену свакодневног живота. Био је то можда и 
погодан моменат за промовисање државе. Тако се у 
декорацији предмета од стакла наста лих у срп ским 
стакларама преплићу мотиви инспи  риса  ни на цио-
налном митологијом, са портре тима национал них 
хероја и националних средњо ве ковних и ново ве ко-
вних владара, али и државних симбола. Одсу ст во 
монументалности на свако дневним утили тарним 
предметима и њихова широка доступност били су 
изузетно погодни за популари зацију државе и на-
ције. Таква ситуација ишла је на руку и српским 
индустријалцима који су на тај начин ширили своје 
тржиште у земљи. 

Почевши од првих предмета насталих у јагодин-
ској фабрици стакла Аврама Петронијевића, у том 
смислу су се најчешће користили државни амблеми. 
Како се развијала државна хералдика, тако су се 
развијали и украси на стакленим предметима са 

XIX векa за високе слојеве био је значајан увоз из 
Француске.

Дворска култура династије Обреновића разви ја-
ла се у прихватљивим оквирима европских дворо-
ва. Репрезентативност српског двора се огледа ла 
у опремању дворског простора и набавци скупо-
цених декоративних и утилитарних предмета. Тако 
се осим порцеланског посуђа набављају и стакле ни 
сервиси из водећих европских фабрика тог вре-
мена, попут сачуваног из збирке Музеја приме ње-
не уметности. Такви предмети, слично музејском 
при меру, од кристалног, ливеног стакла, својим ди-
зајном и декорацијом високог квалитета указују на 
престижне фабрике стакла са територије Аустро-
угарске, вероватно из Беча. На сваком од делова тог 
стакленог сервиса налази се грб династије Обре-
новић наглашен посребрењем.

Као и у другим европским земљама XIX и у пр-
вој половини XX века, осим официјелног државног 
грба постојало је посебно знамење владара, однос-
но династије. Били су то амблеми који су се само у 
детаљима разликовали од званичног државног гр-
ба. Осим на здањима која су представљала симболе 
моћи, потом официјелних маркера државе и дина-
стија, споменика и ефемерних светковина, грбови, 
како државни, тако и династички, често су се на-
лазили и на предметима владарске свакодневице. 
Официјелне дворске прославе, државне посете и 
свечани дворски банкети, служиле су за истицање 
значаја владара и континуитета династије. Зато су 
по правилу и утилитарни дворски предмети као део 
декорације имали грб владајуће династије, у овом 
случају Обреновића. 

Другим делом, развој националног идентитета 
се ослањао на откривање и идентификовање кул-
турног уметничког наслеђа као и формирање држав-
ног грба и његово експлоатисање у масовној про-

1   Б. Цветковић (ур.), Књига о стаклу: зборник радова са симпозијума 
„150 година стакларства у Србији” одржаног у Завичајном музеју у Ја-
години 25. и 26. новембра 1996, Јагодина 2002; Ј. Ђурић, Стакло у Ср-
бији XIX века, каталог изложбе, Београд, 1984.
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мике у креирању националног идентитета није би-
ла занемарљива. Управо због велике распрострање-
ности у најширим слојевима друштвa оваква кера-
мика често је као украс садржала националне моти-
ве или владарске портрете и чинила добру подлогу 
за маркетинг државе и династије.
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том врстом мотива. За предмете који се посматрају 
из непосредне близине били су потребни вешти 
мајстори-стаклари. Минуциозна обрада декораци-
је на предметима у виду државног грба из времена 
владе династије Обреновића упућује на посвеће-
ност сваком и најмањем детаљу и на посебну веш-
ти ну мајстора. Некада су то једноставне апликације 
са осликаним хералдичким украсима, а некада су се 
мајстори користили и техником финог површин-
ског брушења да би добили форму државног грба 
о чему сведоче и предмети из збирке Музеја приме-
њене уметности.

Готово идентичну улогу имала је и традиционал-
но произведена керамика тог периода. Сам начин 
производње, ручно или на грнчарском колу, смат-
рао се националним наслеђем. О томе сведочи и ве-
лики број скица из албума Владислава Тителбаха с 
краја ХIX века назван Српска керамика.2 Био је то 
један од најраспрострањенијих видова керамичке 
производње употребних предмета за домаћинство 
друге половине XIX века. Тако је крајем осамдесе тих 
година XIX века у Србији радило чак 148 грнчара 
мај стора. Један мањи део поменуте збирке Музеја 
примењене уметности садржи предмете израђене 
у локалним радионицама ХIХ века. Већина садржи 
мо ти ве који упућују на традиционалне форме и мо-
тиве. 

Сви ти предмети су утилитарне намене и били 
су доступни најширим друштвеним слојевима, као 
што је и пљосната посуда за пиће, у народу позната 
под именом чутура, са ликом краља Милана Обре-
новића.3 Улога традиционално произведене кера-

2   Скице албума се чувају у Етнографском музеју у Београду.
3   О чутури-буклији видети више у: М. Ивковић, Свадба у вароши Мла-
деновац: свадбени обичаји у младеновачком крају од XIX до почетка XIX 
века, Београд, 2015.
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Овакав тип посуде увек је украшен националним 
мо тивима или представама светитеља, портретима 
средњовековних владара. На овом предмету се на-
ла зи лик краља Милана Обреновића у рељефу који 
прати и натпис на ћирилици КРАЉ МИЛАН.

Заоставштина

Део сервиса од стакла који је припадао
двору Обреновића

У Музеју примењене уметности чува се део серви-
са од стакла који је припадао двору Обреновића. 
Стилске карактеристике, висок квалитет израде са 
употребом сребра у декорацији указују на могућ-
ност да је сервис настао у једној од престиж них ма-
нуфактура стакла са територије Бохемије (данаш-
ња Чешка) с краја XIX века. Сервис је израђен од 
кристалног стакла, са брушеним украсом који прати 
базу предмета. Kao део дворске културе предмети 
носе грб Краљевине Србије са препознат љивом де-
визом династије Обреновића Tempus et meum jus.

2. Чаша на стопи
Крај XIX века, Аустроугарска монархија, Бохемија 
Ливено стакло, брушени украс, посребрење 
Висина 16 цм
МПУ инв. бр. 1718
Oткуп.

3. Чаше (2 комада)
Крај XIX века, Аустроугарска монархија, Бохемија 
Ливено стакло, брушени украс, посребрење 
Висина 10 цм 
МПУ инв. бр. 1719
Oткуп.

Попис каталошких јединица

Милан Обреновић

1. Пљосната посуда за пиће ‒ чутура 
Крај XIX века, Краљевина Србија
Керамика рађена у калупу, глеђосана
Висина 15,5 цм
МПУ инв. бр. 23035
Oткуп.

Керамичка посуда за пиће ‒ чутура представља део 
традиционалне културе Србије и заступљена је у 
најширим круговима друштва током друге полови-
не XIX века. Овакав тип посуде производио се од 
дрвета али и у грнчарским радионицама широм Ср-
бије. Посуда се састоји се од округлог и пљоснатог 
тела на четири ногице, са ручком, грлом и писком. 

1
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Део сервиса са грбом Краљевине Србије
из времена династије Обреновић

Део сервиса за жестока пића настао је у фабрици 
На цка Јанковића крајем XIX века. Чашице су конус-
ног, издуженог облика, уздигнуте на кружну стопу, 
са аплицираном декорацијом у виду грба Краљеви-
не Србије из времена династије Обреновић. Оваква 
врста декорације често се појављује на стакленим 
сервисима и предметима од стакла који су настаjaли 
и као државна поруџбина у фабрици стакла Нацка 
Јан ковића.

4. Чаша са дршком
Крај XIX века, Аустроугарска монархија, Бохемија 
Ливено стакло, брушени украс, посребрење 
Висина 8 цм 
МПУ инв. бр. 1803
Oткуп.

5. Чинија са тацном
Крај XIX века, Аустроугарска монархија, Бохемија 
Ливено стакло, брушени украс, посребрење 
Висина 8,5 цм 
МПУ инв. бр. 5067
Oткуп.

2

3

3

5

4
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6. Чашице (3 комада)
Фабрика стакла Нацко Јанковић и син
Oко 1903, Краљевина Србија, Јагодина
Дувано стакло, апликација у виду грба Краљевине 
Србије (1882–1903)
Висина 9 цм 
МПУ инв. бр. 23122
Oткуп.

7. Чашица
Фабрика стакла Нацко Јанковић и син
1881–1903, Краљевина Србија, Јагодина
Дувано стакло, посребрење, украс (матшлиф)
у виду грба Краљевине Србије (1882-1903)
Висина 9 цм
МПУ инв. бр. 23120
Oткуп.

6

7



Престони крст из ризнице Шумадијске епархије:
дар кнеза Милоша Обреновића

Вук Даутовић, МА, Филозофски факултет Београд



Манастир Каленић

Манастир Каленић у Шумадијској епархији Срп-
ске православне цркве посвећен Ваведењу Пресве-
те Богородице подигнут је и живописан почетком 
XV века као задужбина протовестијара Богдана са 
по родицом. Кнез Милош Обреновић обновио је ма-
настирску цркву 1823. године о чему постоји нат-
пис на источној фасади, а годину дана након тога 
подигао је велики манастирски конак на три спра-
та. Конзерваторски радови обављани су у више на-
врата, најпре у опсежној реконструкцији 1928. го-
дине и више пута након Другог светског рата.

У Каленићу као једном од најзначајнијих мана-
стира на подручју Шумадије формирана је 1998. 
го дине ризница Епархије шумадијске благословом 
та дашњег епископа Саве. У ризници су изложене 
ико не и бројни богослужбени предмети важни за 
про  шлост епархије. Ризнички фонд формиран је од 
пре дмета који су се налазили у манастиру, дарова 
шумадијских епископа и постепеним преношењем 
драгоцености из различитих парохијских цркава 
са   бирајући тако најдрагоценије предмете на једном 
ме сту. Недавно истраживање ризнице Шумадиј-
ске епар хије довело је до нових сазнања значајних 
за по знавање материјалне заоставштине династије 
Об  ре новић и њеног родоначелника кнеза Милоша.
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здање у потпуности је уништено у пожару 1911. го-
дине.3 Кнез Милош даривао је манастирску цркву 
раскошним полијелејем са тридесет и шест свећа, 
док је ћивоту Светог краља у Каленићу супруга Јо-
вана Обреновића, госпођа Круна, приложила крст 
1831. године.4 

У манастиру Каленићу је одлуком епископа Са-
ве 1998. године формирана епархијска ризница у 
чију поставку улазе црквени предмети уметничке 
вредности прикупљени на територији Шумадије.5 
Тада је изложен дуборезани престони крст у окову 
од сребрног филиграна који је кнез Милош даровао 
јереју Теодосију 1835. године, за који се у каталогу 
наводи да је из Раче.6 

У ризници Шумадијске епархије чува се пре-
стони крст који је кнез Милош Обреновић према 
приложничком натпису даровао јереју Теодосију 
1835. године. Велика ктиторска делатност кнеза Ми-
лоша на обнови црквеног живота била је једнако 
ве за на за изградњу храмова колико и за њихово 
опре мање богослужбеним предметима.1 Будући да 
је са чуван несразмерно мали број предмета веза-
них за личност кнеза Милоша, крст који се чува у 
епар хијској ризници драгоцено је сведочаноство 
типологије и начина уметничке израде предмета ко-
је је кнез поклањао током своје прве владавине у та-
ласу велике обнове. Радови на манастиру Каленићу 
из 1823. године такође су последица кнежеве дела-
тности о којој он оставља опширан натпис на ап-
сиди источне фасаде као вид сталне литургијске 
меморије наводећи да је цркву обновио са сином и 
наследником Миланом, „вечног спомињања ради”.2 
Углед Каленића у XIX веку порастао је након што су 
у манастир из Срема 1815. године пренете мошти 
Стефана Превовенчаног које су у њему почивале до 
1839. године. Кнежевом заслугом уз манастирску 
цркву подигнут је конак „на три боја, у ком има 43-
ја врата”, између 1823. и 1824. године, западно од 
цркве на месту старог средњевековног конака. Ово 

Престони крст из ризнице Шумадијске епархије:
дар кнеза Милоша Обреновића

1   В. Даутовић, „Династичка ктиторија и лична побожност Обреновића: 
даривање цркава богослужбеним предметима и утварима” у Обренови-
ћи у музејским и другим збиркама Србије и Европе књ. IV, А. Марушић, 
А. Боловић (ур.), Горњи Милановац, 2016, 145-153; 177-179.
2   И. Стевовић, Каленић, Богородичина црква у архитектури 
позновизантијског света, Београд, 2006, 107-109, калк натписа о 
обнови манастира на сл. 17.

3   И. Стевовић, н. д., 81-84.
4   М. Шакота, Студеничка ризница, друго допуњено и измењено изда-
ње, Нови Сад – Манастир Студеница, 2015, 90-91.
5   А. Сковран, „Замишљена ризница” у Каленић духовно благо у новом 
сјају обнова манастира 1991–1997, Рековац – Београд, 1998, 71-88; С. 
Ар се нијевић (ур.), Споменица Епархије Шумадијске фотомонографија, 
Кра гујевац, 2009, 100-109.
6   А. Сковран, н. д., 86. 

Натпис о обнови манастира са поменом кнеза Милоша 
на источној фасади Каленића
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ским преплетом са гранулама. Дршка се састоји од 
крупног нодуса у средишту и кришкастог сузоликог 
елемента уз базу. На унутрашњој страни стопе дуж 
обода је гравиран приложнички натпис који гласи: 
„sei krestq darova svetlQ knAzq 1g1 milo{q Wbreno 1 mny Jere} 
teodosJ} 1 na1835.” 

Дуборез је складно изведен у форми плитког ре-
љефа и делимично ажуриран. Сличне композиције 
на којима су приказане сцене Крштења фланкиране 
анђелима као и Распеће праћено Пророцима, јавља-
ју се на групи крстова из Рилског манастира ре за-
них током XVIII и почетком XIX века.8 Резба овог 

Крст припада престоном типу са стопом, чија 
је намена постављање на Часну трпезу као јасног 
оруђа на коме је Христос страдао и без кога се не 
може свршити бескрвна жртва.7 Састоји се од ду-
бо резаног крста уметнутог у сребрни филигран-
ски оков. Дуборез садржи следеће сцене, на првој 
стра ни је у центру приказано Крштење Христо во 
у ре ци Јордану које у бочним крацима фланкира-
ју ан ђели који прилазе са убрусима, док су у вер ти-
кал ним крацима представе Јеванђелиста који седе 
за пултовима. На другој страни је сцена Распећа 
Хри стовог коме присуствују Богородица и Свети 
Јо ван Богослов са архитектонском кулисом Светог 
гра да у позадини, у горњем и доњем краку крста су 
при  ка зани Јеванђелисти, док су у бочним крацима 
пред  ставе Цара Давида и вероватно Светог проро-
ка Исаије према старијим обрасцима. Оков крста 
оивичен је гранулама, док су појединачне сцене уок-
ви рене фолијажном орнаментиком изведеном кло-
азо нирањем као припремом за наношење емајла. У 
пресеку крака су четири отворене „Јерихонске ру-
же” од сребрне и позлаћене филигранске жице из 
ко јих се извија богати вегетабилни орнамент завр-
шен у угловима коралним перлама – мерџанима. 
Гор њи крак крста завршен је елементом у форми 
за т ворене круне изведене гранулацијом и филигра-
ном са крупним тиркизом у средишту. Бочни кра-
ци крста завршени су троугластим плочицама са 
црвеним каменом на које се надовезује трапезоид-
ни орнамент од филигранске жице транспонован 
из форме куле често присутног декоративног еле-
мента у конципирању окова. Дршка и стопа су од 
сребрног лима покривеног позлаћеним фили гран-

7   Венијамин, архиепископ нижегородски и арзамаски, Нова Таблица, 
Објашњења о цркви, литургији, о свим службама и богослужбеним пред-
метима, Бања Лука, 2014, 20-21. 

8   Е. Генова, Миниатюрна дърворезба 17-19. век, София, 1986, 64-65; 
70-71, 80-81. 

Приложнички натпис на стопи крста
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Концепција окова са затвореном круном на вр-
ху и карактеристичним трапезастим филигранским 
ук расом на хоризонталним крацима крста уз „Је-
рихонске руже” у њиховом пресеку понавља се на 
ширем балканском простору током XVIII и у првој 
половини XIX века. Веома слично конципирани 
су окови два крста из дечанске ризнице датована с 
кра  ја XVIII и почетка XIX века, први је готово поду-
дарне резбе, док другом недостаје стопа доследно 
понављајући мотиве на окову самог крста.11 Црква 
у Бранковини чува крст чији дуборез је извео Хаџи 
Рувим крајем XVIII века, док је оков настао током 
прве половине XIX века понављајући веома дослед-
но описани образац као и кришкасто сегментира-
ни нодус уз ивицу стопе.12 Оков крста који је кне-
гиња Јулија Обреновић даровала манастиру Заова 
припада овој групи такође.13 У рилском манастиру 
чувају се крстови са оковом од сребрног филиграна 
истог типа.14 Најрепрезентативнији примерци са чу-
вани су у ризници манастира Хиландaра, наста ја-
ли током XVIII века и почетком наредног, одража-
вајући уметничке токове и праксу израде литургиј-
ских предмета на Светој Гори која је била узор 
православним хришћанима на простору Балкана.15 

Карактеристичан трапезоидни филигрански ук-
рас који се налази на свим поменутим крстовима из 
ове групе настао је сматра се постепеним губљењем 
и „дегенерацијом мотива куле”.16 Рефлексија све-
то гропске ротонде и у њој подигнуте едикуле над 

ти па крстова надовезује се на старију традицију 
при казивања изабраних сцена које су формулиса-
не од XVI века када вештина дрвореза напушта 
светогорско окружење и почиње да се развија ши-
ром Балкана по манастирима који израђују крсто-
ве за сопствене и потребе околних цркава.9 Пред -
ставе старозаветних царева Давида и Соломона 
као и пророка Исаије и Јеремије који су наговести-
ли стра дање у сцени Распећа срећу се и на кори-
цама Јеванђеља из XVIII века.10 Дуборезани крст је 
вероватно настао при манастирској радионици на 
подручју Србије крајем XVIII и почетком XIX века. 

9   Б. Радојковић, Ситна пластика у старој српској уметности, Београд, 
1977, 39; сл. 39б; 39а.
10   Ј. Радовановић, „Руска и украјинска штампана четворојеванђеља 
XVIII века са оковима у библиотеци манастира Хиландара”, Зборник 
Му зејa примењених уметности 26-27, Београд, 1982/1983, 38-39; В. Дау-
товић, „Ризница манастира Светог Прохора Пчињског”, у Манастир 
Свети Прохор Пчињски, Н. Макуљевић (прир.), Београд – Врање, 2015, 
492-494.

11   М. Шакота, Дечанска ризница, Београд, 1984, 208; 248-249.
12   Б. Вујовић, Бранковина, Београд, 1983, 76-79.
13  В. Даутовић, Династичка ктиторија и лична побожност Обреновића, 
181-182.
14   Е. Генова, н. д., 60-61; 80-81.
15   М. Брмболић, Крстови из ризнице манастира Хиландара, Београд, 
2016, 152-157; 160-161;166-167;
16   М. Шакота, Дечанска ризница, 183; 208.

Детаљ дубореза са оковом, сцена Распећа Христовог
са Пророцима
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Ми лошу се такође у мају 1835. године писмом за-
хва  лио Епископ тимочки Доситеј Новаковић, кога 
је кнез претходно наградио напрсним крстом на 
пант љици урученим од стране пуковника тимочког 
Сте фана Стојановића. На овој милости епископ се 
захва лио бираним речима уз исказе оданости кнезу 
и спрем ност да служи држави коју је кнез створио.20 
Будући да натпис на крсту из ризнице Каленића 
наводи само име и чин даропримаоца као и 1835. 
годину када је крст уручен, ваља размотрити ком 
свештенику је срербни престони крст могао бити 
дарован. Драгоцен је „Списак свештенства монаш-
ког и мирског реда у целој Србији године 1836.”, који 
доноси попис свих свештеника и монаха у српској 
цркви као и оних који су преминули текуће године 
а настао је по налогу кнеза Милоша.21 Према овом 
попису при Архидијецези Окружја београдског у 
Окружју крагујевачком помиње се Теодосије Анто-
нијевић, игуман манастира Враћевшница, кога је 
ру коположио митрополит београдски Агатангел 
1818. године у Београду.22 Затим при Епархији ужи-
чкој у Окружју рудничком, наводи се јеромонах Тео-
досије Петровић из манастира Преображења, који 
је рукоположен 1814. године у Београду од стране 
митрополита Дионисија II.23 У Окружју ваљевском 
Шабачке епархије, наведен је јеромонах Теодосије 
Тодић у манастиру Боговађа, кога је рукоположио 
епископ Герасим 1832. године у Шапцу.24 Међу мир-
ским свештенством поменут је јереј Теодосије Јова-
новић, који је служио у Смедеревској Паланци а 
рукоположио га је епископ Антим у Крагујевцу 1828. 

Христовим гробом у форми куле као украс на ме-
талним оковима крстова јавља се у континуитету 
од XVII века у радовима српских златара.17 У су-
седној Бугарској већа група сребром окованих крс-
това исто је конципирана.18 Описани оков расп-
рострањен широм Балкана о чему сведоче при-
мер ци са територија Србије, Бугарске и Свете Горе 
продукт је заједничке визуелне културе коју Хриш-
ћани развијају под Османлијама. Поред наведеног, 
не треба занемарити утицај који је исламска деко-
ративна уметност имала на Хришћане и њихову са-
кралну уметност у пространом Османском цар ст-
ву. Филигрански декоративни елементи на бочним 
крацима крста својом формом рефлектују сложе на 
искуства геометријски правилне репетиције мо ти-
ва мукарнаса присутног у исламској архитектури и 
декоративној уметности. Оков крста из 1835. годи-
не надовезује се на уметничке токове и праксе него-
ване у XVIII веку као мерило репрезентативности 
и континуитета претходно установљених образаца.

Намера приликом даривања овим крстом из-
ве   сно је била исказивање владарске милости од 
стране кнеза Милоша, који награђујући заслужног 
и оданог свештеника Теодосија наглашава своју уло -
гу хришћанског владара. Утицај и сагласност кне -
за Милоша на избор кандидата за свештена звања, 
њихово рукополагање и доделу парохија били су 
пресудни током првих деценија XIX века.19 Кне  зу 

17   В. Хан, „Значај палестинских еулогија и литургијских предмета 
за новију умјетност код Срба (XVII-XVIII стољеће)”, Зборник Музеја 
примењених уметности 5, Београд, 1959, 70-74; В. Даутовић, „Три 
престона крста из ризнице манастира Грачанице”, Саопштења XLVII, 
Београд, 2015, 136-140.
18   Д. Друмев, Златарско Изкуство, Българска академия на науките, 
София, 1976, 123-125; 279; 285.
19   Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 
1766-1831 (управа Васељенске патријаршије), Београд, 2007, 239-256; 
(нарочито 253).

20   АС, КК XXXV – 311.
21   АС, ДС, Р 196/833.
22   АС, ДС, Р 196/833, лист 57.
23   АС, ДС, Р 196/833, лист 58.
24   АС, ДС, Р 196/833, лист 59.
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године.25 Претпостављајући да је кнез наградио све-
ш теника који му је био одан а да су за стечене за-
слуге биле потребне године, те да престони крст 
није даривао свештенослужитељу који је у чин уве-
ден релативно недуго пре даривања 1835. године, 
сматрамо да је то вероватно могао бити Теодосије 
Анто нијевић игуман манастира Враћевшнице која 
је била од изузетног значаја у сакралној династичкој 
топографији Обреновића.

Престони крст јереја Теодосија (Антонијевића, 
игумана манастира Враћевшнице) коме га је 1835. 
године даровао кнез Милош у правом је смислу ре-
чи дар достојан кнежевског достојанства. Пажљива 
уметничка обрада дрвореза и одабрани мотиви при 
формулацији окова уз употребу позлате, корала и 
полудрагог камена надовезују се на традицију изра-
де и украшавања репрезентативних црквених пред-
мета XVIII века. Готово преузимајући прерогатив 
који традиционално припада архијерејима а то је 
одликовање крстом, кнез Милош је своју владарску 
праксу и испољавање моћи кроз чин даривања по-
везао са изузетним уметничким предметом какав је 
престони крст из епархијске ризнице у мана сти ру 
Каленић. Стога овај предмет припада подједна ко 
верској култури колико и материјалним остацима 
владарско идеолошког деловања кнеза Милоша илу-
струјући бројне контексте и механизме ангажова ња 
визуелне културе у датом периоду.
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Престони Крст
Трећа деценија XIX века (1835), домаћа радионица
Дрво и сребро са позлатом, мерџани, тиркизи, дубо-
рез, искуцавањe, филигран, клоазонирањe и грану-
лацијa
32 х 14 цм, пречник стопе 11,5 цм,
дуборезани крст 9 х 5,5 цм.
На унутрашњој страни стопе гравиран је прило ж-
нички натпис који гласи: 
„sei krestq darova svetlQ knAzq 1g1 milo{q Wbreno 1 mny Jere} 
teodosJ} 1 na1835.”
Манастир Каленић, Ризница Шумадијске епархије

1
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Старог конака у манастиру Раковица

Вук Даутовић, МА, Филозофски факултет Београд



новић започео је са уређивањем имања и обно вом 
самог манастира током 1822. године. Тада је из гра-
ђен конак на два спрата са келијама за калуђере, тр-
пезаријом и „великолепним квартиром” кнеза Ми-
лоша. Обнова манастирске цркве изведена је нов-
цем кнеза Милоша и његовог сина кнеза Ми хаила 
између 1861. и 1862. године. Такође кнез Михаило 
даровао је сто дуката за изградњу и осликавање но-
вог иконостаса. Новац за обнову „старог конака” и 
изградњу црквене звонаре 1865. године дала је То-
манија Обреновић, након чега је подигла „нови ко-
нак” назван „Томанијин конак”.

У припрати манастирске цркве до недавно на-
лазиле су се породичне гробнице Јеврема и Тома-
није Обреновић, као и генерала Блазнавца, док су 
уз цркву сахрањени Симка Обреоновић и Тодор, 
син кнеза Милоша. Манастир Раковица је у другој 
по ловини XIX века постао званично дворски ма-
настир Обреновића, што га убраја у најзначајније 
ди на стичке сакралне топосе. Након Мајског пре в-
ра та манастиру Раковици као династичкој и гроб-
ној цркви Обреновића дарован је део двор ског мо-
билијара из београдског Старог конака који по тиче 
из времена кнеза Михаила и краља Алек санд ра 
Обреновића.

Манастир Раковица

Манастир Раковица крај Београда помиње се у 
писаним изворима први пут почетком XVI века. 
На родно предање тренутак оснивања и изградњу 
ма на стирске цркве посвећене Светим арханђелима 
Ми хаилу и Гаврилу везује за време владавине срп-
ских краљева Драгутина и Милутина.Честа турска 
пљачкања и похаре довела су до измештања мана-
стира са првобитне локације на место где се данас 
налази. 

За манастирску прошлост значајне су две даров-
не повеље с почетка XVIII века, прва влашког вој-
воде Константина Бранковеана Бесарабе важна због 
могућег датовања времена установљења првобит-
ног манастира током XIV века. Другом повељом да-
те су повластице манастиру од руског императора 
Петра Великог. Половином XVIII века раковички 
ка луђери због Аустро-турског рата беже у Срем, 
но  сећи са собом црквене драгоцености, задржавши 
се у манастиру Велика Ремета.

Обнова манaстирског живота наступа са Првим 
српским устанком, те је уз северни зид манастирске 
цркве након погибије 1806. године, сахрањен Васа 
Чарапић. Након Другог устанка, кнез Милош Обре-
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из 1842. године, са делом његовог ентеријера.4 Ма-
настирска црква обновљена је између 1861. и 1862. 
године сумом од шест хиљада чаршијских гроша 
коју су даровали кнез Милош и кнез Михаило. 
Исте године кнез Михаило је приложио још сто 
ду ката за изградњу и осликавање новог црквеног 
иконостаса.5 Обнову манастира започео је кнез 
Ми лош са супругом Љубицом, чије је име носио је-
дан од манастирских конака. Потом бригу о мана-
стиру преузима кнез Михаило Обреновић, а након 
његовог убиства бригу наставља Томанија, супру га 
Јеврема Обреновића и баба будућег српског кра-
ља Милана. Она је новчано потпомагала архи ман-
дрита Јосифа Требињца, чијим трудом је манас тир 
обнављан. Томанија Обреновић постала је но ви 
ктитор манастира, давши новац потребан за завр-
шетак радова на старом конаку и цркви. Њеним 
средствима подигнут је и нов звоник са ктиторским 
натписом 1865. године. Потом финансира изград-
њу новог конака, на источној страни манастирског 
имања изнад раковичког потока, који је назван „То-
манијин конак”.6 Недуго затим, Раковица добија 
статус дворског манастира династије Обреновић.7 
Близина кнежевог топчидерског конака као и чи-
ње ница да се ради о једном од најстаријих мана-
стира у непосредној близини Београда, такође су 
доприносили његовом угледу.8 Као ктиторка Тома-

Мобилијар Обреновића из београдског 
Старог конака

Део мобилијара који је некада обликовао енте-
ријер београдског Старог двора (Симићевог кона-
ка), сачуван је у манастиру Раковица крај Бео гра-
да. Збирку намештаја чини седам столица тапа ци -
раних кожом из времена кнеза Михаила и салон 
који припада већој целини произведеној у пари-
ској радионици скулптора Виктора Емона за двор 
краља Александра Обреновића.1 Попут манастира 
Крушедола и Враћевшнице као значајних династи-
чких топоса и гробних цркава Обреновића, мана -
стир Раковица је након Мајског преврата примио 
део материјалне заоставштине са двора Обре нови-
ћа. Обнова манастира Раковица почетком XIX ве-
ка везана је за делатност кнеза Милоша који 1822. 
године зида нов манастирски конак.2 Сажети опис 
овог конака даје Јоаким Вујић: „Сада следују окре-
сна манастирска зданија, и убо от западне стране 
јесу прекрасне трокатне нове келије, које је Јего 
Књажеско Сијатељство. Г. Милош, сопственим ње-
говим трошком лета 1822. дао начинити. У овим 
келијама јест једна лепа велика трапезарија и његов 
великолепни квартир.”3 Сачуван је и опис конака 

Мобилијар Обреновића из београдског
Старог конака у манастиру Раковица

1   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књига II, Београд, 2008, 150-
165; А. Боловић, „Манастир Враћевшница, чувар заоставштине кти-
тора и приложника – Обреновића” у Обреновићи у музејским и дру гим 
збиркама Србије, књ. II, А. Марушић, А. Боловић, (ур.), Горњи Мила но-
вац, 2014, 309-320.
2   Б. Вујовић, „Црквени споменици на подручју града Београда”, књига 
II, Саопштења XIII, Београд, 1973, 263; Исти, Уметност обновљене Ср-
бије 1791–1848, Београд, 1986, 108. 
3   Ј. Вујић, Путашествије по Сербији, књ. II, Београд, 1902, 114.

4   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 264.
5   Н. д., 265.
6   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 265-266.
7   Д. Кашић, Манастир Раковица, Београд, 1970, 49-55.
8   К. Митровић, Топчидер, двор кнеза Милоша Обреновића, Београд, 
2008, 19-28; Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 
257-262.
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две столице нижег наслона, широка столица са на-
слоном, две маркиза столице без наслона, огледало 
са постољем високо два метра, седам фотеља кож-
них са високим наслоном у дуборезу сти ла рококо, 
елипсасти масивни сто са четири увије не ноге, ка-
љева пећ.” Поред инвентарног пописа стоји напо-
мена „Цео намештај је комплетан, рађен у Паризу 
и поклон краљице Наталије Обреновић”.12 Знатна 
количина мобилијара краља Милана и ме мораби-
лија Обреновића које се чувају у манасти ру Круше-
долу даривала је краљица Наталија 1906. године.13 

Сачувани намештај припадао је корпусу моби-
лијара из Старог конака срушеног недуго након 
Мајског преврата. Досадашња истраживања бави-
ла су се различитим аспектима овог ишчезлог про-
стора, реконструишући његов архитектонски из-
глед,14 функционисање приватно-јавног дворског 
до   ме на,15 те начина уређења и артикулације двор-
ског ен те ријера уметничким предметима.16 Поуздан 

нија Обреновић се бројним даривањима богослуж-
бених предмета попут Јеванђеља окованог среб-
ром, плаштанице, кандила, дарака и свештеничких 
одежди за служење заупокојене литургије, старала 
о сопственој литургијској меморији као и преми  -
нулих чланова династије.9 У порти манастира јуж-
но од цркве ближе олтару 1806. године сахрањен је 
Тодор, један од синова кнеза Милоша као и Симка, 
кћи господара Јеврема и Томаније Обреновић.10 У 
црквеној припрати из које су недавно измештене 
нека да су биле две монументалне гробнице са спо-
мени   цима. Прва је припадала породици Јеврема 
Обре но ви ћа коју је подигла његова супруга Тома-
нија сахра  ње на у њој 1881. године, која споменик 
поди же си но вима Милошу и Николи, кћерима бли-
з на кињама Јелени и Симки, као и Анки, Екатари  ни, 
Љубици, Алек сији те унуци Љубици и унуку Јо ва -
ну. У при пра ти лево од улаза била је гробница ми-
нистра и наме сника, генерала Миливоја Блаз нав ца 
супруга Катарине, унуке Јеврема Обреновића.11 

Тачно време доласка дворског мобилијара у ма-
настир Раковицу није сасвим познато. Пописом 
ко ји је начињен у мају 1953. године приликом при-
мопредаје манастирске имовине управи Богосло-
вије Светог Саве по одлуци Светог архијерејског 
синода, наведен је поменути мобилијар. Кућним ин -
вентаром обухваћен је намештај у конацима, те су у 
салону пописани „велики персијски тепих, три цр-
вене драперије са карнишама, четвероножни астал 
у дуборезу стила рококо, два канабета у дуборе  зу 
тапацирана црвеним плишом, две високе сто ли це, 

9   В. Даутовић, „Династичка ктиторија и лична побожност Обреновића: 
даривање цркава богослужбеним предметима и утварима” у Обреновићи 
у музејским и другим збиркама Србије и Европе књ. IV, А. Марушић, А. 
Боловић (ур.), Горњи Милановац, 2016, 159-162, 190-195.
10   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 279-281.
11   Н. д., 278-279.

12   Архив манастира Раковица: Инвентар Манастира Раковице, 9. V. 
1953. год., Кућни инвентар; 1. Намештај; А. Салон, 5, ставке 207-218.
13   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, 162. 
14   Б. Несторовић, „Развој архитектуре Београда: од кнеза Милоша до 
Првог светског рата (1815–1914), Годишњак Музеја града Београда I, 
Бео град, 1954, 159-176; Д. Ђурић-Замоло, „Стари конак у Београду”, Го-
ди   шњак Музеја града Београда XXXVIII, Београд, 1991, 113-126.
15   А. Столић, „Приватност у служби репрезентације – двор последњих 
Обреновића”, у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од 
кра ја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, А. Столић, Н. 
Макуљевић (прир.), Београд, 2006, 331-353; Т. С. Борић, „Дворови дина-
стија Обреновић и Карађорђевић у Србији”, докторска дисертација, 
Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Београд, 2014, 
121-137; 183-189.
16   Ђ. Митровић, „О заоставштини Обреновића”, у Династија Обре-
новић из заоставштине, каталог изожбе, Београд, 1996, 23-41; С. Бој-
ковић, „Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Србије”, у 
Об реновићи у музејским и другим збиркама Србије, књ. I, А. Марушић, 
А. Боловић (ур.), Горњи Милановац, 2013, 18, 25-27, 58, 78-81, 124-125, 
161-163, 168-170; Д. Вукелић, Ј. Пераћ, „Ентеријери и предмети Об-
реновића на фотографијама из Одсека за фотографију и примењену 
графику Музеја примењене уметности у Београду, у Обреновићи у му-
зејским и другим збиркама Србије и Европе књ. IV, 279-293.
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лица од резаног дрвета, превучених кожом”, коли-
ко их се налазило у Соби за министарске седни-
це.19 Досадашњим истраживањима указано је да су 
предмети који су се у овој одаји налазили имали по -
литичко и династичко обележје сведочећи о конти  -
нуитету династије наглашавајући паралелно ис то -
ријско трајање државе и њених владара Обрено-
ви  ћа.20 Поред столица пописан је „дрвени астал на 
развлачење, три кожне фотеље и две кожне столице, 
два политирана ормарића, један мали дрвени сто 
с прибором за играње шаха и других игара, један 
дрвени резан сталак за цвеће, један мали сто и на 
њему мали орман са пуно малих фигура, све од др-
вета – мозаик, један метални прибор за пушење 
са јахачким амблемима, две јапанске вазе велике 
на постаментима, један дрвени ковчежић обложен 
металом за писма и хартије, који носи монограм 
„А”, двадесет и два разна ћилима на зидовима и 
две јеленске коже на дрвеним таблама, метални 
лустер са девет сијалица и један мали термометар.”21 

извор који пружа увид у обимну дворску ма те-
ријалну заоставштину је познати инвентар у ко  ме 
су наведени покретни предмети који су се у двору 
налазили приликом пописа 1903. године.17 За  да так 
предстојећих истраживања је да повежу постојећу 
грађу у виду писаних извора и фотографија са по-
јединачно сачуваним расутим предме тима, контек-
стуализући их и тумачећи према целина ма ства-
ра јући свеобухватнију и потпуније аргумен товану 
слику српске дворске културе XIX века. Мобилијар 
из манастира Раковица до сада непознат научној и 
стручној јавности од изузетне је важности будући 
да се налази у Србији, те као такав може бити ваља-
но заштићен, проучен и изложен у амбијенталној 
целини чија могућа реконструкција може бити де-
лимично изведена. Столице тапациране кожом које 
се чувају у манастиру Раковица, пример су транс-
генерацијски наслеђиваног покретног добра које 
одражава старину дворског и династичког конти-
нуи тета. Париски салон припада корпусу наме ш-
таја који је такође наменски произведен за двор, 
појашњавајући компаративно уз фотографску гра-
ђу улогу Виктора Емона као страног уметника који 
је у великој мери уобличио изглед дворског ентери-
јера с краја XIX и почетком наредног века.

Столице кнеза Михаила Обреновића
из Собе за министарске седнице

Седам „фотеља кожних са високим наслоном у 
дуборезу стила рококо” које се помињу манастирс-
ким инвентаром,18 сачувано је од укупно осам „сто-

17   Архив Србије (даље АС), Председништво Министарског савета, к. 
12, бр.38, Инвентар ствари у Старом двору.
18   Инвентар Манастира Раковице, 9.V.1953. год., Кућни инвентар; 1. 
Намештај; А. Салон, 5, ставка 216.

19   АС, Председништво Министарског савета, Инвентар ствари у Ста-
ром двору, VII Соба за министарске седнице, 13.
20   Ђ. Митровић, О заоставштини Обреновића, 32; А. Столић, Прива-
тност у служби репрезентације – двор последњих Обреновића, 335-336.
21   АС, Председништво Министарског савета, Инвентар ствари у Ста-
ром двору, VII Соба за министарске седнице, 13-14.

Столице кнеза Михаила Обреновића из Собе
за министарске седнице, манастир Раковица
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Јова  новића које се чувају у Музеју града Београ-
да.22 Уметник је на првој фотографији приказан у 
крупнијем кадру како седи на препознатљивој рез-
баре  ној столици тапацираној пресованом кожом. 
На другој фотографији представио се целом фигу-

ром седећи на истој столици. Серија пор трет них 
фотографија насталих током шесте деце није XIX 
века документује столицу која је извесно била део 
дворског мобилијара којим је опрем љен фотограф-
ски студио у коме су сарађивали Анастас Јовано-
вић и Анастас Карастојанов доцније Стојановић. 
У време када је Анастас Карастојанов дошао у Бео-
град, Анастас Јовановић обављао је дужност дво ро-
упра витеља, чијом заслугом Стојановић почиње да 
се бави фотографијом.23 Помен о њиховој сарад њи 
лоциран је унутар простора двора: „у једној малој 
соби у књажевском дворцу, Јовановић је уредио 

Изузимајући из овог навода уметничке слике и 
скулптуре о којима је издвојено било речи, потпуни 
опис мобилијара ствара јаснију слику амбијента 
јавно-приватног простора какав је била дворска 
Соба за министарске састанке, конципирана као ка-
бинет за рад, доколицу, реткости, „патриотске ико-
не”, породичне меморабилије, и свака од поменутих 
функција дефинисала је овај јединствени простор. 

Кожне столице које доминирају средишњим 
простором фотографије Собе за министарске сед-
нице настале почетком XX века, израђене су за двор 
кне за Михаила Обреновића током његове друге 
вла  давине. Као стари и наслеђени део дворског мо -
би  лијара оне су такође исказивале симболички кон -

ти нуитет саме династије. Дуборезане столице чији 
првобитан број није познат документоване су на 
бројним портретним фотографијама насталим то-
ком шесте деценије XIX века. Забележене су најпре 
на две аутопортретне стереофотографије Анастаса 

22   И. Борозан, „Визуелно представљање сопства и аутопортретна дела-
тност Анастаса Јовановића”, у Идентитет и медији: уметност Ана-
стаса Јовановића и његово доба, И. Борозан, Д. Ванушић (ур.), Београд, 
2017, 28-29.
23   Б. Дебељковић, Стара српска форографија, Београд, 1977, 19.

Соба за министарске седнице у Старом конаку

Стереофотрафија Анастаса Јовановића
у дворском студију, шездесете године XIX века,

Музеј града Београда
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раз ли чите аспекте дворског живота кроз дужности 
мајстора церемонија визуелно уобличавајући њи-
хов идентитет.28 Сагледавајући личност Анастаса 

фотографски атеље, где је Анастас започео своје 
опи те”.24 Први дворски фотограф у Кнежевини Ср-
бији био је управо Анастас Стојановић, оставши 
то до смрти кнеза Михаила.25 У дворском атељеу 
где је портретисан кнез Михаило уз друге угледне 
лич ности јављају се као стални реквизити поред 
осликаних позадина и делови дворског намештаја 
попут барокног сточића, фотеље са високим дрве-
ним и изрезбареним наслоном, осмоугаоног изрез-
бареног постамента и тепиха са осмоугаоном ша-
ром. Међу портретисанима била је и Полексија, 
„су пруга молера Стеве Тодоровића” која позира за 
колодијум око 1865. године седећи на дворској сто-
лици у кринолини ослоњена о сто.26 Портретне фо-
то графије кнеза Михаила Обреновића из дворског 
атељеа Анастаса Стојановића попут оне у унифор-
ми пешадијског пуковника сачуване су до данас у 
различитим збиркама.27 Употреба дворског моби-
лијара на коме се као мотив јавља дуборезани еле-
мент грба Обреновића на наслону столице допри-
носила је утиску привилегованог статуса портре-
тисаних од стране званичног дворског фотографа, 
који су тим чином симболички конструисани као 
дворани.

Дрворезбарене столице настале су вероватно 
на менски за потребе двора устројеног од стране 
уп ра витеља Анастаса Јовановића који артифицира 

24   Исто.
25   М. Александрић, Фотографи и фотографски атељеи у Србији 1860-
1918 (период картонки), Београд, 2012, 190-191.
26   Б. Дебељковић, Стара српска форографија, 20; фото. бр. 13-19, 25.
27   С. Бојковић, Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Ср-
бије, 154-155; Н. Плавшић, В. Стаменковић, С. Милошевић, „Обре нови-
ћи у збиркама Музеја Крајине у Неготину”, у Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије и Европе књ. III, А. Марушић, А. Боловић (ур.), 
Горњи Милановац, 2015, 238; Д. Ванушић, „Визуелне представе Об  ре-
новића из Фонда Анастаса Јовановића Музеја града Београда”, у Обре-
новићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе књ. IV, 118-120.

28   Р. Ј. Поповић, „Анастас Јовановић – ангажовани Обреновићевац”, 
у Идентитет и медији: уметност Анастаса Јовановића и његово до-
ба,53-66; И. Борозан, „Анастас Јовановић и визуелна репрезентација 
династије Обреновић” у истом зборнику, 69-88.

Кнез Михаило Обреновић у униформи пешадијског 
пуковника, Анастас Н. Стојановић, шездесете године 

XIX века, Београд
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насталих унутар оквира холандског барока.30 Се-
ди ште столице је трапезоидног облика, уже при 
на слону и шире уз спољну ивицу, постављено на 
че   ти ри ноге токарене, дуборезане и квадратно про -
фи лисане у форми балустра са стопом облика отво -
реног цвета. Повезане су међусобно „H” везом, леви 
предњи и леви задњи ослонац повезани су јед    ном 
профилисаном пречагом, док су другом пове  за ни 
десни предњи и десни задњи ослонац, обе су ме ђу-
собно спојене попречном пречагом.31 Појас сто ли-
це конкавно је профилисан, у средишту фронтално 
ук рашен дуборезаним Фламанским свитком. Леђ -
ни наслон је високо издигнут и састоји се од тока -
ре них носача који се настављају право угао ним еле -
менти  ма са флоралним дуборезом ко ји носе сре-
дишњу та блу наслона постављену из ме ђу два тор-
дирана сту ба завршена капителом и правоугаоним 
сегментом на коме су токарени еле менти у фор ми 
вазе са пу пољком на врху. Тапацирани наслон лу-
чно је засведен, ивица декориса  них преп летеном 
траком. Круниште наслона високо је изви јено и 
обликовано у форми три пла стично рез барене ве-
гетабилне волуте које држе штит са хералдичким 
елементима грба Обрено вића – уроборосом у фор-
ми иницијала „О” и мачем у среди шту окрену тим 
врхом на горе. Исто херал дич ко знамење јавља се 
и на врху огледала са конзолом из заоставштине 
краљице Наталије Обреновић ко је се чува у ризни-
ци манастира Враћевшница.32 Ди настички грб са 
уроборосом био је у најширој при мени да би под-
вукао разлику између државног и ди настичког, те 

Јо вановића као ангажовног и образованог уметни-
ка који је стварао нацрте за бројне предмете при-
мењене уметности међу којима и намештај, може мо 
претпоставити да је учествовао у креирању ен те-
ријера Старог конака идејним обликовањем и ода-
биром дворског мобилијара.29 

Столице израђене од дрвета храста или орахаи 
тапациране пресованом кожом израдио је или за 
двор лиферовао Ф. Квирини, чија је радња била у 
Београду. О томе сведочи залепљена етикета испод 

се ди шта столица штампана плавом бојом на хар-
ти ји, на којој је у картушу који имитира дрвореза-
ни оквир штампано: „Ф. КВИРИНИ, БЕОГРАД”. 
Већ из нете раније претпоставке да је намештај за 
двор у Београду почетком друге половине XIX ве-
ка потицао из домаћих радионица могу имати своју 
потврду, везујући столице за страног мајстора ко ји 
је као многи слични могао доћи у Београд нуде ћи 
грађанству и двору луксузно произведени моби-
лилијар којим се видљиво исказивала припадност 
буржоаском хабитусу. 

Група столица настала почетком друге полови не 
XIX века током епохе историзма својом формом и 
начином обликовања ослања се на искуство и ти-
пологију дрвених дуборезаних столица и фотеља 

29   В. Хан, „Значај Анастаса Јовановића за развој српске примењене 
уме тности XIX века”, Зборник Музејa Примењених уметности 12, Бео-
град, 1968, 29-64; Ј. Пераћ, Анастас Јовановић (1817–1899): пионир при-
мењене уметности и дизајна, Београд, 2017.

30   C. H. de Jonge, W. Vogelsang, Holländische Möbel und Raumkunst von 
1650-1780, Stuttgart, 1922, 188-203.
31   А. Ајзинберг, „Стилови, архитектура, ентеријер, намештај”, у Терми-
нолошки речник, Београд, 2007, 209.
32   А. Боловић, Манастир Враћевшница, чувар заоставштине ктитора 
и приложника – Обреновића, 326-327.

Ф. Квирини, Београд, ознака радионице / лиферанта
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по повратку у Србију након Све тоан дрејске скуп-
штине, као и усправни мач окренут вр хом на горе, 
уз јубиларне године и девизу „TEMPUS ET MEUM 
IUS”.33 Ово такође указује да време на станка столи-
ца коинцидира са другом вла дом кне  за Михаила и 
увођењем новог типа херал дичких знамења у грб, 
која се појављују на двор ском мо билијару и личним 
предметима чланова ди на стије.

Седиште и наслон столица тапацирани су кожом 
украшеном техником слепог пресовања, чија је ор-
наментална декорација изведена дијагоналним ка-
рирањем са розетом у средини (fond quadrile et fleu-
ret) и луковима у угловима сваког поља који споје ни 
творе кватерфолију. Овај тип орнамента развио се 

у Француској током епохе Луја XIV.34 Испод ко же је 
обојена црвена и плава памучна тканина, ис пуна је 
од кудеље, конструкција седишта је изведена гурт-

се уроборос јавља на предметима ко ји су своји-
на чланова династије попут порцелан ског сервиса 
Милошеве кћери Петрије као и на јав ним спо ме-
ницима. Стари хералдички мотив зми је трансфор-
мисан је у уробороса одлуком кне за Михаила Обре-
новића III и укључен у поро ди чни грб династије 

33   Д. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд, 2008, 577.
34   А. Ајзинберг, „Стилови, архитектура, ентеријер, намештај”, у Терми-
нолошки речник, 60, 145.

Круниште наслона столица са хералдичким
ознакама Обреновића

Детаљ огледала краљице Наталије, ризница
манастира Враћевшница

Тапацирунг, пресована кожа, дијагонално карирање
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Салон краља Александра Обреновића
из париске радионице Виктора Емона

Комплетан салон израђен у париској радионици 
Виктора Емона који је манастиру поклонила кра-
љица Наталија Обреновић, састоји се од укупно де-
сет појединачних комада намештаја и томасивног 
стола, два канабета, једне фотеље, две столице ти па 
какетоар, две мање столице и два седала без нас ло -

на.38 Израђен је од ораховог дрвета углавном тех-
ником дубореза, делимично обојен и посребрен, те 
пресвучен сомотом који није првобитна пресвлака 
овог салона. Изведен је на прелазу столећа око 1900. 
године у еклектичном маниру позног историзма 
ослањајући се на декоративни репертоар и тековине 
израде неоренесансног француског намештаја XIX 
века. Компатибилни делови дворског мобилијара 
из париске радионице В. Емона сачувани су још на 
два места, у ризници манастира Враћевшнице и у 
манастиру Крушедолу којима је намештај са двора 

нама, полеђина наслона затворена је картоном. Ук-
ра шавање коже помоћу калупа утискивањем ма-
т  ри це познато је још од Средњег века, нарочито 
при  ликом израде кожних корица за повезивање 
књи га.35 Поступак је подразумевао фиксирање ко-
же на по длогу лепком, најчешће ретким тестом, 
преко меке и влажне подлоге, орнамент jе утиски-
ван загре ја ним калупом, a да не би дошло до оште-
ћења кожа је премазивана козијим лојем, након че-
га је зате зана и сушена.36 Употреба украшене коже 
у енте ријеру и изради намештаја била је нарочито 
популарна у ренесансном периоду, да би експанзију 
доживела током XVI и XVII века. Коже украшене 
различитим техникама произвођене су нарочито 
у Шпанији и Италији али и Османском царству и 
подручју Балкана, називане по месту порекла или 
техници израде попут пресоване коже зване repun-
tato. Орнаментисана кожа примењивана је че сто 
као украс али и веома издржљив и отпоран мате-
ријал при пресвлачењу столица и фотеља, заки ва на 
ексерима са декоративним главама који су уз ду-
борез представљали интегрални део деко раци је.37 
Столице са двора Обреновића техни кама и ма те ри-
јалом израде ослањају се на дугу европску тра дици-
ју обликовања репрезентативног намештаја који је 
настајао сходно потребама значајних патрона.

35   М. Харисијадис, „Прилог проучавању повеза старих српских руко-
писа,” Зборник Музејa примењених уметности 18, Београд, 1974, 47-57.
36   З. Јанц, „Једна алатка из XIV века”, Зборник Музејa примењених уме-
тности 16-17, Београд, 1972/1973, 89-94.
37   E. P. Lesley Jr., Leather in the Decorative arts, The Cooper Union Museum 
for the Arts of Decoration, New York, 1950, 3-10; В. Хан, „Употреба де ко-
ративне коже у ренесансном Дубровнику”, Анали Хисторијског инсти-
тута Југославенске академије знаности и умјетности у Дубровнику, 
год. IV. – V., Дубровник, 1956, 245-264; Europäische Lederarbeiten vom 14. 
bis 19. Jahrhundert. Aus den Sammlungen des Berliner Kunstgewerbemuseums, 
Staatliche Museen, Berlin, 1988, 67-69.

38   Архив манастира Раковица: Инвентар Манастира Раковице, 9. V 
1953. год., Кућни инвентар; 1. Намештај; А. Салон, 5, ставке 207-218.

Салон краља Александра Обреновића,
манастир Раковица
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Скулптор Виктор Емон са својим сарадницима 
извео је мобилијар из манастира Крушедола, који 
се састојао од шест фотеља и масивног радног сто-
ла који су по свој прилици некада били у радној 
соби краља Милана а у манастир су доспели као 
по клон краљице Наталије 1906. године.41 До данас 
су од поменуте целине у манастиру Крушедолу са-
чуване само четири фотеље.42 Радни сто је почивао 
на афронтираним фигурама грифона између којих 
је био грб Краљевине Србије, фотеље су изведене 
у форми „Дантеове столице” са богато резбареним 
круништем наслона којим доминира српски грб са 
круном и девизом „TEMPUS ET MEUM JUS” постав-
љен између афронтираних змајева. У дрвену масу 
уре зан је натпис курзивом који гласи: „V. AIMON” 
до кога је утиснут жиг у дрво „SCULPTEUR, RUE 
DE VIENNE PAR(is).”43 Поједини комади салона из 
манастира Раковица типолошки су једнаки намеш-
тају и који се чува у Враћевшници, попут какетоар 
столца, док су фотеље из Враћевшнице једнаке они-
ма из Крушедола. 

Два канабета из манастира Раковица лакше су 
конструкције, седиште је постављено на осам тор-
дираних ногу, све предње и задње ноге повезане су 
пречкама које спаја једна хоризонтална по средини 
у виду сложене „Н” везе. Наслони за руке заврше-
ни су волутом обликованом у форми животињске 
шапе и тапацирани, а прелаз ка наслону украшен 
је маскеронима. Леђни наслон украшен је при дну 
токареним стубићима и са пет резбарених украса, 
у средњем је анфас приказана глава жене, бочно су 

дариван као изразито значајним сакралним дина-
стичким топосима Обреновића.

У ризници манастира Враћевшница чувају се де-
лови салона који се састоји од канабета и две фо-
теље, пара једноставних столица, две столице са 
рукохватима и високим наслоном (какетоар) и два 
округла сточића, што чини укупно девет поједи -
начних комада намештаја.39 Канабе је са тапаци ра-
ним седиштем, леђним наслоном и наслонима за 
руке, столови су округли ослоњени на три високе 
профилисане ноге, фотеље са наслоном за руке има-
ју тапацирано седиште са лажним јастуком и бога-
то резбарен леђни наслон чија декорација прати ка-
набе, столице су изведене по две у пару подударне 
фор ме и декоративног украса. Две столице високог 
леђ ног наслона украшене су псеудоренесансом ни-
шом, на једној столици изрезана је фигура мушкар-
ца а на другој жене. Други пар столица има тапаци-
рано седиште једноставније профилисаног леђног 
наслона. Поједини комади означени су словом „А” 
иницијалом краљевог имена са круном, док је на 
другима грб са девизом Обреновића. Тапацирани 
делови салона пресвучени су свиленом брокатном 
тканином флоралних дезена у алтернацији тамно 
цр вене и боје слоноваче. Салон из Враћевшнице је 
конзервиран и рестауриран те је том приликом по-
ред већ уочених потписа Виктора Емона откривен 
датум 23. XI. 1900. године, са именима мајстора ис-
под тапацирунга канабеа и две столице, што је веро-
ватно време завршетка рада на њима.40 

39   А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшнице”, Зборник радова Му -
зе ја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац, 2009, 77-78; А. Бо-
ловић, Манастир Враћевшница, чувар заоставштине ктитора и при-
ложника – Обреновића, 330-331.
40   З. Ивковић, „Салон краља Александра Обреновића из ризнице ма-
на стира Враћевшнице (Извештај о конзерваторским радовима)”, Гла с-
ник Друштва конзерватора Србије, XI, Београд, 1987, 81-84. 

41   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, 162-163; Сл. 82-83.
42  Д. Живанов, „Оставштина династије Обреновић у манастиру Кру-
шедолу”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, књ. I, А. 
Марушић, А. Боловић (ур.), Горњи Милановац, 2013, 333.
43   С. Чакић, Манастир Крушедол, Нови Сад, 1991, 159-160; О. Мила но-
вић-Јовић, „Из музејске збирке манастира Крушедола”, Рад музеја Вој-
водине, 37-38, Нови Сад, 1996, 331-333.
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везује се на ову серију, понављајући облик фотеље 
без наслона за руке. Са доње стране тапаци рунга на 
платну је остао утиснут печат произвођача: „AME-
UBLEMENTS VICTOR AIMONE SCULPTEUR-FAB-
RICANT 57. RUE DE ROME, PARIS.” 

Две столице високог наслона чији се пандани 
налазе у ризници манастира Враћевшница припа-
дају типу столице за разговор назване какетоар (ca-
quetoire од caquet какотати Фр.).44 Изведене су као 
истористичка интерпретација француског двор с-
ког намештаја овог типа који се развио током рене-
сансе у XVI веку а назив им је формулисан око 1570. 
године. Основна форма столице намењене разго во-
ру поред отвореног камина има ниско трапезасто 
седиште које је напред знатно шире него позади, 
са наслонима за руке и усправним високим леђним 
на слоном. Форма столице била је прилагођена жен-
с кој моди широких сукања па се некад називају и 

иницијали краљевог имена „А” док су на крајевима 
у картушима мушка и женска профилна предста-
ва, у ренесансним костимима. Наслон је тапациран, 
на крајевима лучно усечен и украшен дуборезом, 
док је круниште наслона обликовано волутама ко-
је држе српски грб у средишту са круном и дина -
стичком девизом „TEMPUS ET MEUM JUS” у тра -
кама испод њега. Поједина поља истакнута су азур-

ном бојом контрастираном на појединим местима 
посребрењем. На појасу седишта испод насло на у 
средини је урезано: „V. AIMONE PARIS”. Фотеља у 
складу са њеним пропорцијама потпуно понав ља 
начин декорације и обликовања канабета, наслон 
joj је завршен равно док су на крајевима бочно два 
квадратно профилисана печуркаста украса, који се 
јављају и на наслону канабета. Пар столица надо-

Детаљ дрвореза, медаљони на наслону канабета

Ознака радионице Виктора Емона, тапацирунг салона

Круниште наслона канабета са српским грбом
и владарском девизом

44   А. Ајзинберг, „Стилови, архитектура, ентеријер, намештај”, у Тер-
минолошки речник, 119-120.
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женске столице. Овај тип столице типичан је при-
мер ренесансног француског дворског мобилијара 
који је потом прихваћен и на другим европским 
дворовима.45 Столице са двора Обреновића обли-
коване су доследно свом прототипу. Ноге су тор-
ди ране и међусобно спојене пречкама, седиште 
је тапацирано и трапезоидног облика, наслони за 
руке су широки и овално извијени са предње стране 
насађени на тордиране стубове који су у равни 
предњих ногу столице. Високи наслон је у доњем 
делу украшен токареним стубићима док је горњи 
део од пуног дрвета, бочне стране декорисане су ма-
скероном испод кога је конзола завршена живо ти-
њ ском шапом. У централном пољу је аркада са пли-
тком полукалотом у коју је смештена фронтал  но 
стојећа фигура, на првој столици је приказана же на 
а на другој мушкарац, одевени у псеудорене сан  сне 
пасторалне костиме. Круниште наслона је у фор ми 

Иницијали краљевог имена „А” на деловима салона; 
наслон канабета (десно), круниште какетоар столице 

(лево горе), сто (лево доле)

Столица за разговор типа caquetoire

45   D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum, A. Lefebure, Furniture Collections in 
the Louvre, Vol. I, Editions Faton, Dijon,1993, 28-29; J. Boccador, Le Mobilier 
Fran çais du Moyen Age a la Renaissance, St.-Rémy-en-l’Eau, 1988, 300-303; 
D. Dubon, T. Dell, Furniture in the Frick Collection, Vol. V, Vermont, 1992, 
158, 167, 169.



120

атике са волутама и штитом са круном у сре ди  шту 
са словом „А”, иницијалом краљевог имена.

Ниска седала без наслона, такође у пару, обли-
кована су према античком типу sella curulis, који је 
прихваћен и развијен током ренесансе да би у XIX 
веку ова врста седала укрштених ногу са наслоном 
добила назив „Дантеова столица”.46 Седала са дво-
ра Обреновића нису склопива, већ су рађена из ко-
мада по узору на поменути тип и састоје се од два 
лепо извијена „Х” ослонца спојена доле резбареном 
пречком у форми афронитираних змајева. Седиш-
те је тапацирано сомотским брокатом са лажним 
јастуком украшеним бочно мрежом гајтана, пом-
по на и кићанки. Ноге су обликоване чланковито 
у форми животињских са шапама уместо стопе. 
Укрс  ница у средишту декорисана је гротескним ма-
ске  роном са крилима шишмиша. Горњи крајеви Х 
ослон ца завршени су лављим главама које у чељу-
сти држе наслон за руке облика балустра. Крилати 
мас керон се као мотив јавља и на фотељама из Кру-
шедола, а форма седала потпуно је изведена из њих, 
као и фотеља из манастира Враћевшнице са којима 
су извесно чинили целину.

Сто је правоугаоног облика, плоча се састоји од 
оквира чији ћошкови су полукружно испупчени 
ван равни и заобљени, средиште плоче је извесно 
било од камена који је замењен панелом пресвуче-
ним тканином. Сто има две дугачке фиоке са обе 
уже стране док је шира страна декорисана розета ма, 
вегетабилним фризом и шкољкама као и иниција-
лом краљевог имена у штиту на средини. Сто има 
четири масивне ноге хибридне форме у виду кри-
латог торза са главом сатира ослоњеног на живо-
ти њску ногу са шапом. Глава и крила придржавају 

46   А. Ајзинберг, „Стилови, архитектура, ентеријер, намештај”, у Терми-
нолошки речник, 57, 179, 246.

Бочна страна седала, детаљи дрвореза и тапацирунга

Носач стола са краљевим иницијалом
и династичком девизом
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у гипсу под називом „Le plaidoyer de bouffon”.49 На 
великој Светској изложби 1894. године одржаној у 
Белгији учествовао је вајар из Фиренце Ђузепе Роси 
(Giusepe Rossi) са гипсаном скулптуром Сакупљач 
острига „Le pêcheur d'huîtres”, који је извесно Емонов 
учитељ.50 

Бројни комади мобилијара из европских ко ле -
к ција сведоче о делатности Виктора Емона и пре-

плочу, док је на торзу штит са крунисаним иници-
јалом „А” преко кога је драперија са династичком 
де визом. Носачи стола се надовезују на квадратно 
профилисана постоља међусобно повезана „Y” пре-
ча гама спојеним у средини. Хоризонтална пречага 
украшена је картушем са медаљоном у коме је ан фас 
приказан мушки лик у пуном рељефу док су бо чно 
токарени стубићи. Поједини делови су кон тра сти-
рани азурном бојом и акцентовани сребром. На 

пречки је такође гравирано име вајара Емона који је 
дизајнирао и извео салон: „V. AIMONE PARIS.”

Први подаци везани за уметника Виктора Емона 
који је извео дворски мобилијар казују да је рођен 
у Навари, потом радио у Торину одакле долази у 
Париз, где излаже на салону 1897. године и добија 
почасну награду, излаже такође на салонима у пе-
риоду од 1911. до 1914. године.47 Каталог изложбе 
француских уметника одржане у палати Champs-
Ély sées 1890. године наводи да је Виктор Емон (Victor 
Aimon) рођен у италијанском граду Навари чији су 
учи тељи вајари M. M. Sella и Rossi те да има атеље у 
Rue de Vienne 16. те године париској публици при-
казао се бистом од теракоте – M. Aimone.48 Седам 
година касније наведен је као ученик Жозефа Росија 
(Joseph Rossi) са атељеом у улици Rue de Rome 37, а на 
изложби представља скулпторалну групу изведену 

47   E. Bennezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 
Paris, 1957, ; цитирано према: О. Милановић-Јовић, Из музејске збирке 
ма на стира Крушедола, 333.
48   Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et 
gra vure des artistes vivans exposés au palais de Champs-Élysées, Le 4er. Mai 
1890, Paris, 1890, 273.

49   Explication desouvrages de peinture etdessins, sculpture,architecture et gra-
vu redes artistes vivans exposés au palais de Champs-Élysées, Le 20. Avril 1897, 
Paris, 1897, 251.
50   Exposition universelle des beaux-arts, 1894, catalogue général illustré Soci-
été royale d’encouragement des beaux-arts, Anvers, Belge, 1894, 208.

Потпис В. Емона, хоризонтална пречка стола

Фотеља, рад Виктора Емона, последња деценија
XIX века, Музеј декоративних уметности у Паризу
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при   казан је плес Есмералде пред племићем у друш-
тву ода   не козе Ђали, према илустрованом предло-
шку Гу  с та ва Бриона који је пратио издање књиге из 
1877. го  ди не.51 Преплитање различитих видова ви-
зу елне културе са литерарним предлошцима и њи-
хова репро  дукција у различитим медијима типи-
чан је фе но мен који се манифестује у култури XIX 
века. Овај тип намештаја инспирисаног сценама из 
попу   ларне књижевности или славних сликара био 
је веома тражен током друге половине XIX века и 

тежном опредељењу за неоренесансу као најподе-
снији уметнички израз, попут фотеље из Музеја де-
ко ративних уметности у Паризу (Musée des Arts Dé-
coratifs), настале око 1890. године у неоре не сан сној 
форми „Дантеовe столице.” Фотеље које се налазе 
у манастирима Крушедолу и Враћевшници понав-
љају у нешто измењеном облику форму изложене 
уз додатак резбареног круништа са афронтираним 
змајевима и породичним грбом Обреновића. Са-
чувани сто за библиотеку од резбарене ораховине 
у Британији подудара се у великој мери са радним 
столом краља Милана из Крушедола. Намештај са 
београдског двора настао је у оквиру типских ре-

шења усаглашених са актуелним укусом и потраж-
њом епохе које Емон примењује да би их потом до -
дат но персонализовао грбовима и девизом Обрено -
вића прилагођавајући их намени и захтевима на    ру-
чиоца.

Уметнички обликован мобилијар из атeљеа Вик-
тора Емона у потпуности је одраз епохе у којој на-
стаје попут писаћег стола са дрворезаном сценом 
из Игоовог романа „Звонар Богородичине цркве 
у Паризу.” На неоготички обликованом сек ретеру 51   V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Published by Hugues, Paris, 1877.

