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Књи га Сне жа не Цвет ко вић ВиладинастијеОбреновићуСмедереву до
пу ње на је вер зи ја ма ги стар ске те зе ко ја је од бра ње на 2007. на Оде ље њу 
за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
На слов књи ге, по ја шњен и ка сни је у тек сту (стр. 19) ја сно нам ста вља до 
зна ња ка кав је аутор кин угао по сма тра ња ви ле ди на сти је Обре но вић у 
Сме де ре ву. Ова квим име но ва њем свог пред ме та ис тра жи ва ња, до шло се 
до мо гућ но сти пре ва зи ла же ња по мет ње иза зва не че стим про ме на ма на
зи ва ви ле (од Краљевогдвораусмедеревскомвинограду, па до по след њег 
из 1997. ка да је ви ла озна че на као Златнибрег). Од би ја ју ћи ње но ви ђе
ње као ста тич ног сим бо ла аутор ка је де фи ни са ла ви лу као пул си ра ју ћи 
фе но мен, покретни знак ко ји је се ме ња и тран сфор ми ше у вре ме ну и 
за ви сно сти од дру штве ног окру же ња (стр. 132).

та кав при ступ ни је зна чио не га ци ју исто риј ског по сто ја ња ви ле. На
про тив, ви ла у Сме де ре ву са свим осо бе но сти ма пра вог летњегдвора (стр. 
191) у пе ри о ду ин тен зив ног бо рав ка кра ља алек сан дра у ви ли (1900–1903) 
по ста је збир ни цен тар ма те ри јал не кул ту ре у кон тек сту ње не исто риј
ске тран сфор ма ци је1 (Кне же ви на Ср би ја, Кра ље ви на Ср би ја, Кра ље ви на 
Ју го сла ви ја, СФрј, Срј , ре пу бли ка Ср би ја). аутор ка пра ти на ста ја ње и 
функ ци о ни са ње ви ле кроз исто риј ске пе ри о де, са по себ ним освр том на 

1 J. adamson, the Making of the ancienregime Court 1500–1700, the Princely Courts 
of europe, ritual, Politics and Culture Under the ancien régime 1500–1750, ed. by 
J. adamson, London 2000, 7–41
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до ба бо рав ка кра ља алек сан дра Обре но ви ћа у ви ли (1900–1903). та ко је 
ви ла са глле да на као трај ни (надправ ни) то пос Обре но ви ћа.

исто вре ме но ви ла је би ла пред мет стра те ги је де ло ва ња, са мо ре пре
зен та ци је и иде о ло шког учи та ва ња Обре но ви ћа у XIX, као и ју го сло вен
ских и срп ских вла да ју ћих ели та у XX ве ку. про це си је, ри ту а ли це ре мо
ни је, по на ша ња, мен та ли те ти, иде о ло ги је, со ци јал не аген де, ви зу ел ни 
пред ме ти… по ста ју ин тер ко му ни ка циј ски ен ти те ти ко ји уоб ли ча ва ју је
дан фе но мен и као по сле ди цу ре фе рент но ука зу ју на мо нар ха,2 вла да ју ће 
ели те, као и др жа ву на по слет ку. На чин њи хо вог раз от кри ва ња аутор ка 
нам је не се бич но пру жи ла на увид у увод ним по гла вљи ма. та ко су по
мо ћу ар хив ске гра ђе, ме мо а ри сти ке, ли те ра ту ре, пе ри о дич не штам пе, 
де ла ви зу ел не кул ту ре… скло пље не исто риј ске прет по став ке нео п ход не 
за на кнад ну ре кон струк ци ју функ ци о ни са ња ви ле (стр. 14–18).

Већ сам на слов нам ука зу је и на још јед ну бит ну вред ност књи ге. У 
ње му, аутор ка ис ти че да се ви ла ди на сти је Обре но вић на ла зи у са мом 
Сме де ре ву (иако је ви ла са гра ђе на не ко ли ко ки ло ме та ра ван гра да на 
де сној оба ли Ду на ва о че му нас и ви зу ел но оба ве шта ва ко ри сна кар та – 
сл. 001). На и ме аутор ка је ви лу ло ци ра ла у Сме де ре во не са мо на осно ву 
евен ту ал не ге о граф ске при пад но сти ви ле ур ба ном де лу гра да, већ је 
ука за ла на ду бљу по ве за ност ви ле и гра да.