Кабинетски сто, Виктор Емон, крај XIX века,
приватна колекција, Уједињено Краљевство

Сто за писање са представом плеса Есмералде,
Виктор Емон, крај XIX века, приватна колекција
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на.54 Талас копирања израде ренесансног намешта  ја 
преплавио је Западну Европу током XIX века. Ре-
стауриран је стари намештај, произвођен је мо би-
лирај од старих фрагмената допуњених новим др-
ворезом и потпуно нови комади који су копира ли 
старе предмете до форме фалсификата. Итали јан-
ски мајстори и радионице имали су значајну уло-
гу у овом процесу, који је на описани начин функ-
ционисао и у Француској.55 Почетком XX века у Сје-
дињеним Америчким Државама, одржана је аукци -
ја намештаја и уметничких предмета из Европе, од 
ко јих је знатан део био ренесансни. Колекција је 
би ла у власништву браће Емон (Carlo A. Aimone и 
Rai mondo C. Aimone) италијанских имиграната из 
1878. године, који су се у САД бавили дрворезом и 
из радом луксузног намештаја, као и његовом прода-
јом и дистрибуцијом.56 Без поузданијих података, 
истоветно презиме, занат којим се баве и чињеница 
да из Италије одлазе у слично време, могу указати 
да су Емонови породица која се уметничким дрво-
резом бавила више генерација.

За каријеру италијанског вајара Виктора Емона 
значајна је поруџбина коју добија 1896. године по 
измештању Музеја поморства у одаје Лувра. Тада -
ш њи кустос Пол Емил Мио (Paul-Émile Miot 1827–
1900) наручио је од њега лично витрине са те мом 
четири континента. Емон је од липовог дрве та из-

изла ган је као вид занатско-уметничких достигнућа 
на Светским изложбама.52 

Aкадемски образовани вајари и дрворесци по-
пут Емона у другој половини XIX века, бавили су 
се израдом луксузног мобилијара. Знатан број уме-
тника у овом периоду изводио је уникатне мајстор-
ске комаде намештаја намењеног представљању на 
Светским изложбама. Преовлађујући је био хибри-
дни стил повезан са италијанском ренесансом, ко-
ји су нарочито неговали италијански и францу ски 
уметници. Овако изведен намештај сврставан је нај -
чешће међу скулпторске радове. Истористич   ки нео-
ренесансни уметничко обликовани намештај по  ве -
зиван је са идејама универзалног економског и со-
ци јалног прогреса. Музеји примењених уметности, 
оснивани од влада и држава половином XIX века 
одражавали су идеју повезивања уметности, техно-
лошког развоја и економског напретка. Један од нај-
очигледнијих показатеља поменутог проспе ритета 
јесте био луксузно израђени намештај у чи јем креи-
рању су учествовали академски образова ни умет-
ници.53 

Италијанска ренесанса истицана је као важан 
пе риод за развој примењене уметности сходно сх-
ва тању да су тада велики уметници дизајнирали 
ко рисне предмете. Оживљавање ренесансних те-
ко вина кроз обликовање и производњу намештаја 
представља наставак традиције схватане као конти-
нуитет оригиналности дизајна, вештине израде, су-
верености уметника и моћи наручилаца – патро-

52   D. Raizman, „Giuseppe Ferrari’s Carved Cabinet for the 1876 Centennial 
Exhibition: Presentation Furniture in the Cultural Context of World’s Fairs”, 
West 86th:A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture, 
Vol. 20, No. 1, The University of Chicago Press, 2013, 77-79.
53   D. Raizman, Giuseppe Ferrari’s Carved Cabinet for the 1876 Centennial 
Ex hi bition: Presentation Furniture in the Cultural Context of World’s Fairs, 
62-91.

54   Н. д., 75-76. 
55   W. Koeppe, R. Stein, „French Renaissance and Pseudo-Renaissance Fur-
niture in American Collections”, Studies in the Decorative Arts, Vol. 1, No. 2, 
The University of Chicago Press, 1994, 48-66.
56   „The Aimone Collection”, Current Notes: Schedule of Public Exibitions, 
Arts & Decoration, Vol. 5, No. 1 (November, 1914), 33-34; Catalogue of the 
Aimone Collection of Antique Furniture, Objects of Art, and Foreign Models, 
A collection of Individual Pieces of English, French and Italian Workmanship, 
in great variety and of the highest artistic quality, formed during the past twen-
ty-six years by the Raimondo C. Aimone of New York, Metropolitan Art As-
sotiation, New York, 1914.
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int-Maurice у месту L'Île-Bouchard, изведена у стило-
вима неоготике и неоренесансе, са листе културних 
добара Републике Француске.58 У комплетном па-
ри ском адресару за 1904. годину, Емон је наведен 
као скулптор-орнаментиста (sculpteu-orneman), што 
се односи на вајара специјализованог за израду ор-
наменталних украса попут дрвореза и намештаја, са 
седиштем у Rue de Rome 37.59 На париском Салону 
1910. године изложио је две скулптуре, прва је била 
„La douche” а друга „Repos de Diane”, атеље му се тада 
налазио у Rue Dareau 5.60 Наредне године такође у 

вео алегоријске персонификаије у фор ми клечећих 
крилатих женских фигура које са њи ховим атри-
бутима представљају Европу, Азију, Африку и Аме-
рику, а данас се чувају у Националном музеју по-
морства.57 Главе и крила но сили су кон стру кцију 
ви  трина за излагање експо ната, слично носећим 
фи гурама са стола из манастира Раковица. Значајна 
је и резбарена хорска столица парохијске цркве Sa-

Персонификације континената рађене за музеј Лувр, 
Европа (горе лево), Америка (горе десно), Африка

(доле лево), Азија (доле десно), 1896. година,
Поморски музеј, Париз

Скулптура „Repos de Diane”, париски Салон 1910. године

57   http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/
record/34942?expo=7&index=61 [Приступљено 15.01.2018.]

58   Inventaire général du patrimoine culturel; (Réf. Palissy IM37001048).
59   Liste alphab. du commerce, Paris Tout Entier Sous la Main, 1904. Paris-Ha-
chette, Annuaire Complet, commercial, administratif &mondain, Paris, 1904, 
4 – AGN-ALB.
60   Catalogue Illustré du Salon de 1910, Paris, 1910, Sculpture, No. 3240; Re-
pos de Diane, 211.
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Инвентар клавирске собе пописан је 1903. го-
ди не, и према попису у њој су се налазили три ра-
зна канабета са три фотеље, једна је била мања а 
друга са јастучетом уз шест разних столица и два 
седишта без наслона, један већи и два мања стола. 
У просторији је био клавир пијанино са столицом 
за свирање и етажером за ноте. На клавиру по коме 
је одаја добила име налазила се урамљена фотогра-
фија краља Александра са краљицом Драгом. Ос-
та ле елементе мобилијара чинили су параван од 
пли ша, три дрвена стуба са вазама од порцелана, 
ста клени орман (витрина) са заобљеним стаклом 
и пор целанска жардињера са стубом на коме стоји. 
Светиљке у просторији су биле у форми четири ог-
ледалца са апликама од стакла која су имала по три 
сијалице у комплету са стакленим лустером. У ода-
ји је била једна велика купа украшена цвећем сва 
од порцелана и „седефска” тацна са два анђела од 
месинга. На зидовима је било шеснаест урамљених 
слика и четири портрета међу којима и један краља 
Милана у униформи. Постојао је и рам за пет фо-
тографија и један појединачан. Камин обложен др-
ветом са огледалом у раму био је затворен парава-
ном. На камину су се налазиле три мање вазе за 
цвеће као и фигура анђела од метала са једним цве-
том од стакла за цвеће, као и три скриње за оста-
вљање накита, две у облику јајета од порцелана и 
једна са анђелом од месинга. Поред наведеног поме-
нут је и мали емајлирани споменик са сатићем – 
извесно врста украсног сата. Попис завршавају две 
необичне ставке, један мали „отомобил” са музиком 
и фигура пса мопса од гипса.67 

На фотографији начињеној у двору након атен-
тата 1903. године види се део дворског ентеријера са 

оквиру париског Салона излаже скулптуру „Gloire 
à la nation.”61 Уметник је преминуо 1922. године и 
сахрањен је на гробљу (Nouveau cimetiere de Neuilly/
Puteaux), у западном предграђу Париза, у породич-
ној гробници „Aimone”, испод његовог имена су го-
дине рођења и смрти (1860–1922) уз податак да је 
био вајар статуа и витез Легије части, део гробнице 
је биста Марсела Емона, коју је извео уметник а на-
лази се на листи културних добара Француске.62 

Клавирска соба Старог конака

Важну улогу у уређењу двора у време намес-
ништва имала је краљица Наталија Обреновић, која 
је из Беча и Париза довела декоратере који су преу-
ре дили дворски ентеријер. Њеном организацијом 
двор је преображен у владалачку кућу изграђену 
према европским узорима.63 Просторија двора која 
је по својој намени била између приватног и јавног 
домена је клавирска соба до сада позната посредст-
вом по писа.64 Клавирска соба са камином, клави ром 
и елегантним намештајем била је простор краљи-
це Наталије намењен примањима најприближнији 
грађанском идеалу кућног простора у коме се одвија 
друштвени живот.65 Француска култура и уметност 
имали су снажног утицаја на српски двор крајем 
XIX века посредством краљице Наталије.66 

61   Catalogue Illustré du Salon de 1911, Paris, 1911, Sculpture, No. 3048.
62   Inventaire général du patrimoine culturel, (Réf. PalissyIM92000383).
63   А. Столић, Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 142-150; Т. С. Бо-
рић, Дворови династија Обреновић и Карађорђевић у Србији, 184-185.
64   Ђ. Митровић, О заоставштини Обреновића, 32; А. Столић, Прива-
тност у служби репрезентације – двор последњих Обреновића, 336.
65   А. Столић, Приватност у служби репрезентације – двор последњих 
Обреновића, 344-346.
66   А. Столић, „Двор у Београду (1880–1903) између традиционалног и 
мо дерног”, у Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века. Поло-
жај жене као мерило модернизације, Л. Перовић (ур.), Београд, 1998, 
101-112.

67   АС, Председништво Министарског савета, Инвентар ствари у Ста-
ром двору, XX Клавирска Соба, 45-49.
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аф рон тираних змајева са крунисаним штитом који 
са  др жи грб, као и дрвена оплата камина са рамом 
огле дала изведеним у неоренесансном стилу дело су 
пари ске радионице Виктора Емона. Круниште на-
сло на на канабету и фотељама из манастира Враћев-
шница обликовано је на готово подударан начин 
као и надвратник са рагастоом. Ини цијал краљевог 
имена „А” који се налази у врху огледала и медаљон 

клавиром у коме се налази непознати официр. Ова 
фотографија, значајна из више разлога, може бити 
поуздано идентификована посредством детаља у 
ње ном левом доњем углу. Реч је о фигури „мопса 
од гипса” који се помиње инвентаром. Сви други 
де таљи који су набројани претходно, потпуно се 
укла пају. Фотографија саопштава још једну важну 
чи  њеницу, надвратник собе обликован у форми 

Фотографија официра у дворском ентеријеру (Клавирска соба у Старом конаку), 1903. година          



127

цености могу бити донети у контексту позиције ко-
ју су јој у свом приватно-јавном домену одредили 
владари којима је припадала. Клавирска соба била 
је раскошно уређена, превасходно приватни про-
стор, намењен уживању у доколици, врста будоара 
у коме се уметнички предмети и слике могу посма-
трати у служби стимулисаног штимунга који ко ре-
спондира идеалу „раскошне лежерности”.69 Зидови 
обложени свиленим тапетима са букетима цвећа и 
тракама на којима су слике европских мајстора зао-
кружују поетику овог простора.

Крајем XIX века буржоаски ентеријери поста-
ју налик музејима у којима се преплићу ретко сти, 
антиквитети и личне меморабилије. Свет прива-
тности мушкараца и жене подељен је опозицијом 
радног кабинета спрам будоара. Оно што их спаја, 
међутим, су ситни фетишизовани акумулирани 
пре д мети, вид личних меморабилија чије значење 
је по знато ономе ко их поседује. Витрина у којој су 
ти предмети изложени попут затворене куће (mai-
son close) постаје просторна метафора која повезује 
високе афинитете сакупљача са ниском асоцијаци-
јом њиховог прикривеног посматрања.70 Већи део 
по писа клавирске собе чине заправо предмети у 
„стакленом орману” односно витрини, које сабра-
ни у „застакљеној просторији” унутар собе, дослов-
но пра ти инвентар унутар инвентара. У витрини 
клавирске собе чувани су: „два послужавника је-
дан од емајла и један од срме, сребрни сервис који 
се састоји од тацне, шест шоља и ибрика, сребрна 
шећерница са хватаљком за шећер, корњача од ме-
тала, окрњена ваза, стаклена пиксла за машише, 

са главом изнад камина, указују непогрешиво на ра-
ди оницу Виктора Емона. Сачувани мобилијар као 
и предметна фотографија сведоче о већем обиму 
предмета које је Емон наменски извео за српски 
двор. Улога коју је Виктoр Емон имао у визуел ној 
ар ти кулацији двора ангажован извесно од стране 
кра љице Наталије Обреновић, мора се потпу ни је 
и дубље проучити. Емон се може поуздано иденти -
фиковати као један од помињаних францу ских мај -
стора који су имали задатак да уреде бео град ски 
двор и саобразе га са рецентним европским токо-
вима. 

Канабе и столица који се такође виде на фо то-
графији истористички су обликовани под јаким 
ути цајем сецесије. Стаклени лустер делимично ви-
д  љив, може бити дело чешких или венецијанских 
радионица у Мурану. Дрвени стубови поменути по-
пи сом су носили вазе далекоисточног типа. Велика 
порцеланска „купа украшена цвећем” заправо је ва-
за из фабрике Meissen, настала половином XVIII ве-
ка, продата на аукцији у Доротеуму 1905. године.68 
Зак ључци о месту појединих предмета попут по-
ме нуте порцеланске купе несумњиве уметничке и 
ма теријалне вредности у поретку дворских драго-

68   Д. Вукелић, „Аукцијски заборав: питање отуђене и експатрисане зао-
ставштине династије Обреновић”, Зборник Музеј примењене уметно-
сти, Нова серија13, Београд, 2017, 15-16.

69   И. Борозан, „Између самоинсценације и презентације: портрет кра-
љице Наталије Обреновић”, Зборник матице српске за ликовне умет но-
сти 39, Нови Сад, 2011,75-142.
70   E. Apter, „Cabinet Secrets: Fetishism, Prostitution, and the Fin de Siècle 
Inte rior”, Assemblage, No. 9, The MIT Press, 1989, 7-19.

Круниште наслона канабета из Враћевшнице – 
аналогија са надвратником Клавирске собе
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фи гура два детета од метала која седе на отворе-
ној књизи нота, један металан део за машише ужи 
у кљуну и тацна за пепео (прибор за пушење), мала 
стаклена четвороугаона вазна за цвеће и на њој с 
предње стране метална делфин риба а са задње жа-
бац, дивит и писаљка од срме као и две тацне са 
зарфовима од срме, умањени послужавничић са 
истим таквим ибриком и шест чашица, мале сре-
брне саонице са утегнутим ременом, емајлирана 
ко ли ца која гура једно анђелче, шкољка са анђелом 
од ме синга, стаклени дивит опточен месингом, ста-
к лена вазна у виду флаше, емајлирано орманче, фи-
гура два мала загрљена мачка, емајлирани ауфсец и 
месингана кутија са емајлираним поклопцем, емај-
лирано срце, округао емајлирани сатић на посто-
љу у облику дрвета јабуке, колица с ђурђевком од 
пор целана, једне сасвим мале саоне са утегнутим 
ре меном, емајлирана касета, седефска кутија за 
мар ке, мали коњ с амовима, мала ваза од стакласте 
сме се, емајлирана слика са позлаћеним оквиром, 
емај  лирана вазница, један пужић, мала двоколица 
са запрегнутим коњем, шест разних бомбоњера, у 
кожној кутији кутија са сликом под стаклетом, три 
коцкице, једна земљана ципелица на којој пише 
„Меран”, седефски притискивач, четвороугаона по-
р целанска вазница за цвеће, један мали наковањ на 
ком кује анђелче, вазница са цветом у јастучету све 
од порцулана, један камени притискивач са метал-
ним скакавцем, једна тацна од слонове кости ре-
зана и украшена анђелчићима, једно дете од кости, 
пор цуланска вазна у виду ибрика са анђелчићима и 
цвећем, мермерни притискивач са хусаром из На-
полео новог доба и дамом на клупи, две разнолике 
шоље с тацнама, метална чаша са натписом Carls-
bad, фигурица од метала што представља дете како 
седи, вазна од стакласте масе, емајлирани клави рић 
са сточићем и музиком, метални послужавни чић 

са разбивеним јајетом и пиленцетом, на плиша ном 
стубићу једно порцуланско анђелче са сломљеном 
руком, један мали емајлирани притискивач и на 
њему дете и куче, емајлирана вазница, утискивач и 
на њему преља од метала, ћаса с ланчићима емај-
лирана за пепео и тацница, мали емајлирани па-
ра ван са сатићем, два бела анђелчета на једном 
по стољу, вазна у виду ибричића од емаља, поличи-
ца емајлирана са сатићем на постољу, вазница од 
стак лене смесе на металним ножицама, две тице и 
једна ситница од метала.”71 Садржина витрине чи ни 
потпуни инвентар клавирске собе, једнако важан 
као и препознати крупни комади мобилијара. Не-
свесни делови личности несталих владара остали 
су донекле сачувани и могу бити препознати у са-
држају њихове витрине. Намера пописивача била 
је да сачине конкретан попис предмета, док је ре-
цепција онога што су видели условљена знањем и 
личним искуством, овакав попис добија стога ка-
рак тер поетског списка, па се и на тај начин може 
читати.72 Набројане фигуре анђелчића и деце гово-
ре о личности краљица које су их сакупљале на сен-
тименталан начин али без патетике које понекад 
није лишена историјска интерпретација.

У култури XIX века намештај је схватан као сна-
жно средство обликовања морала и карактера на-
ције. Мобилијар је одражавао снагу и цивилизациј-
ски домет друштва које га је произвело и користи ло. 
У водичу за Светску изложбу одржану 1855. године 
у Паризу прецизно је изнет овај став: „L’ameublement, 
portait, à toutes les époques de la civilisation, l’empreinte 
des moeurs et du caractère des nations...”.73 Стога се 

71   АС, Председништво Министарског савета, Инвентар ствари у Ста-
ром двору, XX Клавирска Соба, (21. У стакленом орману, а-ш) 46-48.
72   У. Еко, Бескрајни спискови, Београд, 2011, нарочито 371-393.
73   Visites et études de S.A.I., le prince Napoléon, au Palais de l’Industrie, ou, 
gui de practique et complet à l’exposition universelle de 1855, Perotin – Paris, 
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а трећи у манастиру Крушедол. Скулптор Виктор 
Емон рођен је 1860. године у северно италијанском 
гра ду Новари у покрајни Пијемонт, био је ученик 
фи рен тинског вајара Ђакома Росија, радећи испрва 
у Торину. У Париз се досељава око 1890. године, от-
во ривши радионицу у (Rue de Rome 37), потом се 
радионица 1897. године сели на нову адресу (Rue de 
Vienne 16), његов трећи атеље је након 1910. године 
лоциран у (Rue Dareau 5). Излагао је редовно на Са-
лонима француских уметника од девете децени је 
XIX века па све до Првог светског рата, за по  је дине 
радове је награђиван. Међу значајнијим де  ли ма су 
резбарени трон из цркве Сен Морис и пер сони фи-
кације континента рађене по наруџби за По морски 
музеј у Лувру. За свој рад скулптор Вик тор Емон 
одликован је орденом витеза Легије части, што је 
још једна потврда репутације и стеченог угле  да у 
фран цуском друштву. Сахрањен је у западном делу 
Париза 1922. године. Намештај настао за бео град   ски 
двор изведен је према типским решењима Емо но-
ве радионице и додатно персонализован грбови ма, 
девизама и иницијалима, сходно улози којој је био 
намењен. Луксузни неоренесанси намештај у другој 
половини XIX века оличава социјално-економски 
просперитет удружен са квалитетном уметничком 
израдом и са том идејом излаган је на Светским 
изложбама. Избор париске радионице и мајстора 
који ствара неоренесансне комаде био је потпуно 
уса глашен са текућим европским кретањима. Фо-
тографска грађа сведочи о много ширем опсегу у ко-
ме је Виктор Емон утицао на обликовање дворског 
ентеријера будући да је израдио надвратник са 
рагастоом и каминску маску са рамом за огледало 
у клавирској соби конака. Вероватно је да краљица 
Наталија Обреновић има пресудну улогу у одабиру 
Емона као и креирању мобилијара чија је улога би-
ла да нагласи и утврди владарски идентитет младог 

мобилијар за српски двор обликован у Француској 
може поистоветити са схватањима друштва у којем 
су формулисане поменуте идеје, као и са жељом да 
на исти начин дворски намештај утиче и на српску 
средину.

Мобилијар из београдског Старог конака сачу-
ван у дворском манастиру Обреновића, Раковици, 
може се поделити у две групе. Првој припада се-
дам кожом пресвучених столица, насталих након 
повратка кнеза Михаила у Србију и намештења 
Ана стаса Јовановића на место двороуправитеља. 
Об  ли коване су са намером да постану део дворског 
мобилијара у радионици или заслугом лиферанта 
Ф. Квиринија из Београда. С правом се може прет -
поставити да је у процесу креирања и одабиру ових 
столица учествовао Анастас Јовано вић. Бројне фо-
то графије из шесте деценије XIX века документу-
ју амблематски значај и репрезен тативност коју су 
поседовале као одабрани комади дворског моби-
лијара. Након убиства кнеза Михаила наслеђује их 
заједно са двором кнез и краљ Милан а потом краљ 
Александар. Документоване су унутар амбијентал-
не целине Собе за министарске седнице, као ста-
рина и сведочанство династичког континуитета. 
На кон Мајског преврата поклоњене су дворском 
ма настиру Раковици најближем Београду.

Другу целину која се у манастиру чува чини са-
лон формиран од десет појединачних комада моби-
лијара краља Александра Обреновића насталих у 
радионици вајара Виктора Емона у Паризу. Наме-
штај из Раковице чини једну концептуалну и умет-
ничку целину која је подељена насумично те се 
дру ги њен део налази у манастиру Враћевшница 

1855; цитирано према: D. Raizman, Giuseppe Ferrari’s Carved Cabinet for 
the 1876 Centennial Exhibition: Presentation Furniture in the Cultural Context 
of World’s Fairs, 66, 86.
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Архивска грађа

Архив Србије (АС),
Председништво Министарског савета, к. 12, бр.38, 

Инвентар ствари у Старом двору.
Архив манастира Раковица,
Инвентар Манастира Раковице, 9.V 1953. год.
Inventaire général du patrimoine culturel, 
Réf. Palissy, (IM37001048; IM92000383)
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краља Александра. Задатак будућих истраживања 
је да одреди прецизније улогу патрона у овом про-
цесу и избора Емона као етаблираног европског 
уметника који израђује луксузни намештај. Имају-
ћи у виду стилско-уметничке карактеристике по-
ме нутог мобилијара сматрамо да су фотеље и ра д-
ни сто из Крушедола представљали целину са ка-
набетом, фотељом и столицама из Враћевшнице 
као и седалима без наслона из Раковице. Столице 
типа какетоар из Враћевшнице и округли столови 
чине целину са истим столицама из Раковице. Два 
канабета са фотељом и столицама као и сто из ма-
настира Раковица чине трећу целину. Партије на-
мештаја настајале су у више наврата што се види по 
промени локација на којима се налазила Емонова 
радионица, начињене су у последњој деценији XIX 
века током периода владавине краља Александра. 

Сви комади дворског намештаја Обреновића 
са чувани у манастирима Раковици, Враћевшници 
и Крушедолу настали су као посебне поруџбине 
двора. Визуелна артикулација дворског ентеријера 
у дру гој половини XIX века снажно је династички 
пер  сонализована избором и наменским креира њем 
мо билијара. Овај аспект сматрамо веома значај-
ним са становишта познавања династичког визу-
ел ног идентитета и улоге коју су у овом процесу 
имали до маћи као и европски уметници и радио-
нице. Систематско проучавање сачуваних фондова 
може пру жити јаснију слику и допринети бољем 
и преци з нијем познавању српске дворске културе 
XIX века.
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Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Кар ловачка Српске православне цркве

Александар Обреновић

Салонска гарнитура
Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз
Орахово дрво, брокатни сомот, коњска длака, укра-
сни гајтани, дуборез, токарење, тордирање, посреб-
рење, бојење и политура, шивење и тапацирање
Салонска гарнитура се састоји од два канабета, 
фо теље, две столице и стола. Пар столица типа ка-
кетоар чини целину са столицама за разговор из 
Враћевшнице. Два седала из исте радионице типо-
лошки припадају деловима салона у Крушедолу и 
Враћевшници. Салон и столице за разговор рађене 
су за краља Александра чије иницијале носе. Укупан 
број сачуваног дворског мобилијара чине десет 
појединачних комада намештаја.

2. Канабе (два комада)
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз

Попис каталошких јединица

Михаило Обреновић

1. Столице из Сале за министарске седнице
Старог двора (седам комада)
Мајстор/лиферант Ф. Квирини
Шеста деценија XIX века, Београд
Дрво храстово, кожа, украсни ексери, дуборез, тока-
рење, тордирање, пресовање коже, тапацирање
53 х 53 х 92 цм; картуш са уроборосом 19 х 6 цм; 
дијагонално карирање 6 х 6 цм

1

2
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4. Столице (два комада)
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз
Ораховина, брокатни сомот, дуборез, токарење, 
тордирање, бојење, посребрење, политура,
шивење и тапацирање 
52 х 46 х 114 цм
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Кар ловачка Српске православне цркве.

5. Пар столица за разговор типа „caquetoire” 
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз
Ораховина, брокатни сомот, дуборез, токарење, 
тордирање, бојење, посребрење, политура,
шивење и тапацирање

Ораховина, брокатни сомот, дуборез, токарење, 
тор дирање, бојење, посребрење, 
политура, шивење и тапацирање
180 х 50 х 125 цм 
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Карловачка Српске православне цркве.

3. Фотеља
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз
Ораховина, брокатни сомот, дуборез, токарење, 
тордирање, бојење, посребрење, политура,
шивење и тапацирање 
60 х 46 х 114 цм 
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Карловачка Српске православне цркве.

3

4
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Ораховина, (камена плоча недостаје), дуборез, 
токарење, посребрење, бојење, политура
85 х 163 х 79 цм
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Карловачка Српске православне цркве. 

60/30 х 45 х 135 цм 
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Карловачка Српске православне цркве.

6. Седала (два комада)
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века, Париз
Ораховина, брокатни сомот, дуборез, токарење, 
посребрeње, политура, тапацирање
69 х 54 х 45 цм
Манастир Раковица, Архиепископија Београдско-
Карловачка Српске православне цркве.

7. Сто 
Мајстор Виктор Емон (Victor Aimone)
Крај XIX века (око 1900. године), Париз

5

6

7





Династија Обреновић у оставштини
потомака Антонија Орешковића

Мр Снежана Цветковић, виши кустос



Антоније Орешковић

Антоније Орешковић (1829, Двор, Хрватска – 
1906, Београд, Србија), имао је значајну уло гу у вој -
ној историји Србије у другој половини XIX века. У 
Београд је дошао 1862. године, на позив кнеза Ми-
хаила Обреновића, ради обављања посло ва за Ми-
ни  стар ство војно и Министарство спољ них посло-
ва, као и у организацији добровољачке војске у Ср-
бији. Залагао се за југословенску идеју. У Београду се 
оже нио Дра гом Рајевић, кћерком Цветка Рајеви ћа, 
који је оба вљао низ високих државних функција.

 Након Мајског преврата 1903. године, краљица 
Наталија Обреновић поклонила му је краљевски 
до мен у Смедереву, са вилом, парком и виноградом. 
Овим чином, породица Оре шковић, постала је чу-
вар баштине династије Об ре  новић. Потомство Ан-
то  нија и Драге Ореш ковић та  кође је било активно 
укљу чено у живот и послове ди  на стије Обреновић. 

Њихов син Боривоје, био је лични адвокат и пра-
в ни заступник краљице Наталије Обреновић, кће-
ри Милица и Ружица биле су у служби краљице На-
талије Обреновић као дворске даме, а најмлађи син 
Милан, одржавао је Краљев виноград у Смеде реву. 
Породица Орешковић била је власник ви ле Обре-
но вића, парка и винограда до краја Другог свет ског 
рата, када су они постали државна својина. 

У поседу потомака Орешковића било је архив-
ског материјала, покућства, намештаја, уметничких 
и личних предмета династије Обреновић. Део овог 
материјала откупили су музеји и архиви у Србији, од 
госпође Ружице Савић, кћери Милана Орешкови-
ћа. У власништву њеног сина, Ђорђа Савића, чува 
се низ разнородних, а веома драгоцених предмета 
на основу којих могу да се надограде и допуне зна-
ња, како о слици дворске културе династије Обре-
новић, тако и о приватном животу њених владара, 
и дворске свите.
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Михаила Обреновића.2 Војну академију је завршио 
у Винер Нојштату 1847. године као цар ски потпо-
ручник, а у аустријској војсци је у чину капе тана 
ос тао до 1862. године.3 Тада, на позив Илије Гара ша-

Веома блиски односи између Антонија Орешко-
вића и његове породице са династијом Обреновић 
потичу из времена кнеза Михаила Обреновића и 
тра ју до смрти краљице Наталије Обреновић. Ан-
то није Орешковић имао је значајну улогу у органи-
зацији српске војске, учествовањем у низу повер-
љи вих послова Кнежевине Србије, док је његово по-
томство било у служби краљице Наталије, син Бо-
ривоје као адвокат, а кћери Милица и Ружица њене 
дворске даме. Након Мајског преврата 1903. годи не, 
краљица Наталија Обреновић, као наследница свог 
сина краља Александра, краљевски домен у Смеде-
реву, вилу, виноград и парк поклонила је уп раво 
пу ковнику Антонију Орешковићу. По заврше тку 
Дру  гог светског рата некадашњи краљевски домен 
постао је државна својина. Од тада до данас код 
потомака Антонија Орешковића и његове породи-
це чува се низ изузетно драгоцених предмета који 
су припадали краљевској породици и њиховом нај-
бли  жем дворском кругу. У овом раду пред стављамо 
предмете који се чувају код праунука Анто нија Оре-
шковића, господина Ђорђа Савића из Београда. 

Улога и место Антонија Орешковића1 у Кнеже-
вини/Краљевини Србији била је првенствено зна-
ча јна у организацији српске војске у време кнеза 

Династија Обреновић у оставштини
потомака Антонија Орешковића*

*   Изражавам неизмерну захвалност господину Ђорђу Савићу и њего-
вој породици на безрезервној подршци, предусретљивости, стрпљењу 
и разумевању током настајања овог рада. Велику колегијалну захвал-
ност изражавам директору Музеја рудничко-таковског краја, Алексан-
дру Марушићу и фотографу овог музеја Саши Савовићу на подршци и 
професионалности.
1   Водич Историјског архива Шумадије, „Антоније Орешковић”, ПО 12, 
прир. В. Миленковић, Крагујевац, 1978, 158-159.

2   В.Ј. Вучковић, „Национално-револуционарна акција Србије у Војној 
граници”, Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, 1955, 
број 9.
3   Водич Историјског архива Шумадије, 158.

Антоније Орешковић, Српска Зора, 1877.
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и упечатљива појава била је инспирација и писцу 
романа „Српски валцер”, Момчилу Ђорговићу, ко-
ји је управо истакао мистериозну и конспиративну 
уло гу Антонија Орешковића у време кнеза Михаи ла 
Обре новића, описујући га као „балканског пусто-
лова у служби српске државе”.10 

Антоније Орешковић је био ожењен Драгом 
(Бео   град, 1848 – 1925), кћерком Цветка Рајовића 
(1793, Вуковићи код Требиња – 1873, Београд), који 
је оба вљао низ значајних државних функција, као 
упра витељ Београда, члан Државног савета и ми ни -
стар унутрашњих дела, председник Врховног ка са-
цио ног суда, председник Државног савета и мини-
стар иностраних послова.11 Након венчања живе ли 
су у Београду у Призренској улици.

Антоније и Драга Орешковић, имали су бројно 
потомство које је било у веома блиским односима 
са краљицом Наталијом Обреновић. Њихове кће-
ри, Милица (Београд, 1876 – Париз, 1907) и Ружица 
(Београд, 1875–1959), биле су краљичине дворске 
даме, син Боривоје (Београд, 1871–1949), био је по -
знати београдски адвокат и правни заступник кра-
љице Наталије Обреновић. Најмлађе дете, Милан 
Оре шковић (Београд, 1880–1956), био је агро ном, 
ко ји је имао велику улогу у унапређењу вино гра -
дарства у смедеревском крају, уносећи низ инова-
ција у гајење винограда и производњу вина у „Кра-
љевом винограду” у Смедереву.12 Боривоје Ореш ко-
вић је био члан Смедеревске виноградарске за друге 
и веома активан излагач на Изложбама грож ђа и 

нина прелази у Србију, где ће за потребе Министар-
ства војног и Министарства спољ них послова обав-
љати многобројне поверљиве мисије, све до 1876. 
године. Био је командант ва љевског добро вољачког 
корпуса од јуна до новембра 1862. године. У српско-
турским ратовима 1876–1878. године, био је начелник 
штаба и заступник команданта врховне команде.4 
„Пуковник Анта Орешковић био је шеф ђенералног 
штаба дринске војске. Орешковић јако је цењен са 
својих војничких знања вештине и храбрости. Он је 
ревностан апостол идеје југословенске узајамности. 
Што није у овом рату развио већу делатност, стоји 
до околности, у које је својим положајем дошао.”5 

У време његовог доласка у Србију, српска на ро-
д на војска није имала довољно старешинског ка-
дра, као ни оружја. Војна граница представљала је 
једино место које је у овоме могло да помогне, те 
је српска влада поверила Орешковићу задатак да 
орга низује акцију, из које је проистекла организа-
ција добровољачке војске у Србији.6 Ове активно -
сти су биле нарочито интензивне између 1864. и 
1866. године, да би временом дошло до слабље ња 
и коначног укидања Војне границе 1881. године.7 
Антоније Орешковић пензионисан је 1889. године 
у чину пуковника у време краља Милана Обре но-
вића.8 

„Суров логичар, он је своју личност подредио 
ве ликој југословенској мисли, па је живео за њу и 
био пре 1868. један од најважнијих пионира који су 
радили на стварању Југославије”.9 Његова осебујна 

4   Н. д., 158.
5   Српска Зора, илустровани лист за забаву и поуку, св.1, Беч, 1877, 18.
6   В. Ј. Вучковић, н. д., 7-18.
7   Н. д., 11-18.
8   М. Ј. Стојимировић, „Пуковник Орешковић”, у Силуете старог Бео-
гра да, Београд, 1971, 159-162. 
9   М. Ј. Стојимировић, н. д., 159.

10   М. Ђорговић, Српски валцер, Београд, 2010, 199.
11   Водич Историјског архива Шумадије, „Цветко Рајовић”, ПО 15, 161-
162.
12   Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево, 1980, 
294-300; С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Сме де-
ре во, 2012, 149-153.



141

љицу је била и Цукићкина кћи, која је по краљичи-
ном при меру не само прешла у католи чан ство не-
го се и за ка луђерила. Краљица је, међутим, према 
Оре шко ви  ћи ма била веома пажљива и широке руке 
– она им је поклонила свој двор у Смедереву, са зем-
љом од тридесет хектара, виноградом и парком у 
коме је било игралиште за крикет (и тенис), ваљда 
прво у Србији. Заједно са тим двором, она им је по-
кло нила и све што је било у њему: наме штај, слике, 
библиотеку, порцелан и сребро за више стотина осо-
ба, ћилиме, рубље, кола, запреге оковане сребром, 
богат подрум, збирку оружја итд., што је пре педе-
сет година вредело милион динара у злату. На жа-
лост, за време првог светског рата у томе двору је 
би ла смештена болница за немачке рањенике – офи-
цире, тако да после 1918. у њему није остало ни шта 
сем празних соба и стогодишњих липа поред двора 
(сађених у време кнеза Милоша). А испред тих го-
ростасних липа шири се поглед на Дунав, који тече 
у вечност, равнодушан према свему људском поред 
себе.”15 

Статус дворских дама краљице Наталије Обре-
новић уживале су најугледније и најотменије госпо-
ђе и госпођице тог доба. Међу њима значајно место 
су имале сестре Орешковић, Милица и Ру жица. 
Оне су као почасне даме живеле са краљицом Ната-
лијом и у вили „Сашино” у Бијарицу, и биле уз њу 
од прогонства из Србије 1891. године. Милица је 
била удата за Михаила Мишу Цукића, а њихова кћи 
Наталија је такође била у служби код краљице На-
талије. Након смрти Милице Мице Орешковић Цу-
кић 1907. године, њена сестра Ружица Ружа Ореш-
ковић, остаће уз краљицу Наталију Обреновић у 
Бијарицу, а затим у Паризу све до њене смрти 1941. 

вина које су се у јесен традиционално одржавале у 
Смедереву.13 

После убиства краља Александра и краљице 
Дра ге Обреновић, 29. маја/11. јуна 1903. године, на-
следница краљевског домена у Смедереву, са вилом, 
виноградом и парком била је Наталија Обреновић, 
„грофица од Рудника”. Она је овај посед у целини 
поклонила пуковнику Антонију Орешковићу. По-
сед је био у власништву породице Орешковић до 
краја Другог светског рата.14

„Краљица Наталија је у породици Орешковић 
преко педесет година имала своје најинтимније 
при   јатеље. Орешковићева кћи, Мица Цукић, била 
је њена дворска дама, а када је она умрла, то је место 
на   сле  дила њена сестра, Ружа Орешковић, која је уз 
кра  љицу остала до њене смрти (маја 1941). Уз кра-

13   Г. Милетић, Два репрезента Смедеревског виноградарства: Смеде рев-
ска виноградарска задруга и Изложбе грожђа и вина, 110 година од пр ве 
из ложбе грожђа и 100 година од оснивања Смедеревске виноградарске за-
д руге, Смедерево, 2009, 27-28. 
14   М.Ј. Стојимировић, н. д., 159-162.С. Цветковић, Вила династије Об-
реновић у Смедереву, Смедерево, 2012. 15   М. Ј. Стојимировић, Исто, 162.

Краљев летњиковац у винограду Смедерево,
1900, разгледница
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смрти и уверавам је да осим мог сина нисам никада 
ни ко га волела више од ње.”17 

По завршетку Првог светског рата инвентар не-
кадашњег летњег домена династије Обреновић, та-
да власништво породице Орешковић, био је потпу-
но девастиран.18 Орешковићи су и по завршетку Ве-
ликог рата са посебном пажњом чували успомену 
на династију Обреновић и отварали капије имања 
за посетиоце. Тако је група сељака из Словеније, 12. 
септембра 1921. године, приликом доласка у Смеде-
рево посетила „виноград и двор Обреновића где су 
их примили Г. Г. Орешковићи са својом мајком и 
сестром, дамом Њ. В. Краљице Наталије. У дворцу 
им је приређена закуска, на којој су се опет чу ле 
лепе здравице уз краљевска вина.”19 Капије кра ље-
вог имања Орешковићи су отварали и другог да  на 
Ускрса који се славио као градска слава. Тада је лити-
ја ишла од градске цркве Светог Георгија до за пи са 
који је био у Краљевом винограду. „Главни је запис 
у Краљевоме винограду, чија се парадна ка   пија, ши-
ром отворена, помаља иза липа. Стара аве нија за-
сута белутком, почишћена је и ми ћемо за десе так 
минута бити пред Дворцем. Ту је стари смеде рев   ски 
запис, установљен још од кнеза Милоша.”20 Пре  ма 
сведочењу господина Ђорђа Савића из Бео града, 
пра унука Антонија Орешковића, на овом дрвету 
ста  ја ла је икона од лима са насликаним Вас крсењем 
Хри сто вим (кат. бр. 18).

По завршетку Другог светског рата, Орешкови-
ћи су у замену за некадашњи краљевски домен у 

године. Након тога, Ружа Орешковић ће се вратити 
у Србију. 

Последњу белешку о Ружици Ружи Орешковић 
записао је Милан Јовановић Стојимировић који ју 
је посетио у некадашњој вили Обреновића у Сме-
дереву, 9. фебруара 1943. године: „то није био ма 
ко; то је било једно врло отмено створење у дубокој 
црнини, са крагном до браде, style 1914, са црним 
камашнама итд. O Краљици Наталији није хтела да 
ми каже ништа, до то да је умрла од једне стомач не 
интоксикације, дакле да није оборена неким ауто-
мобилом, као што су то произвољно писале неке ру-
ске новине. Боловала је десет дана, увек присебна, 
увек... Оборила је несрећа Србије из 1941; то је њу 
отерало у гроб. Пијетет ми према краљици, – наста-
вила је гђица Орешковић, – не допушта да вам го-
ворим ма шта друго о њој. Краљица је углавном 
умрла, не од старости, него од туге због трагедије 
наше земље, – то је све што могу да вам кажем!

...Госпођица Орешковић говори отмено, али ре -
зервисано... Орешковићева има савршене зубе, де-
ви чански чисте; боре су на челу испод коже; руке 
не што мало rosatre; очи лепе, јасне и поштене. Ње-
но држање је перфектно, њен манир tres disinque. 
Краљици Наталији се мора признати да је умела да 
бира les dames de compagnie.”16 

У једном од тестамената Наталије Обреновић, 
од 9. октобра 1920. године, наводи се између оста-
лог текст који говори о блиској повезаности између 
ње и Руже Орешковић: „Остављам госпођици Ру  жи 
Орешковић, мојој почасној дами, бонове трезо  ра 
Србије од продаје мог хотела у Београду (...) бри-
нући се да њено стање буде обезбеђено после моје 

16   Ружа Орешковић, Фонд Милана Јовановића Стојимировића, Руко-
писно одељење Матице српске у Новом Саду, М.13.426

17   З. Јанковић, Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановића, 
Београд, 2015, 88-89.
18   С. Цветковић, н. д.,Смедерево, 2012, 149-154.
19   Смедеревски журнал, број 14, 18. септембар 1921.
20   М. Ј. Стојимировић, Смедеревске литије, у: Смедерево, град престо-
ница (приредили Јовица Тишма, Драган Мрдаковић, Татјана Лазаревић 
Милошевић), Панчево, 2004, 177-184.
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Непубликована архивска грађа

Ружа Орешковић, Фонд Милана Јовановића Стоји-
мировића, Рукописно одељење Матице српске, Матица 
српска, Нови Сад, М.13.426.

Смедереву, који је постао државна својина, доби ли 
плац у непосредној близини са приземним стам  бе-
ним објектом. Тада им је било омогућено да по несу 
са собом део покућства, мобилијара и уметничких 
дела. У потоњем периоду део овог ма теријала отку-
пили су музеји и архиви Ср бије, по пут Архива Шу-
мадије у Крагујевцу и Му зеја гра да Београда. Одре-
ђени број предмета сачу ван је у по родичној остав-
штини господина Ђорђа Са вића, пра у нука Анто-
нија Орешковића, а који се први пут овом прили-
ком представљају јавности.21 

21   Господин Ђорђе Савић је праунук Антонија Орешковића, унук Ан-
то нијевог сина Милана, а син његове кћери Ружице Савић. Несебично 
нам је изашао у сусрет током истраживања историје породице Оре-
шковић и најљубазније уступио на увид, фотографисање и објављива-
ње фотографија и предмета који се чувају у његовом приватном вла-
сништву, на чему се најтоплије захваљујем у лично име и у име Музеја 
рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.

Дворски службеници испред виле, позитив, 1896. 
(Милан Милићевић, краљев секретар, Јован Павловић, 

управник двора, др Ђорђе Јовановић, дворски лекар, 
генерал Франасовић, војни министар, Драгомир 
Андоновић, ордонанс, Александар Симоновић, 
коморник, Леонида Соларевић, први ађутант),

вл. Мирјана Чанић Радојловић 
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апликације са представом грба Краље  ви не Србије. 
Овај намештај био је отуђиван од власника и изло-
жен нестручној рестаурацији, када су делови про-
филисаних лајсни и стубићи галерије обојени зла-
тном бојом, што не одговара првобит ном изгледу 
предмета.
Приватно власништво.

Попис каталошких јединица*

Милан Обреновић

1. Орман, двокрилни
1882–1888, Србија, Пожаревац (?)
Историцизам
Дрво, масив ораха; дуборез, бојење, позлата, 
профилисање
215 х 106 х 60 цм
Део ентеријера Виле династије Обреновић
у Смедереву
Двокрилни орман, изведен у масиву ораха. Обојен 
је белом бојом. Обострано је фланкиран. Предња 
стра на је украшена токареним стубићима целом ви -
сином. Вратнице су украшене профилисаним лај с-
на ма које формирају неправилне правоугаоне фор-
ме. Горња страна ормана украшена је галеријом ко ју 
фор мирају тордирани стубићи и резбарене урне. 
Горња и доња ивица ормана украшенe су профила-
цијом. Бочне стране су украшене цветним розе та-
ма. Орман се ослања на пет токарених лоптастих 
ножица. Према сведочењу власника ормана, госпо-
дина Ђорђа Савића из Београда, потомка Анто ни-
ја Орешковића, овај орман, као и кревет описан у 
каталогу под редним бројем 2, направи ли су за тво-
реници пожаревачког казненог завода, као поклон 
краљу Милану Обреновићу, из захвал но сти за по-
миловање. Део ове гарнитуре били су још сточић 
за пушење и писаћи сто. Такође, Ђорђе Савић, на-
води да су орман и узглавље кревета имали дрвене 

*   Најтоплије се захваљујем колегиницама из Музеја примењене уме-
тности у Београду, Марији Бујић, Мили Гајић и Биљани Црвенковић, 
ко је су ми несебично пружиле колегијалну и стручну помоћ у датовању 
и атрибуцији предмета који су објављени и описани у овом каталогу. 

1
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3. Кутија за различите намене
После 1872.
Дрво, текстил, плиш, метал, месинг
8 х 21,9 х 14,8 цм
Монограм на угловима МО IV
Кутија правоугаоног облика пресвучена плишом 
пур пурне боје. У угловима је монограм кнеза /кра-
ља Милана Обреновића, MO IV; четири метална 
мо нограма боје злата, повезани су уском лајсном, 
такође, златне боје. На телу кутије уочљиво је ду г-
менце за отварање. На централном пољу поклопца 
недостаје грб Краљевине Србије.
Приватно власништво.

4. Чаша са монограмом 
Фабрика Нацко Јанковић&комп
Око 1880, Јагодина
Стакло, брушење, ливење, гравирање
Висина 10,6 цм, пречник стопе 5,2 цм
Стаклена чаша, конусног облика са кружном сто-
пом. Тело чаше украшено низoм паралелних тачка-
с тих профилација. У правоугаоном пољу на телу ча-
ше на лази се монограм кнеза Милана Обреновића 
са кру ном изнад.
Приватно власништво.

2. Кревет
1882–1888, Србија, Пожаревац (?)
Историцизам
Дрво, масив ораха; дуборез, бојење, позлата, 
профилисање
110 х 196 х 105 цм
Део ентеријера Виле династије Обреновић
у Смедереву 

Кревет је изведен у масиву ораховог дрвета. Обојен 
је белом бојом. Чеона страна подножја кревета је 
ук рашена профилисаним лајснама које формирају 
два неправилна геометријска облика у чијем среди-
ш ту сусретања се налази розета. Странице су укра-
шене токареним стубићима. Прочеље кревета је 
ис  такнуто у односу на подножје и истакнути део 
се завршава са два српаста елемента. Ивице имају 
та   ла   састе линије које се завршавају волутама. Цент-
рал но прочеље фланкирано је лајснама које фор-
мирају неправилан правоугаоник. Према сведо че-
њу власни ка у централном пољу се налази грб Кра-
ље ви не Србије. Као и орман из претходне катало-
ш ке је динице, предмет је био изложен нестручном 
рестау ра торском захвату. Кревет се ослања на че-
тири токарене лоптасте ножице.
Приватно власништво.

2

3
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Наталија Обреновић

6. Сет за пеглање рукавица
а) Кутија за сет
Радионица Геслан 
Друга половина XIX века, Париз
Картон, бојење, лепљење
4,5 х 24,3 х 3цм
На дну картонске кутије правоугаоног облика зале-
пљен је папир са следећим текстом на француском 
језику:
ÉVENTAILS Anciens et Modernes, Peintures de Maitres
PARFUMS Sachets, Peignes, Brosses, Eponges
ÉVENTAIL rėparépar Geslin MAISON DOREE, 20 
Boulevard des Italiens
Превод текста на дну кутије са француског на срп-
ски језик:
лево: ЛЕПЕЗЕ, Старе и модерне, уметничке слике
десно: ПАРФЕМИ, кесице, чешљеви, четке, сунђери
Лепеза коју је поправио Геслан, Мезон доре 20, Буле-
вар дез Италиан, Париз.
Приватно власништво.

б) Пеглач за рукавице
Радионица Геслан
Друга половина XIX века, Париз

5. Домине са монограмом МО IV
Друга половина XIX века
Дрво, масив, абонос, слоновача 
Кутија 7,3 х 26 х 7,5 цм
45 плочица, 5,3 х 2,6 х 1 цм
Четрдесет и пет плочица направљених од абоносо-
вог дрвета и слоноваче налази се у дрвеној кутији ко-
ја има монограм кнеза/краља Милана Обреновића, 
на поклопцу и са стране тела кутије МО.
Приватно власништво.

4

6а

5

6б
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Чаше су израђене техником ливења од тањег, без-
бојног стакла. Конусног су облика и имају равно 
дно. С предње стране техником гравирања уписано 
је велико стилизовано слово А изнад кога се налази 
круна. Овакве чаше коришћене су на двору краља 
Александра Обреновића. Има их у збиркама Музеја 
града Београда и у Музеју примењене уметности у 
Београду.
Приватно власништво.

8. Стоно огледало
Крај XIX века,
Сребро (?)
55,5 х 43,5 цм
Овалног облика, са металним једноставним рамом. 
Чеони украс представља стилизовани иницијал ве-
ликог слова А са круном изнад у правоугаонику 
зао бљених ивица, са чије леве и десне стране тече 
ши рока таласаста трака. Огледало стоји на четири 
ножице неправилног облика.
Приватно власништво.

Слоновача
Дужина 20,5 цм
Предмет који се користио за одржавање рукавица 
после прања. На телу пеглача налази се монограм 
краљице Наталије Обреновић са круном НО.
Приватно власништво
в) Кашика за пеглање
Радионица Геслан
Друга половина XIX века, Париз
Слоновача
Дужина 21,2 цм
Предмет који се користио као помагало приликом 
пеглања рукавица.
Приватно власништво.

Александар Обреновић

7. Чаше
Аустроугарска монархија
Стакло, ливење, гравирање
Висина 14,7 цм, пречник отвора 8,5 цм,
пречник базе 6 цм

7

8
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11. Клупа
Друга половина XIX века
Дрво, метал
Део баштенског намештаја у Вили династије 
Обреновић у Смедереву 
Клупа са наслоном. Седиште је формирано од три 
па ралелно постављенe даскe једнаке дужине и ши -

9. Аша са монограмом „А”
XIX век
Ланено платно, шивено, бојено
142 х 120 цм
Предмет је служио као покривач за коње. Направ-
љен је од белог ланеног платна, опшивеног црвеном 
траком. У једном од углова црном бојом написан је 
иницијал великог слова А са круном изнад њега.
E – 1328, Музеј у Смедереву, поклон Ђорђа Савића

Предмети Двора Обреновића

10. Баштенски сто
Друга половина XIX века, 
Кијев
Историцизам
Гранитна плоча са металним (челичним) постољем,
Пречник плоче 80 цм, висина постоља са ногама,
77 цм
На ободу округле гранитне плоче стола налази се на-
т пис фабрике која је произвела овај предмет: ФАБ. 
Н.И. ОСТРОВСКАГО КИЕВЬ. Ноге стола су од ме-
тала са изразито стилизованим формама фан та сти-
чних животиња – грифона.
Приватно власништво.

9

10

11
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Стакло, дувано, гравирање
Висина 41 цм, пречник базе 8 цм
Предмет је израђен техником дувања од танког без-
бојног стакла. Тело боце и затварач украшени су 
ра скошним мотивима имагинарног пејзажа са суп-
тил ним представама јелена, дрвећа и замковима из-
ме ђу којих су елегантно сликане волуте. 
Приватно власништво.

14. Чинија
Друга половина XIX века
Пресовано стакло
Висина 9,2 цм, пречник отвора 7,5 цм,
пречник стопе 9,2 цм
Тело почива на ниској, декоративно обрађеној, пр-
сте настој стопи. Украс се састоји од низа малих ква-
д ратних удубљења.
Приватно власништво

15. Чаша
Друга половина XIX века
Пресовано стакло
Висина 13,9 цм, пречник 6,3 цм,
пречник стопе 7,1 цм
Предмет је цилиндричног облика. Почива на окру-
глој стопи. Тело је украшено низом малих квад рат-
них удубљења.
Приватно власништво.

рине, док је наслон клупе формиран једном поду-
жно постављеном даском. Ослонци са стране, кон   с-
трук ција носача и ноге клупе су од метала. Ослон  ци 
су стилизоване форме у виду гранчица др ве  та. Ова 
клупа се налази на фотографијама које су снимљене 
у парку Виле династије Обреновић у Сме де реву, 
крајем XIX века и у првој половини XX века.
Приватно власништво.

12. Штапни пиштољ
XIX век 
Дрво, метал
87,5 х 11,3 цм, калибар 0,9 цм
Овај предмет је углавном носио владар и служио је 
за случај опасности.
Приватно власништво.

13. Бокал за ликер
Око 1870, Беч

14
12

13
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перлица на доњем и горњем ободу посуде. Исти мо-
тив понавља се на поклопцу посуде.
Приватно власништво.

17. Мадона са Христом
XIX век
Уље на платну
66,8 х 53,8 цм
Сигн. д.д. црвеном бојом М
Рам
Барок, 18. век (?)
Дрво
100 х 84 цм
Богородица са Христом сликана је меким потезима, 
са мајком и дететом у чврстом, али нежном загрља-
ју и доминантном тамно плавом драперијом. Слика 
је настала у духу Рафаелових Мадона. Рам слике је 
разигране и раскошне барокне форме.
Приватно власништво.

16. Посуда за шећер
Друга половина XIX века
Легура метала
Висина 10 цм, пречник отвора 16,4 цм,
пречник поклопца 9,6 цм
Предмет је кружног облика са истакнутим ручица-
ма геометријског облика, стоји на четири ножице 
које су благо извијене, украшене стилизованом гир-
ландом. Једини украс на телу посуде представља низ 

15
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про бијањем метка, су из времена Првог светског 
рата. Град ска литија у Смедереву традиционално се 
одр жавала другог дана Ускрса, и кретала се од Црк-
ве Светог Георгија до Краљевог винограда.
ИУ – И – 107
Музеј у Смедереву, поклон Ђорђа Савића. 

Драгиња Драга Орешковић

19. Драгиња Драга Орешковић
Карло Хофингер
XIX век, Београд
Позитив, смеђ, овал
20, 5 х 17 цм
Фотографија је овалног облика. На њој је предста-
вљена Драга Орешковић, супруга Антонија Ореш-
ковића, кћер Цветка Рајовића. Њена мајка пак би ла 
је кћер Вулета Илића Коларца из Колара код Сме-
дерева. У браку са Антонијем Орешковићем родила 

18. Васкрсење Христово
XIX век
Уље на лиму
73,2 х 42,3 цм
На лиму је насликана представа Васкрсења Хри-
стовог. У централном делу је Исус Христос са дугом 
црном косом и брадом, и правилно распоређеним 
зрацима око главе. Око бедара увијена је бела дра-
перија која иде и преко његових раширених руку. 
Са леве стране уочава се фигура анђела, док је са 
десне римски војник у лежећем положају. Икона 
је јако оштећена и на више места лим је пробијен. 
Према наводима власника икона је стајала на за-
вет ном дрвету, платану, у парку Виле династије 
Об реновић у Смедереву, са десне стране здања, а 
уочљи ва оштећења иконе, од којих је једно настало 

18
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1891. године. Милица Мица Орешковић била је уда-
та за Михаила Мишу Цукића, сина Косте Цукића, 
са којим је родила кћер Наталију и сина Косту. Би ла 
је у служби дворске даме краљице Наталије Обре-
новић.
Приватно власништво.

21. Милица Мица Орешковић
Фотографски атеље А. Guesqin, Biarritz
Око 1898, Француска, Бијариц
Позитив, смеђ
8,8 х 5,6 цм
Приватно власништво.

је Боривоја, Милана, Николу, Ружицу и Милицу 
Орешковић, будуће дворске даме краљице Наталије 
Обреновић
Приватно власништво.

Милица Мица Орешковић

20. Милица Мица Орешковић 
Фотографски атеље А. Guesqin, Biarritz
1898, Француска, Бијариц 
Позитив, смеђ
14, 3 х 10 цм
Фотографија је настала у познатом фотографском 
атељеу А. Гескана у Бијарицу, ге је живела краљица 
Наталија Обреновић после прогонства из Србије 

20
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б) Поклопац 
Пречник 9,7 цм
в) Тело чајника
Висина 6,7 цм, пречник основе 6,7 цм,
пречник отвора 9,6 цм
Предмет се састоји из три дела, горионика, који на 
горњој површини има три ножице које служе као 
постоље телу чајника, и отвор за пламен на сре ди-
ни. Тело чајника има истакнути „кљун” за сипање 
и дршку овалног облика, која је покретна и уједно 
служи да причврсти поклопац. Поклопац на среди-
ни има алку. На дну горионика и тела чајника нала-
зи се идентичан серијски број и жиг произвођача: 
Rd 81501.
Приватно власништво.

24. Табакера
Друга половина XIX века
Алпака, ливење, позлата, гравирање
0,9 х 8 х 5,3 цм
Кутија правоугаоног облика, углови и ивице укра-
шени су „С” волутама и биљном декорацијом. По-

Ружица Ружа Орешковић

22. Чирак
Крај XIX века,
Сребро, ливено
Висина 4,7 цм, пречник 7,5 цм
Предмет се могао користити као ноћна лампа. Ор-
наментисан је елегантном стилизованом лозицом. 
На прстену чирака налази се име Руже Орешковић 
написано на француском језику: Rougeu. Према на-
во дима власника, чирак је Ружа Орешковић добила 
на поклон од краљице Наталије Обреновић. На дну 
чирака утиснут је назив и серијски број произво-
ђача: Tiffany&co. 8428 M 1658 sterling.
Приватно власништво.

23. Чајник троделни 
Друга половина XIX века
Енглеска 
RW, легура метала, посребрење
Висина 15,3 цм
а) Горионик
Легура метала
Висина 5,9 цм, пречник 8,1 цм

22 23
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Бокаста посуда стоји на једноставној, профилисаној 
бази. Тело и сисак предмета су без украса. Поклопац 
је раван, са истакнутим дугметом на средини. Дрш-
ка чајника украшена је једним рошчићем, а на доњем 
и горњем делу су прстенасти украси. На дну базе је 
жиг произвођача: ART KRUPP-BERNDORF.
Приватно власништво.

26. Ружица Ружа Орешковић
Фотографски атеље Guesqin, Biarritz
Око 1898, Француска, Бијариц 
7 х 3,6 цм
После сестрине смрти ступила је у службу дворске 
даме краљице Наталије Обреновић и обављала је до 
смрти краљичине 1941. године.
Приватно власништво.

вршина предње странице украшена је раскошним 
стилизованим цветним букетом. На шарку за отва-
рање налази се натпис: KRAFTALPACCA. Унутраш-
њост је позлаћена. Према наводима власника овај 
предмет Ружа Орешковић је добила на поклон од 
краљице Наталије Обреновић.
Приватно власништво.

25. Чајник
XIX века
Аустрија, Берндорф
Метал
Висина 13, 5 цм, пречник 16 цм
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Време је и моје право
Обреновићи у колекцији Срђана Стојанчева

Срђан Стојанчев



 Срђан Стојанчев

Фамилија Стојанчев потиче из малог банатског 
се ла Чоке, удаљеног само неколико километара од 
ва жног бачког града Сенте, која је значајна и по Јоци 
Вујићу, надалеко познатом српском колекционару.

Срђан В. Стојанчев рођен је 27. јула 1952. године 
у Београду. Након основне школе и гимна зије, сту-
дирао је археологију на београдском Филозофском 
факултету. Још као матурант почиње се бавити но-
ви  нарством.

 За време свог новинарског стажа објавио је тек-
стове у бројним новинама и часописима као што су: 
Практична жена, Филм, Новости 8, Галаксија, Дуга, 
Практика, Политика, Војска, Србија, Дисово проле-
ће, Новине београдског читалишта, Корак, Свеске 
За дужбине Иве Андрића...

Од ране младости, тачније од 1967. године, када 
је имао само петнаест година постаје страствени би-
блиофил старе српске књиге. Током више деценија 
проучава и сакупља ту покретну српску баштину и 
тако стасава у значајног стручњака за стару и ретку 
српску књигу, посебно периодику, а нарочито за 
про шлост српског издаваштва. Зато и није чудо што 
је оснивач и први вишегодишњи председник Срп-
ског библиофилског друштва.

Прву стару и ретку књигу под називом „Исус 
Хри стос у историји и вери”, аутора Артура Ц. Хед-
лама, епископа глостерског и професора Оксфорд-
ског Универзитета, Срђан Стојанчев је добио као 
ро ђендански поклон за свој тринаести рођендан. 
Ово значајно штиво штампано је на ћирилици у 
Бео граду 1927. године, а у преводу Драгомира Ма-
ри ћа, професора богословије у Битољу.

Од тог тренутка, прочитавши ову древну књи гу 
постаје страсни библиофил, књигољубац који са ку-
пља стара и ретка српска издања, махом заборав ље-
на, ради њиховог очувања и заштите од про па дања. 
Српска књига је, током прохујалих векова, пратила 
и судбину свог народа. Била је столећима уништава-
на, тако да је данас, сваки сачувани примерак дра-
гоцен за српску културу.

Те и такве књиге довеле су Стојанчева до тога да 
има при  вилегију да већ више деценија открива тајне 
ко  је оне скривају између прашњавих корица. И те 
тај  не, као новинар, почео је да открива, спајајући 
страст књигољубца са својом професијом. Успешно 
је ре шио тајну, потрага је трајала читавих осам 
година, не познатог краја монографије Војводина II 
и то на тексту Радослава Грујића „Духовни живот 
Ср  ба”. За тим, открио је два непозната рукописа 
Вла     ди сла ва Петковића Диса, која је објавио у књизи 
„Нај  песме Владислава Петковића Диса” у издању 
Срп  ског би блио филског друштва, 2016. године.

У жељи да подсети српску јавност на заборавље-
не или скрајнуте личности из културе и науке по-
чео је пре неколико година да приређује изложбе 
поводом значајних годишњица српске културе. Ове 
изложбе се састоје од првих и ретких издања књига 
и периодике, као непознатог архивског материјала, 
а прати их и његов информативни каталог. 

Прву такву изложбу направио је у Гор њем Ми-
ла новцу, а то је изложбa литографија Ана стаса Јо -
ва  новића. Следиле су потом изложбе о Вељ ку Пет-
ровићу, Петру II Пе тровићу Његошу, српској књи-
жевности у Пр вом свет ском рату, Бран  ку Ћопићу, 
Милошу Црњанском, Лази Костићу, Иви Ан дрићу, 
Владиславу Пет ко  ви ћу Дису, Милутину Бо јићу, Иси-
дори Секу  лић, Ја ши То мићу, Божидару Ковачевићу, 
Петру Ко  чићу.
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скимъ езыкомъ дарованый (кат. бр. 8), објављене у 
Бу диму 1813. године стоји запис мастилом, настао 
очи гледно невештом руком: У Пожаревцу 12 Ноевра 
1828 лта Мијяло Обреновић. Одгонетком порекла 
овог записа знало би се да ли је аутор рукописа био 
тада петогодишњи дечак, будући кнез Србије, Ми-
хаило Обреновић

Кнез Михаило и други Обреновићи су тема ко-
јом се Анастас Јовановић непрекидно бавио. По ред 
званичних портрета кнеза Милоша, кнегиње Љу би-
це (кат. бр. 5) и покојног кнеза Милана (кат. бр. 7), 
Јовановић је за потребе илустровања књиге Обрено-
вићи. Кратко начертань житья ове кяажеске поро-
дице. Са шесть литографираъ образа, (Беч, 1852) из-
радио портрете Јеврема и Јована Обрено вића (кат. бр. 
47). Као хроничар и сведок догађаја, литографисао 
је 1853. године Венчање кнеза Михаила Обреновића 
са Јулијом Хуњади (кат. бр. 13).1

Литографска остварења Анастаса Јовановића, 
ста  ра и ретка књига, часописи и листови, односно 
Кназа Михајла марш за класовир (кат. бр. 9), тј. Визит 
карта Le Comte de Takovo, 130. Boul.d Haussmann ис-
пи   са на руком краља Милана Обреновића (кат. бр. 
20), за једно са неколико разгледница и дописница, 
чи не основу „обреновићевске” колекције породице 
Стојан чев.

Књижевни фонд, као најбројнији, поменуте зби-
рке, баштини различита историографска, мемоар-
ска, литерарна али и поетска дела која свакo на свој 
начин третира неког од чланова владарске куће Об-
реновића, почев од оснивача, кнеза Милоша, па све 
до последње владарке ове куће, краљице Драге Об-
ре новић.

Анализирајући побројану грађу, иначе штампа-
ну и публиковану махом у Београду, али и у Земуну, 
Новом Саду, Будиму, Пешти, Бечу и Лајпцигу, може-
мо поставити одређена питања чијим би се разјаш-
њењима донекле и помериле границе сазнања о са-
мим Обреновићима. Та сазнања односе се пре свега 
на кнеза Михаила.

Наиме, на унутрашњој страни предње корице 
књи ге Польцай по изложенью Г. Соненфелса Серб-

Време је и моје право
Обреновићи у колекцији Срђана Стојанчева

1   М. Врбашки, Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана 
Сто јанчева, Горњи Милановац, 2008, 45-47 
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2. Карактеристика кнеза Милоша Обреновића у 
приповеткама из његовог живота. Скупио и уре-
дио Светозар Стојадиновић
Светозар Стојадиновић
Издање и штампа А. Пајевића
1884, Нови Сад
Папир, штампа, 19 цм, 83 стр.
КС-28
Откуп.

3. Ратни догађаји из Другог српског устанка 1815. 
год. под војводом Милошем Обреновићем. Књига 
II. Белешке К. С. Протића.
Коста С. Протић

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Милош Обреновић или поглед на исторію Ср-
бије од 1813 до 1839, као одговор г. Сипріяну Ро-
берту од Кнеза Михаила М. Обреновића. Превео 
с французског єзика Ч.
Михаило М. Обреновић
Народна кньигопечатня Медаковића
1850, Земун
Папир, штампа, 17,4 цм, 127 стр.
КС-32
Откуп.

1
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Љубица Обреновић

5. Љубица Обреновић кнегиња србска 
Анастас Јовановић
1851. 
Литографија, папир
53 x 35 цм

6. Цртице из породичне историје стародревног 
пле мена Вукомановића. Путописне белешке са је-
д не екскурзије
Стево Чутурило
(Издање аутора), Штампарија Деоничарског 

Штампано у штампарији Краљевине Србије
1891, Београд.
Папир, штампа, 23 цм, 105, (5) стр.
КС-43
Откуп.

4. Кнез Милош у причама. Нова збирка.
Сабрао М. Ђ. Милићевић
Милан Ђ. Милићевић
Српска краљевска државна штампарија
1900, Београд
Папир, штампа, 23,6 цм, 134 стр.
КС-33
Откуп.

4

3
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друштва „Браника”
1907, Нови Сад
Папир, штампа, 18 цм, 26, стр.
Посвета црним мастилом Милеве, рођене Вукома-
новић, удовице генерала Ранка Алимпића: Господи-
ну Живојину Перићу, професору Универзитета.
КС-16
Откуп.

Милан Обреновић II

7. Милан М. Обреновић II књаз србски
Анастас Јовановић
1852.
Литографија, папир
54 x 36 цм
КС-57
Откуп.

5

6 7
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9. Кназа Михајла марш за класовир
Марш, пијано форте
Папир, мастило, штампа, рукопис, 31,5 цм, 3 стр.
КС-34
Откуп.

10. Михаило М. Обреновић књаз србски
Анастас Јовановић
Литографија, папир
59 x 38 цм
КС-58
Откуп.

Михаило Обреновић

8. Польцай по изложенью Г. Соненфелса Серб-
скимъ езыкомъ дарованый, са потписом кнеза 
Ми хаила (?)
Симеон Петровић
Писмен Краљевскаго Унїверсїтета Унгарскаго 
1813, Будим
Папир, штампа, 18 х 11,5 цм, (16), 86 стр.

Оригинално коричење. На унутрашњој страни, на-
словна корица, запис мастилом: У Пожаревцу 12 
Но  е вра 1828 лта Мијаило Обреновић. Потпис кнеза 
Ми  хаила (?).
КС-18
Откуп.

9

8
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12. Књаз Михаило М. Обреновић
Анастас Јовановић
1854.
Литографија, папир
55 x 35 цм
КС-60
Откуп.

13. Венчање кнеза Михаила са Јулијом Хуњади
Анастас Јовановић
1853.

11. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Јовановић
1848.
Литографија, папир
71 x 54 цм
КС- 59
Откуп.

10 11
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14. Срби око певача
Анастас Јовановић
1848.
Литографија, папир
73 x 86 цм
КС-62
Откуп.

15. Наше мане, наши яди и противници княза
и владе србске 
1864, Београд
Чланци из „Напредка” за годину 1864.2 
Папир, штампа, 10 цм, (2)+ 110 стр.
КС-8
Откуп.

Литографија, папир
68 x 85 цм
КС-61
Откуп.

12

14

13

2   „Напредак” је покренуо Данило Медаковић у Сремским Карловцима 
2. новембра 1848. године, а већ од броја 23 из 1849. лист се сели у Земун 
где је убрзо због забране престао да излази. Године 1863. Медаковић је 
по ново покренуо лист у Новом Саду где престаје да излази 1869. го-
дине.
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16. Српски јади
Спевао Константиновски
1868, Београд
Папир, штампа, 17 цм, 8 стр.
Наслов изнад текста. Текст датиран
5. јуна 1868. год. 
Песма о погибији Михаила Обреновића III. 
КС-10
Откуп.

17. У свити књаза Михаила. Успомене Љуб. Узун 
– Мирковића. Прештампано из „Београдских Но-
вина”
Љубомир Узун Мирковић
Штампарија „П. Ћурчића”
1899, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис, 20,5 цм, 49 стр.
КС-35
Откуп.

15 16

17



165

Милан Обреновић

20. Визит карта, Le Comte de Takovo, 130.
Boul.d Haussmann
90-те године XIХ века, Париз
Папир, мастило, штампа,
оригинал, француски језик
4 х 6,5 цм

Јулија Обреновић

18. Књегиња Јулија Обреновић
Издао М. Д. Рашић
Штампао И? Бекер
Папир, штампа
18,5 х 12 см
КС-36
Откуп.

19. Кнегиња Јулија М. Обреновић
Анастас Јовановић
1854.
Литографија, папир
62 x 44 цм
КС- 62
Откуп.

18

19

20
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22. Стање Србије (за прошле четири године) ра-
зложено Намесништвом књажеског достојанства 
Његовој Светлости Књазу српском Милану М. Об-
реновићу IV. приликом ступања његовог на вла ду 
10. августа, 1872. године. 
1872, Београд
Државна штампарија 
Папир, штампа, 28 цм, 29 стр.
(Извештај потписали): М. (иливој) Блазнавац, 
Јов(ан) Ристић, Јован Гавриловић.
КС-1
Откуп.

23. Песме
Ђура Јакшић
Издање аутора, штампано у Државној штампарији
1873, Београд
Папир, штампа, 17 цм, VIII, 277 стр.

Краљ Милан Обреновић је послао своју визит карту 
тадашњем српском дипломатском посланику у Па-
ризу, Милутину Гарашанину. На њој је руком био 
исписан следећи текст: Као што знате боље од мене 
ја ћу доћи у одређено време код вас да ручам М.
КС-2
Откуп.

21. Беседе коє є говоріо архіепископъ београд-
скьй и митрополитъ србскьй Михаилъ при миро-
помазанію княза србскогъ Милана М. Обреновића 
IV. 21. юнія 1868. године у Саборной београдской 
цркви 
1868, Београд 
Државна кнъгопечатня
Папир, штампа, 23 цм, 10 стр. 
КС-9
Откуп.

21

22
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На страни III посвета писца: Кнезу српском Милану 
М. Обреновићу IV. Коричено у полуплатно.
КС–5
Откуп.

24. Indiskretionen über König Milan und seinen Hof
Iwan Orlow
Издавач Carl Minde 
1889, Leipzig 
Папир, картон, платно, штампа, коричење, 22,5 цм, 
88 стр.
КС-44
Откуп.

25. С Њ.В. Краљем Миланом на Истоку. Путничке 
белешке. I Свеска. Цариград – Бело море – Хаџи-
лук. Друго издање.
Михаило Рашић

24

25

23
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27. Атентаторка Илка 
Милка Гргурова
Штампарија. „Трибуна”
1911, Београд 
Папир, штампа, 22 цм, 47 стр.
КС-24.
Откуп.

28. Кроз историју Срба. Зашто су подизани ма-
настири у Србији Средњега века. Краљ Милан и 
његово доба
Светолик М. Гребенац
Издање С.Б. Цвијановића.
(Штампа „Млада Србија”)
1938, Београд 
Папир, штампа, 20,5 цм, XIV, 158 стр.

Штампано у штампарији Краљевине Србије
1892, Београд 
Папир, штампа, 24,5 цм, (3), 248 стр. са сликама
24,5 х 16 цм
Цртеж на насловној корици нацртао С. Н. Лала, 
1891.
КС-21
Откуп.

26. Из владавине Обреновића
и Ивандањски атентат
С.К (Софија Корча)
1910, Београд
Папир, штампа, коричење, кожа, платно, 22 цм,
144 стр.
КС-42
Откуп.

26

27
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30. Арсен, Милан Обреновић IV, Никола Петровић 
I Југо-словенски
Папир,штампа, колорисање
5,5 x 7,5 цм
Налепница за кутију шибица.
КС-17
Откуп.

Цртеж на насловној корици: Црква у Нагоричану, 
за  дужбина краља Милутина, рад Љубомира Ивано-
ви ћа, сликара.
КС-20.
Откуп.

29. Краљ Милан са свитом у Цариграду = Le roi 
Milan avec Sa suite à Constantinople
Књижара Рајковића и Ћуковића
1900?, Београд 
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм 
На аверсу одштампано: Краљ Милан са свитом у Ца-
ри граду – Le roi Milana vec Sa suite à Constantinople.
КС-12
Откуп.

28

29

30
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32. Краљице Наталије свечан долазак у Београд: 
Спев Србина – Милоша Грабовачког
Милош Грабовачки
Штампарија Србина – Милоша Грабовачког
1895, Земун 
Папир, штампа, 16 цм 
КС-4
Откуп.

33. Афоризми краљице Наталије
Наталија Обреновић
Штампарија код „Просвете”
1897, Београд
Папир, штампа, 19 цм, 31стр.
КС-26
Откуп.

Наталија Обреновић

31. Отаџбина, лист за књижевност, науку, 
друштвени живот
Трећа година, књига седма. Свеска 25, 26, 27 и 28
Власник и уредник Владан Ђорђевић
Државна штампарија 
1881, Београд

Папир, платно, штампа, коричење, 23,2 цм, 636 стр.
На предњој корици утиснут монограм у златотиску: 
НО (Наталија Обреновић) изнад круна. Лево од на-
словне стране текст са печатом од црвеног во ска: 
Дар Од њенога Величанства Краљице Срп ске Ната-
лије, Кости Стојановићу ученику IV разр. алексин, 
к. гимн. за одлично учење и примерно владање. При-
времени директор Дим.(итрије) Довијанић, К. Бр. 
141, 28. јуна 1882. год. У Алексинцу3 
КС-47
Откуп.

3   Мало је познато да је краљица Наталија Обреновић, док је била у Ср-
бији на крају сваке школске године поклањала књиге најбољим ђацима 
и то у свим српским школама.

31 32
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34. Светла госпођица Наталија Петровна Кешко: 
Заручница Његове Светлости књаза српског
Позитив, смеђ
17 х 11,2 цм
КС-13
Откуп.

35. Наталија Обреновић
Милан Јовановић
Београд
Позитив, смеђ, златотиск
10,8 х 6,7 цм.
КС-14
Откуп.

33 34

35
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Папир, штампа, 18,3 цм, 48 стр. са цртежима
18,3 х 12,5 цм.
КС-37
Откуп.

38. Das Ende der Obrenovitch. Beiträgde zur Geschi-
chte Serbiens 1897–1900
Von dr Vladan Georgevitch/Др Владан Ђорђевић
Издавач S. Hirzel (C.G.Röder G.m.B.H.)
1905, Leipzig
Папир, штампа, 23,5 цм, (3), 616 стр.
КС-39
Откуп.

39. Управитељеве белешке. Књига I.
Година 1900 и 1901.
Божо К. Маршићанин

Александар Обреновић

36. Убиство Краља Александра или спас Србије. 
Историска бележка данашњих дана по аутен ти ч-
ним изворима прибрао и написао Драгослав
Драгослав
Прва електрична народна штампарија
1903, Београд
Папир, штампа, 22 цм х 15 цм, 190 стр.
КС-23
Откуп.

37. Крвава ноћ у Београду (29. мај 1903. године). По 
причању завeреника Константина Брадваровића
Б. Константиновић
Српска штампарија дра Светозара Милетића 
1903, Нови Сад

36

37
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Издање аутора. Штампарија Д. Димитријевића 
1907, Београд
Папир, штампа, 20,5 цм, 165 стр.
КС-40
Откуп.

40. Управитељеве белешке. Књига II.
Година 1902 и 1903.
Божо К. Маршићанин
Штампарија Д. Димитријевића
1907, Београд
20,5 цм, XVI, 186 стр.
КС-41
Откуп.

40

38

39
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Драга Обреновић

42. Uj Idők Szépirodalmi, mûvészeti és társadalmi 
képes hetilap
Год. IX, бр. 26, 21. јун 190З. 
1903, Budapest. 
Папир, штампа, 30,5 цм, 565-584 стр. 
КС-30
Откуп.

43. Konigin Draga das Lernangnis von Serbien oder-
der Konigsmord Belgrad
Sensationsroman aus der Gegenwart
Штампа и издање A. Weichert
1903, Berlin. 
Папир, штампа, 22 цм, стр.193-216 стр.
КС-25
Откуп.

41. Le Petit Journal (Мали дневник)
Soup d’Etat en Serbie (Државни удар у Србији). Le 
Roi fait arreter les deux regents (Краљ хапси два на-
месника)
Но. 128 – 6. мај 1893.
1893, Париз
Папир, картон, штампа, колорисање, каширање
31 х 26,8 цм
Недељна новина.
Краљ Александар Обреновић стоји, а између два 
вој  ника су два његова намесника Јован Ристић и ге-
не рал Јован Белимарковић.
КС-48
Откуп.

41

42
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44. Трагична љубав краљице Драге
Божидар С. Недељковић – Рочкоман
Београд - Осијек, 1937. 
Папир, штампа, 19,3 цм, 296 стр.
Библиотека „Хрватског листа” књига 13.
КС-19
Откуп.

45. Konigin Draga von Serbien Краљица Драга Об-
реновић од Србије
Разгледница, црно-бела 
14 x 9 цм
КС-15
Откуп.

43 44

45
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гиња Љубица М. Обреновић, кнез Милан М. Обре-
новић, кнез Михаил М. Обреновић, Јован Т. Обре-
новић, Јеврем Т. Обреновић.
КС-3А

Здања и објекти

46. Дворац у Такову
9 х 11,5 цм
Репродукована фотографија, позитив смеђ, картон
На полеђини рукопис графитном оловком: Развали-
не таковског двора.
КС-3
Откуп.

Култура сећања

47. Обреновићи. Кратко начертанѣ житія члано-
ва ове княа жеске породице. Са шесть литогра фи-
раны образа 
Превео Д(р) К(арло) П(ацел)
Штампарија Јерменског манастира 
1852, Беч 
Папир, штампа, 23 цм, 38 стр.
У књизи се налази шест литографија које је на цртао 
Анастас Јовановић а штампао И. Рау у Бечу. Ликови 
на литографијама су: Кнез Милош Обре новић, кње-

46

47
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Откуп.
50. Србија (1804–190З). Народ и Династије
Аца Миловановић
Издање аутора, штампарија С. Хоровица 
1903, Београд 
Папир, штампа, 20,5 цм, XVI, 44 стр.
КС-27
Откуп.

51. Подаци и разлози за споменик
Ђорђу и Милошу
Марко Стојановић, адвокат
Издање аутора, штампарија Д. Димитријевића, 
Иван-бегова улица број 1. 
1904, Београд

Откуп.
48. Обреновићи и Србија
Државна штампарија
1868, Београд
Папир, штампа, 19,2 цм, 14 стр.
КС-29

Откуп.
49. Грађа за историју уметности у Србији у трећој 
четвртини XIX века. /Део/ III: Пројекти за споме-
ник почившем Књазу Михаила Обреновића III. 
Од Михаила Валтровића.
Михаило Валтровић
Штампарија Н. Стефановића и дружина
1874, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 33 стр.
КС-7

48

49
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Папир, штампа, 20,5 цм, 90 стр.
Посвета аутора: Господину Давиду Л. Симићу трго в -
цу знак поштовања Марко Стојановић, 19. 7. 1904, 
Бео  град.
КС-6
Откуп.

52. Поријекло и кратак преглед владавине дина-
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Баштински трагови Обреновића
у музејским, архивским и библиотечким

збиркама Црне Горе

Дејан Вукелић, МА



У овом прилогу сабрани су резултати истражи-
вања којим су обухваћена материјална сведочанст-
ва која говоре о владарској породици Обреновић, а 
по храњена су у јавним збиркама Црне Горе. Наши 
на пори били би умногоме подривени да нису наи-
шли на предусретљивост управе и стручног кадра 
музејских и других установа културе, којима све-
срдно захваљујем на дозволама за публиковање и 
фо то графисање архивске грађе и дела музеалија, 
од којих се значајан број по први пут представља 
стру  ч ној и широј јавности. Посебну захвалност на 
колегијалности и стрпљењу изражавам службени-
цима Народног музеја Црне Горе на Цетињу, музеј-
ској саветници – етнологу Татјани Јовић и кусто су 
– историчару Петру Лекићу, те стручном особљу 
Библиотечко-архивског одјељења. Њихова подрш-
ка уто лико је већа уколико се има у виду да се преко 
две трећине каталошки обрађених јединица односи 
управо на предмете из фундуса цетињских музеја. 

Драгоцену помоћ и подстицај у прикупљању ре-
ле вантног материјала пружили су и делатници дру-
гих институција јавне меморије којима такође упу-
ћујем изразе дубоке захвалности: Миленији Вра чар 
(Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црно-
јевић”, Цетиње), кустоскињи – историчарки уметно-

сти Александри Симеуновић (Музеј града Пера ста), 
кустосу – историчару др Вукићу Илинчићу (Му зеј 
Марка Миљанова на Медуну), музејском са  ве тни-
ку – историчару Божидару Ђондовићу (Му  зе ји и га-
лерије Подгорице), Марјану Миљићу (Би блиотека 
Историјског института Црне Горе у Под го рици), 
ку стосу – историчару Перу Радоњићу (За ви чајни 
музеј у Даниловграду), др Бранку Банови ћу – етно-
логу и директору Завичајног музеја у Пљевљима, 
му  зејском саветнику – историчару Здравку Ми ни-
ћу (Музеј Бијело Поље), Виолети Фолић – директор-
ки Полимског музеја у Беранама и Софији Јеловац 
(Народна библиотека „Стеван Самарџић” у Пљев-
љима).

На дозволи за објављивање фотографија из зби-
р ке Народне библиотеке Србије захвалност иде уп-
равнику Ласлу Блашковићу и Маши Милора довић, 
начелници Одељења посебних фондова НБС. Нај-
зад, у разрешењу недоумица око атрибуирања ме-
даљарских радионица за поједина одликовања из 
колекције Народног музеја Црне Горе и Музеја гра-
да Пераста својим саветима несебично су помо гли 
фалериста Томислав Мухић из Загреба и класични 
филолог и хералдичар Коста Ђ. Кнежевић из Бео-
града, на чему им најсрдачније захваљујем. 
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Колекције имају то магично својство да могу по-
сведочити о навикама својих поседника, обезбеђу-
јући им трајање које далеко премашује оквире јед-
ног просечног животног века. Због тога оне у исто-
рији музеализације и завређују позицију парадиг-
ми памћења.1 Предмети, баш попут (историјских) 
ли  чности, захтевају да буду сагледани холистички 
– у свој својој целовитости и уз уважавање свих 
ко  нотација које су у њих уткане, јер се само на тај 
на чин предупређују једностране и непримерене 
интер   претације и потенцијалне злоупотребе у идео-
лошке сврхе. Отуда овај прилог започињемо нешто 
подробнијим историјским освртом о везама вла -
дарске породице Обреновић са Црном Гором, неоп -
ход ним зарад бољег читања и разумевања значе њ-
ских слојева укупно 202 каталошке јединице које се, 
директно или посредно, тичу свргнуте српске ди  на-
стије, а чине их архивска грађа, књиге и музеали-
је из десет баштинских установа Црне Горе које су 
нашле место у овом тому.

Србија Обреновића и Црна Гора
Петровића Његоша

Може се рећи да су Петровићи Његоши црногор-
ски пандан Обреновићима, ако ни по чему другом, 
онда по томе што су и једни и други у повесницу 

упи сани као установитељи модерне државе Србије, 
односно Црне Горе, са свим најзначајнијим инсти-
туцијама, међународним признањима и територи -
јалним проширењима које је та позиција подра зу-
мевала. Односи између двеју владарских кућа били 
су све само не монотони, и варирали су од фаза нај-
интензивније сарадње у доба кнеза Михаила и срп-
ско-турских ратова 1876–1878, до периода када су 
заједничке топовске канонаде углавном замениле 
ми рнодопске међудинастичке тензије и ривалства, 
по себно изражена током краљевања Милана и 
Алек  сандра Обреновића. Онда када, из повређених 
су јета, сами нису предузимали конкретније кораке 
по питању међусобног зближавања Србије и Црне 
Го ре, једне на друге упућивали су их нераскидиве 
спо не народа раздвојеног Новопазарским санџаком, 
при  тисци јавног мњења, османска претња, спољно-
политичке околности и низ других историјских чи-
нилаца.

Преписку са Петром I Петровићем Његошем за-
почео је још маја 1809. руднички војвода Милан Об-
реновић, обавештавајући га о току Првог српског 
устанка и истовремено га позивајући на заједнич-
ке акције против Османлија.2 Кореспонденцију је 
наставио кнез Милош, од кога ће црногорски ми-
тро полит дознати да су се, под његовим вођством, 
устаници по други пут дигли на оружје против Ос-
манске империје, наставивши тако процес којем је 

Баштински трагови Обреновића
у музејским, архивским и библиотечким

збиркама Црне Горе

1   D. Bulatović, „Muzej kao slika svijeta?: povodom tematskog izbora teksto-
va iz teorije i istorije muzealizacije”, GNMCG, n. s. 2 (2005–2006), 109.

2   Односи Србије и Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, прир. П. Поповић, 
Београд, 1987, 13–17. 
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укључивала 5.000 пушака, осам брдских топова, као 
и слање официра са задатком да подуче црногорске 
артиљерце у руковању брдском батеријом.7 Убрзо је 
уследио и тајни војно-политички уговор, закључен 
23. септембра (5. октобра) 1866, чији се други члан 
тицао династичког питања. Уговор је предвиђао да 
се у случају уједињења српског народа, за владаоца 
нове државе изгласа кнез Михаило, а да се црного-
рском књазу заузврат обезбеди ранг принца вла-
дајуће породице, политичке и материјалне повла с-
тице и првенство у наслеђивању престола уколико 
кнез Михаило не би имао мушког потомка.8 Сара-
дњу двају владара продубило је и духовно срод-
ство, то јест, стара институција кумства. Кнез Ми-
хаило је прихватио да буде крштени кум трима 
нај старијим кћеркама књаза Николе: Зорки (која је 
на крштењу добила име Љубица), Милици и Ана-
стасији – Стани.9 „Само још велики ауторитет Књаза 
Михајила и знатна помоћ коју је он Црној Гори пру-
жао, уздржавали су привидност добријех одно шаја 
српских Књажевина. Смрћу Књаза Михајила и то је 
престало”,10 пише војвода Симо Поповић, секретар 
и блиски сарадник црногорског владара. 

За књаза Николу „топчидерска катастрофа” по-
слу жила је као формални изговор да одредбе Уго-
вора, којим је невољно пристао на политичку суп-
ре матију Србије и примат династије Обреновића 

утицајни немачки историчар Леополд Ранке (Leo-
pold von Ranke) наденуо име Српска револуција.3 
Си   но   вац и наследник Петра I Петровића, владика 
Ра ди воје – Раде Томов је испрва у родоначелнику 
ди  на стије Обреновића препознао очинску фигуру, 
мо лећи га да га помаже „отеческим и благоразум ним 
сав јетима”, али су се убрзо јавила размимоила жења 
у држању спрам Турака, с којима млади Његош ни је 
био тако вичан да преговара као кнез Милош.4 

Док је Црна Гора функционисала као теократска 
држава, династичко питање није било камен спо-
тицања у односима са Србијом. Веровало се да ће, 
уколико дође до уједињења, световна власт припа-
сти србијанској династији, а духовна цетињским 
митрополитима, међутим чином проглашења Да-
ни ла I за књаза Црне Горе 1852 – чином којим су 
Петро вићи Његоши заувек одложили владичанску 
одеж ду – међудржавни односи све више постају та-
лац династичких подела.5 С тим у вези, црногорски 
министар иностраних дела, Гавро Вуковић, подсећа 
на изјаву Илије Гарашанина, „који је изрекао кад се 
је књаз Данило закњазио умјесто да се завладичио, 
да је то највећа несрећа за Србију и за српство”.6 
Ди спаритети нису одмах дошли до изражаја јер су 
их одгодили оружани сукоби против Османске им-
перије. 

У годинама након Омер-пашиних казнених екс-
педиција 1862, које су опустошиле Црну Гору, Срби-
ја је на Цетиње упутила значајну војну помоћ, која је 

3   Р. Љушић, Тумачења српске револуције у историографији 19. и 20. ве-
ка, Београд 1992, 14–16. За шире тумачење процеса српске револуције: 
Исти, Историја српске државности. Књ. 2, Србија и Црна Гора: но вове-
ковне српске државе, Нови Сад, 2001, 54–104. 
4   Љ. Дурковић Јакшић, Србијанско-црногорска сарадња (1830–1851), 
Бео град, 1957, 9–20; Р. Љушић, Историја српске државности, 370.
5   Р. Љушић, Историја српске државности, 371; С. Поповић, Мемоари, 
Цетиње – Подгорица, 1995, 305–306, 308.
6   Г. Вуковић, Мемоари, II, Цетиње, 1996, 377.

7   НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1585, 10. јун 1866; Односи Србије и 
Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, 239–242; Ž. Andrijašević, Dinastija Pet -
rović Njegoš, Podgorica – Beograd 2016, 453; С. Степановић, „Писмо кња-
за Николе кнезу Михаилу поводом војних ствари”, Архивски запи си: 
часопис за архивску теорију и праксу, 2 (2014), 211–214.
8   Ž. Andrijašević, н. д., 442; С. Поповић, н. д., 305; Р. Љушић, Историја 
српске државности, 373.
9   Добијањем сина, престолонаследника Данила, књаз Никола је напу-
стио кумство са Обреновићима и за новог кума изабрао руског цара 
Александра II: Р. Љушић, Историја српске државности, 372.
10   С. Поповић, н. д., 313.
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цар Александар III наздравља као „једином искре-
ном и вјерном пријатељу Русије”.14 Подршка моћ-
не заштитнице огледала се и у издашним дарови-
ма, од којих је највећи симболички капитал доно-
си ла са  бља у, наводно, некадашњем поседу краља 
Милу ти на, коју је црногорском владару још раније 
(1869) уручио Александар II.15 Дотични артефакт 
– да нас у власништву Народног музеја Црне Горе 
– импоновао је књазу до мере да је постао незао-
билазни део његове владарске репрезентације, чи-
јим истицањем је желео себе да представи као на-
стављача крунисаних глава лозе Немањића. Отуда 
се он није могао лако привићи на сазнање да је 22. 
фебруара 1882. титулу првог српског нововековног 
краља понео дотадашњи кнез Милан.16 Била је то 
аустријска награда четвртом владајућем Обренови-
ћу за потписивање Тајне конвенције (1881) којом је 
Србија стављена у зависан положај у односу на свог 
утицајног северног суседа.

Годину дана по прогласу Краљевине Србије, са 
Цетиња је одјекнуо „проглас” о удаји најстарије 
кња жеве кћери Зорке, кумчета кнеза Михаила, за 
претендента на српски престо, кнеза Петра Кара-
ђор  ђевића. Тај брак је усложнио ионако замрше-
не династичке односе, подгрејавши омразу из ме ђу 
кра  ља Милана и књаза Николе.17 Поврх свега, црно-

спрам Петровића Његоша, прогласи „мртвим сло-
вима на папиру”.11 Међутим, заједнички спољни 
не пријатељ и акције сународника у Босни и Херце-
говини (Невесињска пушка 1875) поново ће поста-
ти кохезиони фактор између Србије и Црне Горе у 
доба српско-турских ратова 1876–1878, резултира-
ју ћи Војничком конвенцијом и Тајним уговором о 
савезу, ратификованим 3. (16) јуна 1876. у „Млетци-
ма” (Венецији). Ондашња штампана продукција из-
дашно је популарисала идеју династичког јединства 
или конкордије, додатно подупрету пратећим про-
пагандним визуелним материјалом који је требало 
да подстакне патриотски сентимент и ширу моби-
лизацију у борби за национално ослобођење.12 Ка-
да је оно коначно уследило, настављене су трзавице 
између дојучерашњих ратних савезника, сада ме-
ђу народно признатих држава Србије и Црне Горе. 
Њих је у новим околностима поларизовао и девет-
наестовековни „хладни рат” који је пламтео између 
Петрограда и Беча, односно различите стране које 
су у том „рату” заузели. 

Због идеје Велике Бугарске коју је Русија науш трб 
Србије заговарала мировним нацртом у Сан Сте-
фану 1878. (који је претходио Берлинском кон гре-
су), кнез Милан је преко ноћи од русофила постао 
аустрофил, док је Србија потпала под аустријску 
сферу утицаја а да то није ни желела.13 Црна Гора, 
на другој страни, постаје најпоузданије упориште 
руске политике на Балкану, а сам књаз Никола ми-
љеник императорског дома Романових, коме лич но 

11   Ž. Andrijašević, н. д., 443–445; Р. Љушић, Историја српске државности, 
373–375.
12   И. Б. Борозан, „Политичка употреба слике: династичка конкордија 
Об реновићи-Петровићи”, ЗНМБ 20/2 (2012), 226–227, 247–278, сл. 8–10. 
13   С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, II, Београд, 1934, 207–208; 
С. Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу векова – сукобљени 
светови, Београд, 2011, 342.

14   Ž. Andrijašević, н. д., 504–505. 
15   Ј. Б. Маркуш, Краљевина Црна Гора: споменица јубилеја 1910, Цетиње 
2010, 164, 193; Д. М. Вукелић, Баштина као колатерална штета смене 
титулара: превратнички вандализам и његове херитолошке последице, 
мастер рад, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, 
Београд, 2012, 51.
16   Н. Ражнатовић, „Књаз Никола и проглашење Милана Обреновића 
за краља Србије 1882”, ИЗ, 3 (1966), 515–521; М. Војводић, „Политика 
Ср бије према Црној Гори 1878–1903”, у М. Дашић (ур.), Краљ Никола – 
ли чност, дјело и вријеме, I, Подгорица, 1998, 67. 
17   Потанко у: Н. Ражнатовић, „Женидба кнеза Петра Карађорђевића 
и црногорско-србијански односи”, ИЗ, 3 (1965), 469–490; М. Јовићевић, 
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ра били су коректни и нису достизали онај степен 
острашћености и анимозитета као што је то био 
случај са краљем Миланом. Млади, једва пунолет-
ни краљ се први пут сусрео са црногорским књазом 
на погребу цара Александра III 1894,20 а две године 
касније дошло је до званичних владарских визита – 
првих од како постоје Србија и Црна Гора, најпре у 
Београду, а затим на Цетињу. 

Етикеција и владарска хијерархија диктирали су 
да Његово Височанство књаз први начини посету 
Његовом Величанству краљу.21 Након што је у Мо-
скви присуствовао крунисању свог кума цара Ни-
колаја II, и пошто се у Бечу састао са Францом Јо-
зефом, Београд је био наредна станица на европ с-
ком grand tour-у књаза Николе. Посета натемпира на 
баш на Видовдан, 28. јуна 1896. године, послу жила је 
као одлична прилика за зближавање двају владара. 
Велики српски празник постао је интегративни то-
пос око којег се сабира национ и којим се не само 
чу ва и оживљава историјско сећање на кнеза Лаза-
ра и косовски удес, већ се њиме „спаја садашњост и 
будућност у функцији наративног тока на  ционалне 
линеарне прогресије.”22 С тим у вези, на  рочит ути-
сак морао је оставити призор књаза Ни  коле и кра-
ља Александра како заједно клече на све ча  ном по-
ме ну косовским јунацима у Саборној цркви, у којој 
се црногорски књаз такође покло нио сени ма свог 

го р ски књаз је, преко министра српске владе Чедо -
ми ља Мијатовића, с којим се састао у Бечу, пре  д-
ло жио краљу да се прихвати кумства, што је овај 
ка тегорички одбио, између осталог, и јер је важе -
ћим Уставом из 1869. (члан 10, став 4) на породи цу 
Карађорђевић било бачено проклетство, због уме  -
шаности у убиство кнеза Михаила које јој је ста-
вљано на терет.18 

Супротно дугорочном позитивном ефекту који 
политички бракови обично доносе, у укупном салду 
најмање користи од цетињске свадбе 1883. имали су 
заправо Његоши. Никола I је мудром и препреде-
ном политиком успео да издејствује за Црну Гору, 
себе и свој владарски дом бројна и импресивна по-
стигнућа, али је овај потез, ван сваке сумње, спадао 
у најмање промишљене и далековиде. Желећи да 
уздрма Миланов трон, црногорски суверен је само 
ослабио позиције сопствене куће, а у корист ново-
печеног зета и династије Карађорђевић.19 

Видовдан 1896. и Ђурђевдан 1897.

Изненадном абдикацијом краља Милана марта 
1889, те доласком његовог сина Александра на власт, 
сарадња србијанског и црногорског двора добија 
на замајцу, и премда ће је и даље оптерећивати ди-
настичке суревњивости, лични односи двају вла да-

Вјенчања на црногорском двору, Београд – Цетиње 1990, 65–75; Д. Жи-
војиновић, Краљ Петар I Карађорђевић – живот и дело. Књ. 1, У изгнан-
ству 1844–1903. године, Београд, 1994, 242–268; М. Војводић, н. д., 68; С. 
Поповић, н. д., 337–339.
18   Д. Живојиновић, н. д., 242–243; С. Г. Марковић, Гроф Чедомиљ Ми-
јатовић: Викторијанац међу Србима, Београд, 2006, 198; Моје успо ме не 
/ Краљица Наталија Обреновић, прев. И. Павловић, прир. Љ. Тргов че-
вић, Београд, 2006, 130.
19   Р. Љушић, Историја српске државности, 377; упор. Ž. Andrijašević, 
н. д., 509–510.

20   Књаз Никола је понео веома позитивне утиске о краљу Александру, 
истакавши његову отвореност, лепе манире и реторичке способности: 
С. Рајић, н. д., 211.
21   Као старији монарх и припадник старије владарске куће, књаз Ни-
кола је испрва одбио да први начини посету, али је због нижег владар-
ског ранга на крају попустио, уз услов да краљ први изрази жељу да 
присуствује прослави јубилеја два века династије Петровић Његош: Ч. 
Попов и др., Историја српског народа. Књ. 6, Од Берлинског конгреса до 
уједињења: 1878–1918, Београд, 1983, 215; Р. Љушић, Историја српске 
државности, 377; С. Поповић, н. д., 367.
22  И. Б. Борозан, н. д., 228.
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у непосредној близини морске обале, у коме је – пре 
него што је постао летња резиден  ци ја Петровића 
Ње гоша – резидирала породица Кара ђорђевић по-
сле женидбе кнеза Петра са кња гињом Зорком.26 Уз 
звуке почасних топовских плотуна и клицање на-
рода, висока делегација Краље вине Ср бије се потом 
са својим домаћинима упутила, преко Вирпазара и 
Ријеке Црнојевића, ка Цетињу где је при ређен ве-
лики спектакл у којем је учешће узело неколико хи-
љада људи.27

Ефемерни спектакли – краткотрајне артифици-
ране јавне свечаности, визуелно препознатљиве по 

„свијетлог брата и кума” кнеза Михаила,23 око чије 
личности се већ увелико исплела обимна хаги огра-
фија и мит о националном хероју спаси тељу.24 

Остали акценти књажеве посете: пут парадним 
колима до двора уз овације непрегледне масе наро-
да, војне почасти уз интонирање црногорске химне, 
аудијенција код краљице Наталије у вести билу Ста-
рог конака, беседа митрополита Михаила, разме  на 
владарских здравица, посета Српској краљев  ској 
ака демији, Дому Светог Саве, Народ ној библио  те-
ци, На родном музеју, Народном позори шту, Великој 
дво рани Коларчеве задужбине, Војној акаде мији, 
по сма трање дефилеа трупа на Бањичком пољу, доде-
ла одликовања, проглашење Николе I власником IX 
пе   шадијског пука, обилазак „камаре” у којој је кнез 
Милош умро и народно славље у Топчидеру – све 
је све дочило у прилог тврдње да „откад је Биогра да 
величанственије светковине није било од ове.”25 

На ред је потом дошла краљева посета Црној Го-
ри. Недуго пре сусрета подно Ловћена, успоставље-
ни су званични дипломатски односи између Србије 
и Црне Горе. На Цетињу је отворено Српско послан -
ство, а дужност првог опуномоћеника краља Алек -
сандра Обреновића припала је генералу Јеврему Ве -
лимировићу. Краљ је дошао специјал ним паробро-
дом из Ријеке, приспевши раном зором, 21. априла 
(4. маја) 1897. у Бар, где га је доче као престолона с-
ље дник Данило. Предахнули су у дворцу Тополица 

23   Исто, 229; С. Јовановић, Влада Александра Обреновића. Књ. 1 (1889–
1897), Београд, 1929, 334.
24   М. Тимотијевић, „Мит о националном хероју спаситељу и подизање 
споменика кнезу Михаилу М. Обреновићу III”, Наслеђе IV (2002), пос. 
45, 48.
25   Г. Вуковић, н. д., II, 397–406; „Дочек Њ. В. Господара у Биограду”, Глас 
Црногорца 25, 19. јун 1896, 1–3; С. Поповић, н. д., 373; И. Б. Борозан, 
н. д., 229–230; М. Ф. Петровић, „Посета књаза Николе Петровића Бео-
граду”, у: М. Дашић (ур.), Краљ Никола – личност, дјело и вријеме, I, 
Под горица, 1998, 276–277.

26   Име „Тополица” књаз Никола наденуо је здању у част Карађорђеве 
Тополе. Тополички дворац спада у најмонументалнија остварења про-
фа ног градитељства у Црној Гори у XIX веку, а грађен је у еклектичком 
ду ху, по пројекту дворског архитекте, Трогиранина др Јосипа Сладеа 
(1885). Кнез Петар је вилу продао свом тасту највероватније око 1894. 
Ви ше у: V. Kasalica, T. Jović, „Spomenički kompleks dvorskih objekata kralja 
Nikole u Baru”, GNMCG, n. s. 5 (2009), pos. 41, 43–44; Isti, Dvorski kompleks 
kralja Nikole I u Baru, Bar, 2009; такође види: М. Јовићевић, н. д., 73.
27   Г. Вуковић, Мемоари, II, 412–413.

Зграда бившег српског посланства на Цетињу,
данас Етнографски музеј, фото: Д. В, јануар 2018. 
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ницу подигнута је тријумфална капија окићена 
вен цима, тробојкама и државним грбовима Србије 
и Црне Горе, а над њом, као и на Двору престо ло-
насљедника Данила, развијене су дворске заставе 
са девизом Обреновића Време и моје право, данас 
похрањене у Збирци застава Музеја краља Николе 
на Цетињу (кат. бр. 60–61). Топовске салве са Табље, 
куле на узвишењу изнад Цетињског манастира, и 
звоњава свих цркава огласили су долазак „потомка 
славнијех Обреновића”, ког је књаз Никола доче-
као у униформи свог србијанског пука, са млађим 
сином Мирком, док га је књагиња Милена поздра-
вила на вратима двора.31 Следећег дана, митропо-
лит Митрофан Бан служио је благодарење с мно-
гољествијем за краља и у част рођендана књагиње 
Милене, а затим је свечани дочек уприличен испред 
Дјевојачког института царице Марије, где је једна 
од ученица уручила поклон за краљеву мајку На та-
лију – јастук у зеленој кадифи и златовезу и једну 
извезену мараму.32 

Трећи дан посете био је у знаку прославе Ђур-
ђевдана, крсног имена Петровића Његоша. Сем под-
разумеваних црквених церемонија, краљ Алексан-
дар је присуствовао великој војничкој смотри на 
Обилића пољани и ватромету који је приређен у ве-
черњим часовима. Посебну атракцију представљао 
је колосални монограм „А I” истакнут изнад куће 
Поповића,33 који је најочитије вербализовао идеју 
династичке слоге, баш као и остали, мање претен-

амблематским сликама, декорацијама и привре ме-
ним архитектонским инсталацијама, показали су 
се као ефикасно средство популарисања владара и 
владајуће династије и успостављања приснијег дија-
лога са поданицима.28 Они су у XIX столећу одра жа-
вали ону врсту полета с којом би се, у данашњим 
оквирима – у којима државници одавно више нису 
хероји – још једино могао мерити ентузијазам на 
престоничким улицама у часу дочека спортских 
трофејаша.29 Ако приде узмемо у обзир да је спек-
такл на Цетињу 1897, као и онај београдски годину 
дана раније, имао за циљ да подвуче идеју динас-
тич ке конкордије Обреновића и Петровића Њего-
ша,30 оту  да је и његов учинак имао још наглашенији, 
двос тру ки карактер.

У краљеву част, а у исти мах зарад консолидације 
књажевог ауторитета, на улазу у црногорску престо-

Дворац Тополица у Бару, фотографија,
аутор Бранко Маљевић, снимак из 2010.

28   M. Timotijević, „Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i 
Mihajla Obrenovića”, Peristil 31–32 (1989), 305–307. 
29   Д. М. Вукелић, н. д., 45–46.
30   И. Б. Борозан, н. д., 232–233. 

31   Распоред о дочеку Његовог Величанства Краља Србије Александра I, 
Цетиње 1897; доступно на: http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Plakati_i_
dokumentacioni_materijal/Objave_i_proglasi_srpskih_kraljevskih_
dinastija/Obrenovici/PL-149-003#page/0/mode/1up [приступљено 27. ја-
нуа ра 2018]; „Свијетли дани”, Глас Црногорца 17, 26. април 1897, 1–2; С. 
Поповић, н. д., 374.
32   „Свијетли дани”, Глас Црногорца 17, 26. април 1897, 2.
33   Исто.
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зио пијетет према почившем црно горском вла дици 
и господару, на наликујући начин на који је књаз 
Никола одао пошту кнезу Михаи лу у београд ској 
Са борној цркви.37 Испред гробнице влади ке Данила 
начињен је први познати фотогра фски снимак два ју 
владара, о чему ће више речи бити у делу који тре-
тира збирке Музеја краља Николе. 

Током боравка на Цетињу организован је и при-
годан бал који је Александар Обреновић отворио са 
шеснаестогодишњом књагињицом Ксени јом.38 То 
је подгрејало нагађања око тога да ли ће избор бу-
дуће невесте краља Србије пасти управо на Ксенију, 
што је, уосталом, био предлог који је имао благо-
слов русофилски настројене краљице Наталије и 
значајног дела политичке елите обеју земаља, изу-
зи мајући књагињу Милену и струју окупљену око 
љутог Николиког ривала екскраља Милана.39 Међу-
тим, тачку на спекулације ставио је сам краљ, кога 
чари црногорске принцезе нису привукле ни упола 
колико чари удовице и бивше дворске даме краљи це 
Наталије, Драге Машин,40 која је у том периоду већ 
постала господар његових симпатија и наклоности.

Сенку на „братски састанак под Ловћеном” ба-
циле су и несугласице око поделе интересних сфера 
између Србије и Црне Горе. Предмет спорења био је 

циозни краљеви монограми са монтираних дирека, 
на којима су били „упаринговани” са иницијалом 
кња жевог имена „Н I”.34 Последњег дана боравка, 
дво јица суверена успела су се на Орлов крш, где је, 
поводом 200-годишњице владавине куће Петрови-
ћа Његоша, откривен маузолеј њеном родоначелни-
ку Данилу Шћепчевом, рађен према нацрту кња-
ги њице Јелене, будуће краљице Италије.35 Књаз је 

ти ме сугерисао краљу Александру извор свог леги-
ти митета,36 саобразно поруци коју је, у односу пре-
ма Николи I, носила прошлогодишња визитаци ја 
меморијалне собе кнеза Милоша у Топчи дер ском 
конаку. Војвода Гавро Вуковић помиње у сво јим ме-
моарима и један краљев превид: наиме, он је на Ор-
лов крш дошао без пригодног венца којим би изра -

Маузолеј владике Данила на Орловом кршу, почетак 
XX века, разгледница, 14 x 9 цм, издање Књижаре П. М. 

Калуђеровића, Народни музеј Црне Горе, Цетиње

34   И. Б. Борозан, н. д., 233.
35   „Споменик на Орловом кршу”, Глас Црногорца 41, 6. октобар 1897, 
4; T. Samardžić, „Nadgrobni spomenik Vladici Danilu na Orlovom kršu”, 
GNMCG, n. s. 5 (2009), pos. 28.
36   И. Б. Борозан, н. д., 234.

37   Г. Вуковић, н. д., II, 418.
38   С. Поповић, н. д., 375.
39   Р. Перовић, „Око женидбе краљa Александра Обреновића (из српско-
црногорских односа)”, Записи, XX (1938), 211–213; С. Јовановић, Влада 
Александра Обреновића. Књ. 1 (1889–1897), 393–396, 419; Н. Ражнатовић, 
„Посјета књаза Николе Београду 1896. и краља Александра Цетињу 
1897. године”, ИЗ 2 (1968), 205; Г. Вуковић, н. д., II, 395, 430–434; С. Попо-
вић, н. д., 374; A. Kapičić, Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, Ceti-
nje 2003, 97–99; А. Столић, Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 
63–68; С. Рајић, н. д., 284; Иста, „Краљица Наталија и Русија – од раз во-
да до преверавања”, Српске студије, 4 (2013), 248–250.
40   О томе у најпотпунијој биографији краљице Драге: А. Столић, н. д., 
44–46. Такође види: С. Јовановић, Влада Александра Обреновића. Књ. 1 
(1889–1897), 346–347. 
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ној Гори, с чиме се краљ Александар није сло жио.41 
На другој страни, ни књаз Никола није био спреман 
да се одрекне романтичарске жеље за обновом „ра-
зореног двора” Призрена и „старине миле” које је 
толико опевао и узимао да му по историјском праву 
припадају. На концу, он је спадао у најват реније 
поборнике идеје обнове Душановог царства, делом 
због чињенице да се налазио на челу оног грумена 
земље који је најдуже одолевао турским упадима, 
од миља називаног „Српска Спарта”, а делом јер се 
доказао као постојан монарх, са непрекинутим кон-
тинуитетом власти од 58 година, што га је, уз бри-
танску краљицу Викторију и аустроугарског цара 
Франца Јозефа, уврстило међу европске монархе са 
најдужим владарским стажом. Сем тога, он је био 
изданак лозе старије и од Карађорђевића и од Обре-
новића, па је и то био аргумент који је потезао не би 
ли подвукао да улога „Пијемонта српских земаља” 
припада Црној Гори.42 

Повратком раскраља Милана у политички жи-
вот Србије, односи са Црном Гором су за тили час 
доведени до усијања, после чега су силне лаудаци-
је заједништва, и сви они брижљиво аранжи рани 
сла  волуци по београдским и цетињским улица ма, 
остављали утисак привида и неког новог међудина-
сти ч ког „Потемкиновог села”. Узалуд су краљ Алек-
сандар и црногорски престолонасљедник Данило, 
иначе велики критичар политике књаза Николе пре-
ма Србији, покушавали да превазиђу неспо разуме 
својих очева.43 Њихову нетрпељивост проду била је 

град Призрен који је у симболичком смислу за обе 
државе био профитоносан као једна од престоница 
некадашњег Српског царства. Црногорска страна је 
предлагала да, по ослобођењу старих српских по-
крајина од османске управе, Скопље, крунидбени 
град цара Душана, припадне Србији а Призрен Цр-

Еторе Пеше (Ettore Pesce), Књагињица Ксенија Петровић 
Његош (1881–1952), крај XIX века, фотографија, 

каширана на картон, 20 x 15 цм, Народна библиотека 
Србије, Збирка посебних фондова, инв. бр. Ф 734

41   Ч. Попов и др., н. д., 216; С. Јовановић, Влада Александра Обреновића. 
Књ. 1 (1889–1897), Београд, 1929, 392–393, 417–418; М. Војводић, н. д., 
74–75; Р. Љушић, Историја српске државности, 377.
42   Исто, 213; Ž. Andrijašević, Nacionalna ideologija Nikole I Petrovića Nje-
goša (1860–1878), magistarski rad, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 
Beograd, 1997, 29, 58, 136, 156; Isti, Dinastija Petrović Njegoš, 508. Види 
та ко ђе: Г. Вуковић, н. д. II, 424.
43   С. Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу векова, 266.
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одлука о забрани уласка и насељавања Црно го раца 
у Србију, повлачење српског посланика са Цетиња, 
те неосноване оптужбе које су црногорског књаза 
теретиле за учешће у Ивањдан ском атентату на кра-
ља Милана 1899.44 Напети односи трајали су све до 
женидбе краља Александра са Драгом Машин, која 
је краља Милана послала у политичку прошлост, 
на јавивши уједно заокрет у спољној политици ка 
Ру  сији. „Што нијесу могли ни Књаз ни радикали, 
учиње Драга Машин”, писао је Симо Поповић.45 

Осликовљене претензије и случај 
Константиновић

Својеврсна „игра престола” на релацији Цетиње 
– Београд одразила се и у равни визуелних симбола. 
Један од илустративних, мање познатих примера су 
тзв. жетони (спомен-медаље) од коване бронзе из 
1867. у издању Јована Петрова Бешлина,46 уз које 
су растурани субверзивни леци „Србског народног 
друштва у Црној Гори”. У њима се црногорски на-
род позива да збаци Петровиће Његоше и на њи-
хово место доведе кнеза Михаила, а као повод по-

Јован Петров Бешлин, Жетон са ликом кнеза Михаила, 
1867, бронза, ковање, пречник 2,1 цм,

колекција Косте Ђ. Кнежевића, Београд

Објава Србског народног друштва из 1867,
колекција Косте Ђ. Кнежевића, Београд

44   НМЦГ, БАО, Н I, к. 1898, бр. док. 60, 1. септембар 1898; Односи Србије 
и Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, 871–872; М. Војводић, н. д., 75–76; 
Исти, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 
Бео град 1988, 248; Ч. Попов и др., н. д., 216; Ž. Andrijašević, Dinastija 
Petro vić Njegoš, 510–511; С. Поповић, н. д., 378–382; Г. Вуковић, н. д., II, 
436–439. 
45   С. Поповић, н. д., 382.
46   Јован Петров Бешлин, родом из Карлова у Банату, био је издавач 
српских медаља у Бечу око 1870, а може се претпоставити да је издавао 
медаље и за Кнежевину Србију, или пак посредовао у наруџбинама. По 
свој прилици, радио је уз потпору Уједињене омладине српске, главног 
национално-културног покрета који је био активан између 1866. и 1872. 
О Бешлиновом раду, види у: Н. Тодоровић, Југословенске и иностране 
медаље, Београд, 1964. 
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ла је кћи Александра Константиновића, пуковника 
српске војске. Мој дед по мајци био је унук Го спо-
дар-Јеврема и жене му Томаније (из рода војводе 
Анте Богићевића), по њиховој кћери Анки. Тако је 
жилама моје матере струјала крв Обренови ћа, чи-
ја се лоза угасила 1903. године.”51 Рачуница је отуда 
била јасна. Уз очев благослов, књаз Мирко је преко 
крвног сродника династије чија је позиција у Срби-
ји била, најблаже речено, несигурна, желео да ис-
такне своју кандидатуру на српски престо, што је на 
поменутој разгледници било очигледно и на основу 
представа државних грбова Србије и Црне Горе које 
надвисује краљевска круна. 

Узимајући у обзир наведено, веридба између На-
талије и Мирка претила је да постане нова „јабука 
раздора” у међудржавним односима, са још далеко-
сежнијим последицама од цетињске свадбе 1883, јер 
су сада претензије биле нескривеније, а улог већи 

слу жио је револт због одсуства књаза Николе и 
његове породице у време епидемије колере у Црној 
Гори 1867. године.47 Идејно решење жетона, који 
није обележен уобичајеном Бешлиновом сигнату-
ром „Ј. П. Б.”,48 било је прилагођено тежњама изне-
тим у прокламацији: на предњој страни прика зан 
је леви профил кнеза Михаила, а на полеђи ни грб 
Књажевине Црне Горе. Као древни и постојани ме-
дијум визуелне и правне снаге, манифе стоване уп-
ра во кроз лик владара49 – у овом случају конкурен-
т ске династије – жетон је давао на посто јаности 
прокламацији Српског народног друштва, задајући 
додатне главобоље црногорском суверену.

Но, ни књаз Никола са своје стране, како се да-
ло закључити и из претходних одељака, није оста јао 
дужан. Династичке претензије Петровића Њего ша 
су вероватно најупадљивији ликовни израз доби-
ле на разгледници из 1902, с ликовима књаже вића 
Мир ка и његове заручнице Наталије Константино -
вић.50 Наталија, од милоште звана „Ли ли” (или „Ли-
лика”), била је рођака краља Александра по жен -
ској линији. На генеалогију која ју је повезивала са 
домом Обреновића, осврнуо се, на самом почетку 
својих мемоарских записа, њен и Мирков син, Ми-
хаило Петровић Његош: „Моја мати Наталија би-

47   С. Поповић, н. д., 311–312; Р. Љушић, Историја српске државности. 
Књ. 2, Србија и Црна Гора: нововековне српске државе, 374–375. По ме-
моарском казивању војводе Сима Поповића, књаз Никола је веровао 
да је летак дело архимандрита Нићифора Дучића – чијим залагањем је, 
из ме ђу осталог, закључен Тајни уговор из 1866 – и да је управо Дучић 
наго ворио српску владу на поменути покушај преврата: С. Поповић, 
нав. место.
48   Н. Тодоровић, н. д., 76–77; Иста, „Серија српских медаља и жетона у 
издању Јована Петрова Бешлина”, ЗНМБ 3 (1962), 207–211. 
49   И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа владара у српској визуелној 
кул  тури у 19. и почетком 20. века, докторска дисертација, Београд, 2013, 
пос. 7, 22, 48, 62–63.
50   С. Поповић, н. д., 390, 445; Р. Љушић, Љубави српских владара и поли-
тичара, Ниш, 2006, 310–311. 

51   М. Петровић Његош, Из мојих мемоара, Виндзор (Канада) 1961, 9. 
О сродничким везама Обреновића и Константиновића, ближе у: М. Јо-
вановић Стојимировић, Силуете старог Београда, I, 1987, 204–209; Р. 
Љу шић, Љубави српских владара и политичара, 310–316.

Црногорски књажевић Мирко и књагиња Наталија, 
разгледница, 1902, приватна колекција
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Сан о уједињеној држави предвођеној Петро ви-
ћима Његошима развејаће крвави епилог Мајског 
преврата 1903. који је на српски престо вратио ди-
настију Карађорђевић. На другој страни, брак Ната-
лије Константиновић и књажевића Мирка који је у 
почетку толико обећавао, биће обележен честим 
кри зама и младожењиним аферама, а епидемија ту-
бер кулозе која је однела животе најстаријих синова 
Стевана (1903–1908) и Станислава (1905–1907), те 
ка сније рођени синови Михаило, Павле (1910–1933) 
и Емануел (1912–1928) нису битније зближили суп-
ружнике.58 Као што ни њена много познатија име-
њакиња, краљица Наталија, није толерисала афере 
краља Милана, тако ни књагиња Наталија није мо-
гла довека да прелази преко Миркових невер става. 
Бракоразводна парница је покренута 1917, мада 
формално никада није закључена, јер је књаз Мирко 
преминуо наредне године. Јануара 1920. Наталија се 
преудала за своју прву београдску љубав, белгијског 
грофа Гистона Ерамбо де Дидзела (Gaston Errembault 
de Dudzeele).59

Трећи и једини преживели Наталијин и Мирков 
син, Михаило, закраљен је под регентством своје 
бабе, краљице Милене, након смрти краља Николе 
у егзилу 1921. и пошто је у корист синовца абдици-
рао престолонасљедник Данило, истина, у тренутку 
када је одлукама Подгоричке скупштине 1918. већ 
увелико била стављена тачка на владавину династи-
је Петровић Његош.60 Остаће упамћен као одушев-
љени присталица југословенског јединства, те као 

– сам трон у Београду.52 Случај Константиновић 
ком    пликовали су и нерашчишћени рођачки рачуни 
из   међу краља Александра и пуковника Александра. 
Иако су га мајчини гени везивали за исти Јевремов 
огра нак дома Обреновића, пуковник је био принуђен 
да са породицом напусти Србију и потражи азил у 
Француској, а све због јавних критика на ра чун кра-
љевског пара, нарочито краљице Драге.53 У увре да -
ма није заостајала ни пуковникова супруга Милева 
(рођена Опујић), која је потицала из једне од најуг-
ледних и најбогатих породица тршћанских Ср ба.54 

У циљу ублажавања немилог утиска који је у Бео-
граду оставила вест о орођавању Константиновића 
и Петровића Његоша, књаз Никола је Гавру Вукови-
ћу поверио задатак да убеди краља Алек сан д ра да 
веридба не угрожава династичке интересе Обрено-
вића, и уједно га приволи да као старешина вла дар -
ског дома благослови брак своје рођаке.55 Ми си ја 
војводе Гавра није уродила плодом, јер ју је пре ду-
хитрио рапорт посланика Краљевине Србије на Це-
тињу, уз који је приложена и инкриминишу ћа раз-
гле  дница, као визуелни корпус деликти стварних те-
жњи хвалисавог и нетактичног младожење.56 Премда 
су дипломатске везе настављене, краљ Алек сандар 
од тада више није желео да чује за млади књажев-
ски пар. Венчању на Петровдан, 12. јула 1902. није 
присуствовао представник Краљевине Србије, а та-
кође је изостао кнез Петар I Карађорђевић који је 
одлучно одбацио претензије књажевића Мирка.57 

52   Г. Вуковић, н. д., III, 290–291, 294, С. Поповић, н. д., 388. 
53   С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, III, Београд 1936, 200; Г. 
Вуковић, н. д., III, 293; М. Јовићевић, н. д., 202.
54   М. Јовановић Стојимировић, н. д., 206.
55   Г. Вуковић, н. д., III, 308–309; С. Поповић, н. д., 388.
56   С. Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу векова, 358–359; 
С. Поповић, н. д., 390. М. Јовићевић, н. д., 204–205.
57   С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, III, 201; Д. Живојиновић, 
н. д., 417.

58   М. Јовићевић, н. д., 207; M. Houston, Nikola & Milena: King & Queen of 
the Black Mountain, London 2003, 259.
59   М. Петровић Његош, н. д., 27, 32; М. Јовановић Стојимировић, н. 
д., 206.
60  Ј. Р. Бојовић, „Писмо принца Михаила Петровића краљу Петру 
Другом Карађорђевићу из априла 1942. године”, Стварање: часопис за 
књижевност и културу, 5/6 (1991), 482. 
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Од трију династија које су се надметале за обје-
дињени српски трон, Обреновићи су извукли најде-
бљи крај, сишавши са историјске бине а да притом 
нису оставили директне настављаче династичког 
континуитета. Ипак, браком између праунуке Је-
в ре ма Обреновића, Наталије Константиновић, и 
кња за Мирка – браком којим је осигуран продуже-
так глав  не династичке линије Петровића Његоша 
– омогу ћен је, условно речено, и својеврстан тран-
сфер „крв не харизме” са угашеног владарског дома 
Обре но  вића на црногорску династију чији је акту-
ел  ни ста  ре шина син принца Михаила, Никола II 
Пе тро  вић Његош.

Народни музеј Црне Горе,
Цетиње – Музеј краља Николе

Народни музеј Црне Горе је јавни музеј ком-
плексног типа, који, према Статуту ове установе из 
2012. године,62 укључује четири посебне музејске 
јединице: Историјски музеј – у чији састав улазе 
ис  торијски део сталне поставке у Владином дому, 
Му зеј краља Николе, Његошев музеј (Његошева ре-
зиденција – Биљарда и родна кућа на Његушима), 
Маузолеј владике Данила на Орловом кршу, Мау-
золеј Петра II Петровића Његоша на Ловћену и 
Двор ска црква на Ћипуру – Маузолеј црногорских 
вла дара; Археолошки музеј; Етнографски музеј са 
павиљоном под чијим сводом се налази јединствена 
Рељефна карта Црне Горе (израђена у доба аустро-
угарске окупације); и Умјетнички музеј који творе 
Црногорска галерија умјетности „Миодраг Дадо Ђу-
рић” и уметнички део сталне поставке у Владином 

принц који је одбио да ступи на престо Црне Горе 
који му је нудила фашистичка италијанска влада.61 
Историчарима и биографима тек предстоји да се 
озбиљније позабаве личношћу и историјском уло-
гом принца Михаила Петровића Његоша.

61   М. Петровић Његош, н. д., 57. 62   Statut Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, maj 2012.

Принц Михаило Петровић Његош (1908–1986),
снимак после Другог светског рата, студио Харкорт, 
Париз, доступно на: https.//www.geneanet.org/media/

public/michel-ier-petrovitch-njegosh-1038157 
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држао аутограф, један портрет краљице Драге, три 
појединачна портрета краља Александра и један на 
којем је овековечен са књазом Николом. 

Портрет кнеза Милана Обреновића (кат. бр. 4) 
из Умјетничке збирке позната је представа дваде-
сетогодишњег српског кнеза у тричетврт профилу, 
одевеног у парадну униформу са лентом и одли ко-
вањима, какву још срећемо у збиркама Војног музеја 
и Народног музеја у Београду.65 Портрет је настао 
1874. године у атељеу чувеног париског фотографа и 
карикатуристе Феликса Надара (Gaspard-Félix Tour-
nachon Nadar), пред чијим објективом је кнез Ми-
лан позирао годину дана раније.66 Надаров студио 
на Булевару Каписин 35 значајан је и као одреди-
ште прве независне изложбе француских импре-
сиониста (15. април – 15. мај 1874), али и као место 
на којем су „одбачени” сликари стекли свог покло-
ника и честог поручиоца – ни мање ни више него 
будућег краља Србије.67 

дому, сачињен од Збирки црногорске и југо словен -
ске ликовне уметности, Збирке икона и Збирке Ми-
лице и Светозара Вукмановића Темпа. У састав Му-
зеја укључене су и две службе: Служба стручних по-
сло ва, у склопу које, између осталог, послује Библи-
о течко-архивско одјељење, као и Служба опш тих 
по слова. 

Од предмета који баштине сећање на владарску 
породицу Обреновић, за наше истраживање су ин-
дикативне збирке Музеја краља Николе, као и пар 
експоната у сталној поставци Историјског музеја у 
монументалној необарокној згради Владиног дома. 
У питању су артефакти из дворске заоставштине 
династије Петровић Његош, која је, почев од новем-
бра 1918, пописана у неколико наврата,63 а затим 
узе та за нуклеус будућег Народног, односно Држав-
ног музеја Црне Горе, формираног 1926. године у 
резиденцији потоњег црногорског монарха. 

Обреновићи у Умјетничкој и Збиркама 
репродукција и фотографија

У инвентару по коме је извршена предаја попи-
саних ствари за новоосновани Музеј, укупно 1331 
предмет је подведен под прилично широк појам 
„слике” (са и без рамова), на којима су махом пред-
стављени чланови владарског дома Петровић Ње-
гош, али и припадници других европских дина сти-
ја – Романов, Савоја, Хабзбург-Лорен, Хоен цо лерн, 
Бонапарта, Карађорђевић.64 Међу њима је место 
на шло и седам визуелних представа Обрено вића и 
то: два портрета краља Милана од којих је један са-

63   Имовина династије Петровић Његош, 23; Р. Ј. Драгићевић, „Државни 
музеј на Цетињу (1896–1956)”, ИЗ 13 (1957), пос. 82–85.
64   Имовина династије Петровић Његош, 46, 324–327.

65   Портрет је репродукован у: Обреновићи у музејским и другим збирка-
ма Србије, II; видети прилоге чији су аутори Д. Маричић, Династија 
Об реновић у збиркама Војног музеја, 18, кат. бр. 15 и П. Петровић, Пор-
т рети Обреновића из збирке српског сликарства XVIII и XIX века На-
ро дног музеја у Београду, 139, 150, кат. бр. 24.
66   Ш. Радмановић, Фотографије династије Обреновић: каталог збир  ке 
Историјског музеја Србије, Београд, 2009, 16, 70, кат. бр. 45; М. Тодић, 
„Кон струкција идентитета у породичном фото-албуму”, у: А. Столић, 
Н. Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом 
веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, Бео-
град, 2006, 539, нап. 17. Надарове фотографије краља Милана у фор ма-
ту визиткарте налазимо, осим у Историјском музеју Србије (инв. бр. 
Ф-1001), и у збиркама Музеја примењене уметности (инв. бр. 10618), 
Народног музеја у Краљеву (инв. бр. И-1563) и Народног музеја у Чачку 
(инв. бр. И 1516).
67   П. Петровић, н. д., 139; Б. С. Николајевић, Из минулих дана: сећања 
и документи, Београд, 1986, 159. О колекционарској активности краља 
Милана и збирци импресиониста и модерниста којом је располагао: Д. 
М. Вукелић, н. д., 110–111; Г. Крстић-Фај, „Обреновићи у јавним збир-
кама Француске”, Обреновићи у музејским и другим збиркама Срби је и 
Европе, III, Горњи Милановац, 2015, 276–277.
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тет грађанину, али и владару. Она је скро мног чи-
новника умела да пред стави као венецијан ског гон-
долијера, а краљицу На талију Обре  новић као шу-
мадијску сељанку”.70 На ба зи тог сазнања је и краљ 
Милан нашао у фотографи ји визуелну потврду своје 
идентитетске мими  кри је и решености да у напону 

Музеј краља Николе поседује и две фотографи-
је Милана Обреновића непознатих страних ауто-
ра, које се, на основу изгледа портретисаног и сли-
чности с фотографијама из других јавних збирки, 
могу датовати у време након што је преузео кра љев-
ско достојанство, односно пошто се истог одре као 
у корист свог малолетног сина Александра. Сме ђе 
тонирани снимак екскраља у левом профилу, оде-
веног у грађанско одело (кат. бр. 1), датира с кра ја 
осамдесетих или почетка деведесетих година XIX 
века68 и, по свој прилици, ради се о портрету који 
је у инвентару покретности Двора краља Нико ле 
нотиран као „Краљ Милан Обреновић са своје ру-
чним потписом из Беча”69. На овај закључак упућује 
траг аутографа исписаног црним мастилом на кар-
тонском раму у који је фотографија првобитно била 
смештена и који је, извесно, садржао жиг атељеа. 
Исти портрет објављен је у фебруарском броју но-
ви на и часописа који су изашли 1901. (Вечерње но-
во сти, Нова искра, Просветни гласник), а пратио је 
вест о смрти првог краља обновљене Србије.  

И други фотографски „сувенир” приказује Мила-
на Обреновића (кат. бр. 3) у посве неконвенциона-
лном маниру, лишеном велелепних орденских ин-
си гнија и других симбола који би упутили на вла -
дарски dignitas. На овом примеру увиђамо до које 
мере је фотографија, као нов и приступачнији ми -
ме тички медиј, пружила деветнаестовековном чо-
веку могућност својеврсног идентитетског „пре ру -
шавања”. Баш као што примећује Миланка Тодић: 
„Свака нова слика могла је понудити нови иденти-

68   Готово идентичан портрет краља Милана чува се у Аустријској на-
ционалној библиотеци, а у питању је рад познатог бечког фотограф ског 
атељеа „Адел” (Adèle); види: З. Стојадиновић, „Династија Обреновић у 
јавним збиркама Беча”, Обреновићи у музејским и другим збиркама Ср-
бије и Европе, IV, Горњи Милановац, 2016, 327, кат. бр. 46.
69   Имовина династије Петровић Његош, 326. 70   М. Тодић, н. д., 560. 

Краљ Милан Обреновић, Нова искра, бр. 2, фебруар 1901.
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титулу кнегиње, у цвату младости и деликатне ле-
по те коју наглашавају коса исплетена у крупне пле-
тенице око главе и бели чипкани костим, које ће 
током периода 1875–1880. наставити да истиче као 
главне адуте своје визуелне репрезентације.74

снаге, с непуних 35 година, тешко бреме српског 
трона „трампи” за скромнију, али и даље упадљиву 
ролу бонвиванског „грофа од Такова” (Comte de Ta-
kovo) – како се после абдикације инкогнито пред-
стављао у иностранству. И овога пута, краљ је ус-
нимљен у истом лежерном грађанском руху, с тим 
што је сада приказан целом својом фигуром у седе-
ћем ставу и у друштву верног пратиоца, пса Вига, 
од кога су зазирали дежурни војни телеграфисти71 и 
свако ко би се на „сумњив” начин обратио Његовом 
Величанству, на кога је иначе више пута покушан 
атентат.