пр во по гла вље књи ге ко је ко је но си на зив Обре но ви ћи и Сме де ре во 
екс пли цит но ука зу је на идеј не прет по став ке ко је су омо гу ћи ле да се ви ла 
ве же за Сме де ре во.Опи су ју ћи иде о ло шки, кул тур ни, вер ски, ди на стич ки, 
ге о граф ски и при вред ни зна чај Сме де ре ва од сред њег ве ка до XX ве ка, 
аутор ка је на по сре дан на чин ис та кла по тре бу за иде о ло шким при су ством 
Обре но ви ћа у Сме де ре ву. ефе мер ни спек та кли, не фор мал не шет ње, вер
ске це ре мо ни је у ко ји ма су до ми нант ну уло гу има ли пред став ни ци ди на
сти је не пре ста но су под се ћа ли ста нов ни штво да је град до мен вла да ју ће 
ди на сти је. та кав по глед, ко ји по ја шња ва ве зу ове ди на сти је и Сме де ре ва 
омо гу ћио је да се и ви ла као нај ва жни ји ди на стич ки то пос у ре ги о ну сим
бо лич ки по ве же са гра дом , по ста ју ћи ње гов су штин ски део. Ви ла пре ста је 
би ти су бур ба ни ком плекс, и на сим бо ли чан на чин пу тем идеј ног упро
сто ра ва ња по ста је је дан од мар ка ци о них то по са Сме де ре ва.

На тим осно ва ма кон сти ту и са но је и сле де ће по гла вље књи ге под на
сло вом исто ри јат ви ле Обре но ви ћа у Сме де ре ву. аутор ка нам ука зу је 
на исто ри јат ви ле у Сме де ре ву, ко ји за по чи ње кон сти ту и са њем има ња 
и ви но гра да од стра не кне за Ми ло ша. Да ља ис тра жи ва ња су во ди ла ка 

2 К. Митровић, Топчидер,ДворкнезаМилошауТопчидеру, Београд 2008, IX–XV
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за кључ ку да је ви ла у фор мал ном сми слу кон сти ту и са на за вре ме кне за 
Ми ха и ла, ка да она по при ма кон ту ре са ло налет њи ков ца. Ко нач но про
ши ре њем по сто је ћег објек та, ви ла за вре ме кра ља алек сан дра до би ја 
свој ко нач ни де вет на е сто ве ков ни из глед. На и ме ар хи тек та Јо ван ил кић 
до дао је 1897. по сто је ћем лет њи ков цу две ис ту ре не ку ле, та ко за о кру
жив ши лет њи ко вац ко ји је са да и фор мал но мо гао да по др жи струк ту ру 
двор ске ре зи ден ци је. Осо би ту за ни мљи вост пру жа по да так да је про је
кат над град ње као и це ло куп но над гле да ње уре ђе ња ен ти ри је ра на се бе 
пре у зе ла кра љи ца На та ли ја (стр. 58), што обо га ћу је по сто је ће по став ке 
ве за не за број не кул тур не до при но се кра љи це На та ли је у до ме ну срп ске 
ви зу ел не и ма те ри јал не кул ту ре XIX ве ка.