 По овој фотографији рађенa је и уљана верзија 
портрета72 из колекције Народног музеја у Београ-
ду, на којој до пуног изражаја долазе детаљи енте-
ријера, пре свега разнобојни тепих с геометриј ским 
дизајном и оријентални прекривач, богато декори-
сан флоралним мотивима.73 Сâм фото-снимак кра-
ља Милана налази се у путном раму од коже вишње-
ве боје (кат. бр. 2), који такође садржи портрет кра-
љице Наталије с овалним отвором за фотографију 
(кат. бр. 5). Њу видимо из доба док је још носила 

71   О једном таквом немилом сусрету са Вигом пише војни телеграфиста 
Димитрије Ц. Ђорђевић (1861–1941), преносећи искуство колеге кога 
није именовао: „Тек што сам за собом лагано затворио врата, и тек што 
хтедох да се поклоним, и да кажем: ‘заповедајте Величанство,’ кад у 
томе тренутку, арлаукну ‘Виго’ и скочи мени на прса! [---] Краљ се сме-
јао мојој узбуђености. Можда је чуо и куцање мог срца, а већ види бу-
ру у прсима... Рече: ‘Ја сам заборавио дати ‘Вигу’ знак, да буде миран 
и до бар...’ [---] – ‘Виго’ је тако дресиран, напада сваког који уђе у моју 
собу, нарочито ноћу, – само ако не добије знак,’ – изговори Краљ таквим 
то ном, као да је хтео да ми се извини за ‘Своју непажњу.’”: Д. Ц. Ђор-
ђе вић, Успомене, Београд, 1904, 55–56. На овај мемоарски извор ми је 
скре нула пажњу колегиница Снежана Цветковић, на чему јој љубазно 
захваљујем.
72   О пракси сликања портрета према фотографском предлошку: M. 
Todić, Fotografija i slika, Beograd, 2001, pos. 19–20.
73   П. Петровић, н. д., 139, 151–152, кат. бр. 27. На уступљеном снимку 
уљане верзије портрета Краља Милана са псом захвалност упућујем ко-
леги Петру Петровићу. 

74   Упоредити с фотографијама репродукованим у: Ш. Радмановић, н. 
д., 76–77, кат. бр. 54, 56–57; С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у 
Историјском музеју Србије”, Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Србије, I, Горњи Милановац, 2013, 123, кат. бр. 356. О визуелном предста-
вљању краљице Наталије: И. Борозан, „Између самоинсценације и пре-

Непознати страни аутор, Краљ Милан са псом,
око 1890, уље на платну, 180 x 123 цм,

Народни музеј у Београду, инв. бр. 31-1202
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трете чланова бројне породице књаза Николе.77 
Кра ља Александра и краљицу Драгу, насликао је en 
plein air („под отвореним небом”),78 поштујући тен-
денције импресионизма које су се лако дале ис по-
љити у питомом окружењу какво су чинили ди на-
стички летњиковац и виноград у Смедереву где је 
пар најрадије проводио слободне дане. 

О начину на који су олеографије доспеле у зао-
ставштину Петровића Његоша дознајемо из једног 
дописа похрањеног у дворском архиву, датованог на 
24. април 1902. и адресираног на министра про све-
те Црне Горе, Сима Поповића.79 Њиме загре бачки 
штампар и трговац Петар Николић обавеш тава та-
дашњег министра да је на Цетиње упутио четири 
сандука слика намењених књазу Николи, пре сто ло-
наследнику Данилу и књажевићу Мирку, од којих 
су три садржала портрете српског краљевског па-
ра. Премда допис не открива по чијем сликарском 
предлошку су репродукције рађене, чињеница да 
је Николић био задужен за њихов пласман недво с-
ми слено указује на Буковца. Управо на Николићеву 
ини цијативу сликар и добија одобрење да може пор-
третисати краља Александра и краљицу Драгу,80 а 
упутно је поменути да се посредовањем загребачког 
трговца и Целестин Мате Медовић, још један далма-
тински сликар, обрео на Цетињу са задатком да на-

Последњи Обреновићи заступљени су у двема 
збиркама Музеја краља Николе. У Збирци репро-
ду кција налазимо олеографије краља Александра и 
краљице Драге (кат. бр. 8–9), рађене према сликар-
ским оригиналима Влаха Буковца из 1901, од којих 
је сачуван само краљев портрет и налази се у Народ-
ном музеју у Београду (инв. бр. 1176).75 Цавтаћанин, 
рођен као Бјађо Фађони (Biagio Faggioni), али много 
познатији под својим словенизованим именом, за-
ди вио је сликарским умећем и краљевe родитеље 
1882,76 а затим и црногорски двор за који ради пор-

зентације: портрет краљице Наталије Обреновић”, ЗМСЛУ 39 (2011), 
75–143; Ј. Николић, „Костим на фотографијама краљице Наталије Об-
реновић у функцији визуелне репрезентације краљичиног тела”, ЗМПУ 
н. с. 12 (2016), 27–35.
75   С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 
2012, 123, 183.
76   Буковац је портретисао целу краљевску породицу Милана, Наталију 
и њиховог тада седмогодишњег престолонаследника Александра: С. 
Цветковић, н. д., 124.

77   Портрети су настали 1883, а репродуковани су у: М. Јовићевић, 
А. Капичић, Т. Јовић, Двор краља Николе, Цетиње – Нови Сад, 1999, 
27–34. 
78   За ближе тумачење формалних карактеристика Буковчевих портре-
та краљевског пара: И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа владара у 
српској визуелној култури у 19. и почетком 20. века, 479–480; Isti, „Izme-
đu intencije i recepcije: vladarski portreti Vlaha Bukovca”, u: Ciklus Vlaho 
Bukovac. 1/3, Pariško razdoblje 1877.–1893., ur. P. Vugrinec, L. Vuković, Za-
greb, 2018, 33–41. 
79   НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 77, 24. април 1902; Односи Србије и 
Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, 989–990.
80   С. Цветковић, н. д., 123–124.

Путни рам са фотографијама владарског пара Милана
и Наталије Обреновић, Народни музеј Црне Горе, 

Цетиње, стална поставка у Владином дому.
Фото: Д. В, 15. децембар 2017.
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иста као своју укорењеност у традицији.83 У част 
висо ког госта, књаз је на вермену (прслуку) истакао 
зве зду Ордена Белог орла који му је краљ доде лио 
че тири године раније (1893). Сам снимак направ-
љен је четвртог, последњег дана краљеве посете, 
24. априла (7. маја) 1897. испред Маузолеја влади-
ке Данила, а име аутора који је фотографисао вла-
даре двеју братских земаља, начинивши за сада је-
дини аутентичaн приказ њиховог сусрета и даље је 
енигма, иако је портрет пласиран у јавности пре ко 
календара Србобран за 1900. годину, а ради промо-
висања идеје династичке конкордије.84 Уколико се 
има у виду прворазредни значај и одјек обеју вла-
дарских посета, као и то да су извештаји о исти ма 
месецима, па и годинама, пунили новинске ступ  це, 
утолико више изненађује чињеница да је по сре  ди 
једина позната фотографија сусрета краља Алек-
сан дра и књаза Николе.85 

У дворској заоставштини чува се и издвојени 
пор трет последњег Обреновића у дрвеном раму 
(кат. бр. 7), којем нећемо посебно посвећивати паж-
њу с обзиром на то да је за предложак имао управо 
поме ну ту фотографију. 

чини портрет књаза Николе, да би исти потом био 
умножен олеографијом и стављен у продају.81 

Литографски медиј показао се као главно медиј-
ско оруђе владарске пропаганде на концу XIX и по -
четком XX века, што потврђује завидан тираж оле -
ографских репродукција, које не само да су ис ти ца -
не у државним институцијама, црквама и до мови  -
ма, већ су се, сходно правилима које је налагала 
ети  кеција, размењивале и између појединих владар-
ских кућа.82 На другој страни, нису сви портрети 
кру ни саних глава и државника могли имати под-
јед нак третман. Њихова селекција и пози ција уну-
тар дворских просторија зависила је од спољно по-
литич ког курса земље, угледа и утицаја портрети-
са ног, међу собних односа, сродничких и брачних 
ве за или ди настичких симпатија и супарништава. 
Схо д  но каза ном, визуелне представе Обреновића 
гу би  ле су корак у односу на моћну конкуренцију 
оли   че  ну у сли кама европских царева, у првом пла-
ну руских, који су само у галерији Дипломатског 
салона у Двору краља Николе оприсуствљени реп-
ре зентатив  ним портретима последњих трију им пе-
ратора Александра II, Александра III и Николаја II 
Романова са супругама. 

Своје место у јавном простору црногорског дво-
ра добила је и фотографија која чува спомен на 
историјски сусрет краља Александра Обреновића и 
књаза Николе 1897. године на Цетињу (кат. бр. 6). 
У први план упада корпорална несразмера између 
срп ског су верена, галантно одевеног по европском 
кроју, и горостасне фигуре црногорског књаза који 
је, оп ределивши се за црногорско народно одело, 

81   „Олеографска слика Њ. В. Господара”, Глас Црногорца 21, 22. мај 1899, 3.
82   И. Борозан, Слика и моћ: представа владара у српској визуелној кул-
тури у 19. и почетком 20. века, 81, 139, 152, 166, 480, 543, 551, 580.

83   И. Б. Борозан, Политичка употреба слике: династичка конкордија 
Обреновићи-Петровићи, 233–235, 250, сл. 16.
84   И. Б. Борозан, нав. место; „Свијетли дани”, Глас Црногорца, 17, 26. 
април 1897, 3.
85   Изузев ове фотографије, од визуелног материјала сачуване су скице 
распореда трупа за дочек књаза Николе, преглед и построј трупа при-
ликом ревије трупа на Бањици, два цртежа Владислава Тителбаха, 
пу бликована у календару Орао за 1897. годину, те представа под нази-
вом Видовдански састанак 1896. године / Апотеоза измирења краља 
Александра Обреновића са кнезом Николом Црногорским, коју потпи-
сује Кирил Кутлик (Cyril Kutlík), словачки сликар и оснивач Српске 
цртачке и сликарске школе у Београду: М. Ф. Петровић, н. д., 278; И. 
Б. Борозан, Политичка употреба слике: династичка конкордија Обре-
новићи-Петровићи, 229–231, 249–250, сл. 12–15. 
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ност механички израђених слика допринели су да 
фотографија донекле поништи ексклузивност лепе 
уметности и баци у засенак све остале видове умет-
ничког изражавања који су до краја XIX века узи-
мани као „класични”.87 Идеализована и светлосним 
ефектима истакнута појава портретисане персоне, 
сублимира дух краја века – дух Belle Époque–а – ко-
ји се препознаје у тежњи уметника да достигне со-
фистицирану лепоту,88 што у случају Наталије Кон-
стантиновић и није представљало неки већи иза-

Меморабилије књагиње
Наталије Петровић Његош

Већина предмета Обреновића из колекције Му-
зе ја краља Николе не односи се толико на саме чла-
нове династије, колико на припаднике, или преци-
зније припадницу, шире владарске породице – На-
талију Константиновић, која је, подсетимо, преко 
свог оца, пуковника Александра Константиновића, 
била у сродству са Обреновићима. То је уједно и нај-
разноврснија заоставштина сачињена од одевних 
предмета, фотографија и дела ликовне и примењене 
уметности. 

Ступање у владарски дом Петровића Његоша 
изи скивало је потребу да се лик новог члана ове ко-
вечи и одговарајућим визуелним средствима. Свој 
уљани портрет (кат. бр. 50) млада књагиња добила 
је већ 1902 – у години удаје за књажевића Мирка, 
а потписује га француски сликар Франциск Едуар 
Бертије (Francisque Édouard Bertier). Насупрот ве-
ћи ни фотографских снимака, на којима књагиња 
има упадљив меланхоличан израз лица, фацијална 
екс пре сија и држање које је заузела на Бертијеовом 
пла тну приказује попрсје самоуверене младе жене, 
у белој деколтираној хаљини са ружичастим огр-
та чем, у пози која плени привлачношћу и женст-
ве  ношћу, баш онако како је се у мемоарским беле-
шкама присећа син Михаило: „Моја мати, млада 
плава жена, прелепа и крупних, кадифених црних 
очију, остала ми је из тих година у сећању као нека 
богиња.”86

Уз књаза/краља Николу, књагиња Наталија је ве-
роватно најфотографисанији члан владарске по ро-
дице Петровић Његош. Лакша доступност и масов-

86   М. Петровић Његош, н. д., 9.

87   M. Todić, Fotografija i slika, 16; И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа 
владара у српској визуелној култури у 19. и почетком 20. века, 78–79. 
88   М. Тодић, „Милан Јовановић, лепота буржоазије у дворском фото-
графском атељеу”, Српска наука данас: међународни мултидисци пли-
нарни часопис, 2 (2016), 217. 

Књагиња Наталија Петровић Његош,
фотографија, око 1902, Народни музеј Црне Горе,

стална поставка у Владином дому на Цетињу
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тивом Ђо   ванија Контаринија (Giovanni Contarini), 
Пјетра Ђа комелија (Pietro Giacomelli), те Јана Ф. 
Лангханса (Jan F. Langhans), плодног чешког аутора 
и ликовног ства раоца, коме су најчешће позирали 
чланови ку ће Петровић Његош (кат. бр. 31–35). У 
прилог томе сведочи велики број сачуваних сни-
мака са жигом Лангхансовог атељеа,92 од којих јед ну 
фотографију срећемо и у колекцији Народне би-

зов. Не чуди нас стога што је у Збирци фотографија 
Музеја краља Николе, импресивног обима од пре-
ко 12.000 снимака, књагиња Наталија меморисана 
позамашним бројем портрета, од којих добар део 
још увек није музеолошки обрађен.89 

За ову прилику, ограничили смо се на број од 
двадесетак најрепрезентативнијих снимака које су 
начинили реномирани европски фотографи, а при-
казују књагињу током деценије живота у најма њој 
европској престоници (од 1902. до 1912). Ј. Меси (J. 
Messy), фотограф из Нице, овековечио ју је у време 
зарука са црногорским књажевићем Мирком (кат. 
бр. 24–26), као и Вилијам Лакроа (William Lacroix), 
чији је рад изгледа посебно импоновао њеном сен-
зибилитету, бар ако је судити по броју поруџбина 
(кат. бр. 22–23).90 Италијанском фотографу Лорен-
цу Сусципију (Lorenzo Suscipj) позирала је са сино-
вима Стеваном и Станиславом (кат. бр. 39), док фо-
тографије његових сународника Масимина До сија 
(Massimino Dosio) и Луке Комерија (Luca Come  rio) 
имају додатну документарну вредност, с обзиром на 
то да су настале приликом свечаности поводом ју-
биле ја пола века владавине Николе I и проглашења 
Цр не Горе за Краљевину 1910 (кат. бр. 40–48), од којих 
Комерио пот писује и онај чувени иконични портрет 
цр ногор ског краља у кругу шире породице (кат. бр. 
41–43).91 Кња гиња Наталија стајала је и пред обје к-

89   Један мањи део фотографија репродукован је у публикацијама из 
едиције Из дворских албума (М. Јовићевић, Вјенчања на црногорском 
дво ру (1990), A. Kapičić – Dragićević, Jubilej 1910: pedesetogodišnjica vlada-
vine kralja Nikole: 1860–1910 (1989), J. Mrvaljević, Kraj crnogorskog kra ljev-
stva (1989), док је значајан део објављен у луксузно опремљеној мо но-
гра фији Маје Драгићевић Рогановић: M. Dragićević Roganović, Fo to grafi 
na crnogorskom dvoru, Cetinje 2016.
90   Лакроа је 1902. године урадио 24 портрета књагиње Наталије. 
У марту наредне године шаље на Цетиње још 42 портрета, да би два 
месеца касније израдио још 36 фотографија са књагињиним ликом: M. 
Dragićević Roganović, н. д., 75.
91   Исто, 71–75, 91–95, 105–106. 92   Исто, 91–95.

Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans), Књаз Мирко 
и књагиња Наталија са сином Стеваном, 1907, 

фотографија, 32 x 23 цм, Народна библиотека Србије, 
Збирка посебних фондова, инв. бр. Ф 5249
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блиотеке Србије. Помена вредан јесте податак да се 
кња гиња Ната лија такође нашла у кадру своје тален-
то ване зао ве књагињице Ксеније, несуђене срп ске 
кра љице (кат. бр. 36–37), којој је, према пода ци ма 
до којих је дошла историчарка уметности Анђе Ка-
пичић, Ју  гословенски Савет Excellentia Photo gra  phie 
пост ху мно, 1998, доделио почасну титулу дипло ми-
ра  ног мај стора професионалне фотогра  фије, оце-
ни в  ши њен опус као „пример класич  ног перфе к-
цио   низ ма и при мер академског изражавања”.93 

На размеђи XIX и XX века, велики број фото-
графија рађен је за декорисање дворова, сувенира 
и предмета свакодневне употребе, попут тањира, 
чаша или дршке прибора за јело.94 Овакав вид ко-
мерцијализације ликова владајуће елите нашао је 
примену на двема порцеланским вазама бренда 
Карлсбад које се чувају у музејској колекцији, на ко-
јима су апликовани портрети младог брачног пара 
Наталије и Мирка Петровића Његоша (кат. бр. 20). 
Фотографије из музејског фонда такође представ-
љају вредна сведочанства о стилу одевања на црно-
горском двору, који је на прелазу из XIX у XX век 
хватао корак са европским модним трендовима, с 
којима је књагиња Наталија, извесно, била упозна-
та одраније, још током свог девојаштва у Трсту и 
Ници. Од невеликог броја њених сачуваних одев них 
комада издваја се свечана чипкана хаљина у којој ју 
је фотографисао Масимино Досио (кат. бр. 44, 47–
48), на чијој етикети читамо име бечке модне куће: 
„G.&E. Spit zer/Wien Kärntnerring 12”.95 У колекцији 

93   A. Kapičić, Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, 108; И. Б. Бо-
розан, Слика и моћ: представа владара у српској визуелној култури у 19. 
и почетком 20. века, 78.
94   Ш. Радмановић, н. д., 33; И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа вла-
дара у српској визуелној култури у 19. и почетком 20. века, 79.
95   Детаљније у: T. Jović, Evropska moda na crnogorskom dvoru, katalog 
iz ložbe, Cetinje 2015.

Свечана хаљина књагиње Наталије, G.&E.Spitzer, Беч, 
почетак XX века, Народни музеј Црне Горе, инв. бр. 3578.
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Сребрне медаље за храброст 1839, односно Споме-
нице Таковског крста коју је кнез Михаило уста-
новио 1865, поводом јубилеја пола века од подизања 
Таковског устанка.99 Било је то доба у коме је одли-
ковање „чинило човека”, или га бар препору чивало 
као узорног припадника заједнице. Ако је одело и 
знало да наведе посматрача на криви траг по пита-
њу „каквоће” персоне која га носи, одликовања су, 
на другој страни, остављала мање простора дилема-
ма и спекулацијама. Истицана на прсима и о врату, 
на ленти, лентици или траци, она су била, донекле 
и остала, нарочити знаци јавног признања за нај-
ви ша морална, научна, стваралачка и дипломатска 
до  стигнућа, као и за храброст показану на бојном 
по љу или другде. 

Као „обележја братске љубави и високог пошто-
вања”, одликовања су имала битну улогу у односима 
између чланова владајућих кућа Петровић Његош 
и Обреновић. Књаз Никола је био први суверен 
који је одликовао кнеза Милана Великим крстом 
Ордена Данила I „за независимост Црне Горе”, у до-
ба док је овај још увек био малолетан (1869).100 Са 
своје стране, кнез Милан је узвратио додељивањем 
Таковског крста и то у два наврата: ратне 1876, од-
мах по трансформисању споменице у први орден 
обновљене Србије, а затим крајем марта 1879, када 
му, по генералштабном потпуковнику Анђелкови-
ћу, шаље варијанту „о ленти” са звездом.101 Управо 

одеће Му зеја краља Николе сусрећемо се и са де-
ловима на ро дне ношње које је књагиња Наталија 
носила на јед ном од балова у дворцу Тополица у 
Бару (кат. бр. 18), а посебну пажњу привлачи балски 
костим који је имала на себи током свечаности 
1910. године (кат. бр. 17), уз који је ишао пратећи 
сребрни филигран ски ћемер који су „својој великој 
војвоткињи” да ровали житељи Зете (кат. бр. 15).96 

Од гардеробних детаља, у дворској заоставшти-
ни чува се скупоцена лепеза од нојевог перја (кат. бр. 
19), коју је Наталија добила као свадбени дар од своје 
зао ве, књагиње Ане и њеног супруга, принца Франца 
Батенберга (Franz Joseph von Battenberg), што се ви-
ди по посвети пришивеној за ружичасту свилену 
поставу са унутрашње стране поклопца пригодне 
кожне кутије, на којој је потпис у златотиску оста-
вила и јувелирска фирма „Сућесори Маркези ни” 
(Successori Marchesini) из Рима, која је својим кома-
дима снабдевала и двор Савоја. Оно што нарочито 
плени пажњу јесте крунисани монограм „N”, изведен 
од 66 већих и мањих брилијаната, док сама круна у 
узвишењу броји 22.97 Лепеза се после 1918. нашла на 
листи личних ствари које је потраживала књагиња 
Наталија, али јој иста очигледно није враћена чим 
се нашла у музејској колекцији.98 

Одликовања из времена
династије Обреновић

Институцији одликовања у Црној Гори и Срби-
ји придаван је велики друштвени и симболички 
зна чај, још од увођења првих одличја – Његошеве 

96   Исто; М. Јовићевић, А. Капичић, Т. Јовић, н. д., 184.
97   M. Dragićević, „Lepeze u fondu Muzeja kralja Nikole na Cetinju”, GNMCG, 
n. s. 2 (2005–2006), 97–98. 
98   Имовина династије Петровић Његош, 350–351.

99   О прослави овог јубилеја, чији је централни део била церемонија 
доделе новоустановљене споменице Таковског крста, најпотпуније у: 
Lj. Stevović, „Pedesetogodišnjica Drugog srpskog ustanka i Takovski krst 
kneza Mihaila”, Orden 5 (2005), 8–18; М. Тимотијевић, „Јубилеј као ко ле-
ктивна репрезентација – прослава 50-годишњице Таковског устан ка у 
Топчидеру 1865. године”, Наслеђе, 9 (2008), 9–49.
100   Д. Ацовић, Слава и част: одликовања међу Србима, Срби међу одли-
ковањима, Београд, 2013, 270.
101   Исто, 270–271; A. Kapičić, V. Vujačić, Strana odlikovanja u Crnoj Gori, 
Ce tinje 2005, 435, 438–439, 457–458, 472. За детаљну генезу развоја Та-
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д ној од витрина Владиног дома на Цетињу (кат. бр. 
52). У питању је Велики крст (I степен), произ вод 
баварске радионице Јакоба Лесера (Jacob Leser) из 
Штраубинга (Straubing), која се такође истица ла 
завидним квалитетом израде. То је једина „не бечка” 
јувелирска фирма која је снабдевала двор Обре но-
вића, укључивши се у израду српских одликовања 
у каснијем периоду додељивања (1890–1903).106 На-
жалост, на „Таковцу” војводе Пламенца уочљива су 
видна оштећења, па би требало предузети поступак 
његове рестаурације.

Додељивање одликовања је нарочито узело маха 
у доба последњег Обреновића.107 Био је то један од 
начина да се оснажи углед династије и подигне реј-
тинг владарског пара, првенствено краљи це Драге, 
којој средина није опростила вртогла ви успон на 
друштвеној лествици.108 Недуго пошто је прво ап-
ри лским државним ударом 1893. краљ Александар 
сменио Намесништво, уследи ла је размена нај ви-
ших одликовања између црногорског и србијан ског 
монарха. Књаз Никола је задатак уручења Вели ког 
крста Даниловог ордена седамнае стогодишњем 
кра љу поверио војводи Симу Поповићу, док је краљ 
уз вратио Орденом Белог орла, такође највишег сте-
пена, пославши га по генералштабном пуковнику, 
потоњем опуномоћенику Српског посланства на 
Це тињу, Јеврему Велимировићу.109 

По складу пропорција и дизајну, хералдичари су 
уврстили Орден Белог орла у ред најлепших одли-

друга варијанта Ордена (кат. бр. 51) чува се у Му зе-
ју краља Николе и производ је чувене бечке радио-
нице „Роте и Нефе” (Rothe & Neffe), на чију адресу 
су деценијама стизале поруџбине од малтене свих 
европских и светских дворова, па тако и од двора 
Обреновића.102 

Орден Таковског крста за основу има Малтеш-
ки крст са куглицама на врховима кракова у ком-
бинацији за златним крстом Св. Андреје Првозва-
ног у облику слова „Х”. На лицу орденског знака, у 
средишњем црвено емајлираном медаљону је мо но-
грам кнеза Милана „МО IV”,103 окружен плаво емај -
лираном траком са девизом: „ÅA VHRU KN“ÅA I 
OTEQESTVO”, док је на полеђини злат ни грб Кне-
жевине Србије. Орден је обавијен венцем од двеју 
палминих гранчица превученим зеленим емајлом, 
који надвисује кнежевска круна коју пак не садржи 
орденски знак аплициран на осмокраку звезду.104 
До битници Ордена Таковског крста били су и при-
падници црногорске војске у ослобо дилачким рато -
вима 1876–1878, између осталих, председник Црно -
горског сената Божо Петровић Његош и војво де 
Или  ја Пламенац, Петар Вукотић и Станко Радоњић.

Пламенчев примерак, којим га је 1896. одлико-
вао краљ Александар Обреновић,105 је изложен у је-

ковског крста, од спомен-медаље до петостепеног ордена по узору на 
француску Легију части: P. Car, T. Muhić Odlikovanja Srbije i Jugoslavije: 
od 1859. do 1941, 32–65; Д. Ацовић, н. д., 88–90; М. Пилетић, Одликовања 
југословенских народа XIX и прве половине XX века (до 1941) из збирке 
Војног музеја у Београду, Београд, 1987, 21–32.
102   Име оснивача ове јувелирске фирме, Кристијана Фридриха Ротеа 
(Christian Friedrich Rothe) остаће великим словима уписано у историји 
српске фалеристике, као мајстора који је израдио моделе за најстарија 
срп ска одликовања. Види: T. Muhić, „Proizvođači srpskih odlikovanja 
Chri stian Friedrich Rothe i radionica C. F. Rothe & Neffe”, Orden 5 (2005), 
25–27.
103   Ордени Таковског крста су такође израђивани и са монограмом 
кнеза Михаила „МО III”.
104   М. Пилетић, н. д., 28; Д. Ацовић, н. д., 88.
105   „Одликовања”, Глас Црногорца 27, 29. јун 1896, 4.

106   P. Car, T. Muhić, н. д., 85.
107   И. Борозан, Репрезентативна култура и политичка пропаганда – 
споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд, 2006, 146–148; С. Ра јић, 
Александар Обреновић, владар на прелазу векова, 468; Д. М. Вуке лић, 
н. д., 42, 46–49.
108   Више у: А. Столић, н. д., 125–137.
109   НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 39, 10. јун 1893; Записи XVI (1936), 
107; С. Поповић, н. д., 348; A. Kapičić, V. Vujačić, н. д., 442–443. 
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по порубу од перлица и звездама рађеним са на-
изме ничним глатко полираним бриљантинира ним 
зра  кама.111 Орден Белог орла којим је одлико ван цр-
ногорски књаз припада другом моделу и сме ш тен је 
у црвену кутију, која је данас у веома ло шем стању. 
На њој је у златотиску изведен српски краљев ски 
грб, док име дворског лиферанта читамо на унутра-
шњој страни свилом обложеног поклопца: „БРАЋА 
З. ПОПОВИЋ К. Ц. ДВОР. ЧАСОВНИЧАРИ И ЈУ-
ВЕЛИРИ – БЕОГРАД”. 

У Збирци одликовања Музеја краља Николе 
срећемо и два примерка Ордена Белог орла I степена 
(кат. бр. 55–56) произашла из радионице Георга 
Адама Шајда (Georg Adam Scheid), последње велике 
бечке фирме која је примала поруџбине за израду 

ковања на свету и conditio sine qua non сваке озби-
љније фалеристичке збирке. Примерак чији је но-
силац био Никола I Петровић Његош (кат. бр. 54) 
је још једно ремек-дело радионице „Роте и Нефе”. 
Орденски знак – „својеврсна парафраза државног 
грба”110 – моделован је као стилизовани двоглави 
бели орао полураширених крила и отворених 
канџи. На груди орла апликован је овални црвени 
штит са белим емајлираним крстом и четири 
златна оцила, док се на полеђини налази истоветан 
медаљон у чијем средишту је крунисани монограм 
краља Милана „М I”. Краљевска круна надвисује 
крунисане орлове главе са којима је повезана двема 
плаво емајлираним тракама на којима стоји датум 
прогласа Краљевине Србије – „22. фебруара 1882”.

Радионица „Роте и Нефе” израђивала је Орден 
Белог орла у два модела који се разликују по извес-
ним детаљима. Први период израде карактеришу 
перласто бордирани медаљони и бриљантинирани 
краци орденских звезда, за разлику од другог мо-
дела, који оквирно почиње од 1890, а распознаје се 

110   Д. Ацовић, н. д., 91; P. Car, T. Muhić, н. д., 120–122. 111   P. Car, T. Muhić, н. д., 123.

Први (лево) и други (десно) модел звезде ордена
Белог орла I степена медаљарске радионице Роте и Нефе 

(Rothe & Neffe)

Две варијанте знака Ордена Белог орла:
лево радионица Г. А. Шајда (G. A. Scheid),

десно Роте и Нефе (Rothe & Neffe)
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у домену просвете, религије, културе и лепих уме-
тности. Што се идејног решења тиче, орденски знак 
је крст малтешког типа с куглицама на врхо вима 
кракова између којих су распоређени круни сани 
двоглави орлови са српског грба. У надвишењу је 
краљевска круна која је са малтешким крстом при-
чвршћена повезницом у облику крина. Орденски 
знак је превучен белим емајлом, сем ивица које су 
плаво емајлиране. У средини је медаљон са осли-
каном представом светитеља у свештеничкој оде-
жди и са митром на глави, који у левој руци држи 
архијерејско жезло, а десном руком благосиља. 
Ме даљон је уоквирен овалним плаво емајлираним 
пр стеном са геслом на српскословенском: „TRO+
DOMY SVOIM* V*SA PRIOBRHTE” („Трудом 
својим све се постиже”) – преузетим из Хиландарске 
повеље Стефана Немање коју је 1198/1199. саставио 
Свети Сава – док на полеђини садржи крунисани 
иницијал краља Милана „M I”.115 

У хијерархији одликовања Орден Светог Саве 
долазио је иза Ордена Белог орла и Таковског крс та, 
а 1897. му је изједначен статус са Орденом Таков-
ског крста.116 Књаз Никола је свој комплет I сте пе-
на добио за књижевне заслуге, на Савиндан 14/27. 
јануара 1896, а уручио га је специјални иза сланик 
краља Александра Обреновића, генерал Ми лован 
Павловић.117 Отворивши пригодну кутију са орден-
ским инсигнијама, књаз од Црне Горе и Бр да је из го-
ворио: „Светитељу Саво, који си изми рио зава ђе ну 

овог српског одликовања у периоду од 1890. до 1903. 
године. Оно по чему се пак ова радионица разлику -
је од осталих су извесна одступања у односу на од-
ред бе прописане Законом о орденима и медаљама, 
на шта су пажњу скренули Павел Цар и Томислав 
Мухић, аутори најкомплетније монографије из об-
ласти српске фалеристике. Тако орденски знаци 
свих степена садрже медаљоне исте величине, због 
че га су тело, крила и реп орла код виших сте пена 
(I–III) „адаптирани”, односно умањени, како се не 
би нарушио принцип симетрије.112 Исто тако, ор-
лове главе и плаве траке издигнутије су у поре ђењу 
са калупима других произвођача и такав начин 
изведбе својствен је једино Шајду.113

Упркос недоследностима, примерци Ордена Бе-
лог орла који носе Шајдов жиг („G. A. Scheid” или 
„G. A. S.”) нису заостајали по квалитету, па ће ова 
радионица наставити да снабдева српски двор и по-
сле смене династија, од 1903. све до почетка Првог 
светског рата.114 Примерци из доба династије Кара-
ђорђевић разликовали су се по томе што је дота-
дашњи монограм краља Милана на полеђини свих 
степена замењен годином прогласа Краљевине Ср-
бије „1882”, док је датум који је стајао на плаво емај-
лираним тракама уклоњен. 

Низ високих одликовања која су додељивана у 
доба Обреновића а у власништву су Музеја на Це-
тињу завршава се Орденом Светог Саве. Орден 
који је понео име првог српског просветитеља, ар-
хи епископа и оснивача Српске православне црк ве 
установљен је кад и Орден двоглавог Белог орла, 
23. јануара 1883. године, а додељивао се за заслуге 

112   P. Car, T. Muhić, н. д., 140.
113   Исто, 142. 
114   Исто, 140; L. Gerić, „Orden Belog orla”, Dinar: numizmatički časopis, 12 
(1999), 38–39.

115   Исто, 190; Д. Ацовић, н. д., 91, 94; М. Пилетић, н. д., 36.
116   Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији: изданих од 20 јула 
1882 до 19 фебруара 1883 године, XXXVIII, Београд 1883, 440; Д. Ацовић, 
н. д., 91, 94; P. Car, T. Muhić, н. д., 190; М. Пилетић, н. д., 36.
117   НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 1, 14. јануар 1896; Односи Србије 
и Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, 756–757; Н. Ражнатовић, Посјета 
књаза Николе Београду 1896. и краља Александра Цетињу 1897. године, 
205; A. Kapičić, V. Vujačić, н. д., 444–446.
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светских ратова. У овом периоду примат у изра ди 
српских одликовања преузима швајцарска медаља-
рска радионица „Браћа Игенан” (Huguenin Frères) 
из Ле Локла (Le Locle), града надалеко чувеног и по 
производњи часовника врхунског квалитета. У слу-
чају Ордена Светог Саве, највећа типолошка но ви -
на коју доносе Браћа Игенан – изузимајући укла ња-
ње монограма краља Милана са полеђине ор денског 
знака – тицала се сликане представе светите љевог 
лика. На свим претходним варијантама, Свети Са-
ва је представљен у тамноцрвеној одежди са пла-
вим омофором, док је на медаљонима Игенaнових 
ор денских инсигнија приказан у жуто-зеленој оде-
жди с белим омофором. Такође, десна рука која је 
претходно сликана у благосиљајућем ставу сада др-
жи архијерејско жезло, док лева рука уместо дота-
дашњег жезла сада придржава отворено Јеванђеље 
наслоњено на груди.122

браћу одакле је потекла сва слава и онда шња ве-
личина српскога народа, ти бди и над слогом између 
Мене и Мог брата Краља Алек сандра.”118 

Примерак ордена Светог Саве I степена, који је 
изложен у Владином дому (кат. бр. 57), израдила 
је радионица Карла Флајшхакера (Karl Fleischha-
cker),119 мајстора који је, све до Мухићевог и Ца-
ревог истраживања у Бечу, у литератури био погре-
шно атрибуиран као „Карл Фишмајстер” (Karl Fis-
chmeister). Посебан куриозитет представља круна 
изнад орденског знака, која одудара од уобичајеног 
типа краљевске круне коришћенe при изради срп-
ских одликовања. Наиме, Флајшхакер је, попут 
ра  дионице „Роте” и „Нефе”, пословао са бројним 
европ ским државама, па је долазило до употребе 
елемената који су првобитно били намењени за из-
раду неког другог одликовања, могуће због уште-
де материјала. Такав је случај са круном орден-
ског знака из збирке Музеја краља Николе, која је 
истоветна оној монтираној на Ордену Сан Марина 
(Ordine Equestre Civile e Militare di San Marino).120 
Овај примерак се такође издваја и по посве неуо-
бичајеном решењу розете на ленти од беле моара 
(фр. moiré) свиле са плавим пругама.121

У Збирци одликовања налазе се и два Ордена 
Светог Саве IV степена из заоставштине војводе 
Божа Петровића Његоша и др Лазара Томановића 
(кат. бр. 58–59) – који се по начину израде могу 
при писати истој, Флајшхакеровој радионици – а 
ту је и неколико примерака насталих између двају 

118   „Свечана аудијенција”, Глас Црногорца 3, 20. јануар 1896, 3; цитирано 
у: A. Kapičić, V. Vujačić, н. д., 445.
119   О Флајшхакеровој радионици у: T. Muhić, „Proizvođači srpskih odli-
kovanja Anton Fürst i Karl Fleisch hacker”, Orden 7 (2007), 27–29.
120   P. Car, T. Muhić, н. д., 201.
121   На ову специфичност указао ми је Томислав Мухић, на чему сам му 
веома захвалан.

122   P. Car, T. Muhić, н. д., 190, 192.
Испрва се мислило да су фирме које су израђивале орденске инсигније 
радиле и портрет свеца, но за ту сврху ангажоване су посебне ра дио-
нице, специјализоване за сликање на емајлу: P. Car, T. Muhić, н. д., 190, 
192.

Розета на ленти Ордена Светог Саве из Збирке 
одликовања Народног музеја Црне Горе (лево)

и стандардни начин изведбе (десно) 
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Попис каталошких јединица

Милан Обреновић 

1. Краљ Милан Обреновић
Непознати аутор
Око 1891.
Фотографија, папир
15,3 x 11 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 6661

2. Путни рам са фотографијама владарског пара 
Милана и Наталије Обреновић
Крај XIX века
Папир, фотографија, кожа, лепљење
НМЦГ, ранији инв. бр. МКН, II 881
Из дворске заоставштине. 

У Музеју краља Николе похрањен је и већи број 
српских медаља из раздобља обреновићевске Ср-
бије, које су припадале члановима владајуће куће 
Петровић Његош или потичу из заоставштина ис-
такнутих црногорских личности. Оне ће бити пред-
мет подробне анализе у једном од наредних томова 
едиције о заоставштини династије Обреновић.

Орден Светог Саве I степена, детаљ са представом 
светитеља из периода владавине династије Обреновић 

(лево – радионица Карла Флајшхакера)
и периода владавине династије Карађорђевић

(десно – радионица Браћа Игенан) 

1
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Папир, фотографија
14 х 9,5 цм 
Фотографија из путног рама (кат. бр. 2).
НМЦГ, ранији инв. бр. МКН, II 881

4. Кнез Милан Обреновић 
Гаспар-Феликс Турнашон Надар (Gaspard-Félix 
Tournachon Nadar)
1874, Париз
Уље на платну 
131 х 97,5 цм; рам: 147 × 113 цм
Сигн. д. д: Ateliers Nadar Paris 1874
НМЦГ, инв. бр. МКН У 212

3. Краљ Милан Обреновић
Непознати страни аутор
Крај XIX века

2

3

4
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Папир, фотографија, у дрвеном раму
24 x 30 цм; са рамом 45 x 55 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8525

7. Краљ Александар Обреновић 
Анонимни аутор
1897, Цетиње (снимљено на Орловом кршу)

Наталија Обреновић

5. Кнегиња Наталија Обреновић
Непознати аутор
Крај XIX века
Папир, фотографија
14 х 9,5 цм
Фотографија из путног рама (кат. бр. 2)
НМЦГ, ранији инв. бр. МКН, II 881

Александар Обреновић

6. Краљ Александар Обреновић и књаз Никола I 
Петровић Његош 
Анонимни аутор
1897, Цетиње (снимљено на Орловом кршу)

5

6

7
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Драга Обреновић

9. Краљица Драга Обреновић 
Литографски завод Петра Николића у Загребу 
(према слици Влаха Буковца)
1901, Загреб
Хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија) 
89 x 63,7 цм
Сигн. д. л: Влахо Буковац Смедерево, ћир. 
НМЦГ, инв. бр. МКН РП 4329 

Папир, фотографија, у дрвеном раму без стакла
29,7 х 23,5 цм; са рамом 55 x 46 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8494 

8. Краљ Александар Обреновић
Литографски завод Петра Николића у Загребу 
(према слици Влаха Буковца)
1901, Загреб
Хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија) 
89 x 63,7 цм
Сигн. д. л: Влахо Буковац Смедерево, ћир. 
НМЦГ, инв. бр. МКН РП 4330 9

8
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66 цм; плоче:  4,5 x 7,5 цм (средња 6 х 6,5 цм)
Посвета: „Својој великој војводкињи – Зета”.
НМЦГ, инв. бр. МКН ЕНК 2918 

16. Кошуља, део македонске народне ношње
Почетак XX века, Краљевина Србија
Платно, конац, ткање, шивење, вез
125 цм; ширина средње поле 31 цм;
рукави 54 х 30 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 4227

17. Костим књагиње Наталије
(комплет – јакета и сукња) са свечаности 1910.
1910, Краљевина Црна Гора
Свила, златна трака, нити и шљокице, кројење, 
шивење (ручно), златовез
43 х 39 цм; дужина рукава 70 цм; пречник 120 цм; 
108–200 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2760
* Фотографија преузета из књиге: М. Јовићевић, А. 
Капичић, Т. Јовић, Двор краља Николе, (Цетиње – 
Нови Сад, 1999), стр. 136, уз допуштење аутора.

18. Сукња – део костима књагиње Наталије
на балу у дворцу Тополица у Бару
1911, Краљевина Србија
Вунена преда, конац, позлаћене нити, ткање, 
шивење, вез
104,5 цм; ширина 233 цм 
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 4228

Наталија (Константиновић)
Петровић Његош

10. Чарапе
XIX век, Босна
Вунене нити (преда), дугмад, шљокице, плетење, 
вез
25 х 30 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2841

11. Појас
XIX век, Босна
Вунене нити (преда), ткање, вез
109 х 14 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2842

12. Јелек 
XIX век, Србија
Сукно, чоја (чоха), памучне и позлаћене нити, 
ваљање, шивење, вез
34 х 52 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2846

13. Кецеља (опрегљача)
XIX век, Србија
Вунене нити (преда), чипка
81 х 45 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2847

14. Кецеља (опрегљача) 
XIX век, Србија
Вунене нити (преда), ткање, вез
87 х 52 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН НН 2848

15. Сребрни појас – ћемер 
Почетак XX века
Метал, позлата, филигран

15
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Посвета: « Pour chère | Natalie | de la part de | Franz et 
Anna | 29 Juin / 12 Julliet 1902 » 
(„За драгу Наталију од Франца и Ане, 29. јун /
12. јул 1902”).
НМЦГ, инв. бр. МКН 2138

20. Вазе са ликовима књагиње Наталије
и књаза Мирка
Јулијус Шифнер (Julius Schiffner)

19. Лепеза књагиње Наталије 
Сућесори Маркезини (Successori Marchesini)
Око 1902, Рим, Краљевина Италија
Нојево перје, свила, брилијанти, целулоид, 
шивење, вез
Дужина ребра 24 цм; највећа дужина са нојевим 
перјем 48 цм 
Дужина брилијантског монограма „N” са круном 
10 цм
Кутија: 53 х 20,3 х 11,5 цм

17

19

20
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22. Наталија Константиновић
Вилијам Лакроа (William Lacroix)
1902, Ница
Папир, фотографија
13,7 х 9,8 цм; картонска подлога: 20,1 × 13,7 цм
Сигн. д. с: LACROIX / NICE.
НМЦГ, прив. бр. 82/1

23. Књагиња Наталија Петровић Његош
у црногорском костиму
Вилијам Лакроа (William Lacroix) 

Око 1902, Карлсбад, Бохемија, Аустроугарска 
монархија
Порцелан, позлата
Висина с поклопцем 43 цм; пречник отвора 7,5 цм; 
пречник базе 14 цм
Аплицирани портрети књагиње Наталије и књаза 
Мирка (по фотографијама). Жиг: на бази два кружна 
печата у позлати фотографског атељеа SCHIFFNER; 
по средини: Porzellan Fotografie Malerеi, Karlsbad.
НМЦГ, инв. бр. МКН 1853

21. Наталија Константиновић
Непознати аутор
Крај XIX века
Папир, фотографија
10,6 x 9,6 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 7159

21

22
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Сигн. д. д: Messy / NICE; аутографи: Mirko, Lili; г. л: 
Cettigne / 12. VII 1902.
НМЦГ, прив. бр. 615

25. Књагиња Наталија Петровић Његош
Ј. Меси (J. Messy)
1903, Ница
Папир, фотографија
24,8 х 9,5 цм; картонска подлога: 28,2 × 9,8 цм
Сигн. д. с: Messy / NICE.
НМЦГ, прив. бр. 439

1902, Ница
Папир, фотографија
13,7 х 9,5 цм; картонска подлога: 23 × 14,8 цм
Сигн. д. с: LACROIX / NIC.E
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 7091

24. Књаз Мирко и књагиња
Наталија Петровић Његош
Ј. Меси (J. Messy)
1902, Ница
Папир, фотографија
22,2 х 16,4 цм; картонска подлога: 23,2 × 17,5 цм
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1903, Венеција
Папир, фотографија
35,8 х 27 цм; картонска подлога: 54 × 41,5 цм
Сигн. д. д: G. Contarini / Venezia.
На полеђини: „Espozisione Internazionale / Artistica 
Fo tografica / Firenze 1899 / Tre Diplomi d’Onore / Mas-
sime Premiazioni / Venezia 1890–1899 / G. CONTARINI 
/ FOTOGRAFO PREMIATO / CON REALI ONORI – 
FIRENZE / VENEZIA / S. Moisè 2090, /VIS – À – VIS 
AU RESTAURANT BAUER”.
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8439

30. Књагиња Наталија са двама псима
Непознати аутор
Почетак XX века
Папир, фотографија
9 x 12 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 1694

31. Књагиња Наталија Петровић Његош 
Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans)
1905, Праг
Папир, фотографија

26. Књагиња Наталија Петровић Његош
Ј. Меси (J. Messy)
1903, Ница
Папир, фотографија
24,8 х 9,6 цм; картонска подлога: 28,3 × 9,8 цм
Сигн. д. с: Messy / NICE.
НМЦГ, прив. бр. 440

27. Књагиња Наталија Петровић Његош
Ђовани Контарини (Giovanni Contarini)
1903, Венеција
Папир, фотографија
36,2 х 26 цм; картонска подлога: 54,2 × 41,5 цм
Сигн. д. д: G. Contarini / Venezia.
На полеђини: „Espozisione Internazionale / Artistica 
Fo tografica / Firenze 1899 / Tre Diplomi d’Onore / Mas-
sime Premiazioni / Venezia 1890–1899 / G. CONTARINI 
/ FOTOGRAFO PREMIATO / CON REALI ONORI – 
FIRENZE / VENEZIA / S. Moisè 2090, /VIS – À – VIS 
AU RESTAURANT BAUER”.
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8437

28. Књагиња Наталија Петровић Његош
Ђовани Контарини (Giovanni Contarini)
1903, Венеција
Папир, фотографија
35,8 х 26,5 цм; картонска подлога: 54,1 × 41,5 цм
Сигн. д. д: G. Contarini / Venezia.
На полеђини: „Espozisione Internazionale / Artistica 
Fo tografica / Firenze 1899 / Tre Diplomi d’Onore / Mas-
sime Premiazioni / Venezia 1890–1899 / G. CONTARINI 
/ FOTOGRAFO PREMIATO / CON REALI ONORI – 
FIRENZE / VENEZIA / S. Moisè 2090, /VIS – À – VIS 
AU RESTAURANT BAUER”.
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8438

29. Књагиња Наталија Петровић Његош
Ђовани Контарини (Giovanni Contarini)

30
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Папир, фотографија
20 х 12,6 цм; картонска подлога: 31,5 × 24 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8591

36. Књагиња Наталија са сином Станиславом
Ксенија Петровић Његош
1905.
Папир, фотографија
9,5 x 12 цм
НМЦГ, инв. бр. 395 / албум бр. IV 

37. Књагиња Наталија и књагињица Вјера
Ксенија Петровић Његош
Почетак XX века
Папир, фотографија
9,5 x 12 цм
НМЦГ, инв. бр. 397 / албум бр. IV 

38. Књагиња Наталија и књаз Мирко
Непознати аутор
1906.
Папир, фотографија

20,7 х 12,8 цм; картонска подлога: 33,2 × 23,1 цм
Сигн. д. л: J. F. LANGHANS MARIENBAD PRAGUE; 
д. д: 1905.
НМЦГ, прив. бр. 227а

32. Књагиња Наталија Петровић Његош 
Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans)
1905, Праг
Папир, фотографија
20,5 х 13 цм; картонска подлога: 33 × 23 цм
Сигн. д. с: J. F. LANGHANS MARIENBAD PRAGUE; 
д. д: 1905.
НМЦГ, прив. бр. 228

33. Књагиња Наталија Петровић Његош 
Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans)
1905, Праг
Папир, фотографија
20 х 12,6 цм; картонска подлога: 31,3 × 24 цм
Сигн. л. г. J. F. LANGHANS / PRAGUE; д. д. 1905.
НМЦГ, прив. бр. 288

34. Књаз Мирко и књагиња Наталија са сином 
Стеваном 
Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans)
1905, Праг
Папир, фотографија
20,9 х 13 цм; картонска подлога: 21,4 × 13,1 цм
Без сигнатуре; д. д: 1905
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 7083
Фотографија с истим мотивом чува се у Збирци по-
себних фондова Народне библиотеке Србије у Бео-
граду (НБС, инв. бр. Ф 5249)

35. Књагиња Наталија са сином Стеваном
Јан Ф. Лангханс (Jan F. Langhans)
1905, Праг

36
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38,8 х 27,4 цм; са рамом: 63 × 50,5 цм
Сигн. д. д: L. SUSCIPJ / ROMA.
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 8445

40. Књагиња Наталија и књаз Мирко
у поворци према Цетињском манастиру
Лука Комерио (Luca Comerio)
1910, Милано
Папир, фотографија
18,3 х 25 цм
Сигн. д. д: Fot. Luca Comerio / Milano.
НМЦГ, инв. бр. 12/3, албум бр. IV/109

41. Краљевска породица
(књагиња Наталија седи прва здесна на лево)
Лука Комерио (Luca Comerio)
1910, Милано
Папир, фотографија
18,3 х 25 цм
Сигн. д. д: Fot. Luca Comerio / Milano.
Стоје (слева на десно): велики кнез Петар Никола-
јевич Романов, кнез Франц Јозеф од Батенбер га, кња-
гиња Вјера, књагиња Ксенија, престолона сле дник 
Да нило, књаз Мирко, књаз Петар; седе: књагиња 
Ми лица (Јута од Мекленбурга-Нојстрелица), кња-
ги ња Ана од Батенберга, краљица Јелена Савојска, 
краљица Милена, краљ Никола I, велика књагиња 
Милица Романов, краљ Виктор Емануел III, кња ги-
ња Наталија; седе на тепиху: кнегиња Јелена Кара-
ђор ђевић, књагиња Марина Петровна Галицин и 
пре столонаследник Србије Александар I Карађор-
ђе вић.
НМЦГ, инв. бр. 32, албум бр. IV/109

42. Краљевска породица (књагиња Наталија 
стоји друга здесна на лево)
Лука Комерио (Luca Comerio)
1910, Милано

9,4 x 9 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 1313

39. Књагиња Наталија са синовима
Стеваном и Станиславом
Лоренцо Сусципи (Lorenzo Suscipj)
Око 1907, Рим
Папир, фотографија
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44. Књагиња Наталија Петровић Његош 
Масимино Досио (Massimino Dosio)
1910, Рим

Папир, фотографија
18,3 х 25 цм
Сигн. д. д: Fot. Luca Comerio / Milano.
Стоје (слева на десно): књагиња Вјера, велики кнез 
Петар Николајевич Романов, кнез Франц Јозеф од 
Ба тенберга, књагиња Ксенија, престолонаследник 
Да нило, књаз Мирко, књагиња Наталија, књаз Пе-
тар; седе: краљ Виктор Емануел III, књагиња Милица 
(Јута од Мекленбурга-Нојстрелица), краљица Јеле-
на Савојска, краљица Милена, краљ Никола I, ве-
лика књагиња Милица Романов, књагиња Ана од 
Батенберга; седе на тепиху: престолонаследник Ср-
би је Александар I Карађорђевић, књагиња Марина 
Петровна Галицин и кнегиња Јелена Карађорђевић.
НМЦГ, инв. бр. 33, албум бр. IV/109

43. Краљевска породица (књагиња Наталија
седи прва здесна на лево)
Лука Комерио (Luca Comerio)
1910, Милано
Папир, фотографија (колорисана)
37,5 x 30,5 цм; са рамом: 49 x 41 цм
Сигн. д. д: Fot. Luca Comerio / Milano.
Групни портрет у потпуности је подударан
са кат. бр. 41.
НМЦГ, прив. бр. II 135
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Папир, фотографија
22,6 х 16,3 цм; картонска подлога: 33,6 х 24,6 цм
Сигн. д. д: Dosio & Cº / Roma / Via del Tritone 61.
НМЦГ, прив. бр. 263

47. Књагиња Наталија и књаз Мирко
са синовима Михаилом и Павлом
Масимино Досио (Massimino Dosio)
1910, Рим
Папир, фотографија
22 х 17,3 цм; картонска подлога: 37 х 26,8 цм
Сигн. д. д: Dosio & Cº / Roma / Via del Tritone 61.
НМЦГ, прив. бр. 164

48. Књагиња Наталија и књаз Мирко
са синовима Михаилом и Павлом
Масимино Досио (Massimino Dosio)

Папир, фотографија
22,6 х 16,3 цм; картонска подлога: 33,6 х 24,6 цм
Сигн. д. д: Dosio & Cº / Roma / Via del Tritone 61.
НМЦГ, прив. бр. 224

45. Књагиња Наталија Петровић Његош
у балском костиму
Масимино Досио (Massimino Dosio)
1910, Рим
Папир, фотографија
21,5 х 15,5 цм; картонска подлога: 34 х 24,5 цм
Сигн. д. д: Dosio & Cº / Roma / Via del Tritone 61.
НМЦГ, прив. бр. 225

46. Књагиња Наталија Петровић Његош 
Масимино Досио (Massimino Dosio)
1910, Рим
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Уље на платну
100,5 х 77,5 цм; рам (позлаћен): 135 х 111 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН У 249

Одликовања 

51. Орден Таковског крста I степена
Роте и Нефе (Rothe & Neffe)
Око 1879, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
7 x 4,2 цм; звезда 9 х 8,5 цм; ширина траке 10,5 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1376
Припадао књазу Николи I Петровићу Његошу.

52. Орден Таковског крста I степена
Јакоб Лесер (Jacob Leser)
Између 1890. и 1903, Штраубинг, Бaварска
Сребро, позлата, ковање, емајлирање
7 х 4,2 цм; звезда 9,3 х 8,5 цм; ширина ленте 10 цм 
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1492
Из заоставштине војводе Илије Пламенца. Поклон 
породице Пламенац 1974. године.

1910, Рим
Папир, фотографија
13,5 x 11 цм; картонска подлога: 17,4 x 13,4 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ФОТ 7236

49. Књагиња Наталија Петровић Његош
Пјетро Ђакомели (Pietro Giacomelli)
1912, Венеција
Папир, фотографија
15 х 14 цм; картонска подлога: 30 х 20 цм
Сигн. д. д: Giacomelli / Venezia.
НМЦГ, прив. бр. 396

50. Књагиња Наталија Петровић Његош
Франциск Едуар Бертије (Francisque Édouard 
Bertier)
1902, Париз

50
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НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1377
Припадао књазу Николи I Петровићу Његошу.

55. Орден Белог орла I степена
Георг Адам Шајд (G. A. Scheid)
Између 1890. и 1903, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
7,7 х 3,5 цм; звезда 9,4 х 9 цм; ширина ленте 10,5 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1378

56. Орден Белог орла I степена
Георг Адам Шајд (G. A. Scheid)
Између 1890. и 1903, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
8 х 8,7 цм; звезда 9,3 х 8,7 цм; кутија:
28,8 х 13 х 6 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1379

53. Орден Таковског крста III степена
После 1879, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање
5,5 х 3,4 цм 
НМЦГ, инв бр. МКН ОДЛ 1241
Припадао артиљеријском командиру Милу 
Савову Мартиновићу. Поклон Марка Милова 
Мартиновића.

54. Орден Белог орла I степена
Роте и Нефе (Rothe & Neffe)
Око 1893, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
8 x 4 цм; звезда 9,3 х 8,5 цм; ширина ленте 10,5 цм
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59. Орден Светог Саве IV степена 
Карл Флајшхакер (Karl Fleischhacker)
Између 1890. и 1903, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање 
6,3 х 4 цм; ширина траке 4 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 3129
Из заоставштине др Лазара Томановића. Поклон 
ње гове кћерке Невенке Томановић из Лепетана,
5. јун 1991.

Заоставштина

60. Дворска застава из времена Обреновића
Крај XIX века
Вуна, шивење, штампа
280 х 270 цм
На средини српске тробојке грб Краљевине Србије 
и године Косовске битке и Таковског устанка 1389–
1815; испод грба је девиза Обреновића Време и моје 
право.
НМЦГ, инв. бр. МКН З 3193

57. Орден Светог Саве I степена 
Карл Флајшхакер (Karl Fleischhacker)
Између 1890. и 1903, Беч 
Сребро, позлата, ковање, емајлирање 
8,5 х 5,2 цм; звезда 9,5 х 8,5; ширина ленте 10,5 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1381Б

58. Орден Светог Саве IV степена 
Карл Флајшхакер (Karl Fleischhacker)
Између 1890. и 1903, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање 
6,3 х 4 цм; ширина траке 4 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН ОДЛ 1256
Припадао војводи Божи Петровићу Његошу. 
Поклон његове кћерке Марије Јерговић.
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Народни музеј Црне Горе, Цетиње – 
Библиотечко-архивско одјељење

Сложена организациона структура Народног 
му зеја Црне Горе на Цетињу обухвата – како је нап-
ред изнесено – и Библиотечко-архивско одјељење, 
које у склопу Музеја постоји од самог оснивања 
1926. и налази се у дворској згради тик уз резиден-
ци ју црно горског краља. У њему се чува и обрађује 
двор ска архива Николе I која има немерљив значај 
за историју Црне Горе и шире, а покрива период од 
XIII до почетка XX столећа, од даровних повеља 
на    сталих у епоси Немањића (1234), до аката до не-
се них 1916. године.123 Укупно 290 фасцикли грађе 
су мира вековима низане продукте историјског пам   -
ће ња, подсетнике на небројена војевања, савезе, 
(не)  споразуме и не тако честе периоде благостања. 
И сама повест дворске архиве бурна је и узбудљива 
ко  ли ко и сав у њој похрањени материјал. 

Још пре него што је ратне 1916, упркос победо-
носној Мојковачкој бици, постало извесно да је ау-
строугарска окупација Црне Горе неминовна, краљ 
Никола је наложио да се спакује пробрана дворска 
архива и драгоцености музејског карактера.124 Ме-
ђутим, услед брзог надирања трупа Црно-жуте мо-
нархије, сандуци с благом постали су ризичан те рет 
и лака мета за непријатељску авијацију, па је од лу-
чено да се са брода на Скадарском језеру пре усмере 
у Дворац Крушевац у Подгорици, где је остао књаз 
Мирко, одбивши да напусти земљу са својом по-
родицом. Смртно оболео од туберкулозе, он је пре 

61. Дворска застава из времена Обреновића
Крај XIX века
Вуна, шивење, штампа
280 х 270 цм
НМЦГ, инв. бр. МКН З 3194
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123   М. Јовићевић, А. Капичић, Т. Јовић, н. д., 212–215; Arhivski fondovi i 
zbirke u Republici Crnoj Gori (ur. J. Živković), Cetinje, 2001, 183–226, pos. 
190; Stanje kulturne baštine Crne Gore (ur. P. Malbaša), Podgorica 2006, 204.
124   Р. Ј. Драгићевић, н. д., 80; Имовина династије Петровић Његош, 29– 
31, нап. 35.
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нутка када је коџа Милош известио Петра I да је 
развио устанички барјак, преко годинâ најтеш ње 
сарадње оваплоћене тајним споразумима 1866. и 
1876, периода захлађења и отопљавања односа, уго-
варања међусобних визита књаза Николе и краља 
Александра, закључно са 1902 – годи ном удаје На-
талије Константиновић за књаза Мирка. Садр жина 
већине писама је годинама објављивана у За пи си-
ма128 – првом часопису научне прове нијен ције у Цр-
ној Гори, који је излазио под уредништвом управ-
ника Државног музеја на Цетињу, слависте, кла си-
чног филолога и неуморног истраживача Душана 
Вуксана (1881–1944), а затим 1987. у зборнику доку -
мената Односи Србије и Црне Горе у XIX веку, у изда-
њу САНУ.129 

Попис каталошких јединица

Фонд Петар I

Милош Обреновић

1. Писмо кнеза Милоша Обреновић Петру I 
Петровићу Његошу / потврђује да је примио 
писмо од 6. јула преко острошког игумана
и јавља да су се дигли на оружје против Турака
због разних њихових злодела, као и да 
намеравају да склопе мир

одласка на лечење у Беч 1918. затражио да прегле-
да очеву архиву, коју је потом вратио на Цетиње. 
Испрва се мислило да ју је Мирко спалио како би 
спречио да иста падне у руке Аустријанцима, који 
су већ били запосели архиве појединих надлешта-
ва и отуђили важније хартије, међутим испостави-
ло се да је то био успели блеф, захваљујући којем 
је драгоцени товар провучен непријатељу „испред 
но са” и закопан у дворишту Старог двора на Цети-
њу.125 

Шест кожних кофера са архивом и драгоцено-
стима извучено је из земље тек 14. априла 1923. у 
присуству великог жупана Зетске области Мило-
вана Џаковића.126 Готово пола деценије боравка на 
дубини од два метра причинило је велику штету 
архивалијама, што се делимично може видети и на 
основу фотографија приложених у попису каталош-
ких јединица. Услед деловања влаге највише су 
страдали списи на пергаменту и писма владике Пе-
тра I Петровића Његоша.127 Главнина грађе је ипак 
опстала, па је након предузетих мера конзервације 
омогућено њено коришћење у научне сврхе. 

Када је у питању „дуги XIX век”, велики број до-
кумената из Библиотечко-архивског одјељења од-
носи се на кореспонденцију црногорских митро-
полита и књажева с члановима владарске породице 
Обреновић. За потребе истраживања прегледана су 
четири архивска фонда (Петар I, Петар II, Данило 
I и Никола I), односно 21 кутија разноврсне грађе. 
У овом тому ограничили смо се на 77 писама, депе-
ша, извештаја и другог документационог матери-
ја ла, насталог у ширем временском опсегу: од тре-

125   Р. Ј. Драгићевић, н. д., 80–81; Имовина династије Петровић Његош, 
29–30.
126   Имовина династије Петровић Његош, 31.
127   Исто; М. Јовићевић, А. Капичић, Т. Јовић, н. д., 212.

128   Записи, II (1928), 173–175; Записи, III (1928), 82–83, 86–88, 243–245; 
Записи, IV (1929), 39–43, 113–117, 175–177, 179–180; Записи, V (1929), 
299; Записи, IX (1931), 36; Записи, XIV (1935), 177, 301; Записи, XV 
(1936), 173; Записи, XVI (1936), 41, 107, 162. 
129   Односи Србије и Црне Горе у XIX веку: 1804–1903, 31, 33–35, 76, 86–
87, 92, 181–182, 196, 238–255, 274–276, 278–279, 401–402, 421, 433–441, 
443–446, 504–507, 525–526, 638, 683–685, 692–694, 698–699, 756–757, 760, 
762, 774–776, 778–780, 798–799, 821–823, 825–826, 837–838, 871–872, 882, 
894– 899, 938, 989–990. 
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3. Писмо кнеза Милоша Обреновића (?) Петру I 
Петровићу Његошу / обавештава га да се налазе 
у добром здрављу, да је народ у бољем стању него 
раније и да ће му ускоро рећи све његов посланик
13. јануар 1817, Цариград
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски народни језик са лексичким 
елементима славеносрпског, 1 лист
33 х 20,9 цм 
НМЦГ, БАО, П I, к. 1817, бр. док. 2471,
13. јануар 1817. 

17. август 1815, Баевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски народни језик са лексичким 
елементима славеносрпског, 2 листа
32,5 х 23,5 цм
НМЦГ, БАО, П I, к. 1815–1816, бр. док. 2301,
17. август 1815.

2. Писмо Петра I Петровића Његоша
кнезу Милошу Обреновићу / моли га да због 
неродне године прими неколико црногорских
породица у Србију
1816.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, славеносрпски језик, 2 листа
23,9 х 22 цм 
НМЦГ, БАО, П I, к. 1815–1816, бр. док. 2464, 1816. 

1

2
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5. Писмо капетана Економова архимандриту 
Петру II / јавља да је, по повратку из дипломатске 
мисије код Милоша Обреновића, дошао код 
фамилије у Бољевиће и моли да га прими
у заштиту
13. јул 1831, Бољевићи
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, славеносрпски језик, 2 листа
31 х 24 цм
Скадарски паша Мустафа Решит Бушатлија послао 
је Економу код кнеза Милоша Обреновића, а овај, 
са знавши по повратку из Србије да је Бушатлија за-
точен, склонио се у Бољевиће, у Црмници (Бар).
НМЦГ, БАО, П II, к. 1830–1835, бр. док. 22,
13. јул 1831. 

Фонд Петар II

Милош Обреновић

4. Писмо кнеза Милоша Обреновића Петру II 
Петровићу Његошу / саветује га како треба
с народом управљати
24. фебруар 1831, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски народни језик са лексичким 
елементима славеносрпског, 2 листа
34 х 18 цм 
НМЦГ, БАО, П II, к. 1830–1835, бр. док. 5,
24. фебруар 1831. 

43
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Папир, мастило, рукопис
Оригинал, славеносрпски језик, 2 листа
35,9 х 22 цм
НМЦГ, БАО, П II, к. 1830–1835, бр. док. 2,
10. јануар 1833. 

7. Писмо кнеза Милоша Обреновића Петру 
II / обавештава га да му доставља писмо 
Аполинарија Бутењева, руског посланика
у Цариграду 
14. новембар 1836, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски народни језик са лексичким 
елементима славеносрпског, 2 листа

6. Писмо Сената црногорског кнезу Милошу 
Обреновићу / о одбеглом епископу ужичком 
Никифору Вукосављевићу
10. јануар 1833, Цетиње

5

6

7
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10. Писмо кнеза Михаила књазу Николи /
о доласку војних инструктора из Србије
у Црну Гору
Фебруар 1866, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
31,5 х 20,1 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1862 (II), бр. док. 1570,
фебруар 1866.

11. Писмо књаза Николе кнезу Михаилу / 
обавештава га да је примио и саслушао његовог 
повереника Милана Пироћанца и да жели 
склапање споразума
24. мај 1866, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа
26,4 х 19,6 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1600, 24. мај 1866.

29,2 х 21,5 цм
НМЦГ, БАО, П II, к. 1830–1835, бр. док. 36,
14. новембар 1836.

 
Фонд Данило I

Милош Обреновић

8. Писмо књаза Данила I Петровића Његоша 
кнезу Милошу Обреновићу / шаље му поздраве
и честитке поводом повратка на власт
28. март 1859, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, славеносрпски језик, 2 листа
29,6 х 20,4 цм
НМЦГ, БАО, Д I, к. 1859 (I), бр. док. 180,
28. март 1859. 

Фонд Никола I

Михаило Обреновић

9. Вук Караџић Михаилу М. Обреновићу III / 
пише о неком пројекту који због главобоље није 
могао ни прочитати ни саслушати; о вестима 
са Цетиња и држању књаза Николе према 
Омер-пашином посланику и херцеговачким 
устаницима Луки Вукаловићу и Новици 
Церовићу; напослетку моли кнеза да му допусти 
да носи црногорски орден 
9. јануар 1862, Беч
Папир, мастило, рукопис
Препис, српски језик, 2 листа
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1862 (II), бр. док. 336,
9. јануар 1862.

9
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артиљеријце; пошто је обавио задатак моли 
књаза да га отпусти како би се могао вратити
у Србију 
10. јун 1866, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 3 листа
22,7 x 28,2 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1585, 10. јун 1866.

14. Писмо књаза Николе кнезу Михаилу / 
допушта Милутину Јовановићу да се врати
у Србију и одликује га Орденом књаза Данила 
III степена, а његовим сарадницима дарује 
официрске сабље; захваљује кнезу на братској 
љубави и помоћи Црној Гори 
17. јун 1866, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
33,1 х 21,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1589, 17. јун 1866.

12. Књаз Никола кнезу Михаилу / јавља да му 
шаље писмо по архимандриту Дучићу и позива 
га да буде крштени кум његовој другој кћери
7 јун 1866, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
26,4 х 19,8 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1584, 7 јун 1866.

13. Извештај артиљеријског капетана Милутина 
Јовановића књазу Николи / пише да га је 
послао кнез Михаило са два подофицира и 
једном батеријом топова да обучи црногорске 

13

14
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Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
26,4 х 19,6 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1595, 28. јун 1866.

17. Писмо књаза Николе кнезу Михаилу / о 
потреби осигурања подршке једне европске 
велесиле која ће их потпомагати, о неопходности 
покретања Источног питања, о наоружању и 
одржавању веза преко Васојевића
Јул 1866, Цетиње

15. Писмо кнеза Михаила књазу Николи / 
о књажевој жељи за једним секретаром и 
одржавању блиских узајамних веза; о услишењу 
молбе да се један књажев рођак прими у 
канцеларију Министарства иностраних дела; 
о испоруци барута и олова и набавци до 4000 
топовских ђулади; о одржавању веза преко 
Васојевића и слању једног официра са задатком 
да проучи Црну Гору у војном погледу;
о могућности заједничког састанка 
23. јун 1866, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
26,7 х 18,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1591, 23. јун 1866.

16. Књаз Никола кнезу Михаилу / осврће се 
на његово писмо од 23. јуна и пише о потреби 
усаглашавања заједничких циљева, о преносу 
војне опреме и одржавању веза преко Васојевића 
28. јул 1866, Цетиње

15
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19. Књаз Никола кнезу Михаилу / о доласку 
кнежевог заступника Лешјанина на крштење 
књажеве кћери Милице и разговорима
о општим стварима
24. септембар 1866, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
26,4 х 19,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1608,
24. септембар 1866.

20. Писмо кнеза Михаила књазу Николи /
пише о крштењу књагињице Милице и 
потребама Црне Горе које му је предочио 
архимандрит Дучић, које ће услишити у складу 
са могућностима

Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа
29,2 х 20 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1596, јул 1866.

18. Кнез Михаило књазу Николи / потврђује 
пријем писма преко архимандрита Дучића, којим 
га књаз позива на крштење своје друге кћери 
Милице, и одређује начелника Министарства 
иностраних дела Милоја Лешјанина да га заступа 
28. август 1866, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
31,2 х 19,8 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1601,
28. август 1866.

18 20
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22. Писмо кнеза Михаила књазу Николи /
јавља да је одредио Јована Ристића да га заступа 
на крштењу књажеве кћери
7. фебруар 1868, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
31,1 х 19,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1868, бр. док. 1752,
7. фебруар 1868.

23. Писмо министра војног Миливоја Петровића 
Блазнавца књазу Николи / о књажевој жељи да 
два наредника, која се налазе у Црној Гори, буду 
произведена за официре; такође извештава да му 
је послао збирку разних војних правила
8. фебруар 1868.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист; препис, 1 лист

23. октобар 1866, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
31,5 х 20 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1616,
23. октобар 1866.

21. Писмо кнеза Михаила књазу Николи / 
извештава да му, сагласно књажевој жељи 
за једним способним секретаром, ставља на 
располагање свог секретара у Министарству 
иностраних дела, Милана Пироћанца 
15. децембар 1866, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
31,2 х 19,8 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1866, бр. док. 1624,
15. децембар 1866.

21
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25. Писмо министра иностраних дела Милана 
Петронијевића књазу Николи / о предлогу који 
је Ристић, вративши се из Црне Горе, изнео кнезу 
Михаилу, а тицао се посете књагиње Милене 
српском кнежевском пару
5. април 1868, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
26,7 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1868, бр. док. 1759,
5. април 1868.

Милан Обреновић 

26. Писмо из Црне Горе / Књаз Никола жели да 
сазна мишљење кнеза Милана о телеграму руског 
кнеза Горчакова, како би одговор обеју влада у 
потпуности био сагласан 

34,4 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1868, бр. док. 1753,
8. фебруар 1868.

24. Писмо књаза Николе кнезу Михаилу / 
захваљује му што се прима да буде крштени кум 
његовој трећој кћери, књагињици Анастасији 
Стани и радује се доласку Јована Христића као 
његовог заменика на крштењу 
2. март 1868, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
34,5 х 21,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1868, бр. док. 1755, 2. март 1868.

24

25



235

28. Писмо кнеза Милана књазу Николи / 
захваљује му на вести о порођају књагиње 
Милене и шаље честитке у своје и у име
кнегиње Наталије
30. март 1876, Београд

16. фебруар 1875.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
30 х 20,6 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1875, бр. док. 2783,
16. фебруар 1875.

27. Депеша књаза Николе кнезу Милану /
јавља да се књагиња Милена породила и да је 
њено и здравље детета задовољавајуће
1876, Београд
Папир, мастило, рукопис
Француски језик, 1 лист
29,5 х 20,5 цм
Кошуљица садржи седам копија писма упућеног на 
адресе европских суверена.
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3112, 1876.
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у Млетцима тајни уговор о савезу и тајну војну 
конвенцију између Црне Горе и Србије по 
упутствима која су му дата
28. мај 1876, Београд
Папир, мастило, рукопис, печат Кнежевине Србије 
у црвеном воску
Оригинал, српски језик, 2 листа
35 х 21,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3139, 28. мај 1876.

31. Тајни уговор о савезу између Црне Горе
и Србије
Потписан 28. маја 1876. у Београду, ратификован 3. 
јуна 1876. у Млетцима
Папир, мастило, рукопис, печат Кнежевине Србије 
у црвеном воску
Оригинал, српски језик, 4 листа
34,8 х 21,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3138, 28. мај 1876.

Папир, мастило, рукопис
Оригинал, француски језик, 1 лист
34,4 х 21,3 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3035,
30. март 1876.

29. Телеграм кнеза Милана књазу Николи / 
захваљује му на вести о порођају књагиње 
Милене и шаље честитке у своје и у име
кнегиње Наталије
30. март 1876, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Оригинал, француски језик, 1 лист
20,5 х 17,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3084,
30. март 1876.

30. Овлашћење кнеза Милана државном 
саветнику Димитрију Матићу да са 
пуномоћником књаза Николе I, сенатором 
Станком Радоњићем, сравни, потпише и измења 
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32. Војничка конвенција између
Црне Горе и Србије
Потписана 28. маја 1876. у Београду,
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вером, | да је пронесе по пољима бојним: да | из во-
јује славу и слободу. | То је вера, то је жеља на род-
на | Србин неће више да живи, но као под- | пу но 
слободан у слободној домовини. | И ми не испу-
штамо из руку Заставу | док не извојујемо слободну 
и славну | домовину. | У то име, ми твоји верни вој-
ни- | ци проглашавамо те, Светли Господару, | за 
Краља Српског! | Живео наш Краљу. | Ми хоћемо 
на твојој миропомазаној | глави да заблиста Круна 
независног | Краља Српског. | У то име борићемо се 
док траје | једнога у то име ево ти наше крви, | жи-
вота и имања. | Живео наш светли Краљ | Милан 
М. Обреновић I. | Тако нам Господ бог помогао. | 6. 
септембра 1876 г.”
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3155,
6. септембар 1876.

34. Писмо књаза Николе кнезу Милану /
о уверењу да Србија и Црна Гора треба да објаве 
рат Турској; о односу према Херцеговачком 
устанку; о мисији Ранка Алимпића и 
неопходности измене нацрта војног и 
политичког уговора између двеју кнежевина
1876, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа
34,5 х 21 цм
Опис садржаја: Књаз Никола захваљује кнезу Мила-
ну што је послао изасланика Ранка Алимпића са 
двама нацртима уговора између Србије и Црне Горе, 
те предочава разлоге због којих се његови ставо ви 
разилазе са позицијама изложеним у нацртима. Ис-
тиче уверење да су се стекли услови за закључење 
рата против Турске, те тражи да се у случају одла-
гања објаве рата у уговор унесу обавезе: прво, да 
се обе државе обавежу да ће помагати устанак у 
Херцеговини све дотле догод не зарате с Турском; 

ратификована 3. јуна 1876. у Млетцима
Папир, мастило, рукопис, печат Кнежевине Србије 
у црвеном воску
Оригинал, српски језик, 4 листа; препис 4 листа
34,8 х 21,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3136–3137,
28. мај 1876.

33. Војници кнезу Милану / изражавају оданост
и проглашавају га за краља
6. септембар 1876.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
34,2 х 21 цм
Садржај: „Светли Господару | Када си ти подигао 
Све ту Таков- | ску Заставу, народ је прихватио је с 
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друго, да Србија издваја месечну новчану помоћ за 
издржавање пребеглог народа у Црну Гору; треће, 
да рад Србије и Црне Горе на дипломатском пољу 
бу де „споразуман, истоветан и заједнички и да ис-
кљу чујући сваку засебну корист, буде намјењен је-
ди но срећи несретне браће наше.” Нада се да ће кнез 
Милан уложити напор да се до сагласности дође и да 
Алимпићева мисија неће остати сасвим бес плодна. 
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1876, бр. док. 3273, 1876.

35. Дипломатска преписка Црне Горе и Србије / 
депеша кнеза Милана књазу Николи – захваљује 
му на разумевању прилика у којима се Србија 
налази, јер му то оставља могућност да не одлаже 
даље проглашење мира у Србији
21. фебруар 1877.
Папир, мастило, рукопис
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16. март 1882, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
25,7 х 19,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1882, бр. док. 11, 16. март 1882.

Оригинал, српски језик
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1877, бр. док. 3504,
21. фебруар 1877.
Дипломатска преписка се односи на период од 7. ја-
нуара до 25. фебруара 1877. године и садржи 33 до-
ку мента (бр. док. 3476–3508). 

36. Телеграм књаза Николе књагињи Милени / 
обавештава је да му је кнез Милан телеграфом 
јавио да је објавио рат Турској и да су јуче 
непријатељства отпочета
16. децембар 1877.
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
17,7 x 24,6 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1877, бр. док. 536,
16. децембар 1877.

37. Писмо краља Милана Обреновића књазу 
Николи / обавештава га да је примио краљевско 
достојанство и да је Народна скупштина
22. фебруара 1882. решила да се Србија
прогласи за краљевину
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Оригинал, француски језик, 2 листа
17,8 х 11,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1897 (I), бр. док. 52,
2/14, април 1897.

38. Препис писма краља Милана књазу Николи 
којим га обавештава да је примио краљевско 
достојанство и да је Србија проглашена за 
краљевину
16. март 1882, Београд
Папир, мастило, рукопис
Препис, српски језик, 2 листа
34 х 21,4 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1882, бр. док. 10, 16. март 1882.

Наталија Обреновић

39. Писмо краљице Наталије Обреновић
2/14, април 1897, Београд
Папир, мастило, рукопис
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40. Писмо Драгутина Илића краљици Наталији / 
наговара је да се врати у Србију и пише
о догађајима после Ивањданског атентата;
о покушају младог краља да измири родитеље
и њеној улози да измири краља с народом;
о Аустро-Милановим сплеткама; о свом боравку 
у Улцињу, Кастел-Новом и у гостима код књаза;
о емигрантима из Србије; о поштовању које 
према њој гаји књаз Никола
20. октобар 1899, Улцињ
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 5 листова
17,5 х 11,4 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1899, бр. док. 169,
20. октобар 1899.
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3. април 1893, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал и копија, српски језик, 4 листа 
25,3 х 20,2 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 26, 3. април 1893.

43. Писмо краља Александра књазу Николи / 
благодари на Ордену књаза Данила I степена 
који је примио из руку војводе Симе Поповића 
и извештава књаза да му са своје стране шаље 
Орден Белог орла I степена, по ђенералштабном 
пуковнику Јеврему Велимировићу 
10. јун 1893, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
25,3 х 20,2 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 39, 10. јун 1893.

Александар Обреновић

41. Писмо краља Александра Обреновића књазу 
Николи / пише да је инжењерском потпуковнику 
Кости Радосављевићу поверио задатак да му 
преда писмо којим га обавештава да је 1. априла 
1893. узео краљевску власт у своје руке
3. април 1893, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал и копија, српски језик, 4 листа 
25,3 х 20,2 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 27, 3. април 1893.

42. Писмо краља Александра књазу Николи / 
обавештава га да је 1. априла 1893. разрешио 
дужности краљевске намеснике Јована Ристића 
и генерала Јована Бели-Марковића и узео 
краљевску власт у своје руке 
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44. Молба херцеговачких емиграната краљу 
Александру да их због тешког материјалног 
положаја прими под заштиту и архимандриту 
Дучићу да се у ту сврху заложи код краља 
8. август 1893, Никшић
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа
34,2 х 21 цм
Потписници молби су: в.[ођа] Стојан Ковачевић, 
ко мандир Кико Стефановић, алаји барјактар Јовица 
Зиројевић, командир Васо Буха, капетан Јован Зо-
товић, капетан Илија Стефановић, официр Мрдак 
Лубурић, официр Никола Радовић, официр Трипко 
Сворзан, официр Лука Дангубић, барјактар Анто 
Кља кић, вођа Ђорђиа Шантић. Поред сваког имена 
стоји печат са монограмом.
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 61, 8. август 1893.
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45. Деманти Блажа Петровића Његоша на 
тврдње Нове Слободне Пресе / оспорава да је 
агент црногорског књаза Николе и подвлачи да 
је „један од највјернијих и најоданијих поданика 
Њег. Велич. Краља Александра”
12. мај 1894, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 7 листова
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1894, бр. док. 26, 12. мај 1894.
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47. Писмо генерала Милована Павловића 
министру спољних послова Књажевине Црне 
Горе, Гавру Вуковићу / захваљује на пријему који 
му је указан на Цетињу и уверава га да је код 
краља Александра био искрен тумач жеља
књаза Николе
5. фебруар 1896, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
22 х 14 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 4,
5. фебруар 1896.

46. Писмо књаза Николе краљу Александру / 
потврђује пријем писма послатог по генералу 
Миловану Павловићу и благодари на Ордену 
Светог Саве I степена којим га је краљ одликовао 
за књижевни рад
14. јануар 1896, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 1, 14. јануар 1896.
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26. фебруар 1896, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 4/1,
26. фебруар 1896.

49. Писмо краља Александра књазу Николи / 
предлаже да се виде на Цетињу око 8. септембра 
и моли да га извести када га може очекивати у 
Београду 
16. април 1896, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа, 20 х 12,5 цм; 
препис, српски језик, 2 листа, 34 х 21 цм
Документ је оштећен (недостаје део писма).
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 15, 16. април 1896.

48. Гавро Вуковић генералу Миловану
Павловићу / жали што благовремено није 
одговорено на књажево писмо проистекло из 
узајамног претходног споразума у Петрограду, 
уједно, што није одговорено ни на предлог књаза 
Николе о начину измене посета између њега
и краља Александра
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51. Писмо Гавра Вуковића књазу Николи / 
шаље му својеручно писмо краља Александра 
по престолонаследнику Данилу и друга писма 
Стојана Новаковића
24. април 1896, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 15/2,
24. април 1896.

50. Председник Министарског савета Стојан 
Новаковић Гавру Вуковићу / спроводи писмo 
краља Александра за књаза Николу и одговара 
му на писма од 29. марта и 11. априла у којима је 
било речи о измени термина посета двају владара 
и о питању црногорских емиграната
17. април 1896, Београд
Папир, мастило, рукопис, меморандум
Оригинал, српски језик, 4 листа
22 х 16,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 15/1,
17. април 1896.
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52. Гавро Вуковић књазу Николи / оцењује да је 
писмо краља Александра учтивије и понизније 
него што је могао замислити, очекује да га 
обавести о термину посете Београду и тражи 
даље инструкције у погледу предлога српске 
владе по питању Скопске митрополије 
26. април 1896, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 15/3,
26. април 1896.
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54. Брзојав краља Александра књазу Николи / 
захваљује му на посети 
5. јул 1896, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
25,5 х 19 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 47, 5. јул 1896.

55. Писмо књаза Николе краљу Александру / 
моли га да одгоди свој пут због удаје књагињице 
Јелене за италијанског краља Виктора Емануела 
III, која пада у дане који су првобитно били 
предвиђени за посету 
Септембар 1896, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
29 х 23 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 53 (213), 
септембар 1896.

56. Краљ Александар књазу Николи / саопштава 
да је потписао тајну угодбу са бугарским кнезом 
Фердинандом чију копију шаље по потпуковнику 
Боривоју Нешићу; нада се да ће и он приступити 
споразуму
1. март 1897, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал и препис, српски језик, 4 листа
34 х 21 цм
Садржај: Краљ Александар извештава књаза Ни ко-
лу о угодби између Србије и Бугарске којом се обе 
стране обавезују да неће предузимати било как ве 
војне и дипломатске кораке, или агитационе рад-
ње, које би подриле status quo на Истоку, као и да 
ће ускладити интересе у погледу националних, ку-
л  тур них и црквених питања у европском делу Ос -
манске империје. Како је угодба предвиђала и уче -

53. Књаз Никола краљу Александру / захваљује 
му на писму од 16. априла 1896. и предлаже да 
своју посету Београду начини око Видовдана
5. мај 1896, Беч
Папир, мастило, рукопис, меморандум
Оригинал, српски језик, 1 лист; препис, српски 
језик, 2 листа, 20,2 х 12,5 цм
28,5 х 22,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1896, бр. док. 21, 5. мај 1896.
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12. март 1897, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал и препис, српски језик, 4 листа
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1897 (I), бр. док. 41,
12. март 1897.

58. Архимандрит Нићифор Дучић
о потенцијалној женидби краља Александра 
са књагињицом Ксенијом, предстојећој посети 
краља Александра Црној Гори и о одликовањима 
којa су му доделили Архијерејски Сабор
и краљ Александар
17. април 1897, Београд
Папир, мастило, рукопис

шће Црне Горе, краљ Александар је упутио изасла -
ни ка на Цетиње, са налогом да му преда пи смо и 
до несе одговор књаза Николе. Поред ове миси је, 
по тпу ковнику Боривоју Нешићу поверен је зада так 
при  премања терена за посету Александра Обрено-
ви ћа Цетињу.
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1897 (I), бр. док. 32,
1. март 1897.

57. Писмо књаза Николе краљу Александру / 
јавља да је примио копију споразума између 
Србије и Бугарске и да му је исти документ 
послао бугарски кнез; прихвата споразум 
и саопштава да ће са његовим заступником 
утврдити време краљеве посете 
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59. Књаз Никола краљу Александру /
о међусобним посетама и захлађењу односа за 
које криви краља Милана; о забрани уласка и 
насељавања Црногораца у Србију; о памфлетима 
и процесима у којима се уплиће Црна Гора 
(процес Ранка Тајсића) и одлуци да му врати 
команду над VIII пуком који му је био даровао 
1. септембар 1898, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
34,2 х 21,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1898, бр. док. 60,
1. септембар 1898.

60. Стихови у част посете краља Александра 
Цетињу и књаза Николе Београду, саставио 
Коста Шербановић – ветеран
3. септембар 1898, Крагујевац

Оригинал, српски језик, 3 листа
17,5 х 11 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1897 (I), бр. док. 60,
17. април 1897.
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Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа
34 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1898, бр. док. 61,
3. септембар 1898.

61. Писмо књаза Николе краљу Александру и 
команданту IX пука „Књаз Никола I” / изражава 
солидарност поводом неуспелог Ивањданског 
атентата на краља Милана
24. јун 1899.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
21,2 х 18,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1899, бр. док. 46, 24. јун 1899.

62. Путна исправа/пасош из доба краља 
Александра Обреновића / припадао Стевану 
Стевановићу, студенту Медицинског факултета 
Универзитета у Бечу 
18. септембар 1899, Врање 
Папир, мастило, штампа, рукопис
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64. Телеграм краља Александра књазу Николи /
честита 40-годишњицу брака са књагињом 
Миленом
6. децембар 1900.
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
19,7 x 24,4 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1900, бр. док. 75/5,
6. децембар 1900.

Оригинал, српски језик, 16 стр.
13,2 х 9 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1893, бр. док. 96, 7. јул 1903.
Пасош је нађен у књигама приручне библиотеке 
Етнографског музеја. 

63. Писмо књаза Николе краљу Александру / 
честита му женидбу 
23 (?) јул 1900.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик (лат.), 1 лист
16,8 x 20,9 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1900, бр. док. 30, 23. (?) јул 1900.
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Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
17 x 20,9 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1901 (I), бр. док. 35, јануар 1901. 

67. Писмо књаза Николе краљу Александру / 
изјављује саучешће поводом смрти
краља Милана
Јануар 1901.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
23 х 14,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1901 (I), бр. док. 416,
јануар 1901.

65. Телеграм краља Александра књазу Николи / 
честита Нову годину
1/14. јануар 1901, Ниш
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
19,7 x 24,4 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1901 (I), бр. док. 12,
1/14. јануар 1901.

66. Депеша књаза Николе краљу Александру / 
захваљује на новогодишњој честитки
и упућује своју
Јануар 1901.
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Оригинал, француски језик, 1 лист
18 x 24,6 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 52, 16. март 1902.

70. Телеграм породице Константиновић
књагињи Милени / честитка поводом рођендана
5. мај 1902, Венеција
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
19,8 x 24,8 цм

68. Петар Николић министру просвете Црне 
Горе / шаље четири сандука слика намењених 
књазу Николи, престолонаследнику Данилу и 
књажевићу Мирку; сандук бр. 2 садржи слику 
Гуслар на збору или Гуслар на развалинама 
српског царства, а остали сандуци портрете 
српског краљевског пара
24. април 1902, Загреб
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
28,8 х 22,5 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 77, 24. април 1902.

Наталија (Константиновић)
Петровић Његош

69. Телеграм Наталије Константиновић књазу 
Мирку Петровићу Његошу
16. март 1902, Ница
Папир, мастило, штампа, рукопис
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73. Писмо/честитка немачког цара Вилхелма 
II поводом венчања књаза Мирка и Наталије 
Константиновић 
3. август 1902, Кил
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, немачки језик, 2 листа
26,5 х 21 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 141,
3. август 1902.

74. Писмо султана Абдула Хамида II књазу 
Николи / упућује честитке младенцима и 
саопштава да шаље једног од везира,
Турхан-пашу, да присуствује свадби и преда 
дарове: књазу Мирку сат опточен дијамантима
а књагињи Наталији наруквицу и дијадему
1902. 
Папир, мастило, рукопис

Кошуљица садржи још 5 честитки путем телеграфа 
и један прилог, укључујући и телеграм књаза 
Мирка и књагиње Наталије – Лили (бр. док. 91/4).
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 91/1, 5. мај 1902.

71. Телеграм књаза Мирка и Наталије – Лили 
Константиновић књагињи Милени / честитка 
поводом рођендана
5. мај 1902, Венеција
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, француски језик, 1 лист
19,8 x 24,8 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 91/4, 5. мај 1902.

72. Писмо руског цара Николаја II књазу Николи 
којим честита склапање брака између књаза 
Мирка и Наталије Константиновић
26. јул 1902, јахта „Штандарт”
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, руски језик, 2 листа
34,6 х 20,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 137, 26. јул 1902.
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75. Јунски број месечника Књижевни лист / 
поводом венчања књаза Мирка и Наталије 
Константиновић
Јун 1902.
Папир, штампа
Српски језик, 2 листа, 1 лист са сликом
књажевског пара
27,3 х 19 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 121, јун 1902.

Повеље и дипломе

76. Диплома Златне колајне за храброст, 
додељена Сими Љешевићу, бив. ађутанту 
добровољачког кора, у знак признања за 
одликовање у рату с Турцима, а на предлог 
ђенералштабног мајора Млад. Јанковића
18. април 1877, Београд

Превод с турског Дервиш Коркут, 1 лист
34 х 20,9 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1902, бр. док. 201, 1902.
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Национална библиотека Црне Горе 
„Ђурђе Црнојевић”, Цетиње

Највећа библиотека и једна од водећих инсти-
туција јавне меморије у Црној Гори своју преди-
сторију везује за господара Ђурђа Црнојевића, по 
коме је добила име и чији династички грб башти-
ни као званични лого. За време његове владавине, 
1493. покренута је прва ћирилична штампарија у 
Јужних Словена и друга на тлу Европе. У славу тог 
догађаја, на навршена четири века од установљења 
Штампарије Црнојевића, књаз Никола оснива Јавну 
библиотеку, а три године касније, 1896, донет је и 
Закон о Књажеској црногорској библиотеци. За по-
требе Државне библиотеке, књаз је обезбедио мате-
ријална средства у новцу и књигама, а на адресу 
Зетског дома добровољни прилози пристизали су са 
разних страна, највише из Србије и Русије.130 Атри-
бут „Краљевска” Библиотека је понела 1912. и у том 
периоду располаже са око 10.000 књига и преко 100 
рукописних споменика културе.131 

Нажалост, Краљевску библиотеку нису мимои-
ш ли ратни вандализми и пустошења. Аустроугарске 
окупационе снаге су у току повлачења 1918. опља-
чкале и запалиле Зетски дом, чиме је у неповрат 
отишао готово сав књижни фонд.132 Основу будуће 
Државне библиотеке преузеће дворска библиотека 
Николе I при Државном музеју,133 но ни овај фонд 
није остао сачуван у интегралном облику, будући да 
је у Другом светском рату похаран од стране ита-
лијанског и немачког окупатора. Најзад, одлуком 
Министарства просвјете Народне Републике Црне 

Папир, мастило, штампа, рукопис, печат 
Кнежевине Србије у црвеном воску
Оригинал, српски језик, 1 лист
38 х 27 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1877, бр. док. 282,
18. април 1877.

77. Диплома Споменице српско-турских ратова 
1876–1878, додељена Димитрију Цвијовићу, 
десетару добровољачком 
30. септембар 1878, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
33,7 х 22,7 цм
НМЦГ, БАО, Н I, к. 1878, бр. док. 189,
30. септембар 1878.

130   Имовина династије Петровић Његош, 36–37.
131   Vodič kroz Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe Crnojević” (saradnici 
na tekstovima N. Bokan i dr.), Cetinje, 2016, 3–5. 
132   Р. Ј. Драгићевић, н. д., 79–80.
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библиотеке је 2008. формиран Центар за микро-
фил мовање и дигитализацију који је до сада диги-
тализовао више од 30.000 страна старе црно горске 
периодике и ретких књига. 

Из невелике библиографије која се односи на 
династију Обреновић издвојили смо 11 наслова, од 
највремешнијих с краја XIX века, које потписује је-
дан од најдаровитијих државника нововековне Ср-
бије, двоструки намесник Јован Ристић (1831–1899), 
закључно са романсираном биографијом краљице 
Драге из 1959, чији је аутор Љубиша Јоцић (1910–
1978). Њима смо придодали и једну разгледницу, 
штампану у техници колотипије, која приказује по-
родицу Николе I, међу којом је и краљева снаја, ро-
ђака Обреновића, Наталија Петровић Његош. Раз-
гле дница је рађена по оригиналној фотографији Лу-
ке Комерија из збирке Народног музеја Црне Горе 
(инв. бр. 33, албум бр. IV/109). 

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Друга влада Милоша и Михаила
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
1933, Београд
Папир, штампа, 19 цм, 502 стр.
НБЦГ Б-II-328

2. Vuk Karadžić i Miloš Obrenović:
jedna aktuelna rasprava
Jaša M. Prodanović
Eos Universal
1938, Beograd
Папир, штампа, 17 цм, 99 стр.
НБЦГ Б-II-20104 

Горе из 1946, Библиотека се издвојила као самостал-
на установа, поневши назив „Земаљска централна 
библиотека”. Њен тадашњи фонд, сачињен најве-
ћим делом од остатака других цетињских библио-
те ка, удомила је прво зграда бившег Црквеног суда, 
затим Дворац престолонасљедника Данила, здање 
некадашњег Француског посланства (од 1951), а 
због увећања књижног фонда, 1964. јој је уступљено 
и здање бившег Италијанског посланства у коме се 
и данас налази њено седиште. Исте, 1964. године 
уста новљен је назив Централна народна библиотека 
Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, а под актуелним на-
зивом, Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе 
Црнојевић”, постоји од 2012. године.134 

Данас фонд Библиотеке броји преко два милио-
на јединица разноврсне грађе, од чега основни фонд 
садржи близу 800.000 књига, 13.000 наслова но  ви  на 
и 11.300 наслова часописа. Библиотечки мате  ри  јал 
је такође расподељен у пет посебних збирки (Ру-
кописи и документациона грађа, Збирка старе и 
ри јетке књиге, Збирка музикалија и аудиовизуелне 
гра ђе, Картографска збирка и Ликовно-графичка 
збирка), као и у оквиру Музејског одјељења, сачи-
њеног од седам легата истакнутих црногорских ли -
чности и колекције „Монтенегрина” која укључу  је 
публикације објављене у Црној Гори или су темат-
ски везане за Црну Гору.135 У складу са стандардима 
које намеће савремено доба, у склопу На ционал не 

133   О дворској библиотеци, подробније у: М. Јовићевић, А. Капичић, Т. 
Јовић, н. д., 203–211. 
134   Исто, 5–7. За хронолошки преглед развоја у периоду 1946–1973: P. 
Glendža, „Centralna narodna biblioteka Crne Gore 1946–1957”, Bibliografski 
vjesnik 1–3 (2011), 171–196; Isti, „Centralnа narodna biblioteka Crne Gore 
1957–1973”, GNMCG 11 (2015), 171–196, pos. 204–206. 
135   Vodič kroz Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe Crnojević”, 11–24; 
Bi  blioteka za novo doba: decenija dinamičnog razvoja 2006–2016 (prir. V. Đu-
ka nović, G. Ljubanović), Cetinje, 2016, 19–22.
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Михаило Обреновић

3. Последња година спољашње политике
кнеза Михаила
Јован Ристић
Штампарија код „Просвете” (С. Хоровица)
1895, Београд
Папир, штампа, 25 цм, 75 стр.
НБЦГ Б-V-96

4. Преписка између кнеза Михаила Обреновића 
III и српскога заступника у Цариграду
Јов. Ристића: 1861–1867: са уводом и једним 
додатком / од Јов. Ристића 
Јован Ристић
Штампарија С. Хоровица – до Реалке 
1897, Београд
Папир, штампа, 25 цм, 66 стр. 
НБЦГ Б-III-267

1

3

2
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Милан Обреновић 

5. Једно намесништво: 1868–1872 /
од Јов. [Јована] Ристића
Јован Ристић
Штампарија Љ. Ј. Бојовића
1894, Београд
Папир, штампа, 24 цм, 58 стр. [2] листа с табелама
НБЦГ Б-V-34426

6. Влада Милана Обреновића, I–III
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
1934, Београд
Папир, штампа, 20 цм, 526 / 453 / 526 стр.
НБЦГ Б-II-329/1, 2, 3

4 5

6
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9. Поријекло и кратак преглед владавине 
династије Обреновића / написао Илија
М. Браковић
Илија М. Браковић
Штампарија „Слово” Љубисава Б. Козића 
1938, Крушевац
Папир, штампа, 24 цм, 96 стр.
НБЦГ Б-I-90254; Б-I-90255

Александар Обреновић

7. Деветсто трећа: (Мајски преврат):
Прилози за историју Србије од 8. јула 1900.
до 17. јануара 1907.
Драгиша Васић
Штампарија „Туцовић”
1925, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 226 стр.
НБЦГ Б-II-1372

8. Влада Александра Обреновића, I–III
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
Књ. 1 – 1934; књ. 2 – 1935; књ. 3 – 1936; Београд
Папир, штампа, 20 цм, 436 / 524 / 467 стр.
НБЦГ Б-II-330/1, 2, 3

7

8
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Наталија (Константиновић)
Петровић Његош

12. Породица краља Николе / Famiglia del Re 
Nicola del Montenegro
Непознат издавач 
Око 1910.
Колотипија 
14 × 9 цм
Књагиња Наталија стоји друга здесна на лево.
НБЦГ, инв. бр. 4897ФР

10. Око женидбе краља Александра Обреновића 
(из српско-црногорских односа) 
Радослав Перовић
Штампарија Зетске бановине „Обод”
1938, Цетиње
Папир, штампа, 24 цм, 15 стр.
НБЦГ Б М 48825

Драга Обреновић

11. Драга Машин: роман
Љубиша Јоцић
Космос
1959, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 369 стр.
НБЦГ Б-II-40267

9 11

12
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и библиотека са вредним насловима, најви ше из 
области наутике. Пажње нарочито вредан је Ме  мо-
ријал породице Висковић, који је Музеју придодат 
1970. године. Предмети ове знамените перашке по-
родице, коју је Млетачки сенат овенчао племић ком 
титулом, премештене су са изворне локације – Па-
лате Висковића,138 јер је разорни земљотрес који је 
погодио Црногорско приморје 1979. учинио услове 
за излагање експоната неодрживим у аутентичном 
амбијенту. Мада је израда пројектне документације 
за санацију здања уследила у првим годинама након 
велике непогоде, у реализацији исте није се много 
одмакло, и не назире се када ће меморабилије опет 
красити некада репрезентативне ентеријере палате. 

Међу драгоценим музеалијама и архивалијама 
Ви сковића, који су највише били предмет интересо-
вања историчарке уметности Марије Михаличек,139 
наишли смо и на неколико артефаката који су пе-
рашком музеју и обезбедили представљање у скло-
пу овог прилога. Реч је о примерцима Ордена Та  ков-
ског крста II и IV степена чији су носиоци били чла-
нови породице Висковић. За примерак IV степена 
(кат. бр. 3) се поуздано зна да је припадао Крсту 
(Хри стифору) Висковићу, јер је сачувана повеља ко-
ју је краљ Александар Обреновић потписао 7. јула 
1897 (кат. бр. 1). 

Крсто Јосипов Висковић (1856–1913) био је ка-
петан и агент „Аустријског Лојда” (Österreichischer 
Lloyd), првог и највећег друштва за поморску пло-
видбу на Јадрану, са седиштем у Трсту, чије услуге је 

Музеји Котор – Музеј града Пераста

Иако од 1992. функционише као једна од чети-
ри радне јединице Општинске јавне установе „Му-
зе ји” Котор,136 Музеј града Пераста је свој статут 
до био још 1937. године, поставши тако други нај-
ста рији музеј у Црној Гори. Првобитно је био сме-
штен у згради перашке општине, да би средином 
прошлог века био пресељен у за ту намену адапти-
рану и рестаурирану ренесансно-барокну палату 
капетана Виска Бујовића из 1694, где се и данас 
налази. Педесете године XX столећа биле су у знаку 
оснивања бројних завичајних музеја у Црној Гори 
и широм ондашње Југославије, па уподобљавање 
назива није мимоишло ни перашки музеј, који са 
одредницом „завичајни” траје до 1967, када му се 
враћа првобитни назив.137 Сведочанства депонована 
у Музеју града Пераста, уз она из фундуса Помор-
ског музеја у Котору, пружају најпотпуније са гле-
давање историјских, поморских, трговачких и кул-
турних прилика у Перасту и Бококоторском за  ли -
ву, од златног доба венецијанске управе (XV–XVIII 
век), до периода када је крилати млетачки лав усту-
пио место француској триколори, те црном дво -
главом орлу Хабзбурговаца.

Музејски фонд, махом формиран донацијама ви-
ђенијих Пераштана, разврстан је у неколико збир ки 
(Поморска, Етнографска, Историјско-умјет ничка), 
а придружени су му и Архив перашке општи не и 
основне школе, заоставштина породице Виско вић 

136   Преостале организационе јединице ОЈУ „Музеји” Котор налазе се у 
Старом граду у Котору. То су: Црква Светог Павла из XIII века, которски 
Лапидаријум смештен у Цркви Светог Михаила с краја XIV века, те тзв. 
Галерија солидарности коју удомљава приземље репрезентативне рене-
сансно-барокне палате Пима. 
137   Више на званичној интернет страници Музеја: www.muzejperast.me; 
Vodič kroz muzeje Crne Gore, 102–109. 

138   Детаљније у: K. Lisavac, „Palata Visković u Perastu”, Бока: зборник ра-
дова из науке, културе и умјетности, 33 (2013), 57–90. 
139   M. Mihaliček, „Viskovići: pomorci, ratnici, kapetani Perasta, diplomate, 
istoričari i čuvari kulturne baštine”, GPM 53 (2005), 147–165; Ista, „Izbor 
najznačajnijih muzealija i arhivalija (XIX – prva pol. XX v.) iz ostavštine po-
rodice Visković”, Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности, 
30 (2010), 237–251; Ista, Ostavština porodice Visković u Perastu, Kotor, 2016.
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користио и краљ Србије на свом путу за Црну Гору. 
То потврђује и извештај који је Дневни лист донео у 
броју од 22. априла 1897: „Њег. В. Краљ Александар 
приспео је на своме путу за Цетиње у суботу у ¾ 
2 по подне у Рјеку, где Га је на станици дочекао и 
поздравио српски генерални консул Куранда. Са 
станице Њ. В. Краљ одвезао се на риву Сапари, где 
је био укотвљен Лојдов падоброд ‘Стефанија’ (...) 
Краљ је ушао у брод где су Га дочекали и поздрави-
ли: командант, официри и заступник ‘Лојда’ [---] 
У 7 час. у вече падоброд ‘Стефанија’ кренуо се са 
Узвишеним путником пут Котора и Бара.”140 

Што се тиче комплета II степена (кат. бр. 2), Му-
зеј не поседује повељу са именом добитника одли-
ко вања, но, упркос томе, као његов најизгледнији 
кандидат намеће се Крстов брат, још један „Лојдов” 
капетан и инспектор, штавише најзаслужнији Пе-
раштанин свога доба, Франо Антонов Висковић 
(1836–1905).141 Закључак се дâ извести на основу саме 
чињенице да одликовање потиче из заоставштине 
Висковића, а не, рецимо, неке дру ге перашке поро-
дице, а још веће покриће има у насловници Фра но-
ве књиге Storia di Perasto (Исто рија Пераста), об-
јaв љене 1898. у Трсту, у којој аутор, у низу титула и 
при знања које је поседовао, истиче и да је Велики 
офи цир (II степен) Ордена Таковског крста.142 

Примерци српског одликовања из фундуса пе-
рашког музеја производ су бечке радионице Анто-

140 „С пута Њ. В. Краља”, Дневни лист 90, 22. април 1897, 2.
141   У више од пет векова дугој повести породице Висковић, Франо Ан-
тонов је несумњиво њен највећи представник у XIX и XX веку. Био је 
веома цењен у научним круговима, као проналазач трију навигацијских 
уређаја (циклонограф, дромоскоп и олујни компас), као аутор радова из 
поморске метеорологије и као велики познавалац историје и културе 
свог краја: M. Mihaliček, Viskovići, 158; Ista, Izbor najznačajnijih muzealija 
i arhivalija (XIX – prva pol. XX v.) iz ostavštine porodice Visković, 245–246.
142   M. Mihaliček, Izbor najznačajnijih muzealija i arhivalija (XIX – prva pol. 
XX v.) iz ostavštine porodice Visković, 245–246. 

Иван Воларић, Портрет Крста Ј. Висковића, 1902,
уље на лесониту (према оригиналној фотографији), 

Музеј града Пераста

Иван Воларић, Портрет Крста Ј. Висковића,
детаљ са Орденом Таковског крста IV степена
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Попис каталошких јединица

Одликовања

1. Повеља о одликовању Христифора Конте 
Висковића, агента аустријског „Лојда” у Котору, 
краљевским орденом Таковског крста IV реда
7. јул 1897, Београд

на Фирста (Anton Fürst), а припадају другом, касни-
јем моделу (од 1890. до 1903), који веома наликује 
Флајшхакеровом начину израде, због чега су разли-
ке између ова два произвођача каткада тешко раз-
лучиве. Додатни проблем је тај што ниједна од 
две  ју радионица није израђивала властите кутије, 
већ су њихова одликовања испоручивали београд-
ски дворски лиферанти Браћа Поповић и Макса С. 
Аксентијевић, у црвеним кутијама на чијим по к-
лоп цима је у златотиску био утиснут грб Краљеви-
не Србије.143 Ордене Таковског крста II и IV степена 
из Музеја града Пераста испоручио је Макса Аксе-
нтијевић, што се види на основу ознаке на унутра-
шњој страни поклопца. 

Иван Воларић, Портрет Франа А. Висковића,
крај XIX века, стална поставка Музеја града Пераста

Ознака београдског дворског лиферанта
Максе С. Антонијевића  

143   T. Muhić, Proizvođači srpskih odlikovanja Anton Fürst i Karl Fleischhacker, 
27; P. Car, T. Muhić, н. д., 65.

1
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Музеји и галерије Подгорице –
Музеј Марка Миљанова на Медуну

Главна музејска институција на територији Под-
горице основана је 8. априла 1950, у време док је 
град носио име по доживотном председнику СФРЈ, 
Јосипу Брозу Титу. Године 1961. Музеј усваја назив 
Завичајни музеј Титограда, а по придруживању Мо-
дерне галерије и Галерије „Ристо Стијовић”, 1974. 
наставља да егзистира под збирним именом Музеји 
и галерије Титограда, односно Подгорице.144 Овако 
конципирану организациону структуру заокружу-
је и четврта радна јединица – Музеј посвећен ку-
чком војводи Марку Миљанову Поповићу из рода 
Дрекаловића, гласовитом црногорском јунаку, књи-
жевнику и у једном краћем периоду управитељу 
Подгорице, недуго по ослобођењу од Турака 1879. 
године.

Музеј Марка Миљанова налази се на Медуну, 
ста ром граду удаљеном око 13 км североисточно од 
Подгорице,145 у кући у којој је војвода живео, а која 
му је, заједно са једном турском сабљом, додељена 
као награда за маестралне подвиге у Црногорско-
турском или Вељем рату 1876–1878. У доба турске 
управе, здање је служило за потребе ућумата (су-
да), а након Маркове смрти постаје четвороразред-
на основна школа, све до 1971, када је, на иниција-
тиву братственика и тадашње титоградске општине, 
адаптирано у меморијални музеј.146 Предмети из 
експозиције, њих око 500, од укупно 1.090 колико 

Папир, штампа, рукопис 
27,5 х 42 цм 
Оригинал, српски језик, 1 лист
МГП, инв. бр. 36

2. Орден Таковског крста II степена/ орденска 
звезда и орденски знак 
Антон Фирст (Anton Fürst) 
Око 1897, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
9 х 8,5 цм; 7,5 х 4,2 цм, ширина лентице 5,3 цм
МГП, инв. бр. 12 и инв. бр. 13

3. Орден Таковског крста IV степена
Антон Фирст (Anton Fürst) 
Око 1897, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање, гравирање
6 х 3,5 цм, ширина траке 4 цм
МГП, инв. бр. 14
Припадао Крсту/Христифору Јосиповом Висковићу.

144   Muzeji Jugoslavije, Beograd, 1962, 161; Б. Ђондовић, Музеј Марка 
Миљанова на Медуну, Подгорица, 2017, 239.
145   Медун је важан археолошки локалитет, познат као стално насеље 
још од пре 2.400 година. Више о томе у: Z. N. Ivanović, Medun kroz vje ko-
ve: istorijsko-urbani pregled, Nikšić, 2006; В. Илинчић, Медун и Музеј Мар-
ка Миљанова (културни и туристички значај), Подгорица, 2016.
146   В. Илинчић, н. д., 5, 23–24; Б. Ђондовић, н. д., 11–16. 

2
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у рату, Пилетић је такође награђен Орденом Таков-
ског крста, али нижег, трећег степена. Повеља о од-
ликовању чува се у фундусу медунског музеја (кат. 
бр. 1), а будући да ју је краљ Милан потписао 9. 
марта 1886, није искључено да је у том периоду и 
Мар ко Миљанов уписан у ред носилаца првог ор-
дена Краљевине Србије.

тренутно садржи музејски фонд, одсликавају бур-
ну епоху у којој је Поповић живео и стварао, а од 
меморабилија се издвајају Маркови лични предме-
ти и оружје, прва издања његових књижевних дела, 
стаклени пехар са позлатом – дар британске царице 
Викторије I, као и остварења познатих сликара и 
вајара којима је кучки војвода био инспирација.147 

Марко Миљанов Поповић је у два наврата по-
се тио Србију и, разуме се, био веома срдачно до-
чекан и обасипан пажњом. У току првог боравка, 
од средине августа до средине октобра 1893, краљ 
Александар Обреновић га је два пута позивао у 
двор на аудијенцију и ручак, поклонивши му једну 
коњичку пушку, „као успомену и знак поштовања 
свога и своје војске”.148 Нисмо успели доћи у посед 
информације која би могла расветлити даљу судби-
ну краљевог поклона, као и потенцијалну локацију 
Ордена Таковског крста II степена којим је војвода 
одликован, а што знамо на основу сачуваних фото -
графија на којима су јасно видљиве орденске ин -
си гније. Следећа станица на његовом путу био је 
Ниш, и том приликом је коначио код старог при-
ја теља Јола Пилетића (1814–1900), још једног од-
важног и опеваног црногорског ратника, рођака 
Мар ко ве прве жене Милосаве.149 За заслуге стечене 

147   Б. Ђондовић, н. д., 7, 112, 194; Исти, Марко Миљанов: од хајдука до 
етичара, каталог изложбе, Подгорица, 2011, пос. 9–13; В. Илинчић, н. 
д., 27.
148   Д. Н. ђ., „Марко Миљанов у Београду”, Застава 160, 17. октобар 
1893, 2.
149   Због сукоба са књазом Николом, недуго након Вељег рата, сердар 
Јо ле Пилетић се трајно настањује у Нишу, где му и почивају земни 
оста ци (на Старом гробљу). Милосава, кћерка његовог брата, попа Ри-
ста Пилетића, била је прва супруга Марка Миљанова с којом је имао 
три кћерке (Анђелија, Јока, Милица) и сина који је преминуо као но во-
рођенче. Милосава је преминула 1876, кад и Маркови родитељи, Ми-
љан и Борика, вероватно као жртве неке епидемије: В. Илинчић, н. д., 
25; Б. Ђондовић, Марко Миљанов: од хајдука до етичара, 4, 7. 

Војвода Марко Миљанов Поповић (1833–1901),
Велики официр Ордена Таковског крста, фотографија, 

крај XIX века, стална поставка
Музеја Марка Миљанова на Медуну
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истоветио са интересима народа и државе, а Црну 
Гору је сматрао за своју баштину”, сматра историчар 
Новица Ракочевић и додаје: „Као самодржац он 
није могао да поднесе поједине истакнуте људе који 
су као ратници уживали велики углед не само у 
свом племену него у Црној Гори уопште, а поготову 
ако су те личности о појединим питањима имале 
мишљење које се није слагало са његовим.”154 

Марко Миљанов се по други пут обрео у Србији 
и Двојној монархији 1900, како би нашао лека бо-
лести, али и издавача за своје списе.155 Преминуо је 
на Сретење, 15. фебруара наредне године, мало пос-
ле краља Милана, и по сопственој жељи погребен 
је на древном медунском граду, без војних почасти, 
иако је толико прославио црногорско оружје.

Артефакти који посредно негују сећање на ди-
настију Обреновић а чувају се у фундусу медунског 
музеја, нису лична својина Марка Миљанова. Сем 
тога, њихов број је симболичан и укључује, осим 
поменуте повеље о одликовању сердара Јола Пиле-
тића, и примерак Ордена Белог орла V степена (кат. 
бр. 2) из заоставштине кучког главара Пера Ива-
новића, те две кованице од 2 динара које су по хра-
њене у депоу. Први новчић припада трећој серији 
кованог новца из 1879, емитованој у дуго ишче ки-
ваној независној Кнежевини Србији. На лицу је 
приказан портрет кнеза Милана у левом профилу, 
с натписом „МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ 
СРПСКИ”, док на наличју разазнајемо ознаку но-

Своје путешествије 1893. Поповић је заокру-
жио посетом крајевима Аустроугарске монархије 
које је насељавала српска етнија. Тим поводом, у 
новосадској Застави освануо је напис следеће садр-
жине: „Међу нама је делић Црне Горе, познати јунак, 
карактер и челик-Србин војвода Марко Миљанов, 
а са собом је довео делић Херцеговине, своју љубу 
Симку Херцеговку150. Што су многи до сада само 
у слици видели, нарочито у онима које је кичица 
Чер макова овековечила, сада су у животу видели: 
стасита црногорска јунака, челичних плећа, седих 
власи, отворена чела и умног израза, поред тако 
исто стасите Херцеговке, красних женских црта, ко-
је нас у многоме подсећају на слику кнегиње Миле-
не – а обоје у оном чаробном црногорском оделу, 
те привлаче на се пажњу свију без разлике вере и 
народности.”151 

Последња реченица овог написа можда и најбо-
ље открива повод због којег је Марко Миљанов у 
позним годинама живота пао у немилост књаза Ни-
коле, баш као и сердар Јоле Пилетић пре њега.152 Међу 
потенцијалним разлозима размимоилажења наво де 
се покушаји ограничења књажеве апсолутисти чке 
владавине, одушевљење које је исказао на вест о 
проглашењу Милана Обреновића за краља Срби-
је,153 али је свакако најизгледније да је огромна по-
пуларност коју је уживао била катализатор омра-
зе и зависти дворске камариле, као и самог црно-
горског суверена, ненавикнутог да дели статус „су-
перстара”. „Он [књаз Никола] је своје интересе по-

150   У питању је Стефанија – Стефа, Маркова 26 година млађа животна 
сапутница из никшићке трговачке породице Даниловић. С њом је имао 
сина Саву који је умро с непуних две године живота. 
151   „Црногорски војвода Марко Миљанов међу нама”, Застава 163, 22. 
октобар 1893, 1.
152   Више у: С. Поповић, н. д., 340. 
153   Б. Ђондовић, Марко Миљанов: од хајдука до етичара, 8–9.

154   Ч. Попов и др., н. д., 212. 
155   Марко Миљанов није доживео објављивање својих књига, 
укључујући и најпознатије, Примјери чојства и јунаштва (1901). Велику 
улогу у приређивању, лектури и популаризацији његових дела имали 
су историчар Љубомир Ковачевић (1848–1918) и професор историје и 
филологије и директор цетињске гимназије Михаило Вукчевић (1873–
1945). За тумачење Поповићевог опуса из угла књижевне критике, ви-
де ти докторску дисертацију Ј. Чађеновић, Књижевно стваралаштво 
Мар ка Миљанова, Титоград, 1976 (обј. 1981). 
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у рату стечене; у потпису краљ Милан и канцелар 
Краљевских ордена почасни ађутант генерал 
Тихомиљ Николић
9. март 1886, Београд
43,5 х 29,5 цм
У левом доњем углу суви округли печат на коме 
пише ободом: „Краљевско-српски орден Таковског 
кр с  та за Веру, Књаза и Отачаство”.
Предмет у фази инвентарисања.

2. Орден Белог орла V степена
После 1883, пре 1904, Беч
Сребро, позлата, ковање, емајлирање
6 х 3 цм
МГПГ, инв. бр. ММММ 2318
Припадао кучком главару Перу Ивановићу. 
Поклон Милке Ивановић.

Новац Обреновића

3. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
Царско-краљевска ковница
1879, Беч
Сребро, ковање
Пречник 26 мм, тежина 10 гр
МГПГ, инв. бр. ММММ 2911

4. Два (2) динара Александра I Обреновића
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 28 мм, тежина 10 гр
МГПГ, инв. бр. ММММ 2910

миналне вредности (2 динара), ознаку године ко-
вања (1879) и венац од ловорове и храстове гране 
изнад којег је кнежевска круна.156 Други новчић но-
си на себи годину 1897. и припада серији сребрњака 
са ликом краља Александра, на коју ћемо се детаљ-
није осврнути у наставку, у склопу представљања 
збирке Завичајног музеја у Пљевљима. 

Попис каталошких јединица

Одликовања

1. Повеља о одликовању сердара Јола Пилетића 
Орденом Таковског крста III степена, за заслуге

156   Г. Пауновић, „Ковани новац династије Обреновић”, ЗРМРТК 2 
(2003), 93–98; Б. Радовановић, 110 година Народне банке 1884–1994: 
осни вање и почетак рада Привилеговане Народне Банке Краљевине Ср-
бије, Београд, 1994, 22–23.

1
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 Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Милош Обреновић, кнъзь Сербїи, или Грађа за 
Српску Историју нашега времена
Вук Стефановић Караџић
Штампарија краљ. универс. Пештанскога
1828, Будим
Папир, штампа, 20 цм, 203 [25] стр., [1] лист са 
сликом Милоша Обреновића
ИИПГ СРК, инв. бр. 2189

Библиотека Историјског института
Црне Горе, Подгорица

Историјски институт Црне Горе у Подгорици 
је најстарија научно-истраживачка институција у 
Црној Гори (основана 3. јула 1948), и функцио ни-
ше као један од два научна института Универзитета 
Црне Горе, водеће високошколске образовне уста -
нове у земљи. Активности Института усмерене су 
на про у чавање тема из црногорске и опште исто ри-
је, пре зентовање научних резултата путем пригод-
них публикација, усавршавање и афирмацију науч-
них радника, као и издавање часописа Историјски 
записи, основаног са наумом да баштини традици ју 
помињаног цетињског часописа Записи, чији је кон-
тинуитет издавања (1927–1941) прекинуо Други 
свет ски рат.157 

У склопу Института постоји Архивско-мемоар-
ски фонд (или Архив ИИЦГ), који садржи 534 фас-
цикле са архивском грађом, и Библиотека, једна од 
вреднијих у држави, која броји око 60.000 књиж-
них јединица, од чега половину чине монографске 
публикације. Међу књигама које тематски обрађу-
ју појединости везане за животе и начин владавине 
чланова династије Обреновић, начинили смо избор 
од 24 наслова. Најдрагоценији су они који су из 
штампарске пресе изашли у XIX веку, за живота 
вла дара којима су посвећени или се њима баве, а пи -
са ли су их аутори који су и сами уписани „болди ра-
ним” словима у српску повесницу, као лич ности од 
угледа и ауторитета у сфери политике, ди пломатије 
и културе: Вук Стефановић Караџић, Јован Ристић, 
Стојан Новаковић и Милан С. Пи роћанац. 

157   www.ucg.ac.me/objava/org/32/poz/info

1
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4. После четрдесет година: у спомен прославе 
четрдесетогодишњице Св. андрејске Велике 
народне скупштине / написао и средио Миливој 
Ј. Маленић
Миливој Ј. Маленић
Државна штампарија Краљевине Србије
1901, Београд
Папир, штампа, 24 цм, 240 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1391

2. La Serbie au XIXe siècle : Kara-George et Milosch 
/ par Saint-René Taillandier
Saint-René Taillandier 
Didier et Cie
1875, Paris
Папир, штампа, 20 цм, 413 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 2109

3. Један Обреновић: биографска слика из 
историје дома Обреновића: са сликом Милоша 
Јевр. Обреновића / пише Миливој Ј. Маленић
Миливој Ј. Маленић
Краљевско српска државна штампарија
1900, Београд
Папир, штампа, 24 цм, 78 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 2641

2

3
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6. Милош Обреновић, I–III
Михаило Гавриловић
Нова штампарија „Давидовић”
Књ. 1 – 1908; књ. 2 – 1909; књ. 3 – 1912; Београд
Папир, штампа, 24 цм, 579 / 758 / 627 стр.
ИИПГ СРК, инв. бр. 1532/1, 2, 3

5. Српски устанак и прва владавина Милоша 
Обреновића: 1804–1850 / Д-ра Бартол. 
Куниберта; превео Др. М. Р. Веснић
Бартоломео Силвестер Куниберт
Штампарија Д. Димитријевића
1901, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 739 стр., [1] лист са сликом 
Милоша Обреновића
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 2022 

4 5
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9. Друга влада Милоша и Михаила
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
1933, Београд
Папир, штампа, 19 цм, 502 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1535/6

Михаило Обреновић

10. Књаз Михаило / беседа коју је приликом 
откривања споменика 6. декембра 1882. говорио 
Стојан Новаковић
Стојан Новаковић
Краљевско-српска државна штампарија
1882, Београд
Папир, штампа, 24 цм, 24 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1223

7. Вук Караџић о унутрашњој политици кнеза 
Милоша: његово писмо кнезу од 12. апр. 1832 г. / 
с уводом и поговором од Љуб. Стојановића
Вук Стефановић Караџић
Издавачка књижарница Геце Кона
1923, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 56 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 87

8. Друга влада Милоша и Михаила: (1858–1868)
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
1923, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 287 стр.
ИИПГ Х, инв. бр. 477

7

10
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13. Кнез Михаило / од Др. Милутина Д. Нешића
Милутин Д. Нешић
Штампарија Браће Грујић и Прометног Д. Д.
1920, Нови Сад
Папир, штампа, 24 цм, 38 стр. 
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1953

14. Убиство кнеза Михаила и догађаји о којима 
се није смело говорити. Књига друга: Неколико 
првака либералних и завера / прикупио Ил. 
[Илија] Н. Ђукановић
Илија Н. Ђукановић
1935, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 482 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 3189/2

15. Михаило и Јулија / написао Драг. [Драгослав] 
Страњковић
Драгослав Страњковић
Геца Кон А. Д.
1940, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 238 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 5247

11. Последња година спољашње политике кнеза 
Михаила
Јован Ристић
Штампарија код „Просвете” (С. Хоровица)
1895, Београд
Папир, штампа, 25 цм, 75 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1688

12. Кнез Михаило и заједничка радња 
балканских народа / од М. С. Пироћанца
Милан С. Пироћанац
Државна штампарија Краљевине Србије
1895, Београд
Папир, штампа, 26 цм, 93 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 2541

11
12
13
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Наталија Обреновић 

19. Споменица Њ. В. Краљице Наталије: изворна 
грађа за историју краљевскога брачног спора
„Смиљево” – Штампарија Пере Тодоровића
1891, Београд
Папир, штампа, 24 цм, 114 стр.
ИИПГ СРК, инв. бр. 2370

20. Мати и син. Две приповетке српске
краљице Наталије I.
Наталија Обреновић
Издавачка књижарница и штампарија А. Пајевића
1892, Нови Сад
Папир, штампа, 23 цм, 35 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 2365/1

Милан Обреновић 

16. Влада Милана Обреновића, I–II
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
Књ. 1 – 1926; књ. 2 – 1927; Београд
Папир, штампа, 24 цм, 459 / 452 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 3193/1, 2

17. Краљ Милан и Тимочка буна
Душан С. Николајевић
Издање и штампа Графичког института „Народна 
мисао” А. Д.
1927, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 131 стр.
ИИПГ Х, инв. бр. 376

18. Влада Милана Обреновића, I–III
Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
1934, Београд
Папир, штампа, 19 цм, 487 / 453 / 579 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1535/7, 8, 9

14
15

17
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Александар Обреновић

21. С краљевског престола у срамну смрт или 
Како су радили, онако су и прошли. Последњи 
Обреновићи. Убиство краља Александра и Драге 
29. маја 1903. Истинита прича из најновије 
историје. Издао Стева Керешевић
Штампарија књижарнице Браће М. Поповића
1903, Београд
Папир, штампа, 22 цм, 56 стр.
ИИПГ СРК, инв. бр. 2534

22. Деветсто трећа: (Мајски преврат):
Прилози за историју Србије од 8. јула 1900.
до 17. јануара 1907.
Драгиша Васић
Штампарија „Туцовић”
1925, Београд
Папир, штампа, 21 цм, 226 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 4263

20

21

19
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Центар за културу Даниловград – 
Завичајни музеј

Даниловград, несуђену црногорску престони цу, 
основао је књаз Никола 1869. године, испунивши 
сан свог стрица и претходника књаза Данила I Пе-
т ровића Његоша, али и замисао владике Петра II, 
који је први дошао на идеју да се у стратешки и 
политичко-економски важној Бјелопавлићкој рав-
ни ци подигне нова варош.158 Три године касније, 
положен је камен темељац за изградњу књажеве ре-
зиденције,159 у којој су данас смештени Завичајни 
музеј (установљен 1960) и Библиотека „Михаило – 
Михо Вуковић”. Обе радне јединице улазе у састав 
Центра за културу Даниловград. 

Музејски фонд броји око 2.400 предмета систе-
матизованих у седам засебних збирки: Археолош-
ка, Нумизматичка, Етнолошка, Збирка оружја и оп-
реме, Збирка одликовања, Збирка грбова и Збир ка 
фотографија и докумената. По важности се исти-
чу експонати из Археолошке збирке који сведоче 
о вишевековном сажимању и сменама разли читих 
кул тура и народа. Поменимо само неке: илирска 23. Влада Александра Обреновића, I–III

Слободан Јовановић
Издавачка књижарница Геце Кона
Књ. 1 – 1934; књ. 2 – 1935; књ. 3 – 1936; Београд
Папир, штампа, 20 цм, 436 / 524 / 467 стр.
ИИПГ Х СРК, инв. бр. 1535/10, 11, 12

24. Поријекло и кратак преглед владавине 
династије Обреновића / написао Илија М. 
Браковић
Илија М. Браковић
Штампарија „Слово” Љубисава Б. Козића 
1938, Крушевац
Папир, штампа, 24 цм, 96 стр.
ИИПГ СРК, инв. бр. 2222

22

158   Идеју о подизању Даниловграда у доба Петра II Петровића Његоша 
осујетила је близина турских утврђења. Књаз Данило је 1856. доживео 
да на терену Орје Луке види завршену своју кућу, али не и планирани 
град, чију реализацију је, сем османске претње, омело и убиство кња-
за у Котору 1/13. августа 1860. Најзад, на молбу књаза Николе срп-
ској влади, у Црну Гору је 1869. упућен инжењер Драгутин Драгиша 
Милутиновић, син чувеног песника Симе Милутиновића Сарајлије, по 
чијем урбанистичком плану се приступило изградњи нове вароши. О 
генези развоја Даниловграда, потанко у: З. Лакић, Даниловград кроз ис-
то рију (историја кроз Даниловград – прилози), Београд – Подгорица, 
2011, 62–66; С. Г. Поповић, Даниловград: архитектоника симбола про-
стора, Београд, 2011, пос. 19–23. 
158   На овај закључак упућује писмо књаза Николе руском министру 
спољних послова Горчакову (Александр Михайлович Горчаков). Ви-
де ти: D. Đurašević Miljić, „Arhitektura u doba kralja Nikole”, Matica 64 
(2015), 380.
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гра не изнад којег је кнежевска круна.163 Последњи 
апоен у збирци, 20 пара из 1884, био је у исти мах 
пос ле дњи новчић из периода владавине краља Ми-
ла на. Примерак је настао у бирмингемској ковници 
Рал   фа Хитона (Ralph Heaton & Sons Limited), а исти 
апоен (из серије која је још укључивала 5 и 10 пара) 
ко  вала је и бечка ковница годину дана раније. Вари-
јан  те се разликују само по томе што је на бирмин-
гем ској утиснута ознака ковнице „H”.164 

У Збирци одликовања Завичајног музеја у Да-
ни ловграду чувају се и два примерка Ордена Белог 
ор ла IV степена – производи париске медаљарске 
ра дионице Артис Бертран (Arthus-Bertrand), и знак 
Ор дена Светог Саве I степена који је израдила швај-
цар ска радионица Браћа Игенан (Huguenin Frères). 
Какo поменута одликовања припадају каснијим ва -
ри јантама, произведеним после свргавања дина с-
тије Обреновић,165 то их нисмо укључили у попис 
ка талошких јединица. 

ко п ља, римска надгробна плоча (најстарији писани 
спо  меник на подручју даниловградске општине), 
капител и камени стуб олтарске преграде ранохри-
ш ћан ске базилике из V–VI столећа, средњо вековни 
мачеви који типски одговарају оружју босанских 
вој ника Твртка I Котроманића и други.160 

У контексту теме овог рада, релевантном се по-
казала Нумизматичка збирка. У њој је депоновано 
седам од укупно 26 апоена кованог новца који је 
био у оптицају у Србији под Обреновићима.161 За-
вичајни музеј у Даниловграду може се похвалити 
комплетном првом, данас прилично ретком и це-
њеном, серијом бакарних кованица из 1868. са ли-
ком кнеза Михаила, номиналне вредности 1, 5 и 10 
пара. Његова Светлост није доживео да види свој 
леви профил на првом српском новцу још од сред-
њег века, будући да је 29. маја / 10. јуна исте године 
убијен у београдској парк-шуми Кошутњак. Апоен 
од једне паре специфичан је по томе што је искован 
у две варијанте, које се разликују по натпису на 
предњој страни: „ОБРЕНОВИЋ III. КЊАЗ СРП(Ћ)
СКИ”.162 Музејски примерак се односи на варијанту 
с омашком „СРЋСКИ”. 

Нумизматичка збирка даље садржи три апоена 
(5 и 50 пара, 2 динара) од укупно седам из треће, 
најкомплетније серије кованица из 1879. На лицу 
с вих новчићâ приказан је портрет кнеза Милана у 
левом профилу с натписом „МИЛАН М. ОБРЕНО-
ВИЋ IV. КЊАЗ СРПСКИ”, док на полеђини разаз-
најемо ознаку номиналне вредности, ознаку годи -
не ковања (1879) и венац од ловорове и храстове 

160   M. Šaletić, B. Ivković, O. Žižić, Danilovgrad: arheološki vodič, Podgorica 
2011, 26–27, 42–43, 64–66, 86. 
161   За развој српске валуте у Кнежевини и Краљевини Србији, консул-
товати: Ј. Хаџи-Пешић, Новац Србије 1868–1918, Београд, 1995; Б. Ра-
довановић, н. д.; Г. Пауновић, н. д., 89–106. 
162   Г. Пауновић, н. д., 90; Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 28–29.