Сле де ће по гла вље на сло вље но Двор ски ком плекс из ме ђу оста лог до
но си по дроб ну ана ли зу ар хи тек ту ре ви ле из вре ме на град ње по над зо
ром Јо ва на ил ки ћа 1897. На кон ис црп не де скрип тив не ана ли зе ар хи
тек стон ске шкољ ке ви ле, аутор ка по себ но ис ти че да је ви ла грађeња у 
швајцарскомстилу(alpinechalet). На и ме нео кла сич но фа сад но плат но 
обо га ће но је дрвенимелемнтиманазабатимабалкона,надподрумским
ицентралнимвестибилом,каоинафасади (стр. 71). та ко је стил ска про
чи шће ност ви ле као од ли ка при хва та ња европ ских узо ра у ар хи тек ту
ри до пу ње на сво је вр сном ру стич ном на до град њом ре лак си ра ју ћи та ко 
стро ги кла си ци зам фа са де. У истом по гла вљу на осно ву Пописаинвента
раиз1903. опи сан је и ен те ри јер дво ра. ана ли за ин вен та ра ука зу је да су 
про сто ри је на спра ту би ле при ват ног ка рак те ра (спа ва ће со бе вла да ра и 
вла дар ке…), док су про сто ри је у при зе мљу има ле од ли ке јав ног про сто ра 
(са лон…) и слу жи ле су у ре пре зен та тив не свр хе ка кви су при је ми, бан ке
ти… Увид у ин вен тар го во ри да су про сто ри ја ма до ми ни ра ли пи рот ски 
ћи ли ми. Схва ће ни као оте ло тво ре ње на род ног ду ха пи рот ски ћи ли ми 
ја сно ука зу је да је ен те ри јер про сто ра слу жио да на ви зу е лан на чин ис
ка же то ли ко по тен ци ра ну народност и мистичну ве зу по след њих Обре
но ви ћа и на ро да. та ко ђе нам при каз на ме шта ја ко ји се на ла зио у ви ли 
на пла сти чан на чин ука зу је на со ци јал ну и ста ту сну и ка те го ри јал ну ди
фе рен ци ја ци ју ко ја је по сто ја ла у окви ру мен тал ног али и ма те ри јал ног 
де фи ни са ња ста нов ни ка ви ле. та ко је краљ алек сан дар спа вао у кре ве ту 
са бал да хи ном, док је кра љев пр ви ађу тант но ћи вао у ме тал ном кре ве ту. 
аутор ка нам исто вре ме но пре ко про сто ра у ко јем су кра ља алек сан дар 
и кра љи ца Дра га жи ве ли из но си и рет ко зна не по дат ке ко ји нам до но се 
са зна ње о оста лим жи те љи ма дво ра. тим пу тем са зна је мо да су на дво ру 
по след њих Обре но ви ћа жи ве ли и ра ди ли кра љев се кре тар, ње го вр мар
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шал, двор ске го спо ђе… упот пу њу ју ћи мо за ич ку сли ку двор ског жи во та 
чи ји су но си о ци на по слет ку по ред су ве ре на и оста ли ње го ви жи те љи.

за вр шна под по гла вља до но се нам сли ку о пар ков ској це ли ни ком плек
са. ег зо тич на др ве ћа, ар ти фи ци ра не зе ле не по вр ши не, као и нај но ви ји 
стил ски при сту пи (нео ре не сан са, нео ба рок) у из град њи бу ко ли ке пеј
са жне ар хи тек ту ре јед ног ве ли чај ног вр та оли че ни у кри во ли ниј ским 
ста за ма и жар ди ње ра ма го во ре нам о по сто ја њу ис тан ча ног уку са ста нов
ни ка ви ле. исто вре ме но врт ука зу је на то да се двор ски ком плекс не мо
же са гле да ти изо ла ва но, с по де лом на згра де и зе ле не по вр ши не, већ да 
они у скла ду са но во ве ков ним дис кур сом по и ма ња од но са вр та и па ла те 
чи не је дан пер фор ма тив ни знак. У скла ду са та квим схва та њем аутор ка 
нам ука зу је и на за пис ко ји се на ла зио у окви ру двор ског ком плек са. На 
тај на чин са зна је мо да је двор ски ком плекс имао и сво је вр сну ри ту ал
ну функ ци ју бу ду ћи да су се пред овим за пи сом окон ча ва ле смедеревске
литије. из то га ја сно сле ди да се двор не мо же са гле да ти као јед но стран 
и стро го затворен про стор. ти ме до ла зи мо до јед ног ши рег и ко му ни
ка тив ни јег са гле да ва ња функ ци о ни са ња двор ског про сто ра.