163   Г. Пауновић, н. д., 93–98; Б. Радовановић, н. д., 22–23.
164   Г. Пауновић, н. д., 101–102; Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 88–89, 112.
165   Радионица Артис Бертран примала је поруџбине у току Првог свет-
ског рата, док су Браћа Игенан ковали одликовања током раздобља 
Кра љевине СХС и Југославије, од 1922 до 1941. године: М. Пилетић, н. 
д., 1987, 38; P. Car, T. Muhić, н. д., 145, 150–158. 
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4. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
Ралф Хитон (Ralph Heaton & Sons Limited)
1879, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм, тежина 5 гр
ЗМДГ, инв. бр. 35

5. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
Царско-краљевска ковница
1879, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 17 мм, тежина 2,5 гр
ЗМДГ, инв. бр. 34

6. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
Царско-краљевска ковница

Попис каталошких јединица

Новац Обреновића

1. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм, тежина 1 гр
ЗМДГ, инв. бр. 30

2. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
Фридрих Лејзек (Friedrich Leisek)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм, тежина 5 гр
ЗМДГ, инв. бр. 31

3. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
ЗМДГ, инв. бр. 32

1

3

5
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Завичајни музеј Пљевља
 

Најсевернија црногорска општина има се поди-
чити вредним остацима материјалне културе који 
датирају још из доба средњег и горњег палеолита, 
али и бројним другим драгоценостима које данас 
сачињавају фундус од преко 5.000 предмета Зави-
чајног музеја у Пљевљима. Упркос томе, Музеј ни 
после више од 60 година од оснивања (15. новембар 
1952) није добио наменску зграду, већ користи про-
стор Дома културе, у коме није у позицији да од-
говори на стандарде и принципе које налаже са в-
ремена музеологија. На другој страни, и под тако 
отежавајућим околностима, Музеј је успео да себи 
укњижи реализацију више важних пројеката, по-
пут организовања научних скупова, покретања 
свог Гласника – у коме су реферате представили 
еми   нентни стручњаци и научни радници, или мул-
ти    ди сциплинарног рекогнисцирања простора чи -
таве пљеваљске општине у сарадњи са САНУ и 
Фи   лозофским факултетом у Београду.166 Што се са-
мих експоната тиче, обрада и презентација истих 
спада у надлежности четирију музејских одељења: 
Археолошког, Етнографског, Историјског и Кул тур-
но-историјског, које покрива Умјетничку, Архи вску, 
Нумизматичку и Збирку породице Пејатовић.

Нумизматичка збирка Завичајног музеја у Пље-
вљима поседује ковани новац из доба династије 
Обреновић у апоенима од 5 и 50 пара из 1879 (о ко-
ји ма је већ прављен осврт) и 1 и 2 динара из 1897. 
го дине. Потоњој серији кованица претходио је За-
кон о замени бакарног новца сребрним, који је 
сту пио на снагу 15. марта 1890, али до пуштања у 
оп тицај требало је да протекне седам година.167 На 

1879, Беч
Сребро, ковање
Пречник 26 мм, тежина 10 гр
ЗМДГ, инв. бр. 33

7. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
Ралф Хитон (Ralph Heaton & Sons Limited)
1884, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 22 мм, тежина 6 гр
ЗМДГ, инв. бр. 36

6

7

166   Р. Р. Манојловић, „Педесет година постојања Завичајног музеја у 
Пљевљима”, ГЗМП 4 (2005), 159–167.
167   Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 151–155; Г. Пауновић, н. д., 103.
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Гравер Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
1879, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм, тежина 5 гр
ЗМП, инв. бр. 48

2. Педесет (50) пара Милана Обреновића IV
(2 комада)
Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
Царско-краљевска ковница
1879, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 18 мм, тежина 2,5 гр
ЗМП, инв. бр. 52; инв. бр. 300

3. Један (1) динар Александра I Обреновића
(4 комада)
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 23 мм, тежина 5 гр
ЗМП, инв. бр. 51; инв. бр. 400; инв. бр. 543; инв. бр. 
547

4. Два (2) динара Александра I Обреновића
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 27 мм, тежина 10 гр
ЗМП, инв. бр. 132
Откупљено од Милеве Баранин

лицу сребрњака приказан је лик последњег Об-
ре новића у левом профилу, с кружним натписом 
„АЛЕКСАНДАР I. КРАЉ СРБИЈЕ”, док на наличју 
уочавамо ознаку номиналне вредности (1 динар, 2 
динара), ознаку године ковања (1897) и венац од 
ло ворове и храстове гране изнад којег је краљевска 
круна. Како запажа Борозан, још увек дечачки вла-
дарев лик „унапређен” је стилизованом главом и 
фризуром римских царева, чиме је пласирана иде-
ална слика власти, пре него реалан лик владара.168 

Након Мајског преврата, Александрови сребр-
њаци биће подвргавани систематском претапању, 
што је била тек једна у низу практичних мера по-
литике заборава, уведене по насилној смени дина-
стија на српском трону. Ипак, обиман тираж ди-
нара из 1897. био је довољан да му и данас осигура 
позицију једног од најсачуванијих новчића иско-
ваних у периоду Обреновића.169 Поменимо и то 
да се око апоена од једног динара исплела и једна 
кон  троверза. Наиме, недуго по пуштању у промет, 
по  јавили су се лажни примерци, који су се од ори-
гинала разликовали по боји, тежини, глаткоћи и 
изради.170 

Попис каталошких јединица

Новац Обреновића

1. Пет (5) пара Милана Обреновића IV 
Ралф Хитон (Ralph Heaton & Sons Limited) 

168   И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа владара у српској визуелној 
култури у 19. и почетком 20. века, 135.
169   Г. Пауновић, н. д., 103–104; Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 154–155.
170   Ј. Васић Делимановић, н. д., 164, 186 (кат. бр. 73). У збирци Музеја 
града Београда чува се један од калупа за фалсификовање поменутог 
сре брњака (инв. бр. НМ_6836).
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Као у случају претходних трију баштинских ин-
ституција, и Музеј Бијело Поље чува новац који је 
циркулисао у обреновићевској Србији. У пита њу 
су емисије кованог новца из 1868 (10 пара), 1879 
(2 динара), 1883 (20 пара), 1884 (10 пара) и по с ле-
дња емисија из 1897. у апоенима од 1 и 2 динара. 
Нумизматичка збирка поседује и банкноту но ми-
налне вредности 10 динара из 1893,174 која зав ређује 
који редак више. Новчаницу одликује богат ликов-
ни садржај и алегоријски говор, којим је про мо ви-
сан српски национални идентитет.175 На предњој 
страни опажамо алегоријску персонифи кацију Ср -
бије, отелотворене у фигури младе девојке са гу сла-
ма, одевене у народну ношњу, под чијим скути ма 
је дете које држи отворену књигу у коју запи  сује 
историју посредовану управо кроз гусле – сим бол 
епске народне поезије и истовремено сна  жан пат-
риотски симбол.176 Средишњим делом банкноте до-
минирају загаситоцрвени преплети у виза н тијском 
маниру и седам медаљона с ликовима средњо  ве ко-
вних владара из династије Немањића, чиме је ис та-
кнут континуитет са златним добом српске мо нар-
хије.

Иконографско решење полеђине новчанице још 
је разноврсније. У горњем левом углу, изнад воде-
ног жига у виду портрета косовског јунака Мило-
ша Обилића под шлемом, приказан је мотив манас-
тира Студенице, док је хералдички штит са грбом 

Mузеј Бијело Поље

Музеј Бијело Поље основан је 1957. године171 и 
од тада је у неколико наврата мењао име, преина-
чаван је његов статус, а потезало се чак и питање 
оправданости постојања саме институције. Првих 
годинâ рада, активности Музеја конкретизоване 
су кроз формирање фундуса од око 1.600 предме та 
расподељених у шест збирки: Археолошка, Исто-
ријска, Етнографска, Умјетничка, Нумизматичка и 
Збирка народноослободилачке борбе. Међутим, на-
кон почетног узлета, следи период од готово пола 
века стагнације (1965–1991) музејске делатности, уз-
роковане одлуком локалних власти да се Завичајни 
музеј и Архив припоје Радничком универзитету 
„Војислав Булатовић Струњо”. Музеј се наново из-
борио за самосталност 21. октобра 1991. под име-
ном Музеј и архив,172 да би му иста опет била уки-
нута 1997, упркос томе што је у међувремену фонд 
готово утростручен у односу на почетних 1.600 
предмета и што је на предлог Музеја отпочео са ра-
дом пролећни ликовни салон Бјелопољско ликов но 
прољеће, једна од најзначајнијих културних ма ни -
фе стација овог дела Црне Горе. Трећи пут, и под са-
да шњим називом Музеј Бијело Поље, Музеју је вра-
ћена самосталност 7. априла 2016. године.173 

171   Зграда у којој је смештен Музеј грађена је између 1889. и 1905. године. 
Испрва се користила за потребе Руждије – средње световне школе; 
потом је по ослобођењу Бијелог Поља од османске власти 1912. добила 
намену Ниже реалне гимназије; у Другом светском рату запоселе су 
је италијанске окупационе трупе; у послератном добу је адаптирана у 
вртић, и напокон, 1957. године у Музеј. Подаци наведени према: Vodič 
kroz muzeje Crne Gore, 192; tobijeopolje.me/index.php/zavicajni-muzej.
172   Септембра 1993. долази до новог преименовања назива институције 
у Завичајни музеј Бијело Поље, јер је ингеренције над архивским оде-
љењем преузео Државни архив Црне Горе.
173   Будући да за сада не постоји посебна литература која се бави исто-
ријатом и развојем делатности Музеја Бијело Поље, дугујем захвалност 

музејском саветнику – историчару Здравку Минићу који ми је, за по-
требе овог прилога, пружио увид у релевантне податке.
174   Иако је штампана 1893, као трећа варијанта истог апоена из 1885, 
банкнота је пуштена у оптицај тек 1908. године.
175   О алегоричности у српској уметности и визуелној култури: Н. Ма-
куљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и 
српске визуелне културе у служби нације, Београд, 2006, 207–222.
176   М. Тимотијевић, „Гуслар као симболична фигура српског нацио-
налног певача”, ЗНМБ 17/2 (2004), 253–285; Слике времена и догађаја на 
српском новцу: новац Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 2016, 17.
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Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
МБП, инв. бр. 2260

2. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
Ернест Полан Тасе (Ernest Paulin Tasset)
Царско-краљевска ковница
1879, Беч
Сребро, ковање
Пречник 28 мм, тежина 10 гр
МБП, инв. бр. 2256

3. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
Ралф Хитон (Ralph Heaton & Sons Limited)
1884, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 20 мм, тежина 4 гр
МБП, инв. бр. 2263

4. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
Ралф Хитон (Ralph Heaton & Sons Limited)
1883, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 22 мм, тежина 6 гр
МБП, инв. бр. 2264

Краљевине Србије позициониран у десном углу. 
Тик уз водени жиг, лежерно наслоњен на декоратив-
ни стуб, стоји српски сељак са делом плуга у једној 
руци и свиралом у другој. Поред његових ногу је 
крава са телетом, док су по тлу поређани произво-
ди који симболизују основне гране ондашње српске 
привреде (пољопривреда, риболов, трговина и за-
на тство).177 Идејно решење банкноте урадили су 
француски уметници Данијел Дипуи (Daniel Du-
puis), Жорж Дивал (Georges Duval), док је гравер 
био Луј Ежен Мушон (Louis-Eugène Mouchon).

Начин доспећа новца у Нумизматичку збирку је 
непознат. Претпоставка, коју пак не може потврди-
ти музејска документација, јесте да је новац набав-
љен путем донација. 

Попис каталошких јединица

Новац Обреновића

1. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
Антон Шарф (Anton Scharff)

177   За детаљнији опис, видети: Слике времена и догађаја на српском нов-
цу, 17; Српски новац од XIII до XXI века: избор из Нумизматичке збирке 
Народне банке Србије, Београд, 2012, 55; Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 146–147; S. 
Pantelić, „Desetica 1887. i 1893. godine”, Bankarstvo 1 (2015), 108–115.

1
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1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 23 мм, тежина 5 гр
МБП, инв. бр. 2258

7. Два (2) динара Александра I Обреновића
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 28 мм, тежина 10 гр
МБП, инв. бр. 2255

5. Десет (10) динара Милана М. Обреновића IV 
(треће издање)
Цртеж: Данијел Дипуи (Daniel Dupuis) и Жорж 
Дивал (Georges Duval); 
гравер Луј Ежен Мушон (Louis-Eugène Mouchon)
Банка Француске (Banque de France)
1893, Париз 
Папир, штампа
8,4 х 13,9 цм
МБП, инв. бр. 2251

6. Један (1) динар Александра I Обреновића
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница

5

6

7
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Обре новићима, након прекида од пуних ше снаест 
година. Медаљом су одликовани живи све доци Све-
тоандрејске скупштине, чланови Владе, официри 
ак тивне војске и они који су службовали у доба кне -
за Милоша, црквени великодостојници и пуковске 
заставе, а, по доношењу накнадних уредби, број 
ње них носилаца проширен је и на учеснике Срп-
ско-турских ратова 1876–1878, неславног Српско-
бугар ског рата 1885, те у знак признања за заслуге 
сте чене према дому Обреновића.181 О значају који 
је Спо меница имала у хијерархији одликовања Кра-
ље вине Србије довољно говори податак да је по ран-
гу долазила одмах после медаље за храброст. Тиме 
је она умногоме надишла примарну мнемоничку 
функцију подсетника на важан датум у династичком 
и колективном сећању.

Споменица четрдесетогодишњице Светоандреј-
ске скупштине је у Хералдичку збирку Полимског 
музеја доспела откупом, баш као и ковани новац 
династије Обреновић из Нумизматичке збирке, у 
апо енима од 10 динара из 1882, и једног динара из 
1897. у два примерка, о којем је већ било речи. 

Посебан коментар заслужује новчић из 1882 
– године у којој је Србија уздигнута на ранг Кра-
љевине, што је био повод да се у оптицај пусти нова 
серија златног кованог новца апоена 10 и 20 динара. 
Доста добро очувана десетица из Полимског музеја 
искована је у бечкој Царско-краљевској ковни ци у 
300 хиљада примерака. На лицу златника прика зан 
је лик краља Милана у десном профилу с нат пи сом 
„МИЛАН I КРАЉ СРБИЈЕ”, док наличје са др жи 
ознаку номиналне вредности (10 динара), ознаку 
године ковања (1882) и венац од ловорове и храстове 
гране изнад којег је круна – овога пута кра љевска 

Полимски музеј Беране

Полимски музеј је основан 1955. године као ре-
гионални музеј за Срез берански који су сачињава-
ле тадашње општине Иванград, Андријевица, Плав 
и Рожаје. За потребе музеја првобитно је адапти-
рана зграда прве световне школе горњополимског 
краја при манастиру Ђурђеви ступови, задужбини 
Стефана Првослава (синовца великог жупана Сте-
фана Немање), али је након четири године зграда 
враћена Српској православној цркви. Здање које 
да нас користи Музеј подигао је краљ Александар I 
Ка рађорђевић, почетком прошлог века за потребе 
Трезвене младежи и Соколског друштва.178 Музеј-
ски фонд чини око 10.000 предмета сортираних у 
више збирки: Археолошка, Историјска, Етнолош-
ка, Хе ралдичка и Збирка оружја, док артефакти из 
При родњачке, Нумизматичке и Збирке фотогра-
фија нису ни заступљени у сталној поставци због 
ограничености излагачког простора.179 

Према расположивим подацима, у фундусу По-
лимског музеја у Беранама налази се тек понеки 
предмет који негује сећање на династију Обре но -
ви ћa. Пажњу најпре завређује Споменица четрдесе-
то годишњице Светоандрејске скупштине из Хе-
рал    дичке збирке.180 Ово одличје установљено је у 
част заседања Скупштине Кнежевине Србије 1858, 
на коме је одлучено да се одузме владарски ман дат 
кнезу Александру Карађорђевићу и поново по ве ри 

178   В. Ћулафић, Водич кроз Полимски музеј, www.polimskimuzej.me/do-
kumenta/; упор. Vodič kroz muzeje Crne Gore, 198–201. 
179   Исто. О скучености музејског простора говори податак да се у ск-
ло пу исте зграде налази галеријски простор, а задужбину краља „Ује-
динитеља” користи и Градска библиотека. 
180   Споменица се помиње и под неслужбеним, скраћеним и популар-
нијим називом Медаља „Милоша Великог”, утиснутом у златотиску на 
црвеним кутијама у којима је додељивана. 

181   Lj. S. Stevović, „Svetoandrejska skupština”, Orden 3 (2003), 13–14; P. Car, 
T. Muhić, н. д., 477–479.
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Новац Обреновића

2. Десет (10) динара Милана М. Обреновића IV
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1882, Беч
Злато, бакар, ковање
Пречник 19 мм, тежина 3,23 гр
ПМБ, инв. бр. 1063
Откуп од Милована Дробњака из Пријелога код 
Берана, 21. март 1970, за 90 динара

3. Један (1) динар Александра I Обреновића
(2 комада)
Антон Шарф (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 23 мм, тежина 5 гр
ПМБ, инв. бр. 1065 (откуп од Музафера 
Османовића, 1. јун 1955, за 10 динара); 
ПМБ, инв. бр. 1066 (откуп од Драгутина Отовића 
из Иванграда, 13. март 1957, за 60 динара)

која је заменила дотадашњу кнежев с ку.182 Афир ма-
ција стеченог достојанства кроз на ционал ну моне-
ту била је за првог краља нововековне Србије rem 
urgentem, приоритет чију реализацију није могла 
оме сти ни чињеница да је државна каса увелико би-
ла оптерећена издацима за изградњу железнице. На 
примеру Миланових златника, илити популарних 
миландора („Milan d’or”), добијамо драгоцен увид у 
то колико је новац био важан инструмент власти и 
династичке пропаганде.183 
 

Попис каталошких јединица

Одликовања

1. Споменица четрдесетогодишњице 
Светоандрејске скупштине
Радионица Христлбауер (Christlbauer)
1898, Беч
Сребро, ковање
3,4 х 3,1 цм; пречник: од угла до угла 3,4 цм, од 
стране до стране 3,1 цм
Споменица је осмоугаоног облика са уздигнутим 
ивицама на обе стране. 
Аверс: Натпис „СЛАВА ВЕЛИКОМ / МИЛОШУ / 
СЛАВА / СВЕТОАНДРЕЈЦИМА”. Изнад натписа је 
ше стокрака звезда са зрацима. Ободом је венац од 
ло воровог и храстовог лишћа.
Реверс: У средишњем пољу године јубилеја Свето-
андрејске скупштине „1858–1898”.
ПМБ, инв. бр. 66
Откупљена 29. маја 1956, за 100 динара

182   Г. Пауновић, н. д., 98–99; Слике времена и догађаја на српском новцу, 
11.
183   Слике времена и догађаја на српском новцу, 11.
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Извори

Архивска грађа

Народни музеј Црне Горе, Цетиње – Библиотечко-
архивско одјељење

• Фонд Петар I, к. 1815–1816; 1817
• Фонд Петар II, к. 1830–1835
• Фонд Данило I, к. 1859 (I)
• Фонд Никола I, к. 1862 (II); 1866; 1868; 1875; 1876; 

1877; 1878; 1882; 1893; 1894; 1896; 1897 (I); 1898; 1899; 
1900; 1901 (I); 1902 

Библиотечка грађа

Народна библиотека Србије
• Одељење посебних фондова: Збирка фотографија
• Одељење посебних фондова: Збирка плаката
Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, 

Цетиње
• Дигитална библиотека Црне Горе: Фотографски ал

буми

Музејска документација

Документација Народног музеја Црне Горе, Цетиње
Документација ОУ „Музеји” Котор – Музеј града Пе-

раста 
Документација ЈУ Музеји и галерије Подгорице – Му-

зеј Марка Миљанова на Медуну
Документација ЈУ Центар за културу Даниловград – 

Завичајни музеј
Документација Завичајног музеја у Пљевљима
Документација Музеја Бијело Поље
Документација Полимског музеја, Беране

Објављени извори

Записи: часопис за науку и књижевност, ур. Д. Вуксан, 
II(1928), 173–175.

Скраћенице

ГЗМП – Гласник Завичајног музеја Пљевља
GNMCG – Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Cetinje
GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 
ЗМДГ – Завичајни музеј у Даниловграду
ЗМП – Завичајни музеј у Пљевљима
ЗМПУ – Зборник Музеја примењене уметности, Београд
ЗНМБ – Зборник Народног музеја у Београду
ЗРМРТК – Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
краја, Горњи Милановац
ИЗ – Историјски записи, Подгорица
ИИПГ – Историјски институт Црне Горе, Подгорица
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Династија Обреновић у јавним збиркама Беча II

Златан Стојадиновић



Обреновићи и Беч

Циљ овог рада је, да пре свега на основу историј-
ске грађе, пружи што комплетнији преглед матери-
јалних трагова династије Обреновић у јавним збир-
кама у Бечу. У раду су обрађене две институције: Ар-
хив града Беча и Аустријска национална библиотека 
(Музичка збирка и Збирка слика и графика).

Попут предходног, и овај рад не представља те-
матски заокружену и комплетну целину, већ само 

на ставак ранијих истраживања која би у будућно-
сти требало да резултирају још детаљнијим описом 
свих врста материјалних трагова везаних за дина-
стију Обреновић у аустријској престоници. 

Такође, вреди напоменути да је период емигра-
ције чланова династије најмање обрађен у српској 
историографији, и као такав, представља посебан 
иза зов за сваког истраживача.

У овом тому публикације истражили смо музич-
ку колекцију Националне библиотеке Аустрије, као 
и збирку слика и графика.
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обрађене. Овде су предмет истраживања оста ле 
фо тографије и визуелне представе, везане за краља 
Ми лана које нису доступне у дигиталном облику и 
са мим тим нису објављене у прошлом раду.

Поред ова два главна задатка, рад доноси као 
трећи део резултат претраге у Архиву града Беча, ко-
ји поседује само један докуменат – пријаву боравка 
на последњој адреси краља Милана. У овом Архиву 
се чува пријава боравка краља Милана на његовој 
последњој адреси – Johannesgasse 16 (у првом Бечком 
округу). Нажалост, због процеса конзервације, ве-
ћина пријава боравка старијих од 100 година до-
ступне су истраживачима само у дигиталном обли-
ку, па је услед тога немогуће написати тачне димен-
зије овог документа. Пријава боравка носи датум 4. 
12.1901, а такође наводи као претходно боравиште 
Хотел „Империјал” у Бечу. Под рубриком занимање 
је уписано „Graf Dakowa”, што је свакако варијанта 
краљевог честог представљања као „Грофа од Тако-
ва”. Такође је начињена грешка приликом уписа у 
рубрику религија, где стоји грко-католичка (Grie-
chisch Katholisch), будући да је то одредница која 
се користила за Унијате (гркокатолици). Називи за 
православце у Аустријском царству и доцније Аус-
тро угарској су такође уносили конфузију тако да 
тачан број бечких Срба у XVIII и XIX веку никада 
није тачно утврђен. Разлог томе је чињеница да је 
аустријска администрација још од првих пописа 
све православце називала истим именом: Грци-не-
у нијати (Griechisch-nicht-unierten) а од 1864. Грчко-
оријентални (Griechisch-orientalisch).3 Сви право-
сла вни Срби, Јермени, Бугари и др. у почетку су 
на зивани због религије Грцима.

Како је већ истакнуто у четвртом тому публи-
кације „Обреновићи у музејским и другим збирка-
ма Србије и Европе”, период емиграције чланова ди-
настије Обреновић, представља посебан изазов за 
сваког истраживача. У раду „Династија Обреновић 
у јавним збиркама Беча”, објављеном у претходном 
тому, представљене су две институције: Аус тријска 
национална библиотека (Збирка слика и гра фика, 
као и Рукописна збирка) и Музеј историје уметно-
сти (Збирка оружја) и на тај начин, започето је ис-
траживање материјалних трагова везаних за дина-
стију Обреновић у Бечу.1 

У овом раду, презентоваћемо, српској јавности 
до сада недовољно познату музичку колекцију на-
цио налне библиотеке Аустрије, као и Збирку слика 
и графика. Истичемо да рад не доноси потпуни пре-
глед свих каталошких јединица везаних за ову ди-
на стију, већ допуњује започето истраживање и на-
ставља са пописивањем истих. 

Рад за тему има два задатка. Први је попис му-
зичких композиција аустријских аутора посвеће-
них члановима династије Обреновић, а које чува 
Му зичка збирка Аустријске националне библиоте ке 
(Mu siksammlung). Други задатак је попис визу елних 
пред става краља Милана из Збирке слика и графи-
ка. У прошлом раду је објављен попис свих ди ги та-
лизованих визуелних представа чланова дина   стије 
из ове збирке (62, од чега седам краља Ми  лана), од 
којих је огромна већина из Збирке портре та2 (Por-
trätsammlung, која садржи око 200 000 ка та  ло ш ких 
јединица). Визуелне представе кнежева Ми ло ша и 
Михаила су комплетно дигитализоване и стога већ 

Династија Обреновић у јавним збиркама Беча II

1   З. Стојадиновић, „Династија Обреновић у јавним збиркама Беча”, у 
Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе, књ. IV, ур. 
А. Марушић, А. Боловић, Горњи Милановац, 2017, 309-333
2   Све каталошке јединице са почетком PORT инвентарског броја

3   Z. Raczova, Das Archiv der griechisch-orientalischen Kirchengemeinde zum 
hl. Georg in Wien (Wien 2012), 53-54.
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ни је коначан списак свих композиција посвећених 
ди  на стији Обреновић, већ само оних које поседује 
Му   зичка збирка. На пример, 1853. кнезу Михаилу 
је Фи лип Фарбах Старији посветио своју компози-
ци ју „Срп ска полка” („Serben Polka”), 151. дело из 
ње говог опуса. Композиција за клавир је штампана 
1854. у Бечу.5 Потешкоће приликом проналска пи-
саних трагова о овом делу је знатно олакшала пону-
да бечке антикварнице „Ingo Nebehay GmbH”, која 
на свом сајту нуди на продају оригинално писмо са 
по тписом кнеза Михаила из 1853. којим одобрава 
по свету за „Српску полку”.6 Тако да то отвара могу-
ћ ност да постоји још нека композиција коју Музич-
ка збирка нема у свом власништву или је саставни 
део комплетних дела неког аутора и није пописана 
као посебна јединица. 

Оно што је интересантно за композиције обра-
ђене у овом раду, јесте то да ни на једној не стоји 
го ди на објављивања, па је ова рубрика дописана 
за хва љујући истраживању секундарне литературе. 
Стога је њихов редослед дат хронолошки. Поред 
ори ги  налног наслова, у загради је дат и превод на 
српском језику. 

Милош Обреновић ?

2. Op. 14. Serben-Quadrille. Für das Pianoforte.7 
(Српски кадрил)
Johann Strauß Sohn (1825–1899)

Архив града Беча

Милан Обреновић 

1. Пријава боравка Краља Милана на последњој 
бечкој адреси 
4. 12.1901, Беч
Папир, мастило, штампа, рукопис
Пријава боравка краља Милана на његовој последњој 
адреси – Johannesgasse 16 (у првом Бечком округу). 
Инв. бр. 2.5.1.4.K11.Milan I. Obrenovic. 22.8.1854.

Музичка збирка
Аустријске националне библиотеке

Ова збирка данас чува преко 360.000 каталош-
ких јединица од чега 60.000 рукописа са композици-
ја ма међу којима и Моцарта, Бетовена, Шуберта, 
Хајдна итд. Збирка поседује око 130.000 штампаних 
компо зиција међу којима се налази и 11 посвећених 
чла новима династије.4 Треба напоменути да ово 

4   https://www.onb.ac.at/de/bibliothek/sammlungen/musik/bestaende/

5   Parzer Edwina Elizabeth, Das Musikschaffen von Philipp Fahrbachsenior: 
Ein Werkverzeichnis (Doktordissertation)(Wien 2005), 91.
6   https://www.nebehay.com/artikel/obrenovic-mihailo-iii-serbischer-furst-
1823-1868-1603-55.html. Текст писма је „”Ich genehmige die Dedication der 
von Kapellmeister Philipp Fahrbachverfaßten Serben-Polka. Michaël Milosch 
Fürst Obrénovitsch”.”
7   http://data.onb.ac.at/rec/AC09233223

1
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Михаило Обреновић 

3. Op. 17. Divertissement sur des motifs del’Opéra: 
Ernanipourla Zither. Oeuvre 17. Ason Altessele Prin-
ce Michel Obrénovitsch.10 (Oпера кнеза Михаила 
Об реновића)
Johann Dubez
Издавач: F. Glöggl&Sohn
1857, Беч11 
Папир, штампа
Број страна: 9
Инв. број: MS45094-4°/5
Инв. број носача звука: F.G.700

Милан Обреновић 

4. Op. 207. Souvenir de Belgrade. Marche par Ph. 
Fah rbachjunior. Hommage respecuteux à Sa Majesté 
Milan I., Roi de Serbie. Klavier. (Марш краља Ми-
лана)
Philipp Fahrbachder Jüngere (1843-1894)
Издавач: Heugel&Fils
1884, Париз12 
Папир, штампа
Број страна: 5
Инв. број: MS5151-2°/6,11
Инв. број носача звука: H.7749 

Издавач: Mechetti
1846, Беч8 
Папир, штампа
Број страна: 7
Инв. број: SH.Joh.Strauß.S.15
Инв. број носача звука: P.M.No-4102 
(Друга верзија исте композиције се налази под на-
зивом Op. 14. Serben-QuadrillefürdasPianoforte (zu 2 
Händen.), од истог издавача, штампана на 4 стране.9 

8   Mailer Franz, Johann Strauß: Kommentiertes Werkverzeichnis (Wien 1999), 
S.292-293.
9   http://data.onb.ac.at/rec/AC09070009

10   http://data.onb.ac.at/rec/AC09297079
11   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1857 (Leipzig 1857), S. 175
12   Le Menestrel : Musique et Theatre, 20.07.1884.

2
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Друга верзија исте композиције се налази под нази-
вом: Op. 15. König Milan Marsch" für Pianoforte com-
po nirt und Sr. Majestät dem König Milan I. von Ser bien 
ehrfurchtsvoll gewidmet. (Klavier.) са истим бројем 
стра на и на истом носачу звука).15 

6. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des 
Pianiofortecomponirt und Sr. Majestät dem König 
Mi lan von Serbien in tiefster Ehrfurcht gewidmet. 
No 1. Wenn ich in deine Augen seh’. No 2. Mädchen 
mit den rothen Lippen. No 3. Ständchen eines Mau-
ren. Gesang, Klavier.16 (Три песме за један глас са 
пратњом, посвећене Краљу Милану: 1. Када видех 
твоје очи, 2. Девојка са црвеним уснама, 3. Се ре-
нада једног Мавара)
Carl Streitmann
Издавач: Gustav Lewy
1887, Беч17 
Број страна: 9
Папир, штампа
Инв. број: MS4339-4°/8,4
Инв. број носача звука: G.L.II.232

Наталија Обреновић

7. Op. 208. Nathalie. Suite des Valses par Ph. Fahr ba-
chjunior. Hommage respectueux à sa Majesté la Reine 
de Serbie. Klavier.18 (Валцер краљице Наталије)
Philipp Fahrbachder Jüngere (1843–1894)
Издавач: Heugel&Fils

5. Op. 15. König Milan Marsch. Sr. Majestät dem Kö-
nig Milan I. von Serbienehrfurchtsvollgewidmet. Pia-
noforte.13 (Марш Краља Милана)
Anton Riedel 
Издање аутора.
1885, Беч14 
Број страна: 5
Папир, штампа
Инв. број: MS4338-4°/8,51
Инв. број носача звука: A.R.2 

13   http://data.onb.ac.at/rec/AC09233755
14   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1885 (Leipzig 1885), S. 330.

15   http://data.onb.ac.at/rec/AC09289799
16   http://data.onb.ac.at/rec/AC09158010
17   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1887 (Leipzig 1887), S. 196.
18  http://data.onb.ac.at/rec/AC09052122

5
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1897, Беч21 
Папир, штампа
Број страна: 9
Инв. број: MS4411-4°/6,25
Инв. број носача звука:: R.C.L.19 

Драга Обреновић 

9. Beglückte Herzen. Walzer für Clavier zu zwei Hän-
den. Ihrer Majestät Königin Dragina von Serbien 
ehr furchtsvoll gewidmet. Klavier.22 (Усхићена срца, 
вал цер посвећен краљици Драги)
Marie Isola
Издавач: Wiener Musik-Verlagshaus 

1884, Париз19 
Папир, штампа
Број страна: 9
Инв. број: MS5151-2°/6,12
Инв. број носача звука: H.7752

Александар Обреновић

8. Op. 34. Königs-Walzer. Allerhöchst Seiner Majestät 
König Alexander I. von Serbien in tiefster Ehrfurcht 
gewidmet. Piano.20 (Краљев Валцер)
George Klammer
Издавач: Rättig

19   Wiener Zeitung, 22.05.1884, Nr. 119
20   http://data.onb.ac.at/rec/AC09237512

21   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1897 (Leipzig 1897), S. 474.
22   http://data.onb.ac.at/rec/AC09236580

7 8
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Интересантно је напоменути да обе породице за 
чи је чланове су се удале ћерке кнеза Милоша – ба-
рони Бајићи од Варадије и Николићи од Рудне имају 
та кође везе са Бечом, где су чланови ових породица 
живели, бавили се трговином или поседовали имо-
вину. 

Јелисавета Савка Обреновић (1814–1848), ћерка 
кне   за Милоша удала се 1831. за Јована Николића од 
Рудне (1810–1880) који је 1854. стекао титулу аус-
триј  ског барона, а у угарски баронат биће његов син 
Федор произведен 1885. Барон Федор Николић од 
Ру д  не се оженио 1869. у Бечу Вилхелмином Хирш. 
Има  ли су четворо деце: Јовану, Федора, Јелисавету и 
Ми   хелину. Брак са грофом Хардегом био је први од 
три брака Јелисавете, која је умрла у Бечу 1954. где 
и данас почива на Централном гробљу. Њен отац, 
барон Федор (1836–1903) коме је телеграм упу  ћен 
(кат. бр. 12), био је један од највиђенијих Ср ба свог 
времена: био је посланик у Угарском пар  ламенту, 
члан дома Магната, први цивилни управник Босне 
и Херцеговине (1882–1886), Витез прве класе орде на 
Гвоздене круне, велики добротвор срп ских инсти-
туција у Аустроугарској пре свега Ма тице Срп ске. 
Такође је био царски комесар на више Срп ских 
црквено-народних Сабора у Аустроугар ској и пред-
седник Српске црквене општине у Будимпе шти.27 
Ин тересантно je да је као и његов брат од тетке ба-
рон Милош Бајић био претендент на српски престо 
у случају изумирања мушке гране династије Обре-
новић.

1901, Беч23 
Број страна: 7 
Папир, штампа
Инв. број: MS4411-4°/2,25
Инв. број носача звука: W.M.V.H.3087 

10. Op. 192. KöniginDraga-Marsch. Klavier.24 (Марш 
краљице Драге)
Ferdinand Leicht
Издавач: Adolf Robitschek
1903, Беч/Лајпциг25 
Папир, штампа
Број страна: 5
Инв. број: MS4520-4°/5
Инв. број носача звука: A.R.3927 

Збирка слика и графика
Аустријске националне библиотеке

У овој збирци се налази укупно 55 каталошких 
је диница везаних за краља Милана. Графика и кари-
катура из новина 20 (једна литографија), негатива је 
2, док остатак чине 33 фотографске јединице (неке 
каталошке јединице имају 2 или 3 фотографије) и 
један телеграм. Највећи број фотографија сликан је 
у атељеу Николауса Штокмана (1832–1905), који је 
1870. добио звање српског дворског фотографа.Он 
је поседовао 16 фотографских радњи у Бечу и још 
9 у другим градовима Монархије, а једно време пре 
тога живео је у Београду.26 

23   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1901 (Leipzig 1901), S
24   http://data.onb.ac.at/rec/AC09259185
25   Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikali-
sche Schriften und Abbildungen für das Jahr 1903, (Lepzig 1903), S. 335
26   Österreichische Biographische Lexikon 1815-1950, Bd. 13 (Lfg. 61, 2009), 
S. 277

27   Das Vaterland, 12.07.1897, Pester Lloyd, 28.02.1903, Wiener Zeitung, 
26.07.1868, Wiener Salonblatt, 19.11.1898.Grazer Tagblatt, 29.05.1901.



303

Телеграм краља Милана на француском од 18.11. 
1898. У телеграму он честита свом рођаку баро ну 
Федору Николићу од Рудне веридбу његове ћер ке 
Је лисавете са грофом Хардегом. 
Инв. бр: 134941

13. Милан Обреновић 
Disderi
Пре 1868, Париз
10,5 х 6 цм 
Позитив, смеђ; две фотографије
Две варијанте позирања, у идентичном оделу као на 
Pf 12.090:В1 (1b, 1c), крупнији кадар, виде се само 
глава и груди. На једној позира полу лево, а на дру-
гој полу десно. Снимио: Disderi, Paris.
Инв. бр: Pf 12.090:В (1, 1а)

14. Милан Обреновић 
Disderi
Пре 1868, Париз
10 х 6 цм
Позитив, смеђ; две фотографије

Милан Обреновић 

11. Мени са свечане вечере приређене за краља 
Милана у бечком хотелу „Сахер” (негатив) 
19.01.1892, Беч
Папир, штампа
17,5 х 13 цм
Мени са свечане вечере приређене за краља Милана 
у бечком хотелу „Сахер” 19.01.1892. На врху је грб 
Краљевине Србије, испод стоји датум и мени на 
француском, а затим на немачком König Milan von 
Serbien.
Инв. број: КО2180С

12. Телеграм краља Милана
18.11.1898. 
Папир, мастило, штампа
24 х 21,5 цм

11

12
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Две варијанте позирања, на обе читава фигура, се-
ди и чита књигу. Веома млад, готово дечак, у гра-
ђанском оделу. Седи прекрштених ногу док чита, 
једном руком ослоњен о сто. Снимио: Disderi, Paris.
Инв. број: Pf 12.090:B (1d, 1e)

16. Милан Обреновић
N. Stockmann
1869.
10,3 х 6,4 цм
Позитив, смеђ
Из млађих дана, у ловачкој униформи и чизмама, 
у стојећем ставу, придржава пушку. Лево од њега 
лежи ловачки пас. Снимио: N. Stockmann.
Инв. број: Pf 12.090:B (2)

Две варијанте позирања, на обе ¾ фигуре, кнез Ми-
лан веома млад, готово дечак у грађанском оделу. 
1b: ослоњен на сто леђима са прекрштеним рукама 
у којима држи шешир. 1c: стоји право, лева рука у 
висини појаса у којој држи рукавицу. Снимио: Dis-
deri, Paris.
Инв. број: Pf 12.090:В1(1b, 1c)

15. Милан Обреновић
Disderi
Пре 1868, Париз
Позитив, смеђ; две фотографије
10,8 x 6,2 цм

15

16
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18. Милан Обреновић
Adele 
1872, Беч 
Позитив, смеђ
16,5 x 11 цм
Цела фигура, окренут полу лево, у униформи са 
лен   том и сабљом. Десном руком ослоњен на богато 
де  корисан сто са бронзаном фигуром. У левој руци 
др жи шлем са перјем. Снимљено у: Adele, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С(6)

19. Милан Обреновић
N. Stockmann 
1872, Беч
16,5 х 11 цм
Позитив, смеђ

17. Милан Обреновић
N. Stockmann 
1872, Беч
16,3 х 10,5 цм
Позитив, смеђ; две фотографије
Леви профил, из млађих дана, у грађанском оделу 
са прслуком и лептир машном, 1) пола фигуре се 
види, у седећем положају, са ланцем од сата. 1а) исти 
профил само у овалном раму. Сликао: N. Stockmann 
Wien. У средини испод слике стоји грб Кнежевине 
Србије и натпис да је Штокман дворски фотограф 
кнеза. Идентична са Pf 12.090:В(3).
Инв. број: Pf 12.090:С (1, 1a)

17

19
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70-те године XIX века, Беч
10,5 х 6,5 цм
Позитив, смеђ
Фотографија из млађих дана, ¾ фигуре, у униформи 
са лентом и два ордена, стоји право, у десној руци 
држи шапку, док је левом ослоњен на сабљу. Снимио: 
N. Stockmann Wien.
Инв. број: Pf 12.090:В(4)

24. S. Hoheit Prinz Milan v. Serbien
N. Stockmann
70-те године XIX века, Беч 
10,5 х 6,5 цм
Позитив, смеђ
Леви профил у грађанском оделу са лептир машном. 

У униформи са лентом и два ордена, на глави му је 
шлем са перјем. Снимио: N. Stockmann.
Инв. број: Pf 12.090:C (3)

20. Fürst Milan Obrenowitsch im Jahe 1875 als Bräu-
tigam (Кнез Милан Обреновић 1875. као младо-
же ња)
1875.
10,5 х 6,5 цм
Позитив, смеђ
Идентична са Pf 12.090:С(7а), на позадини стоји: 
Fürst Milan Obrenowitsch im Jahe 1875 als Bräutigam 
(Кнез Милан Обреновић 1875. као младожења).
Инв. број: Pf 12.090:В(17)

21. Милан Обреновић
N. Stockmann 
1875.
13,5 х 10 цм
Позитив, смеђ
Кнез Милан стоји, у униформи са шлемом са перјем 
на глави. Фотографисао: N. Stockmann 1875.
Инв. Број: PK 3775 8 (DG/14/A/4)

22. Милан Обреновић
Adele 
Око 1879, Беч 
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
У униформи са лентом и ордењем, и капом са ки-
ћанком, ¾ фигуре, окренут лево, у десној руци држи 
белу рукавицу, а левом је ослоњен на сабљу.
Сни мљено у: Adele, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:C (8)

23. Милан Обреновић
N. Stockmann 

22
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28. Милан Обреновић
Sebah&Joaillier 
1889, Konstantinopel 
Позитив, смеђ
15,7 х 10 цм
Леви профил у грађанском оделу. Слика је у овалном 
раму, около стоји потпис краља и година 1889, као 
и назив фотографске радње: Sebah&Joaillier – Kon-
stantinopel.
Инв. број: Pf 12.090:С(13)

29. Милан Обреновић
7.1.1897, Беч
44 х 33 цм
Позитив, смеђ
Леви профил Милана Обреновића, у грађанском 
оде лу са потписом и датумом 7.1.1897. Wien.
Инв. број: Pf 12.090:F(1)

30. Милан Обреновић
Adele 
Крај XIX века, Беч 
Позитив, смеђ
17 х 10,5 цм
У грађанском оделу са брошем на кравати.
Сним љено у: Adele, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С(8Е)

31. Милан Обреновић
Adele 
Крај XIX века, Беч 
Позитив, смеђ
17,3 х 11 цм
Стоји у униформи, ¾ фигуре, окренут десно, огр-
нути шињел држи левом руком, десна му је на капи 
која је на столу. Снимљено у: Adele, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:C (11)

Позади је грб кнежевине Србије и натпис: N. Sto-
ckmann Hof-Fotogr. S. Hoheit Prinz Milan v. Serbien, 
Hietzing Allegasse 40. То указује на чињеницу да је 
Штокман био дворски фотограф кнеза Милана.
Инв. број: Pf 12.090:В(3)

25. Милан Обреновић 
N. Stockmann 
70-те године XIX века, Беч
10,5 х 6,5 цм
Позитив, смеђ; две фотографије
Две варијанте позирања, десни профил, у униформи 
са лентом и ордењем, без шапке или шлема. Фото-
графија 5а крупнији кадар, 5b седи, види се пола 
фи гуре. Снимио: N. Stockmann Wien.
Инв. број: Pf 12.090:В5(5а, 5b)

26. Милан Обреновић 
N. Stockmann 
70-те године XIX века, Беч 
10,5 x 6,5 цм
Позитив, смеђ; две фотографије
Две варијанте позирања, обе са фигуром до пола, у 
униформи са лентом и ордењем, шињелом и шлемом 
са перјем. 7а окренут полу десно. 7b окренут полу 
лево, шињел о левом рамену, десна рука у висини 
појаса. Снимио: N. Stockmann Wien.
Инв. број: Pf 12.090:В7(7а, 7b)

27. Милан Обреновић
Fr. Luckhardt 
1880. 
10,5 х 6,5 цм
Позитив, смеђ
Полу леви профил у грађанском оделу. Снимио: Fr. 
Luckhardt 1880. Из збирке Constantin Danhelovsky.
Инв. бр: Pf 12.090:В(15)
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Три фотографије целе фигуре у истој униформи са 
лентом и 7 ордена и сабљом; са истог снимања али 
у различитим позама: 7а) стоји, десна рука му је на 
појасу, у левој држи шлем са перјем, лево од њега је 
сто са украсима а десно фотеља. 7b) окренут полу 
лево, лева рука ослоњена на сабљу, шињел пребачен 
преко левог рамена, у десној руци бела рукавица, 
шлем са перјем му је на глави. 7c) окренут је лево, 
лева рука ослоњена на сабљу, десном наслоњен на 
сто на коме је шлем са перјем. Снимио: Dr Szekely, 
Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С7 (7a, 7b, 7c)

34. Милан Обреновић
Josef Löwy
Око 1900, Беч
Позитив, смеђ, папир, штампа; две фотографије и 
две графике из новина (идентичне)
16,5 х 10,5 цм (обе фотографије) и 15,5 х 13 цм и 17,5 
х 13,5 цм (графике)
Идентичне са Pf 12.090:В(14), с тим што се овде ви-
ди пола фигуре, на униформи 13 ордена. Обе фо то-
графије снимљене у атељеу: J. Löwy, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С(9)

35. Милан Обреновић
Josef Löwy
Око 1900, Беч
Позитив, смеђ
16,5 х 11 цм
Леви профил у грађанском оделу. Снимио: J. Löwy, 
Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С(12)

36. Милан Обреновић
Josef Löwy
Око 1900, Беч

32. Милан Обреновић
Dr Szekely 
Крај XIX века, Беч 
Позитив, смеђ
16,5 х 10,5 цм
Овална фотографија у правоуганом раму, окренут 
полу лево, у униформи без ордења.
Снимио: Dr Szekely, Wien.
Инв. број: Pf 12.090:С(5)

33. Милан Обреновић
Dr Szekely 
Крај XIX века, Беч 
Позитив, смеђ; три фотографије
16,5 х 10,8 цм (све три)

31
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Десни профил у богато декорисаној униформи са 13 
ордена. Снимио: K.K. Hof-Atelier Adele.
Инв. број: Pf 12.090:С(11E)

38. Краљ Милан на одру
Josef Löwy
1901, Беч
24 х 33 (19,8 х 13,5) цм
Позитив, смеђ
Краљ Милан на одру, слика има плави оквир на ко-
ме пише: Ј. Löwy Kunstund Verlagsanstalt Wien.
Инв. бр: Pf 12.090:Е(7)

39. Милан Обреновић
A. Bogdanowic zwe Lwowie.
10 x 6 цм
Позитив, смеђ
Овална фотографија, у униформи са лентом и орде-
њем. Снимио: A. Bogdanowic zwe Lwowie.
Инв. број: Pf 12.090:В(10)

40. Милан Обреновић (фотографија и негатив)
10,5 х 7,8 цм

Позитив, смеђ
17,5 х 11 цм
Седи окренут лево, у грађанском оделу и дугом ка-
путу. Лева рука наслоњена на сточић.
Снимио: Ј. Löwy.
Инв. број: Pf 12.090:C (15)

37. Милан Обреновић
K.K. Hof-Atelier Adele
Око 1900, Беч 
Позитив, смеђ
17 х 10,5 цм

36

38
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Папир, штампа
22 х 18,5 цм
Десни профил Милана Обреновића у униформи, 
испод исписано: Milan Obrenovics IV Prince of Servia.
Инв. број: Pf 12.090:D(1)

46. Милан Обреновић
(карикатура из новина „Floh”)
Karl Klic 
1872.
Папир, штампа
33,5 х 28 цм
Огроман хајдук приказан како поставља на престо 
кнеза Милана, који је приказан као мало дете у уни-
форми.
Инв. број: Pf 12.090:Е(8)

47. Милан Обреновић
(карикатура из новина „Humor. Blätter”)
Karl Klic 
1875.
Папир, штампа
32,5 х 27,5 цм
Кнез Милан приказан како у униформи стоји за-
бри нуто, док су свуда око њега руке са исуканим 
саб љама.
Инв. број: Pf 12.090:Е(9)

48. Милан Обреновић
(карикатура из новина „Bombe”)
Frecskay Laszlov 
1876.
Папир, штампа
35,5 х 27 цм
„Kaiser Milan – eine Vision des gefangenen Miletics” 
(Цар Милан – визија ухапшеног Милетића). Миле-
тић лежи у затвору, док око њега пацови играју ко-

Позитив, смеђ
Милан Обреновић окренут полу десно, у грађан-
ском оделу. Из збирке Руола Кортија.
Инв. бр: КО1680 В/Е

41. Милан Обреновић
10 x 6 цм
Позитив, смеђ
Милан Обреновић окренут полу лево у униформи 
без ордења.
Инв. број: Pf 12.090:В(9)

42. Милан Обреновић
10,5 х 6 цм
Позитив, смеђ
Готово идентична са Pf 12.090:С(6), само што је дру-
гачији положај главе, фотографија је мања а поза-
дина атељеа лево и десно је исечена, док је фигура 
приказана до колена.
Инв. број: Pf 12.090:В(11)

43. Милан Обреновић
11,2 х 8,8 цм
Позитив, смеђ
Полу леви профил, у униформи са ордењем и лен-
том.
Инв. број: Pf 12.090:В(13)

44. Милан Обреновић
12,6 х 9 цм
Позитив, смеђ
Полу леви профил у крупном плану. У униформи са 
ордењем, Бели орао јасно видљив.
Инв. број: Pf 12.090:В(14)

45. Milan Obrenovics IV Prince of Servia (графика 
из новина ”The Ilustrated London News”) 
1872.
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државу на ниво културних држава”.
Инв. број: Pf 12.090:Е(11)

52. Milan IV Obrenowitsch, Fürst von Serbien
(графика из новина)
Папир, штампа
24 х 18 цм
Милан Обреновић у униформи са шлемом са перјем, 
држи рукавицу у десној руци. Испод пише: Milan IV 
Obrenowitsch, Fürst von Serbien.
Инв. број: Pf 12.090:D(2)

53. Милан Обреновић (графика из новина)
Joszef Lange 
Папир, штампа
16,7 х 11,5 цм
Идентична са Pf 12.090:D(2), с тим што у доњем де с-
ном углу стоји потпис аутора графике: Joszef Lange.
Инв. број: Pf 12.090:С(3Е)

54. Milan I König von Serbien; Natalie Königin
von Serbien (графика из новина)
Папир, штампа
24,5 х 15 цм
Краљ и краљица у две овалне слике између којих је 
цветни украс. Краљ: десни профил, у униформи са 
ордењем и лентом. Краљица: полудесни профил, у 
балској хаљини са цветом на левом рамену. Испод 
пи ше: Milan I König von Serbien; Natalie Königin von 
Serbien.
Инв. број: Pf 12.090:D(3)

55. Milan IV Obrenowitsch, Fürst von Serbien; Niko-
laus I Petrowitsch, Fürst von Montenegro (графика 
из новина)
Папир, штампа
23 х 16,5 цм

ло. Из Милетићеве луле излази облак дима, у ко ме 
човек са брадицом и брковима ставља кнезу Мила-
ну на главу шешир на коме су чашице и натпис „Sli-
bowitz”, док кнез у руци држи јабуку.
Инв. број: Pf 12.090:Е(10)

49. Fürst Milan IV von Serbien
(графика из новина)
1882.
Папир, штампа
14 х 12 цм
Леви профил краља у униформи без ордења. Испод 
стоји: Fürst Milan IV von Serbien. У доњем десном 
углу дописано графитном оловком: 1882.
Инв. број: Pf 12.090:С(4)

50. Milan I König von Serbien und seine Gemahlin,
Königin Natalie (графика из новина)
1882. (дописано графитном оловком)
Папир, штампа
22 х 22 цм
Представљени су Краљ и Краљица у слици округлог 
облика. Краљ: леви профил, у униформи са лентом 
и ордењем. Краљица: полу десно, у хаљини и са огр-
лицом. Испод пише: Milan I König von Serbien und 
seine Gemahlin, Königin Natalie.
Инв. број: Pf 12.090: Е(4)

51. Милан Обреновић
(карикатура из новина „Figaro”)
1889.
Папир, штампа
28 х 20 цм
Милан приказан на мердевинама како четком испи-
сује таблу, док се у позадини те табле види железница 
и празна државна каса. Наслов карикатуре је: „Краљ 
Милан се препоручује, након што је уздигао српску 
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Папир, штампа
14,5 х 12 цм
Полулеви профил Милана Обреновића у унифор-
ми са лентом и два ордена. Испод стоји: Fürst Milan 
Obrenowitsch der vierte von Serbien.
Инв. број: Pf 12.090:С(2)

60. Рrince Milan Obrenovitch, the ruler of Servia
(графика из новина)
Папир, штампа
26 х 20 цм
Овална представа владара у униформи са ордењем, 
испод натпис: The war in the east: prince Milan Obre-
novitch, the ruler of Servia.
Инв. број: Pf 12.090:Е(1)

61. Милан Обреновић
Jos. Eberle
Беч
Литографија
31 х 23 цм
Владар стоји окренут полу лево, у униформи са 13 
ордена. Аутор: Jos. Eberle Wien.
Инв. број: Pf 12.090:Е(2)

62. Die serbische Königsfamilie: König Milan I, Köni-
gin Natalie und Kronprinz Alexander (графика из 
новина)
Папир, штампа
27 х 21 цм
Краљ Милан стоји лево у униформи са десном ру-
ком у висини појаса, до њега стоји принц Алексан-
дар као мали дечак, а до њега седи краљица Ната-
лија са шеширом. Испод пише: Die serbische König-
sfamilie: König Milan I, Königin Natalie und Kronprinz 
Alexander.
Инв. број: Pf 12.090:Е(5)

Кнез Милан и кнез Никола Петровић: кнез Милан 
је у униформи окренут лево, док је кнез Никола у 
народном оделу окренут лево. Испод натпис: Milan 
IV Obrenowitsch, Fürst von Serbien; Nikolaus I Petro-
witsch, Fürst von Montenegro.
Инв. број: Pf 12.090:D(4)

56. Prins Milan Obrenovitch Fyrstenaf Serbien
(графика из новина)
Папир, штампа
11 х 9,5 цм
Леви профил Милана Обреновића у униформи, без 
ордења. Испод стоји: Prins Milan Obrenovitch Fyrste-
naf Serbien.
Инв. број: Pf 12.090:В(8)

57. Prins Milan Obrenovitch Fyrstenaf Serbien
(графика из новина)
Папир, штампа
14,5 х 13 цм
Идентична са Pf 12.090:В(8). Леви профил Милана 
Обреновића у униформи, без ордења. Испод стоји: 
Prins Milan Obrenovitch Fyrstenaf Serbien.
Инв. број: Pf 12.090:С(10)

58. Краљ Милан I Обреновић IV
(графика из новина)
Папир, штампа
15,8 х 10 м
Краљ Милан униформи са ордењем и лентом, са 
сабљом, седи наслоњен десном руком на сто на ко-
ме је капа са кићанком. Испод пише: Краљ Милан I 
Обреновић IV. Poђен 10 августа 1854 у Јашу: умро 29 
јануара 1901 у Бечу.
Инв. број: Pf 12.090:С(14)

59. Fürst Milan Obrenowitsch der vierte von Serbien
(графика из новина)
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63. Милан, Наталија и Александар Обреновић
(графика из новина „Wiener Tagblatt”)
Беч
Папир, штампа
42 х 26,5 цм
Профили краља Милана, краљице Наталије и прин-
ца Александра. Горе је Александар, још дечак у мор-
нарском оделу, доле лево Милан у грађанском оделу, 
а десно Наталија са цветом на левом рамену.
Инв. број: Pf 12.090:Е(6)

64. Милан Обреновић (графика из новина)
Папир, штампа
22 х 25 цм
Милан Обреновић стоји полу десно, види се пола 
фигуре, у униформи са шињелом, лева рука је на 
сабљи док десна придржава капу са кићанком на 
столу.
Инв. број: PF 58946

65. Краљ Милан на одру
(насловнa странa листа „Das Interessante Blatt”) 
21.02.1901.
Папир, штампа
17,5 х 13 цм
Насловна страна. У опису стоји да је графика штам-
пана на основу скице. Краљ Милан на одру, око ње-
га гомила упаљених свећа и венаца. Стоји да је то 
у његовом последњем стану где је и преминуо (Jo-
hannesgasse 16). Aufbahrungimgroßen Saalseiner Woh-
nunginder Johannesgasse. Drucknach Skizze. 
Инв. број: 281.979
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Милан Драговић



Милан Драговић

Милан Драговић, новинар, рођен је 1940. у Бео-
граду. Дипломирао је у Паризу на Високој школи 
дру штвених наука, смер журналистика. Упоредо се 
у француској престоници бавио драматургијом као 
стипендиста Театра нација.

Новинарску каријеру, започету средином шезде-
сетих година у Радио Београду, наставља у бео град-
ском дописништву Агенције Франс Прес, до име но-
вања 1982. за сталног дописника те свет ске аген   ције 
из Совјетског савеза где проводи шест годинa.

После вишегодишњег рада у седиштуAFP-a у Па-
ризу у својству шефа одсека за иностранство, бива 
постављен за директора AFP-a у Загребу а затим у 

Београду, где руководи екипом од више десетина 
но винара и фоторепортера који током деведесетих 
го дина прошлог века извештавају са ратишта бив-
ше југословенске државе. Почетком 2000. враћа се у 
Париз где ради, све до пензионисања неколико го-
дина касније, као заменик главног уредника ове но-
винске агенције која броји две хиљаде запослених у 
око две стотине дописништава широм света.

Милан Драговић је настањен у Ници (Францус-
ка), али често борави у Србији, посебно на Руднику 
за који је емотивно везан. Као страствени сакупљач 
старих предмета, докумената и списа везаних за 
срп ску историју и традицију, међу којима се налазе 
и писма краљице Наталије Обреновић, он и даље не 
престаје да употпуњује своју богату колекцију.
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она више пута одлази у Србију да би видела сина ко-
ји је 1893. године, разрешивши владу и намесништ-
во под чијим је старатељством био, извршио држав-
ни удар и преузео краљевска овлашћења. 

У писму бароници Де Мишел, 3/15. новембра 1894. 
(по грегоријанском односно јулијанском кален  дару), 
Наталија пише: „Сашино је углавном до вр шен и не 
сумњам да ће вам се допасти”. (кат. бр. 1)

Према писању ондашњих француских хрони ча-
ра, Бијариц је у оно време већ био бањски центар и 
омиљено место окупљања чланова краљевских по-
родица, европске аристократије и америчких мили-
јардера. Још је у првој половини деветнаестог века 
Виктор Иго, откривши благодети лечења у сланим 
термама Бијарица, предсказао да ће ово мирно ме-
сто „веома брзо постати у моди и жалио због тога”.

Славни француски писац се није преварио. Го-
дине 1854. цар Наполеон III у Бијарицу гради летњу 
резиденцију за своју жену Еугенију (Eugénie). Мно-
ге „крунисане главе” из целе Европе, међу којима 
британска краљица Викторија и царица Елизабета, 
жена Фрање Јосифа, познатија по надимку Сиси, до-
лазе да летују на том делу Атлантика, где се отварају 
казина, приређују коњичке трке или ловачке хајке 
на ситну дивљач и уређују терени за голф, омиљену 
забаву енглеских лордова. Кажу да је на наговор 
принца Едварда VII, сина краљице Викторије и на-
следника британске круне, Наталија купила бивше 
лечилиште у Бидару, неколико километара јужно од 
Бијарица, на граници Француске и Шпаније. Када је 
пала у немилост краља Милана, настанила се на том 
имању које се простирало на 40 хектара шумовитог 
земљишта. Неугледну грађевину, зараслу у шибље, 
Наталија ће доградити, из носталгије преуредити 

Ова, до садa необјављена писма, осветљавају, бар 
делимично, период живота Наталије Обреновић, 
од 1894. до краја 1907. године. Сва су упућена њеној 
при  јатељици, бароници Де Мишел, а послата су уг-
ла  вном из Бијарица (Biarritz), на француској обали 
Атлантика, где се Наталија настанила. Упозна ле 
су се 1876. на двору, у години када је рођен бу ду-
ћи краљ Александар. Жани (Jeannie) Де Мишел је 
била супруга барона Жил-Алекси (Jules-Alexis) Де 
Ми шел, тадашњег посланика Француске у српској 
престоници, искусног дипломате који је пре тога 
слу   жбовао у низу земаља, од Бразила до Египта 
пре   ко Грчке, Немачке и Румуније, да би после Бео-
гра  да био постављен за амбасадора у Мадриду. 
Пи   сма из оставштине те племићке породице су на 
фран     цуском језику, којим је краљица беспрекорно 
вла   да ла будући да је похађала француске школе у 
Фи  рен ци, граду у којем је рођена. Сва су потписана 
са На  тали (Nathalie).

Након бурног разлаза са супругом, краљем Ми-
ланом, управо ће 7. мај 1891. остати забележен као 
један од најтужнијих датума у животу Наталије Пе-
тровне Кешко. Тога је дана, после вишечасовних 
кр вавих нереда на београдским улицама, већ бивша 
срп ска краљица протерана из Србије, непуне три 
године пошто ју је краљ Милан одбацио и добио од 
митрополита одобрење за развод њиховог брака. 
Наталија се тада настањује у Бидару (Bidart) једном 
од најлепших места на француској обали Атланти-
ка, недалеко од Бијарица (Biarritz), где гради прави 
дворац и назива га Сашино (Sachino) у знак љубави 
према сину Александру-Саши. Ту углавном бора-
ви све до Mајског преврата 1903. и убиства краља 
Александра и његове супруге Драге. У том периоду 
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Оно што привлачи поглед је коверат са црним 
оквиром. За ким то бивша краљица жали? Одговор 
налазимо у наставку писма: „У овом тренутку жи-
вимо сасвим повучено због жалости а и због сва-
ко дневице која није баш весела. Оно што је страш-
но око цареве смрти, јесте чињеница да је могла 
бити избегнута да су се на време били позабавили 
ње говом болешћу и да је био боље лечен.”

Иако га не именује, реч је о руском цару Алек-
сан дру III (Александар Александрович Романов), 
ко  ји је умро од нефритиса неколико дана раније у 
пе де сетој години живота. Наталија, чији је отац био 
руски пуковник а мај ка молдавска принцеза, увек 
је остала привржена Русији, а то њено нескривено 
опредељење подгре вало је сукоб са Миланом који је 
био окренут Бечу.

„Нови Цар је свима непознат и нико ништа не 
зна о његовим идејама. Веома је пријатан и сим -

по угледу на београдски двор и претворити је у ве-
ле лепну палату у којој ће приређивати раскошне 
при јеме и балове, далеко од београдских интрига и 
све оштријих политичких сукоба између радикала 
и либерала.

Наталија постаје омиљена међу мештанима који 
умеју да цене њено доброчинство: помаже сиро-
машнима, храни њихову децу, даје значајне прило-
ге у добротворне сврхе, али – као рођена Рускиња 
– доприноси и изградњи руске православне цркве 
у Бијарицу. У том граду једна авенија и данас носи 
име краљице Наталије.

Како време протиче, Наталија не крије колико јој 
тешко пада што све ређе виђа сина, који се отуђио 
од ње и само јој повремено и на кратко долази у по-
сету.

„Лепо сам провела лето, прилично весело, али 
сам се надала посети Краља, а до ње није дошло те 
је то бацило тужну сенку на све остало. Што се ти-
че догађања у Србији, она постају све магловити-
ја, у тој мери да, ништа не разумевши, нисам 
више у стању да се због тога узбуђујем”, пише она 
у наведеном писму.

Дворац краљице Наталије у Бијарицу

Предња страна коверте писма у коме краљица Наталија 
изражава жалост због изненадне смрти руског цара 

Александра III



319

О тој епизоди краљевог летовања постоје разне 
верзије. Наталија у свом писму прилаже исечак из 
локалних новина које описују догађај, у напису који 
наликује више на саопштење краљевог кабинета не-
го на неутрални извештај.

„Њ.В. Краљ Србије Александар се купао, јут-
рос у 8 часова, на плажи у Бидару, у подножју ви-
ле Сашино, у друштву једног одличног пливача 
по имену Саразола, званог Мајнад, баштована у 
дворцу, 28 година старости (...) Море је било јако 
узбуркано и била је осека. Обојица су одважно 
кренула ка пучини и тешко им је било да се врате 
на обалу.Снажно се борећи против удара таласа, 
Краљ је успео да се извуче, али Саразоли, за кога 
кажу да је доручковао непосредно пре уласка у 
во ду, је позлило. После кратке борбе са таласима 

патичан, много виспренији него отац, а да ли су 
ње гова стремљења иста или нису, то ће нам само 
бу дућност рећи. Његова вереница је веома отме на 
осо ба, више личи на Енглескињу него на Не ми  цу”, 
пише Наталија, алудирајући на Николаја II (Алек-
сандровича Романова) и његову вереницу при н  це зу 
Аликс, будућу царицу Александру Фјодоров ну Ро-
манову, чији је отац био Немац а мајка Енглес киња.

Наталија повремено одлази у Београд да види 
Александра, али признаје да јој је сваки боравак у 
Србији све мучнији.

20. августа/ 2. септембра 1895. пише из Сашина: 
„Мој син ми није дозволио да напустим Београд 
пре његовог (19. прим. аутора) рођендана 14. ав-
густа, те ми је оставио само неколико дана да све 
поспремим у Сашину (...) Одавде се не мичем до 
краја октобра јер моја сестра Маријета, њен муж 
и њихова деца остају до тада овде (...) У новембру 
се тешка срца враћам у Београд, али другачије не 
могу.”(кат. бр. 2)

Познато је да се у Сашину Александар заљубио у 
своју будућу жену Драгу Машин, краљичину двор-
ску даму, ћерку Пантелије Луњевице, десет година 
старију од њега и свега седам година млађу од ње-
гове мајке. Александар је из Београда пошао са На-
та лијом у Сашино на летовање, а тај боравак ума ло 
да буде кобан по њега.

Наталија се у горе наведеном писму осврће на 
немили догађај који ју је дубоко потресао: „Управо 
смо доживели велико узбуђење и још сам сва очај-
на због губитка тог јадног купача настрадалог на 
три корака од Краља који је, снажнији од њега, 
успео да се домогне обале. Кажу да је море било 
јако узбуркано али нико то није смео да каже да се 
не би успротивио Краљу који обожава да се купа.
Увек и свуда тај страх да се некоме не замериш, 
што је извор толиких невоља на дворовима.”

Исечак из локалних новина у коме се описује
трагичан догађај смрти француског баштована

Саразола у водама Атлантског океана
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не исказујем превише зле воље, али верујте ми да 
то није лако.” (кат. бр. 5) Освртање у негативном 
контексту на „демократичност” амбијента на дво-
ру звучи као еуфемизам којим она жели да дочара 
примитивизам и одсуство сваке пажње коју би за-
служивала од дворана као бивша краљица.

„Идуће недеље, наставља она, имаћемо пред-
ста  ву Коклен Кадеа (Coquelin Cadet, познати фра-
н  цуски глумац – прим. аутора) који долази из Бу-
курешта, а 31. дeцембра/12. јануара Велики но во -
годишњи бал. Осим тога, имали смо две игран ке 
и један концерт у Старом Двору. Као што ви дите 
забаве за друге (а мучења за мене) има на пре-
тек.”

Јуна 1896. Наталија је поново у Београду, где се 
краљ Александар спрема да, на Видовдан, први пут 
у српској историји дочека владара Црне Горе, књаза 
Николу Петровића (кат. бр. 6).

„У овом тренутку грозничаво очекујемо дола-
зак црногорског књаза. Биће јако слављен јер та 
посета има великог одјека у народу и све мора да 
буде успешно.”

Истовремено Наталија оцењује политичку си-
ту а цију у Србији као „опуштену”. „Све је у неком 
иш чекивању и одложено за јесен (...) Сви мисле 
само да оду у неку бању, али се бојим да ће се на-
јесен вратити огорченији и спремнији за борбу 
међу партијама због које се земља врти у месту, 
што је спречава да мисли на своју добробит и бу-
дућност.”

Наталија изражава забринутост што још увек не 
зна какве су Александрове намере у вези венчања са 
Драгом. „Апсолутно ништа није урађено” по том 
питању, пише она, „и плашим се да ћу морати да 
останем подуже, али свакако овде нећу провести 
зиму”.

30. јануара/10. фебруара 1897, опет „врло тешка 
срца” путује у Београд. „Оно што ме тамо чека је 

по тонуо је. Његово тело још није пронађено. Овај 
тужни инцидент је дубоко потресао вилу Са ши-
но. Завео је у црно једну младу жену, удату пре 
једва годину дана, која управо очекује да постане 
мајка. У тешкој несрећи која ју је задесила, она 
мо же рачунати на дарежљивост српске краљевс ке 
породице која увек саучествује у туђој невољи.”

Поједини француски аутори овај инцидент дру-
гачије описују. Наводе наиме да се пред Наталији-
ним очима краљ купао у мору када су га таласи од-
вукли на пучину. Краљица је почела да запомаже 
и тада је један одважни мештанин скочио у воду.
Успео је да краља довуче до обале, али је сам нас-
тра дао када га је један високи талас поклопио. Не ки 
пак хроничари и аутори романсираних дела о ди-
настији Обреновића заслугу за спасавање Алек сан-
дра од дављења приписују Драги која га је навод но 
реанимирала.

26. октобра/7. новембра 1895. бивша краљица 
жа   ли што Александар одбија да дође у Сашино и зо-
ве је у Београд. „Тешко је одбити своје присуство 
јед ном јадном дечаку који вам пише да је преви-
ше ту жан и несрећан због усамљености. С друге 
стране, предвиђам доста бурну парламентарну се-
д ни цу која је у стању да изазове министарску кри-
зу, те бих волела да тамо не будем у том тренутку.” 
(кат. бр. 3)

Неколико недеља касније, из Београда, у писму 
са њеним монограмом у рељефном златотиску, На-
талија пише: „Краљ је толико одушевљен мојим 
боравком уз њега, да ми је то утеха што се налазим 
у Србији, али вас уверавам да је то велика жртва 
коју чиним њега ради, јер ми је боравак овде по-
стао сасвим неподношљив. После слободе у којој 
уживам у Сашину, није ми лако да се прилагодим 
ситним увредама једног тако демократичног Дво-
ра као што је овај у Београду. Ипак се трудим да 
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У недатираном писму из Бидара, Наталија пише 
како се Србија тешко носи са „својим унутрашњим 
недаћама”. Пошто је Александар предао оцу Ми ла-
ну врховну команду над војском, овај „неразлож-
но кажњава официре, шпијунирање међу људима 
цве та као никад, а опште стање је лоше као за вре-
ме Ристићевог намесништва (Јован Ристић, вођа 
либерала – прим. аутора). Ниједна финансијска 
гру  па више не даје новца Србији која је на ивици 
сте  ча ја. Како и зашто то Краљ допушта није ми 
по з нато, јер ми он више не пише” (кат. бр. 19).

За разлаз са сином она отворено оптужује Драгу 
коју је заљубљени Александар довео у Београд. „То 
приписујем Драги јер ми ни она не даје више зна-
ке живота. Од како се вратила (у Београд) свашта 
се прича. Уместо да схвате да је њихово понашање 
криво за сва та рекла-казала, претпостављам да их 
мени приписују. Најлакше је на друге пребацити 
одговорност за своје грешке. Елем, себи не могу да 
опростим што сам поред себе држала такву особу, 
коју иначе Краљ никада не би упознао. Сигурно 
ће и то проћи, али је зло већ учињено.”

На њену велику жалост, та веза коју је сматрала 
пролазном авантуром се наставила да би се 23. јула 
1900. млади краљ Драгом оженио у Саборној цркви 
у Београду, пркосећи мајци и оцу, који је одбио да 
му да благослов јер је желео да Александра ожени 
достојном принцезом са неког западног двора. Краљ 
Милан, који се после тога у Србију није враћао, умро 
је у Бечу 11. фебруара 1901. у 47. години живота.

Наталија често путује по Француској али и у дру-
ге европске земље. Новембра 1894. јавља баронеси: 
„Надам се да ћу бити у Бијарицу у тренутку вашег 
доласка, мада један боравак од дванаестак дана у 
Паризу није искључен. Крајем овог месеца то ће 
помало зависити од моје сестре и њеног доласка 
овде. После тога се враћам у Сашино, да бих ту 

ви ше него тужно”, напомиње она. „Нисам се пре-
ва рила предвидевши да ће се краљ Милан тамо по-
јавити да би сковао хиљаду интрига. И сам Бог зна 
када ћу моћи да се вратим” у Сашино (кат. бр. 8).

17/29. октобра исте године, из Сашина јавља 
пријатељици:

„Са великим задовољством сам примила вест о 
вашем скором доласку међу нас, јер сам хвала Бо-
гу сигурна да ћу провести читаву зиму овде у ми-
ру, далеко од оног ужасног Београда и свих њего-
вих интрига.Требало би да будем јако забринута 
због многих ствари које се дешавају у Србији, али 
с обзиром да већ десет година ништа друго и не 
радим а да то ништа не мења, одлучила сам да 
се тога отарасим и да све примам са стрпљењем.
Бу дући да је лепо време и да су ми у посету дош-
ли сестрићи, то ми није претешко и много сам 
спокојнија него што би се дало помислити. Жи -
вот ни за кога није лак, али се чини да је мој пре -
до дређен да ми донесе сва разочарења и мо  рам се 
на то привикавати. То вам говори о томе, драга 
Госпођо, да упркос толикој радости око мене, у 
ме ни је нема превише, мада је летња сезона у Бија-
ри цу била доста жива а Сашино веома монден ско 
место.” Наталија завршава писмо наводећи име на 
пријатеља које често виђа и закључује: „Срећнија 
сам у њиховом друштву него међу мојим бившим 
поданицима” (кат. бр. 9).

Сва Наталијина писма откривају њен интензив -
ни друштвени живот у Сашину и Бијарицу, где се 
ре дом одржавају „дечји бал” (кат. бр. 21), „вече хи-
п  но зе”, концерти познатих уметника, позоришне 
пред  ста ве и пријеми. У једном писму подсећа при-
јате љи  цу да ова „дугује посету” одређеној грофи-
ци, у дру  гом је позива да заједно обиђу једну војвот-
кињу (кат. бр. 10). А када одлази у Париз моли да јој 
се ре  зер ви ше место за одређену представу у Комеди 
Франсез.
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не прија као раније. 5 септембра 1907. јавља се при-
јатељици из бањског лечилишта Neris, у централној 
и брдовитој области Оверњ (Auvergne). Извињава 
се што јој из здравствених разлога дуго није писала. 
„Већ дуго времена (мојом кривицом, признајем) 
мало знам о вама”, пише она (кат. бр. 14).

Вилу Сашино дефинитивно напушта 1908. Данас 
ова лепа зграда припада наследницима француског 
конструктора хидроавиона са почетка 20. века Ла-
те коера (Pierre-Georges Latécoère) и затворена је за 
посетиоце, али је и даље позната у народу као Па ла-
та краљице Србије.

Наталија одлази коначно у Париз, где једно вре-
ме борави у улици Ројал (Royale), о чему, на фасади 
зграде број 11, сведочи мермерна плоча са натпи-
сом „Њено Величанство краљица Србије Наталија 
1859–1941 је становала у овој кући”.

Скрхана болом због трагичног губитка сина и ма-
теријално осиромашена а све више посвећена рели-
гији, Наталија ће се закалуђерити и наћи уточиште 
у верској заједници Сионских сестара у Паризу, где 
ће доживети дубоку старост.

ос тала до краја јануара када намеравам да одем 
у Мадрид на две или три недеље.” Бивша краљица 
одржава блиске везе са шпанском династијом Бур-
бона, те у једном писму јавља пријатељици: „Да нас 
ми у посету долази Инфанта” (млађа ћерка шпан-
ског монарха) (кат. бр. 22).

Из Париза, 20. децембра 1898/1. јануара 1899, пи-
ше: „Воз је био тако безумно прегрејан да сам све 
време отварала и затварала прозоре, те сам на ву-
кла назеб и легла у кревет чим сам стигла. Синоћ 
сам устала само за вечеру али сам очајнички ка-
ш љала. Јутрос се мало боље осећам али ме јако 
бо ле груди. Никад више нећу напуштати Саши-
но усред зиме, јер ме хладноћа обори кадгод 
напустим југ Француске. Не можете замислити 
ка ко је овде ружно време, потпуно одсуство свет-
лости је тужно, да бих читала морам у 3.30 да 
палим светло. Зато смо одлучили да одемо одавде; 
крајем идуће недеље бићемо на путу за Фиренцу 
где ћу провести зиму.” (кат. бр. 13)

Када 1902. одлучује да пређе у католичанство, 
локалној цркви Успења Богородице (Notre Dame de 
l’Assamption) Наталија поклања крстионицу у обли-
ку триптиха у византијском стилу, рађену по нацрту 
њене сестре Катарине Гика, ликовне уметнице. Црк-
ва је 2001. уписана у регистар историјских споме-
ника под заштитом француске државе.

Наталија болно преживљава Александрову везу 
са Драгом, а убиство краљевског пара јој задаје не-
утешан ударац, који се одсликава у њеном проре-
ђеном дописивању са баронесом. Рукопис јој је ма-
ње негован и постаје тешко читљив, поједина писма 
су веома кратка, недатирана и писана графитном 
оловком – „пишем у кревету”, признаје она – а 
рече нице су јој неретко неповезане. Све се чешће 
жали на здравствено стање и на исцрпљеност и под-
влачи да јој топла али влажна атлантска клима више 

Плоча на згради париске улице Ројал број 11, у којој је 
неко време живела краљица Наталија
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2. Писмо бароници Жани Де Мишел
20. август/2. септембар 1895, Бијариц, дворац 
Сашино
Папир, мастило, рукопис 
20,5 х 13,2 цм; коверта, 10,8 х 13,8 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија извештава своју пријатељицу о трагичном 
догађају у Бијарицу када је спашавајући јој сина 
Алек сандра из немирних таласа Атланског океана 

Мотиви који су је навели да се определи управо 
за конгрегацију Богородице сионске (Notre-Dame de 
Sion) нису познати. Ту су заједницу основала 1843. 
браћа Ратисбон (Ratisbonne), Јевреји прешли у хри-
шћанство, као „доказ Божје љубави према јеврејс-
ком народу”, а са циљем обраћања припадника јуда-
и стичке вере у римокатоличку. 

Наталија Обреновић умрла је 5. маја 1941. у ма-
настиру Сен-Дени (Saint Danis) крај Париза, а са х-
рањена је у малом месту Ларди (Lardu), четрдесетак 
километара јужно од француске престонице. Њен 
гроб краси мермерни споменик, дело њене сестре, 
у облику лука са крстом и надгробном плочом на 
којој су уклесане речи: „Њ.В. Краљица Србије На-
талија 1859–1941”.

Попис каталошких јединица

Наталија Обреновић

1. Писмо бароници Жани Де Мишел
3/15. новембар 1894, Бијариц, дворац Сашино
Папир, мастило, рукопис 
17,7 х 11,3 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија, између осталог, изражава велику жалост 
због изненадне смрти руског цара Александра III 
Романова.
КД-1
Откуп.

1
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2 листа, оригинал, француски
Бивша краљица се жали бароници Де Мишел што 
Александар одбија да дође у Сашино, а истовремно 
је позива себи у Београд.
КД-3
Откуп.

4. Писмо бароници Жани Де Мишел
2/14. новембар 1895, Бијариц, дворац Сашино
Папир, мастило, рукопис 
16,8 х 12,4 цм; коверта, 8,9 х 13 цм
2 листа, оригинал, француски
КД-4
Откуп.

живот изгубио један француски младић по имену 
Са разола, иначе запослен као баштован у дворцу 
Са шино.
КД-2
Откуп.

3. Писмо бароници Жани Де Мишел
26. октобар/7. новембар 1895, Бијариц, дворац 
Сашино
Папир, мастило, рукопис 
15,2 х 10 цм; коверта, 8,5 х 10,8 цм

2 3
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2 листа, оригинал, француски
Краљичин монограм, суви жиг.
Описујући свој боравак у српској престоници, На-
талија не крије радост што је уз свог сина, али кон-
статује да је у Београду изложена ситним увредама 
од стране људи са двора.
КД-5
Откуп.

6. Писмо бароници Жани Де Мишел
13/25. јун 1896, Београд
Папир, мастило, рукопис 
20,5 х 13,2 цм; коверта, 10,9 х 13,8 цм
2 листа, оригинал, француски5. Писмо бароници Жани Де Мишел

15/27. децембар 1895, Београд
Папир, мастило, рукопис 
20,2 х 12,7 цм

5

6

4
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20,5 х 13,2 цм; коверта, 10,9 х 13,8 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија пише да се нерадо враћа у Београд, где се 
мора суочити са многим интригама краља Милана.
КД-9
Откуп.

9. Писмо бароници Жани Де Мишел 
17/29. октобар 1897, Бијариц, дворац Сашино
Папир, мастило, рукопис 
20,5 х 13,3 цм; коверта, 10,8 х 13,7 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија изражава велико задовољство што ће ње-
на пријатељица Жани Де Мишел ускоро доћи код 
ње у Бијариц.
КД-10
Откуп.

Наталија пише о томе како се краљ Александар 
спре ма да, на Видовдан, дочека владара Црне Горе, 
кња за Николу Петровића.
КД-6
Откуп.

7. Писмо бароници Жани Де Мишел
13/25. децембар 1896, Бијариц, дворац Сашино
Папир, мастило, рукопис 
18 х 11,1 цм; коверта, 10,4 х 12 цм
2 листа, оригинал, француски
КД-7
Откуп.

8. Писмо бароници Жани Де Мишел 
30. јануар/ 10. фебруар 1897, Бијариц, дворац 
Сашино
Папир, мастило, рукопис 

7

8
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11. Писмо бароници Жани Де Мишел 
13/25. август 1898, Бијариц, дворац Сашино
Папир, мастило, рукопис 
20,5 х 13, 2 цм; коверта 10,8 х 14 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија изражава саучешће бароници и њеном 
бра ту поводом смрти њихове мајке.
КД-11
Откуп.

10. Писмо бароници Жани Де Мишел 
29. мај1898, Париз
Папир, мастило, рукопис 
15 х 12,9 цм; коверта, 8 х 13,7 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија позива своју пријатељицу да заједно посете 
контесу Дe (D’Eu). Предлаже да оду ненајављени и 
мисли да је вероватно неће затећи, те ће им то бити 
добра прилика за дужу шетњу.
КД-8
Откуп.

9 10
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12. Писмо – пнеуматик бароници Жани Де Мишел 
1898, Париз
Папир, мастило, штампа, рукопис 
6,5 х 11,1 цм
1 лист, оригинал, француски
Наталија потврђује бароници да ће стићи код ње 
„ве черас на време”. Пнеуматик је систем брзе поште 
који је у Паризу функционисао у периоду 1879–1984. 
године а чинила га је подземна мрежа цеви раз  гра-
натих до сваке поште у граду.
КД-16
Откуп.

13. Писмо бароници Жани Де Мишел 
20. децембар 1898/ 1. јануар 1899, Париз
Папир, мастило, рукопис 
20,4 х 12,5 цм; коверта 10,9 х 13,9 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија се жали на путовање возом до Париза.
КД-12
Откуп.

11 12

13
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15. Писмо бароници Жани Де Мишел
Папир, мастило, рукопис 
13,2 х 6 цм
1 лист, оригинал, француски
КД-14
Откуп.

16. Писмо бароници Жани Де Мишел 
Папир, мастило, штампа, рукопис 
8,9 х 11,4 цм
1 лист, оригинал, француски
Картица са црним ободом, којом се Наталија изви-
њава бароници што се не осећа „довољно добро да 
би изашла данас, тим пре што сутра намеравам да 
кренем за По” (Pau - место у Пиринејима).
КД-15
Откуп.

17. Писмо барону Де Мишел 
Папир, мастило, рукопис 
12,3 х 14,4 цм; коверта, 6,5 х 14,7 цм
2 листа, оригинал, француски
Негативан одговор на молбу барона у вези са запо-
шљавањем неименоване особе.
КД-17
Откуп.

14. Писмо бароници Жани Де Мишел из 
француског бањског лечилишта Нерис
5. септембар 1907, Нерис
Папир, мастило, рукопис, штампа 
20,5 х 13,2 цм; коверта 9 х 12 цм 
Оригинал, француски, 2 листа
КД-13
Откуп.

14

15
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2 листа, оригинал, француски
Између осталог, у овом писму Наталија жали што је 
сина упознала са Драгом.
КД-19
Откуп.

18. Писмо бароници Жани Де Мишел
Папир, мастило, рукопис 
14,9 х 11,5 цм; коверта, 8 х 12 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија се извињава бароници што не може да је 
прими на чај јер јој је кућа у „превеликом нереду”.
КД-18
Откуп.

19. Писмо бароници Жани Де Мишел
Бијариц, дворац Сашино, Бидар
Папир, мастило, штампа, рукопис 
14,7 х 12,9 цм

16

17

18

19
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22. Писмо бароници Жани Де Мишел 
Папир, мастило, рукопис 
15 х 11,5 цм; коверта, 11,3 х 14,5 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија обавештава о посети млађе кћери шпан-
ског краља: „Данас ми у 5 долази Инфанта. Ако Вас 
пут наведе овуда око 6 или 6.30, била бих веома ра-
досна да Вас поново видим”.
КД-22
Откуп.

20. Писмо бароници Жани Де Мишел
Папир, мастило, рукопис 
15,4 х 11,1 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија обавештава да ће каснити: „Будући да је 
реч о једној амбасади, нећу да личим на особу која 
не зна шта ради”.
КД-20
Откуп.

21. Писмо бароници Жани Де Мишел 
Папир, мастило, рукопис 
16,8 х 12,3 цм
2 листа, оригинал, француски
Наталија обавештава бароницу о одлагању дечје 
ма нифестације.
КД-21
Откуп.

20

21

22





Трагом једне загубљене минијатуре
Стевана Тодоровића: Таковски устанак

 (,,Ево мене и ево рата Турцима”)

Милена Врбашки, музејски саветник



Колекција породице Младеновић,
Монтреал, Канада

 
Зоран Младеновић рођен у Србији, почетком 

осамдесетих година емигрирао је за Канаду. Данас  
са фамилијом, сином Мирком и супругом Љиљаном, 
живи у Монтреалу. Пословна делат ност укљу чује 
финансијe, угоститељство и некретнине.

Ковани новац из збирке Младеновић (,,Ковани 
новац књажевине Србије 1868–1879”), најзначајнија 
нумизматичка кућа NGC са Флориде, САД, оцени-
ла је као најквалитетнију колекцију у свету. По ми-
шљењу нумизматичке куће PMG са Фло риде, и ко-
лекција ,,Новчанице Србије 1941–1943” из збирке 
Мла  деновић, оцењена је као најквалитетнија у све-
ту. Део збирке је и ко лек ција златника манастира 
Хиландар, једина у фамилијарном поседу. Од штам-
паних дела Младеновићи чувају оба фототип ска из-
дања Мирослављевог јеванђеља (из 1896. и 1998).

Зоран је финансирао штампање књи  га о нашим 
уметницима Милени Павловић Ба ри  ли и Влади Ве-
личковићу које су уврштене у На ци о  налну библио-
теку Канаде. Издао је поштанске мар кице са слика-
ма наших уметника: Милене Пав  ловић Барили, Љу-
бе Поповића и Владимира Вели ч  ковића. Урадио је 
последњи интервју Љубе Попо вића.

Велики број уметничких радова из колекције 
Мла деновић репродукован је на корицама књига и 
у ма газинима широм света.

Уметничка колекција породице Младеновић ук-
ључује дела: Паје и Светислава Јовановића, Саве 
Шу   мановића, Милене Павловић Барили и једине 
две слике историјске тематике наших врхунских 
уметника – Величковића и Поповића са мотивом 
Ћеле-ку ле. У збирци Младеновића нала зи се и 
,,Српски то тем” Богдана Мишчевића, вели чанстве-
но остваре    ње рађено у САД на тему исто рије срп-
ског народа.
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На сајту Аукционе куће Boris Wilnitsky Fine Arts 
средином септембра 2013. године на продају је по-
нуђена минијатура на месингу под називом Други 
српски устанак атрибуирана Анастасу Јовановићу 
(1817–1899), најзначајнијем српском графичару и 
фо тографу XIX века. Мада је познато да се Јовано-
вић бавио и сликарством, већ први поглед на реп-
ро ду ковану композицију упућивао ме је на другог 
сликара и једног од неуморних културних пре га -
лаца тога времена, Стевана Тодоровића (1832–1925). 
Претпоставка да се ради о Тодоровићевој слици 
и повезивање са поводима када је ово дело могло 
на  стати били су окосница писма које сам одмах по 
ви   ђењу слике упутила Аукционој кући Вилницки. 
Де ло је потом нуђено на наведеном сајту с новом 
атри буцијом, а писмо с мојим претпоставкама об-
ја  вље но је као један од пратећих докумената. О про-
нала с  ку ове композиције обавештено je неко ли ко 
му зејско – галеријских институција. До жељеног 
исхода није до шло све до краја 2016. године, када је 
понуда неста ла са аукционог сајта. После неколико 
месеци дошли смо до сазнања да је композиција Дру-
ги српски устанак откупљена за збирку породице 
Младеновић у Мон треалу, Канада. 

Љубазношћу новог власника прибавили смо де-
таљне фотографије Другог српског устанка, које су 
продубиле жељу да, уколико је могуће, утврдимo 
си гурно ауторство, будући да слика није сигнирана 
и датирана. На композицији насликаној на овалној 
ме синганој плочици и опремљеној у одговарајући 
де  коративни рам из XIX века представљена је сцена 
из бијања Другог српског устанка, насликана као до-
кументарно сведочанство сабора који се одиграо на 
црквени празник Цвети, 11. (23) априла 1815. го ди-
не. Крај цркве у Такову, у сенци крошње столет ног 

храста (,,Таковски грм”), у току је сабор српских 
старешина на којем је, с благословом архимандри-
та манастира Враћевшнице, Мелентија Павловића 
(одевен у црну мантију – десно), Милош Обреновић 
изабран за вођу устаника. Крај ногу свих десетак 
уче сника приказани су стари камени крстови и 
гробне плоче. Милош је приказан како стоји, узви-
шен над другим учесницима, на каменој плочи с де-
сне стране, док испред њега, као централна фи гура, 
клечи Сима Милосављевић Паштрмац, са пу шком 
у левој и српским барјаком у уздигнутој десној ру-
ци. Тробојка се вијори иза Милошеве главе, а ге-
стовима његових руку сугерише се врхунац прика -
зане радње – прихватање вођства. Милош је оде вен 
у богато извезену зелену доламу, а на глави носи 
кр знени калпак са кесом и кићанком.1 Са леве стра-
не, старешине у народној одећи одушевљено поз -
драв љају Милоша уздигнутим рукама. Композици-
она противтежа Милошу је старешина одевен у 
сме ђкасто гуњче и плаве чакшире, чија десна рука 
почива на силаву (појасу) са заденутим оружјем. 
Не бо над главама учесника, кровом цркве и висови-
ма Рудника се разведрава, док је у горњем делу сце-
не облачно. Топла, акцентована светлост обасјава 
три главна актера (Милош, Паштрмац, наоружани 
ста решина), стварајући разиграну светлосну шару 
на тлу са гробним обележјима. Стратешки распо-
ређени, црвени фесови на главама старешина до-
датно ди намизују композицију, сликану изненађу-

Трагом једне загубљене минијатуре
Стевана Тодоровића: Таковски устанак

 (,,Ево мене и ево рата Турцима”)

1   Одећа кнеза Милоша – зелена боја доламе и калпак реферирају на 
службено војно одело уведено током друге владавине Обреновића, по-
себно на свечане униформе гарде устројене 1859. г. Уп. Ч. Васић, „Развој 
службеног одевања у Србији у XIX и XX веку, у Ч. Васић et al, Службено 
одело у Србију у 19. и 20. веку”, Београд 2001, 30; Д. Бабац и Ч. Васић, 
Војне униформе од 1808–1918, Ibid, 72. 
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зан натпис ,,ЕВО МЕНЕ И ЕВО РАТА ТУРЦИМА”, 
налазила се композиција Устанка на Такову. Ди-
мен зије оквира за ову композицију, 9 х 12 цм, од-
го ва рају димензијама композиције из власништва 

јуће сло  бодним потезима, с обзиром на минијатур-
ни фо р мат.

Желећи да, ако је могуће, утврдим који је од 
претпостављених датума био повод за настанак де-
ла, прикупила сам подробније податке који су до-
принели сигурном утврђивању ауторства и тачној 
датацији дела. Две изнете полазне претпоставке би-
ле су: да је повод за сликање композиције или про-
слава педесетогодишњице Другог српског устанка 
1865. г; или да ова минијатура има некакве везе са 
Албумом фотографија који су официри ,,стајаће вој-
ске” поклонили кнезу Милану Обреновићу током 
тродневне прославе пунолетства, на дан 10. августа 
1872. године, његов рођендан, уједно и датум од ко-
јег тече његова самостална владавина. 

Албум (46 х 64 цм) се чува у Војном музеју у Бео-
граду и обрађен је у стручној литератури.2 Његов 
детаљан опис, познат из оновремене периодике, 
пу бликован је уз констатацију да недостају сви сли-
кани украси са некада богато украшених корица. За 
нацрт корица био је заслужан Стеван Тодоровић.3 
Предња корица Албума у средишњем делу садржи 
грб Кнежевине Србије у емајлу, постављен на сре-
брну плакету са угравираним војним симболима (за-
ставе, пушке, топови, мачеви, трубе, шлемови, итд). 
На изгубљене четири кружне композиције у угло -
вима било је приказано одело војске у ,,четири вој-
ничка доба” у Србији. На задњој корици, у среди ни, 
у сачуваном овалном унутрашњем оквиру са кар-
тушом, у којој је крупним ћириличним словима уре-

2   М. Зековић, „Албум поклон официрског кора кнезу Милану Обре-
новићу (1872) – из збирке Војног музеја”, у: Зборник Историјског музеја 
Србије, бр. 29–30, Београд, 1998, 165–186, са старијом литературом. 
3   У попису радова који је дао уз своју биографију када је биран за чла-
на СКА, испод којег је датум 23. март 1899, у Годишњак СКА 12/1898, 
206–207, под 1872. г. Тодоровић наводи: ,,(...) дао сам нацрт за корице 
албума, кога су српски официри подарили кнезу Милану, приликом 
сту пања на владу, на истом сам масном бојом израдио Таковски Устанак 
и четири војничка доба: О првом Устанку, прво униформисање за доба 
кне за Милоша, народна војска 1872 и редовна.”

Предња корица Албума

Назив сцене на задњој корици
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ра кнезу Милану Обреновићу 1872. године. По  ред 
по клапања димензија са оквиром на корици Албу-
ма, Таковски устанак одликују типичне карак тери-
стике Тодоровићевог сликарства у композицији, бо-
ји, третману осветљења, гестовима, чак и детаљима, 
као што су диспропорционалне, увећане шаке акте-
ра. Претпоставка да је баш та композиција Таков-
ски устанак настала као украс за зад њу корицу 
по ткрепљена је и материјалом – носиоцем бојеног 
слоја, будући да је месинг уз сребро и емајл кориш-
ћен и за преостале пластичне металне украсе кори-
ца Албума.4

Тодоровићево ауторство потврђује и ретка ли-
то  графија из 1865. године: ,,Ево мене, а ето вам ра-
та с Турцима”, настала по његовом нацрту, чији се 

породице Младеновић. Овална композиција коју 
је садашњи власник откупио као самостално дело, 
опре мљена у одговарајући декоративни рам из XIX 
века, изворно је настала за Албум, поклон офици-

4   Албум, ВМ, инв. бр. А 178, је у скраћеној јединици каталогизирала 
Д. Маричић, „Династија Обреновић у збиркама Војног музеја”, у Обре-
новићи у музејским и другим збиркама Србије II, Горњи Милановац 
2014, 17, бр. 12, са репродукцијом предње корице. Срдачно захваљујем 
Војном музеју и Наташи Томић, кустосу, на подацима и фотографијама 
које се репродукују уз овај текст. 

Унутрашњи оквир са картушом

Задње корице Албума

Минијатура у раму
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у фази припрема нацрта за предмете израђене по-
водом прославе пунолетства кнеза Милана. У Ски-
ценблоку са 56 пагинираних страница, датираним 
1867–1880, на страни 5, налазе се нацрти за четири 
композиције које су претходни истраживачи по-
ве зали са изгубљеним композицијама у угловима 
предње корице Албума: ,,У горњем левом медаљону 
приказана је група устаника из Првог и Другог ус-
танка, сигнирано доле лево, оловком, ћирилицом: 
за време устанка 1804 и 1815. У горњем медаљону 
је група која приказује униформисану српску вој-
ску по прописима из 1847. године, а сигнирано је, 
испод, ћирилицом, уз сажети опис, мастилом: ПР-
ВОБИТНО ОДЕЛО СРПСКЕ ВОЈСКЕ: ПЕШАДИЈА 
И АРТИЛЕРИЈА ИМАЈУ ШЛЕМОВЕ (Piklhauben) 
ПО РУСКОМ НАЧИНУ. ОДЕЛО, БЛУЗА И ПАН-
ТАЛОНЕ ПЛАВО, ШИЊЕЛ СУРЕ БОЈЕ, НА ШЛЕ-
МУ СТРУНА У ПЕШАКА БЕЛА У ТОПЧИЈЕ ЦР-
НА. КОЊИЦА ИМА УЛАНСКО ОДЕЛО СА ПОЉ-
СКИМ ЧАКОВИМА, ЦРВЕНА СТРУНА, ТАМБУР 
МАЏАР ИМА ГРЕНАДИРСКУ КАПУ ИТД.”7 Како 
су се на задњој корици Албума у квадратним пољи-
ма у угловима сачувале уписане године важне за 
Обреновиће: 1815. (горе лево); 1830. (горе десно), 
[1]861. (доле лево) и 1872. (доле десно), логично је 
закључити да су године кореспондирале са меда љо-
нима са предње корице у којима је била прика зана 
српска војска, односно њена еволуција од вре мена 
Првог и Другог устанка и устаника, до ре гу ларне 
војске. Унутар самог Албума сачуване су фото гра-

један примерак чува у Музеју у Смедереву.5 Мада се 
пре део у којем се сцена дешава разликује, решења 
са потписане литографије паралелна су онима у ми-
ни јатури, у којој се понављају гестови старешина и 
поза Симе Милосављевића Паштрмца који клечи 
пред кнезом. Тодоровићево занимање за ову тему 
илуструју и две скице у Скиценблоку из Народног 
музеја у Београду, од којих је на једној својеручно 
прибе лежио ,,Милош узима барјак и говори...”6 У 
дру гим Тодоровићевим скиценблоковима у Народ-
ном музеју налазе се композиције које су настале 

5   Литографија на папиру, каширано, инв. бр. 155, 34 х 43cm, изнад 
приказа, ћир., писано, накнадно(?): (Nа Таkову 1815.); сигн. испод при-
каза д. лево, ћир., шт.: Компониро Стеван Тодоровић; десно: Лито гра-
фисао Павле Чортановић; на сред: Печатня Едуарда Лангера у Пештй 
1865. г. Испод приказа у три реда натпис и имена актера: ЕВО МЕНЕ, 
А ЕТО ВАМ РАТА С ТУРЦИМА. | Ломо войвода. Iован Обреноbић. 
Кнез Милош. Милутин Гарашанин. Вуле слуга Кнеза Милоша. | Мутап 
воивода. Паштрмац кои прима Барјак. Благоје nз кнића. Катић. Раић. 
Мелентије Архимандрит. Димитрије Секретар. (sic!) Литографија је ка-
талогизирана у скраћеној јединици и репродукована уз текст С. Цвет ко-
вић, „Обреновићи и Смедерево: летњи дворац и оставштина градском 
музеју”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије I, Горњи 
Милановац, 2013, нав. дело, 261–262, бр. 7. У Историјском музеју Србије 
чува се фотографија Анастаса Јовановића на којој је иста литографија; 
Ibid, С. Бојковић, Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Ср-
бије, 39, бр. 63. У обимној студији М. Тимотијевић, Таковски устанак 
– српске Цвети. О јавном и заједничком сећању и заборављању у сим-
боличној политици званичне репрезентативне културе, Београд 2012, 
285 – 293, аутор износи тврдњу да је на сачуваној фотографији Анаста-
са Јовановића оригинална, изворна литографија Стевана Тодоровића, 
те да она из 1865. коју је литографисао П. Чортановић представља нак-
надну репролитографију. Из разлога што се фотографија и литографија 
подударају у сваком детаљу, аутор овог текста сматра да није постојала 
претходна верзија, већ да је Јовановић фотографисао једину верзију, 
из 1865. на којој је Павле Чортановић потписан као литограф, а Стеван 
Тодоровић као онај који је компоновао, тј. дао нацрт. 
6   Скиценблок датиран 1851–1862, инв. гр. 253, стр. 47. Уп. В. Краут, 
Каталог; у: Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Краут, В. Грујић, Стеван Тодо-
ровић 1832–1925, Београд – Нови Сад 2002, 228, кат. бр. 4, са репро-
дукцијом обе скице на тему Таковског устанка; прва са записом ,,Милош 
узима барјак и говори...” на стр. 47; друга на стр. 50 са Тодоровићевом 
датацијом: ,,1853”. Другу скицу, без репродукције, каталогизирала је и 
Е. Блануша, „Обреновићи у делима уметника из кабинета Народног 
музеја у Београду: збирка цртежа и графике српских аутора XVIII и 
XIX века”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије II, Горњи 
Милановац 2014, 168, бр. 11.

7   М. Зековић, нав. дело, 169–170, опис стране 5 из Скиценблока, НМ 
инв. гр. 252. Даље се наводи да је у доњим медаљонима Тодоровић ста-
вио натпис и приказао Народну војску, али да је погрешну датацију, 
,,1876.” вероватно накнадно уписао. В. Краут, Ibid, 231, кат. бр. 18, без 
репродукције, са припадајућом фуснотом, означеном звездицом, у ко-
јој је Албум погрешно датиран у 1882. г. Потврда да је Тодоровић уно-
сио датације накнадно, произвољно, налази се и у попису радова који 
је Тодоровић дао уз своју биографију одштампану у Годишњаку СКА 
12/1898, 206, где наводи да је Таковски устанак литографисан по њего-
вом нацрту 1874, док је на самој литографији 1865. година. 
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ра, у обиму удешен да стоји на столу... а на њему су 
изложени важнији моменти народног ослобођења 
и напретка, и алегорија, погледи на будућност наро-
да српског,12 – за владе његови владаоца из поро ди-
це Обреновић (...) на врху споменика (је) наша мај-
ка Србија, крунисана и заогрнута порфиром (...) на 
руци држи српску заставу (...) а иза ње пао скрхан 
враг. На стубу поврх којега је ова слика на његове 
четири стране (...) су четири слике (...) на фронту 
изложен је таковски устанак кнеза Милоша 1815. 
године, и то моменат, када je кнез Милош изашав са 
молитве из цркве таковске у војводском оделу своме 
пред своје војводе, под оним горостасним грмом 
таковским развија своју убојну заставу, са јуначким 
и предводитељским поздрављем војводама и наро-
ду своме: Ево мене, а ето вам рата са Турцима! Иза 
те слике на другој страни изложено је заузеће гра-
дова у Србији од Турака 1867. године, и то моме нат, 
када је кнез Михаило у војничком ђенералском оде-
лу на коњу улазио у београдски град са калемејдана 
кроз гарнизоне с једне стране српски, а с друге тур-
ски, пред којим стоји паша па на отворену капију 
градску пружа руке те показује кнезу кључеве од 
града; пред кнезом на бедемима градским излази 
српска војничка стража те заузима град, и развија 
се српска застава; а иза кнеза поврвио народ (...) С 
десне стране ови слика, представљена је алегорија 
како ступајућег на владу кнеза Милана, у војничком 
оделу са заставом у руци води вила и мачем показу-
је му још не ослобођени српски народ, који од њега 
чека своје ослобођење. Пошто је ослобођење и ује-
дињење српства овако представљено, напослетку 
представљена је алегорија, како је вила са гранчи-
цом маслине у руци, тим символом мира, извела на 
пристаниште кнеза Милана у цивилном оделу, и он 
ту прогледа радиност, трговину, мир и благостање 
земље.” Овом ,,малом монументу, изливеном од сре-

фије 276 официра стајаће војске Кнежевине Ср бије 
1872. године.8 

Тродневна свечаност пунолетства кнеза Мила-
на 9–11. августа 1872. концепцијски се надовезује 
на јавне свечаности – ефемерне спектакле, који су 
приређивани током владавине кнежева Милоша и 
Михаила Обреновића.9 Осим исказивања наклоно-
сти младом кнезу, приметна је и намера да се на 
прагу његове зрелости, кроз дарове различитих 
дру штвених слојева и дарове из различитих крајева 
Кне жевине укаже на високе циљеве које се очекује 
да оствари у блиској будућности. Овакве поруке 
се недвосмислено ишчитавају када се уз Албум из 
Војног музеја размотри облик и декорација Стоног 
украса чији нацрт је такође, и за исту прилику, из-
радио Стеван Тодоровић.10 Овај поклон је ново-
произведеном наследном владару приложила Оп-
шти на београдска. Оба предмета, Албум и Стони 
ук рас са рељефним композицијама од сребра били 
су кон цепцијски усклађени. Стони украс је детаљ-
но описан у београдском Јединству од 6. августа 
1872:11 ,,То је један мали монумент, изливен од среб-

8   У Албуму је 278 места за фотографије (две недостају). Д. Маричић, 
нав. дело, 17, бр. 12. Фотографије кабинет формата (17 х 11 cm) је сни-
мио Никола Штокман (Nikolaus Stockmann). М. Зековић, Ibid, 173, и 
да ље 179–186, са пописом свих официра. На свакој страници албума, 
осим на последњој, 24 су фотографије 12 официра. 
9   M. Timotijević, Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihajla 
Obrenovića, Peristil, godina XXXII, Zagreb, 1988/89, br. 31–32, 305–312. Н. 
Макуљевић, Јавне свечаности, 308–318, у Уметност и национална идеја 
у XIX веку, Београд, 2006. 
10   Нацрте које је израдио за Албум и Стони украс и њихов опис То-
доровић је унео у списак својих радова иза погрешно датиране лито-
графије Таковски устанак (1874), под одговарајућу, 1872. годину: ,,Цр-
тао сам фигурални део столног украса, кога је београдска општина 
књазу Милану о ступању на владу подарила. Исти је под мојим над-
зором у Минхену од сребра изведено. Исте године, дао сам нацрт за 
корице албума, кога су српски официри подарили кнезу Милану (...)” 
Годишњак СКА 12/1898, 206–207. 
11   Цитирано према М. Зековић, нав. дело, 167, фуснота 11. Опис Стоног 
украса и у: М. Тимотијевић, Таковски устанак – српске Цвети. О јавном 
и заједничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне 
репрезентативне културе, Београд, 2012, 404. 12   Курзив у цитату М. Врбашки. 
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ком асоцирао на стони крст (или на жезло) тенден-
циозно су уобличени као ми микриране регалије. 
Њих је потоњи српски краљ, први после Немањи-
ћа, Милан Обреновић IV, добио на поверење, унап-
ред, десет година пре него што ће Србија 1882. пос-
тати краљевина, након ослободилачких ратова ко је 
ће водити са заклетим, професионалним кадром 
спремним да војује и територијалног проширења 
на делове средњовековне српске државе.19 

Пронађена загубљена Тодоровићева композици-
ја Таковски устанак, некада на задњој корици Ал-
бума из Војног музеја, представља прототип, дело на 
које ће се угледати и други аутори када се баве овом 
темом, закључно са Павлом Пајом Јовановићем 
(1859–1957), који је Таковски устанак насликао 1895. 
по поруџбини последњег српског владара из лозе 
Обреновића, Милановог сина, краља Александра. 

За сада није могуће утврдити како и када је ори-
гинални месингани украс са задње корице Албума 
остао без сликане композиције Таковски устанак, 
ни како и када је она доспела у иностранство.20 Да 
ли ју је сâм краљ Милан Обреновић (као и Стони 
украс), понео са собом при одласку из Србије, по-
што су га обе драгоцене реликвије подсећале на мо-
ме нат када су Обреновићи преузели главну ролу 
на срп ској историјској позорници? Или је Албум 
оскр нављен при злочину којим је одузет живот по-
следњем Обреновићу, Милановом сину Александ-
ру? Правом одговору допринели би, могуће, и зату-
рени подаци о томе када и у каквом стању је Албум 
за који је Тодоровић насликао Таковски устанак, 
данас у збирци породице Младеновић у Монтреалу, 
доспео у збирку Војног музеја.

бра” се у међувремену изгубио траг,13 али се у још 
једном Скиценблоку С. Тодоровића из Народног му-
зеја сачувала једна, а у приватном власништву две 
скице за композиције које су на њему изведене у 
рељефу.14 То су Предаја градова,15 Подижи индустрију 
и Ослободи Босну на којима је Тодоровић забележио 
сврху за коју су израђене.16 

Стони украс и Албум уручени кнезу Милану то-
ком национално-политичко-династичке свечанос-
ти 9–11. августа 1872. садржали су пророчке по ру-
ке које је ,,народ” стављао пред кнеза.17 Оба пре д -
мета дарују се Милану као новом Милошу и спона 
су са оснивачем династије. Симболички посма -
трано, Албум супституише присуство Милоше вих 
сабораца, српских старешина, а Стони украс пред-
ставља субститут таковског крста којим су устани-
ци благосиљани. Албум са корицама и пластичним 
украсима који асоцирају на опрему средњовеков-
них јеванђеља18 и Стони украс који је својим обли-

13   М. Тимотијевић наводи да се Стони украс последњи пут спомиње 
1901. у попису ствари затечених у стану краља Милана непосредно на-
кон његове смрти. Таковски устанак... нав. дело, 404. 
14   О композицији из Народног музеја и Стоном украсу Н. Кусовац, Жи  вот 
и дело, у: Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Краут, В. Грујић, нав. дело, 41–42. 
15   Скиценблок датиран 1867–1880, НМ инв. гр. 250, стр. 20. В. Краут, 
Ibid, 231, бр. 19, репродуковано на стр. 232, кат. бр. 20, под називом: 
Предаја градова, скица рељефа за споменик кнезу Михаилу (око 1870), 
оловка, 11,5 х 14,6 cm, са репродукцијом; погрешно наведено да је у 
прив. власништву. Публиковано и у Е. Блануша, нав. дело, 174, бр. 32, 
као Предаја кључева Београда, 28 х 21 cm (погрешне димензије), без ре-
продукције. 
16   В. Краут, Ibid, 233, без репродукција, кат. бр. 23: Подижи индустрију 
(1872), оловка и мастило на картону, 16,5 х 24,8 cm, д. д. С. Тодоровић 
1872; г. д: 10, доле запис: Подижи индустрију релијевни нацрт за стол-
ни украс поднет од Београдске општине поводом пунољетства Кнеза 
Милана; кат. бр. 24: Ослободи Босну (1872), оловка и мастило на картону, 
16,5 х 24,8 cm, д. д. С. Тодоровић 1872; г. д: 9, доле запис: Ослободи Бо-
сну вила Кра.. Милану. Нацрт рељиефа за столни украс поднет од Бео-
градске општине о пунољетству. 
17   Обимна студија М. Тимотијевића, Таковски устанак.., нав. дело, Бео-
град 2012, објашњава сложени механизам произвођења митополити-
чког топоса Таковског устанка, његово увођење у заједничко сећање на-
рода, његову улогу, употребу и његову разградњу након одласка Обре-
новића са историјске позорнице. 

18   Ово приметила М. Зековић, нав. дело, 169, фуснота 14. 
19   Симболички интерпретирано, ,,јеванђеље” кнеза Милана (Албум) 
са  држало је по дванаест ,,апостола” (фотографија официра) на свакој 
ст ра ници, спремних и обучених за постизање ,,светог” циља.
20   На сајту Аукционе куће Boris Wilnitsky Fine Arts наведено је да је 
ми нијатура Други српски устанак набављена у антикварници у Етузу, 
Француска (Etuz, Haute–Saone, French–Comté). 
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Попис каталошких јединица

Милан Обреновић

1. Таковски устанак
(,,Ево мене и ево рата Турцима”)
Стеван Тодоровић 
1872. 
Уље на лиму (месинг), овал,
9,8 х 12,3 цм
Опремљено у одговарајући стилски рам 
спољашњих димензија 21,2 х 25,7 цм 
Није потписано и датирано. 
Власништво: породица Младеновић, Монтреал, 
Канада. 
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Отуђено наслеђе:
аукцијска продаја драгоцености краљице
Драге Обреновић у Кристију 1904. године

Дејан Вукелић, МА



ра да који тре тира непокретну имовину краљице 
Дра ге. 

На пруженом увиду у примерке каталога аукције 
у „Кристију” из 1904, на којој су продати краљичини 
одевни предмети, накит и одликовања, захвалан сам 
Илајасу Мацуку (Elias Mazzucco) из Одсека за рет-
ке књиге Британске библиотеке и Роберту Платуну 
(Robert Platun), службенику Националне уметнич -
ке библиотеке при Музеју Викторије и Алберта у 
Лондону (V & A – National Art Library) у чијем фон-
ду се чува верзија каталога са постигнутим ценама 
и именима добитних лицитаната. Несебичну помоћ 
у налажењу литературе о османским и персиј  ским 
орденским инсигнијама, уновченим на поменутој 
аукцији, пружила ми је Душанка Маричић, истори-
чар и виша кустоскиња Војног му зе ја у Бео граду, док 
је Владимир Божиновић, док то  ранд ис торије уме-
тности при Филолошком факултету Уни  верзите та 
у Истанбулу (Edebiyat Fakülte si, İstanbul Üniversite-
si), заслужан што су се међу би блио графским рефе-
ренцама нашли и наслови турских ауто ра – стру-
чњака за османску фалери стику. Колеги Божи нови-
ћу уједно дугујем захвал ност на помоћи у пре воду 
са турског и османског језика.  

Рад представља наставак истраживања чији су 
досадашњи резултати најпре представљени у скло-
пу ауторовог мастер рада, одбрањеног на Одељењу 
за историју уметности Филозофског факултета у 
Београду 2012, а затим публиковани у Зборнику 
Му  зеја примењене уметности (нова серија, бр. 13) 
2017. године. Тема је сагледана и у светлу нових ар-
хив ских и историографских истраживања у чијем 
средишту је изгубљена, уништена и отуђена заос-
тав штина вла дарског дома Обреновића, самим тим 
и драгоцено сти у некадашњем поседу краљице Дра-
ге. У процесу настанка овог прилога, нису изостали 
подршка и по верење низа појединаца и институција 
којима нај срдачније захваљујем. 

Дозволе за репродуковање фотодокументације 
добијене су љубазношћу управе и службеника Ар-
хива Србије, Британске библиотеке (The British Li b-
ra ry), Библиотеке града Београда, Музеја града Бео -
града, Историјског музеја Србије, Народног музеја 
у Београду, Народног музеја Црне Горе на Цети њу, 
Дома Јеврема Гру јића у Београду и Музеја рудничко-
таковског краја у Горњем Милановцу. Нарочиту за-
хвалност изра жа вам колекционару Милошу Јури-
ши ћу из Бео гра да који ми је уступио раритетне фо-
тографије из своје колекције, које употпуњују део 
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сада ту живи. Као прва комшиница, г-ђа Драга Ма-
шин чешће нам се обраћала за разне кућевне сит-
нице, и још се и данас нађе по нека њена карта или 
цедуљица, из тога доба, где моли да јој узајмимо 
‘мало креча’, или да је послужимо ‘нашом ручном 
тестером до мрака...’ Наравно да онда није нико ни 
сањао, да ће ова иста г-ђа Драга Машин једног дана 
метнути на главу круну краљевску и понети завид ну 
титулу краљице српске.”3 Кућа у врачарском квар-
ту, која би данас била позиционирана дијагонално 
од Апостолске нунцијатуре, срушена је крајем шез-
десетих година прошлог века.

Општи осврт на имовину краљице Драге
 
Пре него што се ближе упустимо у представља-

ње драгоцености краљице Драге које су путем аук-
цијске продаје отуђене из земље, то јест измештене 
из њиховог изворног контекста, сувисло је напра-
вити ретроспективу свеукупне заоставштине која 
је била њена лична својина, а евидентирана је после 
Мајског преврата 1903. године. 

Једина некретнина укњижена на име Драге Об-
реновић била је кућа у Крунској бр. 16, коју је по-
четком 1898. за њу купио краљ Александар Об ре-
новић од министра и државног саветника Свето-
зара Милосављевића.1 Претходно – по исту пању 
из редова дворских госпођа краљице Наталије, и 
повратку из Бијарица у Београд 1897 – Драга Ма-
шин је са породицом становала у кући на углу Зо-
рине и Светосавске улице, у коју се пак пресели-
ла из скромног стана у Бранковој улици, код Ва-
рош капије.2 О том периоду краљичиног живота 
сазнајемо из пера њеног суседа, политичара и пу б-
лицисте Пере Тодоровића: „Куће су нам биле јед на 
према другој, обадве на углу Св. Савске и Зори не 
улице, наша с десне, а њена с леве стране, идући св. 
савској црквици. Раније, то је била кућа пок. Ма-
кензија, Енглеза, који је овај крај Београда и ство-
рио, а доцније је прешла у својину г. Настаса Ан-
то новића председника Касације у пенсији који и 

Отуђено наслеђе: аукцијска продаја драгоцености 
краљице Драге Обреновић у Кристију 1904. године

1   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСА-
НУ, 13.585/1; АСАНУ, Заоставштина Делфе Иванић, 14515/1, Аутобио-
графија, 76–77; А. Столић, Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 
51.
2   А. Столић, н. д., 20; С. Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу 
векова – сукобљени светови, Београд, 2011, 285, 287.

3   П. Тодоровић, Огледало: зраке из прошлости, Београд, 1903, 269–
270. 

Кућа на углу Зорине и Светосавске улице у Београду
у којој је становала удовица Драга Машин по повратку 
из Бијарица 1897. (снимак с краја шездесетих година 

XX века, непосредно пред рушење, колекција Милоша 
Јуришића, Београд)
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У кући у Крунској сестре Луњевица затекла је и 
вест да су у крвавом војном пучу 28–29. маја (10–11. 
јуна) 1903. остале не само без сестре краљице и зета 
краља, већ и без оба брата, двадесетдвогодишњег 
коњичког пуковника Никодија и пет година ста-
ри јег артиљеријског пуковника Николе Луњевице. 
Поврх свега, сестре су стављене у кућни притвор, 
из којег су, интервенцијом западних сила, убрзо 
ослобођене и интерниране у иностранство. Усле-
дило је доживотно странствовање у Минхену, а он-
да по циришким, лозанским и женевским пансио-
ни ма.6 Велики трошкови живота у егзилу ставили 
су на дневни ред питање образовања масе покојне 
краљице, па је у поступку који је покренут пред 
Првостепеним судом за град Београд ангажован ад-
вокат Живојин С. Величковић.

У свој нови дом на углу Крунске и Ресавске – 
репрезентативну вилу са високим партером, неда-
леко од двора – Драга се преселила већ наредне 
1898. године. Здање је било сведок бурних, добро 
зна них догађаја из њеног живота, пре свега роман-
се с краљем и суочавања с његовим министрима, 
намереним да је одговоре од ступања у брак са ста-
решином дома Обреновића.4 Када је питање вла-
даочевог избора животне сапутнице постало fait 
accompli и пошто се нова краљица преселила у двор-
с ке одаје, у кући у Крунској наставила је да живи 
поро дица Луњевица. Старање над домаћинством 
Драга је поверила старијој сестри Христини која се 
ту преселила са супругом, банкаром Петром Ђ. Пет-
ровићем, и децом, Ђорђем, Младеном и Јеленом.5

4   Видети у: С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, III, Београд, 
1936, 6–8; А. Столић, н. д., 95, 102.
5   А. Столић, н. д., 22.

6   М. Јовановић Стојимировић, Силуете старог Београда, I, Београд, 
1987, 278; А. Столић, н. д., 24–25; С. Станојевић, „Сусрет са Аном 
Милићевић-Луњевица, сестром краљице Драге Обреновић”, предговор 
у: А. Милићевић-Луњевица, Моја сестра краљица Драга, Београд, 1995, 
IV; „Фамилија Луњевица у Бечу”, Народни лист 155, 9. јун 1903, 3.

Кућа на углу Крунске и Ресавске улице у којој је 
живела Драга Машин пре удаје за краља Александра 

Обреновића (британски недељник The Graphic,
27 June 1903, 839)

Краљица Драга са двема млађим сестрама Ђурђином – 
Ђином и Аном (Војком) Луњевицом, пре 1900.

(Архив Србије, инв. бр. ПО 66:69)
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Луњевици припао је иметак у вредности од 579.610 
динара.10 Од покретности су се издвојили вредни 
примерци накита: од венчане тијаре и других уни-
ката којима је краљ Александар обасипао своју ми-
лосницу, преко царске гривне, 11 брошева – махом 
у облику птица (ласта, колибри, лабуд), затим да-
рова баронице Дуке, до огрлица-ривијера које су 
„нашe-горе-лист” краљици уручили житељи Кра-
гујевца и вароши Паланке и среза јасеничког. Тако-
ђе је уврштена „једна мала ривијера, ланац наки-
ћен брилијантима и бисером који је висио”.11 Ову 
огрлицу препознајемо на фотографији Драге из до-
ба док је била dame d'honneur краљице Наталије. 

У допису од 24. јула 1903, упућеном председни-
ку „завереничке” владе Јовану Авакумовићу, пуно-
моћник Величковић је приложио списак заостав-
штине у 50 ставки,7 коме је пет дана касније при-
дружен накнадни списак са још неким драго цено-
стима у 9 ставки, које до тада нису биле урачунате 
у краљичину масу. Изузев куће у Крунској и покре-
тности, имовинска листа је такође садржала хар ти-
је од вредности: признанице Београдског креди тног 
завода на 65.000 динара и две уложне књи  жи  це о 
депонованим сумама код „Лендер” банке (Län der-
bank) у Бечу на 30.000 форинти и код „Унион” банке 
(Unionbank) на 24.000 круна, са интересом по обема 
сумама од 1901. године.8 

Оставински поступак текао је веома споро. Упр-
кос бројним Величковићевим апелима, попис дра-
гоцености краљице Драге ни после четири месеца 
није био извршен, па сестрама није преостало ни-
шта друго него да прихвате наследство без звани-
чног пописа.9 Коначно, у октобру 1903, за време 
премијерског мандата генерала Саве Грујића, Ко-
ми сија за инвентарисање круниних и краљев ских 
добара доставља краљичине штедне књижице, а по 
пресуди суда трима наследницама Христини (Пет-
ровић), Ђурђини – Ђини и Војки (Ани) Милићевић 

7   АС, ПМС, к. 12, Живојин С. Величковић Јовану Авакумовићу, 29. 
јул 1903. Накнадним списком укључене су следеће покретности: 3 
бри лијантска одликовања, 2 златне табакере са рубином, неколико 
жу тих чешљића од шилкрота са брилијантима и рубином, будоарски 
мо билијар поручен код „Жансена” (Maison Jansen) који је краљица 
пренела из своје куће у двор, клавир који је добила на поклон од истог 
фаб риканта, „Српски салон” – свадбени поклон од вароши Пирота, и 
једна велика сребрна ваза са ликом Драгиног оца – дар вароши Шабац. 
Колегиници мр Јелени Пераћ, музејској саветници Музеја примењене 
уметности у Београду, љубазно захваљујем на указивању на овај дра-
гоцени архивски документ.
8   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСАНУ, 
13.585/1; уп. АСАНУ, 13.585/6.
9   АС, ПМС, к. 12, Живојин С. Величковић Сави Грујићу, 26. септембар 
1903; А. Столић, н. д., 25.

10   А. Бар, н. д., 227; „Иметак краљице Драге”, Застава 241, 29. октобар 
1903, 4; А. Столић, нав. место.
11   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСАНУ, 
13.585/1.

Краљица Драга из времена пре удаје за краља 
Александра (снимак А. Гескен, 1895, дописна карта, 

око 1900, Музеј рудничко-таковског краја Горњи 
Милановац, инв. бр. И-474) 
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кама о пореклу предмета, а каткад из чисто сенза-
цио налистичких побуда.15 

Напоредо са покретном имовином пала је у за-
борав и вила у Крунској улици бр. 16 у некадашњем 
власништву краљице Драге. Кућу је под закуп од 
Христине Петровић узело „Безимено друштво за 
електрично осветлење”,16 да би касније доспела у 
посед породице Лазаревић. Током аустроугарске 
оку  пације Београда у њој је – судећи по фото-до-
писни ци из колекције фотографа Милоша Јуриши-
ћа – привремено боравио потпуковник Иван Пеја-
ко вић из Новске, а здање је касније адаптирано за 
потребе Белгијске амбасаде, сасвим изгубивши на 
својој препознатљивости.

Последња ставка са списка покретности – која 
заслужује издвојени коментар – тиче се свадбеног 
поклона београдске општине краљу Александру и 
краљици Драги. У питању је јахта „Драга”, којом је 
пар најрадије уобичавао да прави излете до Сме-
дерева. Њу су потраживали и заступници краљице 
Драге и краљице Наталије, а додељена је овој дру-
гој, која ју је вратила граду Београду, с тим да по-
ловина вредности лађе (20.000 дин) припадне нас-
ледницама масе покојне краљице.12 Након низа 
ја лових лицитација које је расписивао Београдски 
оп штински одбор, луксузно пловило је уступљено 
ин дустријалцу Антону Блажеку, да би 1905. године 
свог новог власника нашло у престоници Дунавске 
мо нархије.13 

Драгоцености краљице Драге су највећим де-
лом постале предмет трговине, дакако не увек ле-
гал ним путем. Никада није утврђено шта је по на-
силној династичкој смени завршило као плен за-
ве реника, нити колико пута су предмети мењали 
власнике. По казивању аустроугарског послани ка 
Думбе (Konstantin Dumba), на које се позвао Ва са 
Ка зимировић, другог дана по преврату, један пору -
чник се хвалио да му је прстен на руци „успо мена 
на краљицу Драгу”,14 а ту и тамо би на црном тржи-
шту изнебуха испливала још покоја мемора би ли-
ја, попут броша или минђуша, којима би се бавили 
новински написи, каткад са реалним претпо став-

12   А. Бар, н. д., 117; Ђ. Митровић, „О заоставштини династије Обре-
новић”, у: Династија Обреновић: из заоставштине, каталог изложбе, 
Београд, 1996, 35; „Јахта краљице Драге”, Застава 256, 16. новембар 
1903, 4; „Лицитација”, Правда 17, 17. септембар 1904, 2. За уређење јах-
те: АС, ПМС, к. 12, бр. 308, пописник XV.
13   Опширније у: В. Казимировић, Црна рука: личности и догађаји у 
Србији од преврата 1903. до Солунског процеса 1917. године, Крагујевац, 
1997, 24; Д. Вукелић, „Аукцијски заборав: питање отуђене и експатрисане 
заоставштине династије Обреновић”, ЗМПУ н. с. 13 (2017), 10.
14   В. Казимировић, н. д., 21.

15   „Минђуше краљице Драге”, Вечерње новости 204, 23. јули 1912, 2; 
„Паун краљице Драге”, Опозиција 116, 28. април 1905, 2.
16   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСАНУ, 
13.585/4.

Кућа краљице Драге на углу Крунске и Ресавске, фото-
разгледница из времена аустроугарске окупације, 1918. 

(колекција Милоша Јуришића, Београд)
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и сам нађе на завереничкој листи за одстрел,18 по-
кушавао је да издејствује пријем код Едварда VII, 
како би му предочио незавидну позицију своје по-
родице, али су се ти напори завршили само на сим-
боличној подршци у виду неколико саосећајних 
писама краљевог секретара лорда Нолиса (Francis 
Knollys, 1st Viscount Knollys). На практичном плану, 
највећи ослонац фамилији Луњевица пружио је 
Чедомиљ Мијатовић, бивши посланик Србије акре-
дитован при Двору Сент-Џемском, код ког је пот-
поручник Петровић и одсео током свог боравка у 
Лондону.19 Лицитација за драгоцености краљице 
Дра ге могла је да почне. 

Аукција у Кристију 1904:
побуде, околности, последице

Након Мајског преврата породица убијене кра-
љице је, како је истакнуто, запала у тешку матери-
јалну ситуацију, па је одлука да се део наслеђеног 
иметка подвргне продаји била мотивисана управо 
разлозима егзистенцијалне природе. На сам дан 
крунисања краља Петра I Карађорђевића 8. (21) 
сеп тембра 1904, у престоници Британске империје 
обрео се Ђорђе Петровић, сестрић краљице Драге, 
не би ли се код тамошњих јувелира распитао о 
условима продаје теткиних драгоцености.17 Млади 
потпоручник, који је пуком срећом избегао да се 

17   “Auctioneer Sells Czar’s Gifts to Dead Servian Queen”, Bisbee Daily Review 
183, December 17, 1904, 1; „Продаја ствари краљице Драге у Лондону”, 
Политика 282, 23. октобар 1904, 2. 

18   C. Mijatovich, A Royal Tragedy: Being the A Royal Tragedy: Being the Story 
of the Assassination of King Alexander and Queen Draga of Servia, New York, 
1907, 214.
19   S. G Markovich, British Perceptions of Serbia and the Balkans: 1903–1906, 
Paris, 2000, 150.

Крунска улица, око 1930. (аутор Јеремија Станојевић, 
Музеј града Београда, инв. бр. Ур 10619)

Сестре краљице Драге у изгнанству (слева на десно): 
Христина Петровић, Ана (Војка) и Ђурђина – Ђина 

Луњевица, Минхен 1906.
(репродуковано у: C. Mijatovich, A Royal Tragedy: Being 
the Story of the Assassination of King Alexander and Queen 

Draga of Servia, New York, 1907)
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Избор је пао на чувену аукцијску кућу „Кристи” 
(Christie’s), коју је 1766. основао антиквар Џејмс 
Кри сти (James Christie). Њени комерцијални поду-
хвати до данас су остали неприкосновени када је у 
питању тржиште уметничких дела и антиквитета, 
сем што повремено бивају уздрмани од стране 
дру  гопласиране конкурентске куће „Садеби” (Sot-
he by’s).20 Аукција за накит, одликовања и одевне 
предмете краљице Драге отворена је 8. децем бра 
1904, а тим поводом публикован је и пратећи ката-

Потпоручник Ђорђе П. Петровић, сестрић краљице 
Драге, 1903. (Архив Србије, инв. бр. ПО 66:90)

20   https://www.christies.com [приступљено 12. 08. 2017]; D. Trifunović, 
Aukcije, Beograd, 2012, 199.

Насловница каталога аукције за накит и костиме 
краљице Драге у „Кристију” 1904.

(примерак из Британске библиотеке; Catalogue of Jewels 
and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of 
Servia..., London 1904, © The British Library Board)
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лог,21 додуше без илустрација које су у том перио ду 
биле резервисане само за, по броју предмета, највеће 
аукције. Продаја укупно седам аукцијских партија 
које су везале спомен на краљицу Драгу падала је 
у политички веома осетљивом тренутку – у јеку 
дипломатског бојкота који је Србији уведен након 
краљеубиства 1903, а чији је најнепопустљивији 
заговорник била управо Велика Британија, земља 
која је словила за бастион монархизма, па се као та-
к  ва није лако мирила са начином на који су умо  ре-
ни последњи Обреновићи. Повлачењем посла ника 
Џор џа Бонама (George Francis Bonham) из Београда 
пра к тично су престали дипломатски односи који ће 
бити обновљени тек после три године.22 

На саму аукцију дипломатски бојкот није имао 
реперкусија. Напротив, она је изазвала помаму 
ин   тересовања међу колекционарима и трговцима 
ра ри тета, привученим могућношћу да својим ко-
лек  цијама придодају предмете чију је високу умет-
ничку и занатску израду јамчио податак да су 
припадали једном владарском дому.23 У аукцији су 
учествовали махом енглески аристократски кру-
гови, али је знатан број лицитаната долазио и са 
Кон тинента.24 Продаја драгоцености краљице Дра-
ге оставила је јак утисак на Мијатовића, који је тим 
поводом послао допис листу Штампа: „Али зар 
из венчаног венца, од брилијаната, краљице поред 
престола, грозно скрушене, зар из оне гривне, од 

21   Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga 
of Servia, Also Jewels, thе Property of Mrs. Harwey Lewis,... the Dowager 
Countess of Rosslyn, Mrs. Frieda Wertheimer,... and Others, London, 1904.
22   Више у: А. Растовић, Велика Британија и Србија: 1903–1914, Београд, 
2005, 250–261; S. G Markovich, н. д., 95–109; Исти, Гроф Чедомиљ Ми-
јатовић: Викторијанац међу Србима, 243–245, 255, 248.
23   Д. Вукелић, Аукцијски заборав, 11.
24   „Заоставштина краљице Драге”, Вечерње новости 327, 26. новембар 
1904, 2–3; „Продаја накита краљице Драге”, Мали журнал 327, 26. 
новембар 1904, 1; „Заоставштина краљице Драге”, Трговински гласник 
261, 28. новембар 1904, 3.

Чедомиљ Мијатовић (1842–1932), посланик Краљевине 
Србије у Лондону, фотографија са аутографом 

(репродуковано у: C. Mijatovich, A Royal Tragedy: Being 
the Story of the Assassination of King Alexander and Queen 

Draga of Servia, New York, 1907)
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Лицитирање за накит: „венчани венац”
и царска гривна

Тежња за потврђивањем статуса, па још (са)-
владарског, одувек је налазила опипљивог израза 
у скупоценим и деликатно обрађеним комадима 
на кита. Но, они нису били само предмети луксуза, 
естетског ужитка, нечије особите наклоности, већ 
и залог материјалне сигурности, нарочито женâ.29 
Као тражена роба, која је увек „на цени”, ова врста 
добара садржала је евидентну економску функци ју, 
небројено пута потврђујући уносност на тржиш-
ту уметнина. Зато и не чуди што је лицитирање за 
накит краљице Драге привукло највећу пажњу ин-
тересената у „Кристију” и што је један од тек неко-
лико јувелирских објеката досегао суму (1220 £) 
која је премашила половину од укупне добити од 
2.335 фунти.30 Реч је о својеврсном знаку толико 
оспораваног краљичиног достојанства – брили јан-
тској тијари коју јој је краљ Александар Обре новић 
поклонио на сам дан венчања, купивши је за, за он-
дашње прилике позамашних, 150.000 динара.31 

Тијара је производ познате бечке јувелирске ку-
ће „Кехерт” (A. E. Köchert),32 која се, по дизајну и 
квалитету израде предмета од племенитих метала и 
драгог камења, приближила стандардима светс ких 
реномираних фирми као што су „Мелерио” (Me l le-
rio dits Meller), „Бушерон” (Boucheron), „Фабер же” 

дивног Смарагда и брилијаната... Зар то драго ка-
мење, једне несрећне жене и једне трагичне кра-
љице, блиставим трептањем није проповедало јед-
ну свету и узбудљиву проповед, о неверству вер-
них и верности неверних!”, ламентовао је српски 
дип ломата, на крају додавши: „Изишао сам из са ле 
потрешен, и застиђен, што сам доживео, да при-
суствујем лицитацијоној продаји ствари једне срп-
ске краљице.”25

Позивајући се на аустријске изворе, Казимиро-
вић наводи да су се на аукцији у Лондону затекли 
и предмети краља Александра, наводећи једну уни-
форму и два ордена у брилијантима: персијски 
Орден Сунца и турски Орден Меџидије.26 По свој 
прилици, биће да је прво одликовање, чија судбина 
за сада остаје под знаком питања, заправо једна од 
варијанти каџарског Ордена Лава и Сунца (фарси 

 / Nešân-e šîr o k   ‒oršîd),27 док се пр-
во степени Орден Меџидије вероватно односи на 
примерак који се, заједно са малобројним сачува-
ним одликовањима Александра Обреновића, нала -
зи у Војном музеју у Београду.28 У каталогу куће 
„Кристи” не налазимо експлицитног помена о кра-
ље вим драгоценостима, већ једино о онима у бив-
шем власништву краљице Драге, које ће понаособ 
бити разматране у наставку. 

25   „Венчани венац једне краљице”, Штампа 335, 4. децембар 1904, 1; 
такође видети С. Г. Марковић, Гроф Чедомиљ Мијатовић: Викторијанац 
међу Србима, Београд, 2006, 255. 
26   В. Казимировић, н. д., 23.
27   Д. Ацовић, Слава и част: одликовања међу Србима, Срби међу одли-
ковањима, Београд, 2013, 264–265.
28   Д. Самарџић, Дарови Војном музеју, каталог изложбе, Београд, 1990, 
91; Д. Маричић, „Династија Обреновић у збиркама Војног музеја”, у: 
Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, II, Горњи Милановац, 
2014, 11, 19.

29   K. Mitrović, Predstava luksuza u srpskoj vizuelnoj kulturi sredinom 19. 
veka, magistarski rad, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 
Beograd, 2010, 101–102.
30   “Queen Draga’s Relics Sold”, Daily Telegraph & Courier, 9 December 1904, 
10; “Draga’s Jewels: Relics of a Tragedy Sold at Christie’s”, Evening Express and 
Evening Mail, 9 December 1904, 4.
31   „Продаја ствари краљице Драге у Лондону”, Политика 282, 23. 
октобар 1904, 2. 
32   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСАНУ, 
13.585/1.
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личног јувелира Франца Јозефа (Franz Joseph) 1849. 
и период управе Јакобовог сина Алек сандра (Ale -
xander Emanuel Köchert), чије се преузи мање ру    ко-
вођења породичним бизнисом 1854. по клопило с 
царевом женидбом са баварском прин  це зом Ели   за-
бетом (Elisabeth Amalie Eugenie), знаној по надим ку 
„Сиси”. Управо ће Александар Кехерт доби   ти по-
руџбину да за нову царицу изради сет од 27 ди ја-
мантских звезда,34 које ће од Сиси направити мод ну 
икону свог времена, а бренд „Кехерт” про сла  вити 
ши ром граница Аустријског царства. На адресу на 
Тргу Неуер Маркт бр. 15 убрзо при стижу много-
број не поруџбине европских краљев ских и пле ми-
ћких породица, међу њима и двора Обре новића.

(Fabergé) или „Картије” (Cartier).33 Две су пре крет-
нице обележиле пословање ове куће: наи ме новање 
Јакоба Хајнриха Кехерта (Jacob Heinrich Köchert) за 

33   Настанак фирме везује се за 1814. годину, када је Јакоб Хајнрих Ке-
херт (Jacob Heinrich Köchert) из Риге примљен у службу код Емануела 
Пиотеа (Emanuel Pioté), француског јувелира који је три године раније 
преселио своју радионицу из Лиможа у Беч. Комбинација Пиотеовог 
маестралног познавања технике емајлирања и Кехертовог искуства у 
обради и фасовању драгуља, стеченог током шегртовања у Санкт Пе-
тер бургу, донеће новооснованој кући Pioté et Köchert титулу царских 
јувелира 1831. године. Под тим називом фирма ради све до Пиотеовог 
повла чења из посла 1848, а након тога наставља и, и дан данас делује 
под Кехертовим именом. О историјату фирме: http://www.koechert.com 
[приступљено 01. 06. 2018]. 

34   На овај податак пажњу ми је скренула Мила Гајић, виша кустоскиња 
Музеја примењене уметности у Београду, на чему јој најсрдачније зах-
ваљујем.

Франц Ксавер Винтерхалтер, Царица Елизабета 
Аустријска са дијамантским звездама у коси, 1865, уље 
на платну (детаљ), Беч, Хофбург, Уметничко-историјски 
музеј (Kunsthistorisches Museum Gemäldegalerie); извор: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elisabeth_of_
Austria,_by_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg

Оглас царског и краљевског јувелира А. Е. Кехерта, 
објављен у: Handbuch des Allerhöchsten Hofes und des 

Hofstaates Seiner K. und K. Apostolischen Majestät,
Wien, 1891, 1437.
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лијантима, а други од тиркиза, такође опточен бри-
лијантима.37 

Од свих комада са Кехертовим жигом („AEK”), 
на аукцију у „Кристију” доспела је брилијантска ти-
јара – залог љубави српског краља према својој не-
вести. Истицање елемената луксуза, пре свега наки-
та, имало је важно место у артикулисању појавнос-
ти краљице Драге. Као неизоставни украс за главу, 

Пракса поручивања луксузних производа ев-
ропске провенијенције присутна је у младој модер-
ној српској држави већ од тридесетих година XIX 
века и у сагласју је са процесом европеизације ко-
ји се рефлектовао на целокупну културу живље ња, 
по степено потискујући османски утицај.35 Беч је 
био главни центар набавке јувелирских предмета, 
о чему сведоче сачувани комади из заоставштине 
Об ре новића, који су до 1955. чувани у историјској 
збир ци Народног музеја у Београду, а затим дати на 
старање Историјском музеју Србије.36 Драгу љарске 
радионице северног српског суседа су и у до ба по-
следњих Обреновића задржале преимућство, прем-
да све већи конкурентски притисак почињу да вр ше 
француски мајстори јувелирског заната. Само код 
царског и краљевског јувелира „Кехерта”, у време док 
је фирмом руководила трећа генерација власни ка, 
на челу са браћом Хајнрихом и Теодором Кехер том, 
краљ Александар, односно српски двор, поручује за 
краљицу Драгу најмање шест комада накита. Та ко 
архивски извори помињу: брилијантску вен чану 
ти јару, огрлицу с „три реда веома крупнa бисера са 
брилијантском шналом”, коју је краљ пазарио 1900. 
и поклонио супрузи о Никољдану, крсној слави Об-
реновића; потом златан ланац са смарагдом и кри-
сталом, купљен исте године; сет са огрлицом од 
ко рала и брилијаната и минђушама, купљен 1902; 
и још два пара минђуша – један са рубинима и бри-

35   Ј. Пераћ, „Нацрти Анастаса Јовановића за употребне декоративне 
пред мете: луксузни предмет као симболични објекат”, ЗМПУ н. с. 9 
(2013), пос. 86–88; K. Mitrović, н. д., пос. 56, 59, 65, 72–73. 
36   Исцрпније у: Љ. Прелевић Мишковић, „Накит кнеза Милоша у Ис-
торијском музеју Србије”, ЗИМС 13–14 (1977), 338–342; С. Бојковић, 
„Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Србије”, у Обреновићи 
у музејским и другим збиркама Србије, I, Горњи Милановац, 2013, 16, 
163–168, кат. бр. 497–512; Р. Љушић, „Обреновићи”, у: Династија Обре-
новић: из заоставштине, каталог изложбе, Београд, 1996, 16. О улози 
накита у представама жене у српској визуелној култури XIX века: K. 
Mi trović, н. д., 101–105. 

37   Списак заоставштине пок. краљице Драге, АС, ПМС, к. 12; АСАНУ, 
13.585/1.

Милан Јовановић, Краљица Драга, 1901, уље на платну 
(према оригиналној фотографији, Народни музеј 
Београд, Збирка Јоце Вујића, инв. бр. НМ ЈВ 190)
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суров) постаје општенародна сензација. Она је у 
први мах сасекла „зле језике” и подупрела креи-
рање штимунга којим се поништавало дејство не-
милог утиска који је оставио одабир краљеве мла-
де. „Царско кумство краљ Александар обесио је 
на највеће звоно”, писао је Слободан Јовановић, 
на  став љајући: „Краљева женидба претварала се у 
пра з  ник српско-рускога братства, – и ‘кум Павле’, 
како је Београд назвао Мансурова, бацао је у засе-
нак и краља и његову вереницу. Под окриљем рус-
кога цара, венчање Александра и Драге, које је ис-
прва имало да се изврши на брзу руку и скромно, 
извршено је 23 јула с великим свечаностима као да 
би било не само краљева лична радост, него још и 
велика народна слава.”42 

У броју од 8. (19) августа, Српске новине су, од-
мах испод импресума, пренеле вест да је Његово 
Императорско Величанство благоизволело послати 
драгоцени поклон краљици Драги, који се састоји 
од „једне сјајне гривне од бриљаната са једним кру-
пним смарагдом у средини и разним драгим каме-
њем” и „накита који се носи и као брош”.43 Нешто 
одређенији опис гривне дат је у списку заоставштине 
краљице Драге из Архива Србије и Архива САНУ: 
„Скупоцена брезлетна са веома крупним смарагдом 
‘кабош’ и крупна друга два брилијанта са још два 
ситна смарагда-кабош, веома пупчаста и два ситна 
брилијанта.” Од свих краљичиних „адиђара” изне-
тих на аукцију, царска гривна представља највећу 
енигму, будући да је по среди артефакт о чијем из-
гледу, дизајну, мајстору и осталим појединостима 
можемо само да наслућујемо. Узимајући у обзир 
ранг дариватеља, нема сумње да се ради о предмету 

венчани венац је представљен и популаризован у 
првим месецима брачног живота краљевских суп-
руж ника, када су и одређени неопходни нормативи 
њиховог визуелног идентитета. Само у овом перио-
ду краљицу портретишу афирмисани сликари-ака-
демци Паја Јовановић38 и Влахо Буковац, но пикто-
рални квалитет тијаре најјасније се дâ разабра  ти 
на портрету из збирке Народног музеја у Бео граду, 
ра  ђеном по оригиналној фотографији Милана Јо-
ва новића. Запажа се сложена фло ра лна орна менти-
ка са мотивима олисталих грана које праве венац 
и средишњим преплетом у виду машне на коју су 
причвршћена два крупна брили јанта јајастог обли-
ка, постављена један испод другог.39 Дизајн тијаре 
и њена велика материјална и историјска вредност 
утицали су на то што је овај артефакт највише запао 
за око трговцима. Око њега су се, више него за било 
који други понуђени предмет, најдуже „ломила коп-
ља”, док најзад аукцијски чекић није пресудио у ко-
рист Џ. Мојлана Џонса (Mr. J. Moylan Jones), који је 
после изјављивао да је то „најбоља погодба коју је 
икада склопио”.40 

Смарагдна гривна – још један свадбени дар кра-
љици, овога пута од венчаног кума, цара Николаја 
II Романова, продата је за 480 £.41 Сазнање да се 
ру ски император прихватио кумства, те да ће га у 
том својству заступати руски отправник послова у 
Београду, Павле Мансуров (Павел Борисович Ман-

38   Видети: М. Тимотијевић, „Увод: Представа жене као идеолошког ес-
тет ског субјекта у сликарству Паје Јовановића”, у: Између естетике и 
жи  вота: представа жене у сликарству Паје Јовановића, прир. М. Тимо-
тијевић, Л. Мереник, Нови Сад, 2010, пос. 41–42, сл. 10.
39   Д. Вукелић, Аукцијски заборав, 12–13, сл. 3, сл. 3а.
40   Исто; “Queen Draga’s Relics Sold”, Daily Telegraph & Courier, 9 De-
cember 1904, 10; “Draga’s Jewels: Relics of a Tragedy Sold at Christie’s”, Eve-
ning Express and Evening Mail, 9 December 1904, 4.
41   Исто; Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen 
Draga of Servia, 7, lot 58.

42   С. Јовановић, н. д., 26.
43   [Његово Императорско Величанство] Српске новине 177, 8. август 
1900, 1; А. Милићевић-Луњевица, н. д., 100.
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минђуше, највероватније рад домаћег мајстора, за 
које се изборио лицитант Маркози (Marcosi), из-
двојивши износ од 70 фунти стерлинга.44 

Дамски ордени краљице Драге 

На лицитацији у „Кристију” нашла су се два ре-
тка брилијантска ордена који су Драги Обреновић 
даривани 1900, ни два месеца откако је понела ти-
тулу краљице Србије. Први, османски Орден добро-
чинства / Орден Шефката (Şefkat Nişanı), је ро-
ђендански поклон султана Абдула Хамида II, док је 
други, персијски Орден женског Сунца (фарси 

; транск. Nešân-e Âftâb), краљици уручио шах 
Музафер ад-Дин приликом своје посете Београду 
23. септембра (5. октобра) исте године. Оба одли-
ковања додељивана су понајвећма супругама ев-
ропских суверена и сама та чињеница, као и спе-
цијалан начин израде по коме су се издвајале ор-
денске инсигније, изискују подробнију анализу. 

Орден доброчинства заузима посве специфично 
место у турској фалеристици. Имао је превасходно 
национални карактер и додељивао се припадница-
ма нежнијег пола за врлине испољене у условима 
рата и природних катастрофа (земљотреси, попла-
ве итд). Основан је званичном уредбом од 16. ре-
џеба 1295. по Хиџри (16. јула 1878), у којој стоји: 
„За помоћ војницима рањеним у борби, чињење до-
брочинства и значајан допринос у извршењу хума-
нитарних мисија, а прикладан европском ордењу, 
укључује се у тајфу [групу] одликовања хелал – чи-
сти и узвишени Орден доброчинства...”45 Након 

високе занатске и уметничке израде, па је оправда-
но претпоставити да је гривна била важан сегмент 
владарске репрезентације краљице Драге, иако не-
до стаје визуелних доказа који би поткрепили пре-
дочену тврдњу.

Преостали накит чинили су комади које је кра-
љица Драга истицала уз владарску одежду, али ко-
ји су издвојени из костимне целине као посебна 
аукцијска партија. То су златан приве зак и бисерне 

44   Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of 
Servia, 8, lot 63.
45   E. Eldem, İftihar ve imtiyaz: Osmanlı nişan ve madalyaları tarihi, İstanbul, 
2004, 258. Превод с турског и османског Владимир Божиновић.

Милан Јовановић, Краљица Драга у властелинском 
оделу, 1900–1903. (Музеј рудничко-таковског краја,

инв. бр. И-154) 
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мида II, годином установљења одликовања, 1295. 
по хиџретском календару (1878), и почасном ти ту -
лом „ел Гази” (  / el-gâzî) коју султани доби  јају 
када остваре победу на бојишту. Тугру уоквирује 
зелено емајлирани прстен са три ма пра воугаоним 
плочицама, од којих је на свакој угравирана по 
једна реч орденске девизе на османском језику, 
чије латиничне транскрипције гласе: İNSÂNIYYET 
(  / човекољубље), MU’ÂVE NET (  / по-
моћ), HAMIYYET (  / патрио  тизам).48 Орденска 

што је, погледавши предложене нацрте, султан иза-
брао како ће изгледати инсигније у сва три реда, 
те којим ће драгим камењем бити опточене, пред-
лошци су прослеђени кујунџијама царске ризнице 
у Истанбулу, да би се касније у производњу укљу-
чиле европске радионице.46 Први примерци ордена 
падишаху су представљени 21. августа 1878, а одо-
брени су већ наредног дана. Претпостављене цене 
израде износиле су: за орден првог степена 150, 
другог 120 и трећег 90 лира.47 

Када је у питању идејно решење, орденски знак 
за основу има златну петокраку звезду превучену 
црвеним емајлом, са куглицама на врховима крако-
ва. У средини аверсне стране је кружно поље са ре-
љефном тугром (монограмом) султана Абдула Ха  -

46   Европским радионицама, махом француским (Halley, Kretly или 
Boulanger) упућиване су поруџбине и за друга османска одликовања, 
попут Ордена Меџидије. Видети: T. Tezer, „Rasprava o otomanskom Or-
denu Medžidije”, Orden 2003, 64.
47   E. Eldem, н. д., 258.

48   Исто, 255, 258; I. Artuk, C. Artuk, Osmanlı nişanları / the Ottoman Or-
ders, İstanbul 1967, 24, 43; M. Gritzner, Handbuch der Ritter- und Verdienstor-
den aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund 
am tlicher und anderer zuverlässiger Quellen zusammengestellt, Leipzig, 1893, 
576.

Елементи тугре султана Абдула Хамида II:
1. Abdülhamid (Абдул Хамид) 2. han (кан)

3. bin (патронимички додатак који претходи личном 
имену – син) 4. Abdülmecid (Абдул Меџидов)

5. el-muzaffer daima (инвокација „увек победоносни”) 
6. el-gazi (титула ел-гази, „ратник”, „освајач”, „борац за 

веру”); извор: http://www.tugra.org/en/okunuslar.asp

Нацрт османског Ордена доброчинства (Нишани 
Шефкат): звезда Ордена II степена и орденски знак I 

степена (публиковано у: M. Gritzner, Handbuch der Ritter- 
und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb 
des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer 

zuverlässiger Quellen zusammengestellt, Leipzig 1893, 577)
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свете,51 а временом је одликовање попримило изра-
жен дипломатски карактер, поставши важно оруђе 
спољне политике. О његовом престижу довољно 
казују бројне молбе адресиране на палату Јилдиз 
(Yıldız Sarayı) са захтевом за добијање истог.52 До-

звезда садржи већ описану пе токраку звезду али 
у обрнутом положају у односу на знак ордена, и 
постављену на петозрачно сунце. Обавијена је зла-
тном ловоровом гранчицом са четири пупољка и три 
листа на једној, односно три пупољка и два листа на 
другој страни. Листови су зелено емајлирани, док 
су пупољци код прва два реда ордена сачињени од 
уфасованих рубина, а код трећег превучени црве-
ним емајлом. Између кракова звезде смештено је 
де вет сребрних сунчевих зрака испуњених брили-
јан тима, сем примерака III степена који немају дра-
го ка мење на себи. На полеђини звезде налази се 
ре љефни ловоров венац са петокраком звездом, те 
дугачка игла за копчање, а поједини примерци са-
држе ознаке царске ковнице или европских меда-
љарских фирми.49 

Орден доброчинства је био организован у три 
реда или класе које су се разликовале по димен зи-
јама.50 Комплет првог реда састојао се од орденског 
знака о ленти и звезде која се истицала на левој 
страни груди, док су се примерци другог и трећег 
реда носили на траци о врату, односно траци на 
рамену везаној у машну. На горњи крак орденског 
знака и највишу зраку инсигнија II и III степена, 
надовезивала се повезница у облику полумесеца са 
звездом, превучена црвеним емајлом и прикачена 
алком за аграфу кроз коју се провлачила бела трака 
са уским зелено-црвено-зеленим пругама дуж обо-
да са обе стране. Осим хуманитарних активности, 
спектар заслуга за које се могао добити овај орден 
проширен је на достигнућа на пољу науке и про-

49   E. Eldem, н. д., 258, 270–271; I. Artuk, C. Artuk, нав. место; M. Gritzner, 
н. д., 577; И. Г., Спасский, Иностранные и русские ордена до 1917 года, 
Ленинград, 1963, 98.
50   Звезда Шефката је у пречнику обично износила, за први степен 8,6 
цм, за други 6,9 цм и за трећи 5,1 цм; наведено према: E. Eldem, н. д., 
270–271.

51   A. A. Purves, Orders and Decorations, London, 1972, 121.
52   E. Eldem, н. д., 260–267. 

Стеван – Стева Тодоровић, Портрет Јелене Грујић, 1888, 
уље на платну (Дом Јеврема Грујића у Београду)
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али и супруге српских дипломата и заслужне при-
паднице грађанских породица, попут Јелене Грујић, 
коју је у балској тоалети, са знацима ордена I сте-
пе на, овековечио познати сликар Стева Тодоровић, 
на репрезентативном портрету из сталне поставке 
Дома Јеврема Грујића у Београду.

Краљица Драга је у два наврата постала носи-
лац Ордена доброчинства, најпре примерка другог 
реда који је 1893. добила од Абдула Хамида II пре 
своје удаје, док је као дворска госпођа пратила 
краљицу Наталију на њеном путу у Цариград,54 и 
други пут, када јој је, сада већ као краљици, у пи-
то мини смедеревског летњиковца Обреновића уру-
чен комплет I степена, и то из руке Назр-паше, на-
рочитог изасланика поменутог султана.55 Предмет 
лицитације у „Кристију” била је брилијантска звез-
да највишег реда56 која се издвајала од стандард-
них примерака првог степена. Наиме, она је при-
падала специјалној, murassa варијанти,57 са веома 
крупним дијамантима на врховима кракова, уме-
сто уобичајених златних куглица. Отуда је и круг 
добитника ове варијанте ордена био крајње огра-
ничен и резервисан само за супруге влада ра. Није 
познато да ли је Драга Обреновић портре тисана са 
дотичним одликовањем, па ће у недостатку (или 
можда ишчекивању) аутентичних визуелних пред-
става, о изгледу краљичиног „Шефката” специјалне 
израде најбоље посведочити примерак из Збирке 
страних одликовања Народног музеја Црне Горе на 

битнице су биле и супруге и кћери владара Србије 
и Црне Горе, између осталих, краљица Наталија, 
црногорска књагиња Милена са кћерима Милицом, 
Јеленом и Аном, књагиња Зорка Карађорђевић,53 

53   A. Kapičić, V. Vujačić, Strana odlikovanja u Crnoj Gori, Cetinje, 2005, 
520–521.

54   АС, ПМС, к. 12, Живојин С. Величковић Јовану Авакумовићу, 29. 
јул 1903.
55   С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 
2008, 105; А. Милићевић-Луњевица, н. д., 100; „Султанови изасланици”, 
Београдске новине 247, 17. септембар 1900, 2; „Турски изасланици у Сме-
дереву”, Народне новине, 16. септембар 1900, 1.
56   Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of 
Servia, 8, lot 60.
57   Упор. T. Tezer, н. д., 65.

Стеван – Стева Тодоровић, Портрет Јелене Грујић, 
детаљ са одликовањима; Орден Шефката I степена 

(звезда и орденски знак о ленти), медаља Црвеног крста 
и златна медаља краљице Наталије
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репу. Орденске инсигније I и II реда разликују се по 
димензијама, а у односу на најнижи ред и по рас-
кошнијем начину израде, са издашном употребом 
драгог камења које пак не садрже комади III реда.61 
Знаци Ордена Сунца истицани су на траци од ру-
жичасте моариране свиле са по две светлозелене 
пруге дуж ивица. Насупрот османском Шефкату, 

Цетињу, који је књагињи Милени додељен 1899,58 а 
чије се карактеристике у потпуности подударају с 
описом из „Кристијевог” каталога.

Потенцијални узори за увођење Ордена добро-
чинства били су руски Орден Свете великомучени-
це Катарине (осн. 1714) и пруски Орден Лујзе (осн. 
1814), али је најизгледнији кандидат персијски дам-
ски Орден женског Сунца, који се такођe нашао ме-
ђу понуђеним партијама на аукцији у Лондону. Ово 
одликовање увео је шах Насер ал-Дин 1290. године 
по Хиџри (1873) у три реда и најпре је додељивано 
женама из владајуће династије Каџар, а потом 
краљицама и принцезама из иностранства.59 

Знак ордена за мотив има излазеће сунце, пред-
стављено у форми медаљона са сликаном антро-
поморфном представом сунца у виду женског лика.60 
Медаљон окружује широки, дијамантима обложе-
ни прстен, око чије горње половине је распоређе-
но 17 сребрних зрака, од којих је највиша повезана 
са лентом помоћу брилијантске аграфе. Све зраке 
су богато опточене дијамантима и аранжиране 
налик пауновом репу. Орденска звезда има изглед 
сунца у пуном сјају, са идентичним медаљоном у 
центру, који у целости окружују зраке испуњене ди-
јамантима – укупно 32, од чега половина завршава 
са зашиљеним врховима, у облику готских лукова, 
а половина врховима моделованим налик ластином 

58   Орден доброчинства I степена је први пут додељен црногорској 
књагињи 1883. да би јој први степен специјалне израде Абдул Хамид 
II уручио у Цариграду 1899, у пригодној кутији обложеној љубичастим 
сомотом, са свиленом поставом исте боје са унутрашње стране, која 
на поклопцу има утиснут грб Османског царства. За шири опис: A. 
Kapičić, V. Vujačić, н. д., 525–526; такође види: Д. Ацовић, н. д., 257. 
59   J. S. Blangstrup (ed.), Salmonsens store illustrerede konversationsleksikon: 
en nordisk encyklopædi, vol. 18, Copenhagen, 1924, 582; уп. E. Eldem, н. д., 
260; И. Г., Спасский, н. д., 100; M. Gritzner, н. д., 332–333.
60   У каџарској епоси, сунце је, уз лава, постало снажан национални и 
династички амблем, и словило је за женски принцип, док је цар жи-
вотиња био симбол маскулозности.

61   http://www.qajarpages.org/qajorders.html [приступљено 15. 05. 2018]; 
уп. M. Gritzner, н. д., 332–333.

Нацрт персијског Ордена женског Сунца I степена 
(из књиге: M. Gritzner, Handbuch der Ritter- und 

Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb 
des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer 

zuverlässiger Quellen zusammengestellt, Leipzig 1893, 332–333)
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је поздрављен пуцањем из прангија и интонирањем 
персијске химне, а топла добродошлица приређена 
је и на железничкој станици у Нишу где се окупио 
већи број људи, међу њима цео официрски кор са 
дивизионаром, окружни начелник, епископ нишки 

лента „Афтаба” носила се преко левог рамена а за-
вршавала се машном испод десног кука, о којој је 
висио знак ордена.

Сплетом околности, српска краљица није дуго 
чекала да јој буде уручено ово високо одличје. По-
четком маја 1900, Музафер ад-Дин, пети владајући 
Каџар, отиснуо се на своју готово шестомесечну 
европску турнеју, те је краљ Александар искорис-
тио прилику да му упути позив да посети Србију 
која се свакако налазила на његовој рути. Годину 
дана раније, млади српски монарх послао је шаху 
Орден Белог орла I степена, у циљу интензивирања 
дипломатских односа којима су почетни импулс 
дали њихови очеви, Насер ал-Дин и краљ Милан.62 
Ана (Војка) Луњевица бележи да је краљевски пар 
раније завршио одмор у Смедереву, те да је краљицa 
помало бринула око најављене посете, јер је шаха 
био глас да је непредвидив и да не мари претерано 
за етикецију.63 Иста зебња морила је и Чедомиља 
Ми јатовића који се присећао како је цар Персије 
ис прва одбијао да на српско-бугарској граници код 
Ца риброда (Димитровграда) пређе у српски двор -
ски воз, како је протокол налагао, али је на кра ју 
ипак попустио на инсистирање свог великог ве-
зира.64

Музафер ад-Дин је био прва крунисана глава у 
посети краљевском пару и први владар Персије / 
Ирана који је ступио на тло Србије.65 Долазак вагонâ 
у којима су били шах и његова бројна свита у Пироту 

62   Видети у: Д. Јончић, Д. Петровић, Београд – Техеран: 80 година дип-
ломатских односа, каталог изложбе, Београд, 2017, 39–41. 
63   А. Милићевић-Луњевица, н. д., 104.
64   C. Mijatovich, The Memoirs of a Balkan Diplomatist, 265–266.
65   На следећу посету једног иранског шаха Србија, односно Југославија, 
чекаће 66 година, тачније 3–11. јун 1966. када је шах Мохамед Реза Па-
хлави посетио Београд. Председник Јосип Броз Тито био му је домаћин 
и други пут, 1973. године. О томе више у: Д. Јончић, Д. Петровић, н. д., 
22, 99–101. 

Персијски шах Музафер ад-Дин Каџар (1853–1907), 
1318. по Хиџри / 1899, фотографија са посветом краљу 

Милану Обреновићу (Архив Србије, инв. бр. ЗФ 14:148, 
(грешком je дописано име султана Абдула Хамида II)
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Никанор и муфтија.66 Након краће паузе, воз је на-
ставио ка Београду. Царског путника је на перону 
чекао краљ Александар у присуству министара, ге-
нералâ, црквених великодостојника, представника 
општине, комплетног особља турског посланства 
на челу са Фехти-пашом, као и многобројне свети-
не. Истога дана, 23. септембра (5. октобра) 1900. у 
здању новог краљевског двора приређена је гала-
вечера у шахову част, којој је присуствовало око 
100 званица.67 Краљичине бриге су се ипак показале 
као пренаглашене, будући да се шах понашао по 
етикецији, осим што је пред крај вечере устао не 
сачекавши да домаћин испије своју чашу.68 

Додела одликовања и других дарова уприличе-
на је још пре свечаног обеда. Високи гост је кра љу 
поклонио сабљу са флоралним мотивима и тауши-
раним натписом на сечиву: „АЛЕКСАНДАР I. КР. 
СРБ.”,69 а уз њу, претпостављамо, и Орден Лава и 
Сун ца који је у хијерархији одликовања из доба 
Ка џара заузимао највише место и којим је и шахов 
отац својевремено одликовао кнеза независне Ср-
би  је Ми  лана Обреновића, одмах по закључењу Бер-
линског конгреса.70 Приликом састављања списка 
дра го  цености краљице Драге након Мајског пре-
врата, њеним сестрама се поткрала једна омашка. 
Оне су дамски Орден Сунца пермутовале са по ме-
нутим, по називу сличним, Орденом Лава и Сун ца, 
а исти пропуст понавља се и у мемоарима Војке Лу-

њевице.71 Сем уколико те суботње ок тобарске ве-
чери 1900. краљица Драга није постала носилац оба 
одликовања – што је мало вероватно – извесније је 
да јој је уручено само оно које Мијатовић у својим 
мемоарским записима помиње као „редак персијски 
орден за даме”, а сумње по том питању одагнава и 
„Кристијев” каталошки опис.72 

У аукцијском каталогу је такође апострофира но 
да је реч о изузетном раритету, уз напомену да су, 
сем краљице Драге, његови носиоци били још са мо 
немачка царица Аугуста Викторија (Auguste Vikto  ria 
von Schleswig - Holstein - Sonderburg - Augusten burg), 

66   „Шах персијски”, Ново време 78, 28. септембар 1900, 3–4. 
67   Исто; „Из двора”, Српске новине 217, 27. септембар 1900, 1; C. Mi-
jatovich, The Memoirs of a Balkan Diplomatist, 267.
68   А. Милићевић-Луњевица, нав. место.
69   Сабља се чува у збирци Војног музеја у Београду. Видети: Д. Маричић, 
н. д., 11, 19, кат. бр. 18.
70   Д. Ацовић, н. д., 264–265. На основу дипломатске преписке и једног 
писма Милана Обреновића из 1883, упућеног шаху Насеру ал-Дину, до-
знајемо да је размена одликовања између двају владара уследила и по 
проглашењу Србије за Краљевину. Видети у: Д. Јончић, Д. Петровић, 
н. д., 39–40.

71   А. Милићевић-Луњевица, н. д., 104.
72   C. Mijatovich, The Memoirs of a Balkan Diplomatist, 268; Catalogue of Jе-
wels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of Servia, 7, lot 59.

Орден Лава и Сунца I степена (за странце), персијска 
радионица, XIX век (http://www.najafcoins.com/Images/

o2896.jpg (уз допуштење администратора)
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љини, наговештеној као „најинтересантнији експо-
нат”, Драга се успела на краљевски престо Србије, 
а у владарском костиму, који је на окупљене у сали 
„Кристија” оставио утисак „велелепне свештенич-
ке одежде”, била је онда када је тај неретко јој оспо-
равани статус хтела додатно да истакне и оснажи. 

Највеће изненађење изазвало је јавно надмета-
ње за венчаницу коју је „светла вереница” носила 
у београдској Саборној цркви 23. јула (5. августа) 
1900. Церемонија венчања остала је најјачи лајтмо-
тив са којим је идентификовано раздобље послед-
њих Обреновића. Био је то, и у европским ок ви-
рима, не тако чест пример склапања брака као чи на 
потврђивања љубави, а не уговарања међуди на с-
тичког савеза. Милан Јовановић добио је ексклу-
зивно право да први објави снимке са венча них 
све чаности, који су даље умножавани на разглед-
ни ца ма или апликовани на разне употребне и де-
коративне предмете.76 Фотографија краљевског па-
ра коју је Јовановић начинио испред улаза у двор, 
иако масовно умножавана, један је од ретких ви-
зуел  них приказа на којем се јасније могу сагледати 
де таљи невестинске хаљине, о чијем изгледу сведоче 
и крајње сажети описи из аукцијског каталога и 
периодике.

Венчаница је израђена од сатена у боји слонова-
че, обилато покривена наборима и бриселским чип-
кама посутим штрасом, а карактеришу је висока 
крагна која затвара врат, сагласно типу венчаних 
хаљи на који је био en vogue у последњим деценијама 
XIX века,77 те дугачак шлеп који су на венчању при-
државале две девојчице „у сеоском руву рудничког 

ру ска царица Александра Фјодоровна (Алексáн дра 
Фё доровна) и италијанска краљица Маргарита Са-
војска (Margherita di Savoia).73 Број реципијената 
(до 1904. године) је ипак морао бити већи, с обзи-
ром да сâм установитељ ордена, шах Насер ал-Дин, 
пише у својим путописима да је за време европске 
турнеје 1873. одликовао белгијску краљицу Мари-
ју Хенријету (Marie Henriette Anne von Österreich) 
и британску краљицу Викторију Орденом Сунца у 
ди јамантима,74 а списак добитница није могао ми -
моићи ни још једну британску краљицу, Александ-
ру од Данске (Alexandra Caroline Marie Charlotte 
Loui  se Julia), с којом се Насеров наследник, Музафер 
ад-Дин, сусрео током званичне посете Уједињеном 
Кра  љевству 1902. године.

За крај овог одељка, поменимо да су победници 
у надметању за дамске ордене краљице Драге би ли 
Катберт Вилкинсон (Cuthbert Wilkinson), с пону дом 
од 115 £ за Орден женског Сунца, док су највише 
фунти стерлинга (150 £) за османски Орден добро-
чинства издвојилa „господа Драјсон” (Messrs. Dry-
son), у чији посед је прешла и већ разматрана царска 
гривна.75 

Одевни комади „наше-горе-лист” краљице: 
венчаница и владарска одежда

Од свих меморабилија које су се затекле у Лондо-
ну 1904, спомен на некадашњу власницу најтешње 
су везали луксузни одевни комади. У венчаној ха-

73   Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of 
Servia, 7, lot 59.
74   Nasir al-Din Shah, The Diary of H. M. the Shah of Persia, during his tour 
through Europe in A. D. 1873, A verbatim translation by J. W. Redhouse, Lon-
don, 1874, 135, 148–149. 
75   “Queen Draga’s Relics Sold”, Daily Telegraph & Courier, 9 December 1904, 
10; Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga 
of Servia, 7–8.

76   Г. Малић, Милан Јовановић фотограф, Београд, 1997, 110; Ј. Пераћ, 
Разгледнице у Србији 1895–1914, Београд, 2009, 268.
77   Д. Маскарели, „Венчане хаљине у другој половини XIX и почетком 
XX века из колекције Музеја примењене уметности у Београду”, ЗМПУ 
н. с. 7 (2011), 31–39, пос. 32.
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сну представу о провенијенцији предмета, то јест, 
о терзијској радњи или салону у којем је набављен. 
У оптицају су две међусобно опречне прет по став-
ке. Прва, коју у дневничким белешкама износи по-
лицијски начелник Таса Миленковић (1870–1906), 
јесте та да је хаљина наручена у Бечу месец дана 
пре венчања, „у Вајсмановој радњи на име госпо-
ђе Шнајдер у износу од шест хиљада форинти”,79 а 
друга верзија, проистекла из архивских истражи-
вања Ане Столић, каже да је посланству у Паризу 
било наложено да се из Српског павиљона на Свет-
ској изложби 1900. издвоји венчаница „са целом 
гарнитуром црквеног одела које је изложио Павло-
вић из Београда” и да се одмах пошаље у српску 
престоницу.80 С обзиром на то да је брилијантска 
ти јара поручена код аустроугарског дворског јуве-
лира, можда је по тој логици и избор невестинске 
хаљине пао на једну од бечких модних кућа на гла су. 
Но, то је теза коју тек треба да потврде или оспоре 
будућа истраживања. 

Историјски значај и евокативни потенцијал ко-
ји су, напоредо са бриселским чипкама, били ут-
ка ни у краљичину венчаницу, напослетку су се 
на  шли у оштром контрасту са оствареном ценом. 
Иако процењена да вреди барем 100 ондашњих 
фун ти стерлинга, венчана хаљина краљице Драге 
до сти  гла је, по оцени штампе у Великој Британији 
и диљем Комонвелта – „бедних” 30 фунти. Управо 
толико је износила оферта господина Холдсворта 
(Mr. Holdsworth), а како је она била далеко испод 
процене вештака, предмет је на крају повучен са 
ли цитације. Дојми се да је предочени епилог ишао 
на руку заговорницима тврдње да је судбоносним 
венчањем 1900. незадрживо започео суноврат дина-

и бео градског округа”.78 Уз хаљину је ишао и дуги 
бели вео који је за главу био причвршћен брили-
јан тском тијаром. Расположиви подаци не нуде ја-

78   „Краљево венчање”, Српске новине 165, 25. јул 1900, 1; Catalogue of 
Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga of Servia, 8, lot 61; 
А. Столић, н. д., 104–105.

79   Наведено према: С. Рајић, н. д., 288, нап. 170.
80   А. Столић, н. д., 102–103, нап. 229.

Милан Јовановић, Венчана фотографија краља 
Александра и краљице Драге, снимак испред улаза у двор, 

1900, при дну аутографи краљевског пара и датум
17. IX 1900. (Библиотека града Београда,

Завичајно одељење, БГБ ЗО Ф-II-78, инв. бр. 55)
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ром на његово врсно познавање средњовековне 
уметности и употребу појединих мотива, попут ме -
даљона са двоглавим орлом, који се понављају и на 
Хиландарском барјаку, везеном у част посете Алек-
сандра Обреновића Светој Гори 1896. године.84 Ме -
ђутим, испоставиће се да је нацрт костима израдио 
Владислав Тителбах (1845–1925), илустратор, про-
фесор цртања, декоратер позоришних комада и 
неуморни прегалац у истраживању средњовековне 
ор наментике и српске етнографске баштине, који 
је од краљице Драге такође добио поруџбину да 
састави каталог са мотивима пиротских ћилима.85 
Његово ауторство потврдио је часопис Српска ве-
зи ља, који уједно открива да је израда одежде пове-
рена београдској терзијској радњи Светислава Љ. 
Костића.86 

И опис краљичиног костима познат нам је по-
средством периодике, то јест написа објављеног у 
листу Штампа уочи саме аукције, исувише при-
јемчивог да бисмо га мимоишли: „Право музејско 
парче ретке савршености то је државно гала одело 

стије Обреновић, због чега је и сам одевни предмет 
поистовећен пре са „мртвачким покровом” него са 
свадбеним рухом.81 

Девет пута већи износ остварен је за владар-
ску одежду дизајнирану по узору на одоре сред њо-
вековне српске властеле, а на основу предложака 
са фресака.82 У питању је усамљени случај увође ња 
владарског костима који је у Србији нововеков-
ног периода држао примат све до крунисања кра-
ља Пет ра I 1904. и пројектовања за ту намену по-
себног крунидбеног одела по нацрту Михаила Вал-
тровића.83 И за рухо краљице Драге испрва се ми-
слило да носи Валтровићев ауторски печат, с обзи-

81   “Pathetic Auction: Queen Draga’s Wedding Dress Fetches £ 30”, West 
Gippsland Gazette, 31 January 1905, 6; „Оставина краљице Драге”, Вечерње 
новости 329, 28. новембар 1904, 3; Д. Вукелић, Аукцијски заборав, 11.
82   У изворима и литератури ово рухо се помиње под више назива 
(„властелинско одело”, „костим српске бољарке”, „српски костим”, „др-
жавно одело”), а нарочито протеклих двеју деценија постаје предметом 
шире критичке пажње истраживача, који су му приступали са разних 
позиција: у контексту реформи одевања и визуелне потврде владарског 
достојанства (M. Prošić Dvornić, Odevanje u Beogradu u XIX i početkom 
XX veka, Beograd, 2006, pos. 213; Д. Ванушић, „Дворски костим Данице 
Блазнавац из Музеја града Београда”, ГМГБ LV–LVI, 225–238; Ч. Васић, 
„Званична одела владара у Србији у XIX и XX веку”, у Између: култура 
одевања између Истока и Запада, ур. М. М. Менковић, Београд, 2012, 
31); изучавања уметничког веза у Србији XIX века (М. Витковић-
Жикић, Уметнички вез у Србији, Београд, 1994, 51–52); кроз улогу лук-
сузног одевног комада у политици репрезентације (K. Mitrović, “Luxury 
Dress: Costume and the Politics of Representation in 19th-Century Serbia”, у: 
Између: култура одевања између Истока и Запада, 45–46); с нагласком 
на археолошкој преради средњовековља (И. Борозан, „Између доказа 
и имагинације: уобличавање традиције и уметност у служби српске 
монархије XIX века”, у: Замишљање прошлости и рецепција средњег ве-
ка у српској уметности XVIII–XXI века, ур. Л. Мереник и др., Београд, 
2016, пос. 81); као неуспелом примеру читања епохе која се желела 
оживети (М. Радовановић, „Костимографски поглед на службено оде-
ло у Србији”, у: Службено одело у Србији у 19. и 20. веку, Београд, 2001, 
262–263); из угла спреге моде и националне идеје (И. Ћировић, „Изме ђу 
моде и нације: национални костим и репрезентација кнегиња и кра-
љица у Србији 19. века”, у: Држава и политике управљања: 18–20. век, 
ур. В. В. Крестић, Београд, 2017, пос. 288–291; А. Столић, н. д., 132–133); 
са аспекта отуђене и експатрисане заоставштине династије Обреновић 
(Д. Вукелић, Аукцијски заборав, пос. 11–12, сл. 2).
83   Ч. Васић, н. д., 32. 

84   М. Витковић-Жикић, н. д., 51–52. За опис и анализу Хиландарског 
барјака, најисцрпније у: В. Даутовић, „Династичка ктиторија и лична 
побожност Обреновића: даривање цркава богослужбеним предметима 
и утварима”, у: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и 
Европе, IV, Горњи Милановац, 2016, 107–108, 125–126, кат. бр. 19; И. Бо-
розан, „Произвођење традиције: Хиландар и српски монарси крајем 19. 
века”, у Осма казивања о Светој Гори, ур. А. Фотић, З. Ракић, Београд, 
2013, 255–303; такође у: Н. Макуљевић, „Однос Србије и Хиландара у 
XIX веку: студија из културне историје”, у: Осам векова Хиландара, ур. 
В. Кораћ, Београд, 1998, 149–150; М. Лазић, „Ктитори и приложници у 
српској култури 19. и почетком 20. века”, у: Приватни живот код Ср ба 
у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог свет-
ског рата, прир. А. Столић, Н. Макуљевић, Београд, 2006, 651–652.
85   В. Тителбах, Српски вез 2, Београд, 1900; А. Милићевић-Луњевица, н. 
д., 140–141; Д. Ванушић, н. д., 234.
86   Српска везиља 2, фебруар 1903, 11. О животу и професионалном раду 
Владислава Тителбаха у: П. Ж. Петровић, „Живот и рад Владислава Ти-
телбаха”, предговор у: В. Тителбах, Аквареле и цртежи, Београд, 1931, 
3–5; Ј. Трајков, „Рад Владислава Тителбаха на истраживању и пред ста-
вљању српског културно-историјског и етнографског наслеђа”, Корени: 
часопис за историографију и архивистику 7 (2009), 23–29.
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са златним и сребрним везом и капица, сва од зла-
та, украшена рубинима, сафирима и бисером, и по-
стављена белом свилом.”87

Одевање у стилу историзма било је увелико пра-
к тиковано на дворовима у другој половини XIX и 

краљичино, које је она облачила и носила при сви-
ма званичним пријемима. То је одело историски 
верно кроју, изради и накиту свечаних тоалета, које 
су носиле српске племићке даме у XIV–ом столећу. 
Преко богатим везовима украшене доње хаљине 
од беле свиле пада огртач од пурпурног сомота. 
На широкој бордури, између сребрних арабесака, 
израђени су двоглави бели орлови. Овом свечаном 
и дивном оделу припадају још један пурпуран појас 

87   „Заоставштина краљице Драге у Лондону”, Штампа 314, 13. новем-
бар 1904, 2.

Милан Јовановић (?), Краљица Драга у владарској 
одежди (Архив Србије, инв. бр. ПO 66:79)

Милан Јовановић, Краљица Драга у националном 
костиму, 1902. (Историјски музеј Србије,

инв. бр. Ф-5009/3)
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на чина декорације у градској култури Балкана и 
индикатора високог статуса.88 Сличне одевне ком-
бинације, само у сведенијој и модернијој варијанти, 
су по краљичиној жељи носиле дворске даме и су-
пруге ордонанс-официра.89 

Немили утисак који је на гро савременика по-
тоњих Обреновића оставио призор Драге Машин 
у невестинској хаљини нису на концу амортизова-
ле све побуде и надања полагана у „властелинско 
одело”, чију је даљу судбину одредио аукцијски че-
кић. Осим свилене хаљине и пурпурног огртача, у 
приватном поседу новог власника, извесног госпо-
дина Фулера (Mr. Fuller), нашли су се и пратећи 
еле менти, захваљујући којима је читава костимна 
целина и остварила износ од „прихватљивих” 270 
фунти.90 То су у византијском маниру изведени по-
јас, са украсним компонентама од штраса, поз ла-
ћена дијадема (нотирана у новинском напису као 
„капица”) украшена рубинима, тиркизима и би се-
рима, на коју се надовезивала бела свилена марама.91 
Овакво идејно решење владарске одежде упад љи-
во асоцира на петоделни балски костим Дани це 
Бла знавац, супруге ордонанс-официра Воји слава 
Блазнавца, који се чува у Музеју града Бео града.92 

почетком XX века, те није од српске краљице начи-
ни ло неког нарочитог „трендсетера”. Један од нај-
илу стративнијих примера у прилог изреченог јес-
те чувени костимирани бал у санктпетербуршком 
Зим ском дворцу 1903. који је оживео свет бољарске 
и допетровске Русије, чији су учесници били члано-
ви руске царске породице и аристократије. Више 

од удовољења естетским потребама и повиновања 
модном крику, костим који је на српски двор увела 
Драга Обреновић служио је за промовисање имиџа 
прве краљице Српкиње на трону после кнегиње 
Милице – владарке на коју је тако жарко желела да се 
угледа. Пожељну слику „наше-горе-лист” краљице 
требало је да дочара и избор раскошних материјала 
и техника, пре свега златовеза као традиционалног 

88   K. Mitrović, Predstava luksuza u srpskoj vizuelnoj kulturi sredinom 19. 
ve ka, 95–99. О техници златовеза, такође у М. Витковић-Жикић, н. д., 
64–65, 89.
89   А. Милићевић-Луњевица, н. д., 141; Љ. Крстић-Поповац, Београђанка 
XIX века, каталог изложбе, Београд, 2001, 10, 39; Б. Петровић и др., 
Му зеј града Београда: 1903–2003, Београд, 2003, 172; Д. Ванушић, н. д., 
230–231.
90   “Draga’s Jewels: Relics of a Tragedy Sold at Christie’s”, Evening Express and 
Evening Mail, 9 December 1904, 4; “Queen Draga’s Jewels: Czar’s Wedding 
Gift Knocked Down for £ 480”, The New York Times 17.151, 22 December 
1904, 8; Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen 
Dra ga of Servia, 8, lot 62.
91   „Продаја ствари краљице Драге у Лондону”, Политика 282, 23. окто-
бар 1904, 2; „Заоставштина краљице Драге у Лондону”, Штампа 314, 
13. новембар 1904, 2.
92   Д. Ванушић, н. д., 231–235, сл. 4–5, 8.

Николај II Романов у костиму цара Алексеја I 
Михајловича и Александра Фјодоровна у костиму 

царице Марије Иљиничне
(репродуковано у: Альбом костюмированного бала

в Зимнем дворце в феврале 1903 г., С.-Петербург, 1904)
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Попис каталошких јединица

Драга Обреновић

1. Венчана тијара
А. Е. Кехерт (A. E. Köchert)
Око 1900, Беч, Аустроугарска монархија
Сребро, брилијант, фасовање
Поклон краља Александра Обреновића
Продата на аукцији у „Кристију” 1904. за 1.220 £; 
Купац Џ. Мојлан Џонс (J. Moylan Jones)
* На фотографији је детаљ са портрета краљице 
Дра ге који потписује Милан Јовановић 

2. Бразлетна са кабошон-смарагдима
и брилијантима
Крај XIX века 
Злато, смарагд, брилијант, фасовање, цизелирање
Свадбени поклон од руског цара Николаја II 
Романова
Продата на аукцији у „Кристију” 1904. за 480 £; 
Добитни лицитанти господа Драјсон (Drayson)

3. Персијски Орден Сунца (Nešân-e Âftâb /  
) I степена

Крај XIX века 

***
Често, када се предмети намерно униште, загубе 

или – као у случају драгоцености краљице Драге 
– постану предмет трговине и аукцијске продаје, 
они због саме те чињенице добију на значају, и чи-
ни се да сазревање пуне свести о њиховим исто-
ријско-уметничким вредностима долази тек када се 
нађу изван нашег културног домашаја.93 Тада им се 
неретко придода и митска димензија, скопчана са 
ишчекивањем да ће се кад-тад, макар и волшеб но, 
појавити у нечијој витрини – можда ближој него 
што бисмо могли да претпоставимо – или пак као 
но ва аукцијска партија, кадра да подстакне шири 
инте рес за евидентирање и повраћај заборављених 
до бара од националног значаја. Важније од ишче-
ки вања тако оптимистичног сценарија, да би исти 
иоле имао смисла, јесте разумети и изнова критич-
ки промишљати о разлозима отуђења и измештања 
баштинских трагова из изворног контекста, како би 
се превенирали слични епилози.

1

93   Уп. Д. Вукелић, Аукцијски заборав, 17.
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Добитни лицитанти господа Драјсон (Drayson)
* На фотографији је примерак у бившем власништву 
књагиње Милене, а припада истој варијанти ордена 
чији је носилац била краљица Драга, Народни музеј 
Црне Горе, инв. бр. МКН ОДЛ 1389

5. Венчана хаљина краљице Драге
Око 1900.
Сатен, свила, позлаћене нити, чипка, штрас, 
златовез, кројење, шивење
Понуђена на аукцији у „Кристију” 1904.
Процењена на 100 £; постигнута цена 30 £;
Лицитант г. Холдсворт (Mr. Holdsworth)

Сребро, брилијант, ковање, емајлирање
Поклон од персијског шаха Музафера ад-Дина
Продат на аукцији у „Кристију” 1904. за 115 £;
Купац Катберт Вилкинсон (Cuthbert Willkinson)
* Фото: http://www.najafcoins.com/Images/o7677.jpg 
(уз допуштење администратора)

4. Османски Орден Шефката (Şefkat Nişanı)
I степена (специјална израда)
Крај XIX века
Злато, сребро, брилијант, рубин, ковање, 
емајлирање
6 х 6,7 цм; звезда 9,8 х 9 цм, ширина ленте 8 цм
Поклон од султана Абдула Хамида II
Продат на аукцији у „Кристију” 1904. за 150 £;

3
4
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7. Привезак и минђуше (део накита уз владарску 
одежду)
Радионица домаћег мајстора (?)
Око 1900.
Злато, бисер, драго камење, цизелирање, фасовање
Продати на аукцији у „Кристију” 1904. за 70 £;
Купац Маркози (Marcosi)
* На фотографији су детаљи са профилног фотограф-
ског портрета краљице Драге у владарској одежди, 
аутор Милан Јовановић 

Скраћенице

АС – Архив Србије 
АСАНУ – Архив Српске академије наука и уметно сти
ГМГБ – Годишњак Музеја града Београда, Београд
ЗИМС – Зборник Историјског музеја Србије, Београд
ЗМПУ – Зборник Музеја примењене уметности, Београд
ЗФ – Збирка фотографија (Архив Србије)
ПМС – Фонд Председништво Министарског Савета (Ар-
хив Србије)
ПО – Фонд Поклони и откупи (Архив Србије)
РТС – Радио телевизија Србије
СРЈ – Савезна Република Југославија

6. Владарска одежда (властелинско одело) 
Терзијска радња Светислава Љ. Костића 
Нацрт: Владислав Тителбах
Око 1900, Београд
Сомот, свила, позлаћене и сребрне нити, штрас, 
златовез, шивење, прошивање 
Пратећа дијадема: позлаћена бронза, кабошон-
рубин, тиркиз, бисер
Продат на аукцији у „Кристију” 1904. за 270 £;
Купац г. Фулер (Mr. Fuller)

6

7
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Пети том вербално-визуелне грађе Обреновићи у 
музејским и другим збиркама Србије и Европе V у из-
дању Музеја Рудничко-Таковског краја приредили 
су Александар Марушић и Ана Ранковић. Устаљени 
поступак селектовања и структуралног пласирања 
вербалне и визуелне грађе о династији Обреновић 
допринео је њиховој прегледности и пријемчиво-
сти, који су, у складу с важећим постулатима музе-
олошке доктрине, смештени у јединствени хабитус 
културе и политике најистакнутије српске деветна-
естовековне породице. 

Представљени артефакти заведени су у повесни-
цу у духу времена њиховог настанка, и као битни 
агенти сазнања брижљиво су анализирани с идејом 
деконструкције, обликовања и организације динас-
ти чког и укупног друштвеног живота у Србији то  -
ком 19. века. Разнолики извори нису пласирани као 
пуки представници, него су понуђени као неизо   -
ставни топоси прошлости. Стога уредници овог то-
ма савременим истраживачима нуде обиље актив  -
них агената потенцијалног сазнања, и тако из го   ди-
не у годину утврђују схему знакова тоталне исто-
рије.

Извори су постављени као визуелно-вербални 
стереотипи који нормирају наше запажање, и чине 
га проширеним сазнањем о афектима и ефектима 
ди настичких топоса. Заузимање савременог става о 

про шлости подразумева прихватање грађе, особито 
ви зуелне, као отвореног комуникационог знака који 
води разумевању чулних и духовних вредности.

Сходно изнетим претпоставкама накнадног ту-
мачења, истраживачи су понудили богату грађу, од 
које су многи делови први пут представљени кри-
тичкој јавности. Најсложенију тематску целину чи-
не радови који се фокусирају на дела примењене 
уметности. Прилог Пропаганда династије Обрено-
вић на предметима из Збирке керамике, порцелана 
и стакла Музеја примењене уметности је значајан 
са становишта анализе свакодневних предмета, ко-
ји су поред употребне вредности имали и важно 
ме сто у систему владарске репрезентације на двору 
Об реновића. Истовремено, представљени предмети 
указују на развој и модернизацију српског друштва у 
целини. Фабрике стакла и других употребних пред-
мета потврђују стратешки развој српске државе то-
ком њене еманципације у односу на увоз робе из 
во дећих европских центара. 

Прилог Престони крст из Шумадијске епархије: 
дар кнеза Милоша Обреновића говори о форматив-
ним ктиторским подухватима кнеза Милоша – па-
радигматски манифестован даривањем престоног 
крста манастиру Каленић. Кнез Милош је у свет лу 
владарске идеологије установио праксу задужби -
на рства дома Обреновића. Даривање великим ма-

Филозофски факултет у Београду
Одељење за историју уметности

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштовани, част ми је да Вам изнесем следећу 

рецензију
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нак. Минуциозна атрибуција изгубљене минијату  ре 
Таковски устанак Стевана Тодоровића потврди  ла је 
свезу уметничког, декоративног и значењског у про-
пагандном дејству артефаката династије Обре  но-
вић. Канонска представа Таковски устанак рекон-
текстуализована је и смештена у првобитни оквир 
– као последња сликана композиција албума, који 
су српски официри поклонили 1872. године кнезу 
Милану поводом његовог пунолетства. 

Значајан допринос расветљавању династичке 
ис торије представљају и два прилога из Музеја гра-
да Београда, који деконструишу културу јавних све-
чаности, систем алегоријских представа влада ју ће 
династије, и процес уобличавања споменичке кул-
туре. Прилог Гравире из Збирке Музеја града Београда 
у владарској идеологији Обреновића махом указује 
на литографије са догађајима из историје династије 
Обреновић, док је други прилог Приватни и јавни 
живот чланова династије Обреновић кроз предмете 
из Музеја града Београда посвећен је изузетно вред-
ним писмима кнегиње Љубице, из којих сазнајемо 
о деловању културних стратегија српске владарке 
Иза вела њене приватности (одевање, уметност...) 
разоткрива се и њена ангажованост која употпуњује 
сазнања о стратешком деловању појединих чланова 
владарске династије у раној фази постојања српске 
кнежевине.

Од посебног значаја је део петог тома посвећен 
владарским меморабилијама и представама Обре-
но вића похрањеним у иностраним збиркама и му-
зејима. Прилог Наталија Обреновић: из необјав ље-
не преписке прогнане краљице говори о владаркиној 
преписци са брачним паром Де Мишел. Из њених 
писама сазнајемо више о њеном приватном живо  ту, 
личној емоционалности и званичним деловањем. 
Прилог Династија Обреновић у јавним збиркама Бе -
ча II такође доприноси јаснијем сагледавању стра-
теги је приказивања владарског лика у визуелним 
ме  дијима. На фотографијама и новинским илу ст-

нас тирским центрима представљало је својеврсну 
стратегију династичке репрезентације у контексту 
хри  шћанства као државне религије. У склопу зна-
чаја представљања вредности мобилијара истиче се 
прилог Мобилијар Обреновића из београд ског Ста-
рог конака у манастиру Раковица. Репрезентатив-
ни салон двора Александра Обреновића, израђен у 
париским радионицама, сведочи о трансферу евро-
пске културе на српски двор, док накнадно преме-
штање салона у манастир Раковицу потврђује кон-
ти нуитет династичке културе сећања у сакралним 
просторима. 

О деловању дворских предмета династије Обре-
новић сазнаје се у прилогу Династија Обреновић 
у оставштини потомака Антонија Орешковића. 
Раз нолики кућни предмети (чаше, кутије...), од ко-
јих су многи маркирани династичким амблемима, 
све доче о снажној имплементацији владарских сим-
бола у дела примењене уметности. Поједина од њих 
анализирана су у прилогу Време и моје право: Обре-
новићи у збирци Срђана Стојанчева. Осим знаме-
ни тих литографија Анастаса Јовановића, представ-
љени су и популарни артефакти с ликовима Обрено-
вића (налепница за шибице...). Нарочиту вредност 
овом прилогу пружа представљање старих и ретких 
књига везаних за династију Обреновић тематиком, 
или што су обележене владарским монограмом, од-
носно потписом.

Албуми који су европски угледници поклањали 
дому Обреновића анализирани су и у прилогу Ди-
настија Обреновић у фондовима Народне библиоте -
ке Србије. Група аутора је прецизно пред ста ви ла изу-
зетно драгоцену и разнолику дина стичку заостав-
штину, похрањену у неколико фондова Народ не би-
блиотеке Србије, коју чине прокла мације, беседе, ра-
з  гледнице, фотографије и архитектонски планови.

У склопу доприноса вредности декоративних 
предмета сагледава се и прилог Трагом једне изгубље-
не минијатуре Стевана Тодоровића: Таковски уста-
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раци  јама представљени су многобројни портрети 
чла нова династије Обреновић у брижљиво исплани-
раним реторичким позама. Ови портрети се везују 
за старе обрасце конципирања владарског лика у 
портретној уметности. 

Прилог Баштински трагови Обрено вића у му-
зеј ским, архивским и библиотечким збирка ма Црне 
Горе бави се династичким предметима (новац, одли -
ковања, фотографије, одевни предме ти, писма...) и 
доприноси бољем разумевању исто рије по родице 
Обреновић. Овај исцрпан текст упо тпу њује и пре-
цизан каталошки део.

Приложени рукопис Отуђено наслеђе: аукцијс ка 
продаја драгоцености краљице Драге Обреновић у 
Кри стију 1904. године представља важан допринос 
очувању сећања на последње Обреновиће, и то са 
посебним акцентом на контроверзну личност кра-
љице Драге Обреновић. Велики труд уложен у ре-
кон  струкцију изгубљених меморабилија српске кра-

љи це крунисан је веома прецизним и добро струк-
турираним наративом, којим се употпуњује мо заик 
изгубљеног сећања на дом Обреновића.

Укупно гледано, у овом комплексном тому кор-
пуса о Обреновићима, јавности су понуђени систе-
матизовани извори у вербалној и визуелној форми. 
Класификована и обрађена грађа пружа основе по-
везивања историјског утицаја и садашње рецеп ције, 
и тако доводи у корелацију уметничко и исто ријско 
у циљу задовољења наших сазнања. 

С посебним задовољством, и на основу изенесе-
ног, рукопис књиге Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије и Европе V препоручујем за 
штампање у целовитом облику.

У Београду, 1. маја 2018.           доц. др Игор Борозан
Филозофски факултет

у Београду
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својим установама. Ова чињеница додатно добија 
на значају у светлу трагичних искустава везаних за 
ратове, државне и идеолошке ломове током XX века, 
а затим и преобликовање друштва, његове елите и 
посебно уништавање и развлачење културних до-
ба ра свих врста. Јавне и приватне збирке и колек-
ције неминовно су трпеле велике губитке, а презен-
товано сачувано наслеђе Обреновића зато изнова 
изненађује и открива нова места у коме се чува.

Пети том каталога посвећеног наслеђу династије 
Обреновић приказује нам писма, документа, штам-
пани материјал свих врста и намена, цртеже, затим 
ретке фотографије, потом ордене, медаље, намештај 
и као остале предмете за свакодневну употребу, али 
и династичку пропаганду. У питању је неговано на-
слеђе које се чува не само у установама културе и 
црквама Србије, већ је и део материјалне баштине 
простора Балкана и Европе и, што је можда много 
значајније, до сада мало познатог и заобилаженог 
појединачног идентитета људи са овог простора ко-
ји се материјализовао кроз приватне збирке и ко-
лек ције.

Континуирано објављивање каталога „ОБРЕНО-
ВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКАМА 
СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ” омогућило је сагледавање мно-

Каталог „ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУ -
ГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ V” наста вак 
је веома успешне вишегодишње праксе презен то-
ва ња предмета, фотографија, докумената и штам-
па ног материјала везаних за династију Обре новић 
из музејских, архивских, библиотечких и црквених 
фон дова, потом и приватних збирки са простора 
да на шње Републике Србије, али и Европе. 

Каталог објављује радове укупно 13 аутора који 
потписују 12 каталошких регистара из три установе 
културе у Србији, две црквене установе у Србији, 
две установе културе у Аустрији, десет установа 
културе у Црној Гори као и две приватне збирке из 
Србије односно 3 из иностранства.

Публикација „ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ 
И ДРУГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ V”, као 
и претходна четири тома овог репрезентативног ка-
талога, недвосмислено и истрајно потврђује жељу 
да се настави са објављивањем свих релевантних 
ма те ријалних трагова о јавном и приватном дело-
вању династије Обреновић, који се чувају на нај-
различитијим местима. Број и структура башти ни-
ка материјалног наслеђа Обреновића истовре мено 
осликава и време у коме су живели, епоху стварања 
и нововековног српског грађанског друштва са свим 

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштоване колеге,
Са великим задовољством прихватио сам предлог да напишем рецензију за публикацију

„ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ V” 
у издању Музеја рудничко-таковског краја из Горњег Милановца.

Упознавши се са уводним текстом, прегледом аутора и њихових радова, потом установа и појединаца
који чувају презентоване предмете и збирке, њиховим фотографијама и музеолошким описом,

као и дизајном каталога част ми је да Вам поднесем следећу

рецензију
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Истовремено овај подухват изучавања давно ми-
нуле прошлости постао је део незабилазне праксе 
конструисања актуелне садашњости савремене Ср-
бије, њене потраге за националним идентитетом 
али и проналажењем заборављених путева за по ве-
зивање са културним наслеђем Европе. Као и у свим 
другим случајевима чувања, изучавања и ин  тер пре-
тације материјалног наслеђа прошлости, бри га о 
разбацаној баштини династије Обреновић не   ми  но-
вно је превазишла уске музеолошке оквире, чи ме је 
постала један од показатеља која је то национал на 
традиција важна, незаобилазна и вредна труда за 
преношење у будућност. Тај процес исто вре  мено је 
постао и чин производње локалног, регио на лног, а 
пре свега националног културног идентитета.

Сагледавајући важност овог значајног и већ се-
ријског каталога, мишљења сам да публикација „ОБ-
РЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКА-
МА СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ V” заиста представља ве-
лики допринос проналажењу, проучавању и презен-
товању културне баштине Србије, која се нала зи у 
сопственој земљи, али и иностранству. Зато имам 
велико задовољство да Музеју рудничко-таков ског 
краја у Горњем Милановцу препоручим да пуб ли ка-
цију преда у штампу.

У Чачку, 20. априла 2018.             Др Милош Тимотијевић, 
историчар, музејски саветник, 

Народни музеј Чачак

гих димензија живота и рада Обреновића и људи 
који су са њима долазили у контакт. Формиран је 
веома богат и вишеслојан фонд акумулираног зна-
ња о нововековној Србији и постављени су високи 
стандарди за нова изучавања династије Обреновић и 
време у коме су деловали. Наиме, ова серија катало-
га представља посебан вид културних информаци-
ја, слојевитих и вишезначних, које се тек у овом 
облику презентације могу користити као поуздани 
извори и носиоци богатих знања о прошлости. Да-
ља научна истраживања, као и теоријска разматра-
ња везана за Обреновиће и епоху у којој су живели, 
добили су један значајан регистар музеалија на 
основу кога се могу стварати нови закључци и ту-
мачења. Проучавање целокупног контекста у коме 
су настала ова културна добра, као и поруке коју 
носе, истовремено је нераскидиво везан и за уста-
нове које баштине презентоване предмете, њихов 
настанак, развој и политику стварања колекција. 
Класиковањем предмета у серији каталога посве-
ћених Обреновићима отворено је једно до сада не-
познато истраживачко поље. Бележење и очитавање 
свих значења која следе из познавања материјала, 
облика и музеалности презентованих предмета у 
служби је семиотичке функције овог каталога, који 
отвара врата новом музеолошком поимању на с ле-
ђа, што је основни задатак стварања збирног фонда 
посвећеног династији Обреновић, комлексу баш ти-
не о којој се све до недавно мало знало.
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