У сле де ћем по гла вљу на зва ном Функ ци је дво ра са гле да на је ма хом 
при ват ност по след њих Обре но ви ћа. На и ме на кон мор фо ло шке ана ли
зе дво ра до шло се до ње го вог фе но ме но ло шког де фи ни са ња ко је је из вр
ше но уви дом у функ ци о ни са ње дво ра за вре ме по след њих Обре но ви ћа. 
при ват ни жи вот вла да ра у кон тек сту вла дар ских ре зи ден ци ја у окви
ру срп ске кул ту ре XIX пред мет је број них сту ди ја ко је су се у по след ње 
вре ме по ја ви ле у на шој сре ди ни.3 Упр кос те шко ћи одва ја ња при ват не 
од јав не уло ге вла да ра ус пе ло се ука за ти на гра ни цу ко ја де ли ова два 
по ља. На исти на чин и аутор ка књи ге ко ја је пред на ма де фи ни ше двор 
у Сме де ре ву пре вас ход но као лет њи ко вац, ме сто из ве сне при ват но сти 
по след њих Обре но ви ћа, про стор њи хвог одсуства из јав но сти (стр. 192). 
исто вре ме но је при ват ност Обре но ви ћа под ра зу ме ва ла и раз ли чи те 
ви до ве кул тур не кон зу ма ци је ко је су они спро во ди ли на дво ру у Сме
де ре ву. Кул ту ра те ла (кри кет, те нис, ку па ње…), кул ту ра по тро шње кроз 
не го ва ње лук су за (ужи ва ње у шам пањ цу…), кул ту ра ле пог (по зо ри шне 
пред ста ве, пор тре ти са ње кра ља алек сан дра и кра љи це од стра не Вла ха 
Бу ков ца) би ли су ре фе рен ти озна чи те љи по што ва ња ма те ри јал но сти и 

3 К. Ми тро вић, ДворкнезаМилошаОбреновића, у: при ват ни жи вот код Срба 
у девет на е стом ве ку, прир. а. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, Бе о град 2006, 261–301, 
а. Столић, Приватностуслужбирепрезентације–дворпоследњихОбреновића, 
у: исто, 331–358.
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кул ту ре ужи ва ња у окви ру ре пре зен та ци је по след њег вла дар ског па ра 
ди на сти је Обре но ви ћа.

Двор схва ћен као про стор јав не ре пре зен та ци је вла да ре ве су ве ре но
сти, али и као про стор би ро крат ског де ла ња имао је сво ју при ме ну и у 
функ ци о ни са њу дво ра у Сме де ре ву на кра ју ве ка. та ко нам аутор ка ука
зу је да су у дво ру при ре ђи ва не ауди јен ци је, као и ве ли ки бан ке ти (ро
ђен да ни вла да ра и вла дар ке…). Ове ве ли ке све ча но сти има ле су од ли ке 
стро ге хи је ра хи је ко ја је има ла свој вр ху нац у кон тро ли пред ста вља ња 
и по на ша ња вла да ња и ели те, на тај на чин пре тва ра ју ћи про стор дво
ра у со ци јалпо ли тич ко по ље са свим осо бе но сти ма ко је двор чи не по
зорницоммоћи. На исти на чин се мо гу са гле да ти и јав не бер бе гро жђа. 
Култ ви на у Сме де рев ском окру гу услед по год ног зе мљи шта и кли ме ни је 
остао без од го во ра вла да ју ће ди на сти је. по чев од кне за Ми ло ша па пре ко 
кра љи це На та ли је и кра ља алек сан дра по дру ми на има њу двор ске ви ле 
би ле су део при ват ног ужи ва ња вла да ра. исто вре ме но је и хе до ни зам чу
ла и ње го ве по ве за но сти са ло кал ном при вре дом био у функ ци ји гло ри
фи ка ци је ди на сти је, на шта ука зу је и чи ње ни ца да је кра љи ца На та ли ја 
1882. ор га ни зо ва ла тро днев ну јав ну бер бу гро жђа (стр. 122.). Јав на ин сти
ту ци о нал ност дво ра по твр ђе на је и функ ци о ни са њем као би ро крат ске 
уста но ве. Број ни де кре ти ко је је краљ алек сан дар из дао, по се те стра них 
де ле га ци ја, ми ни стар ска са ве то ва ња, го во ре о жи вој прав ној и по ли тич
кој уло зи кра ља алек сан дра у до ба ње го вог бо рав ка у Сме де ре ву.

прет по след њем по гла вљем озна че ним као Сме де рев ска ви ла и ви ле 
Обре но ви ћа у Ср би ји аутор ка по ре ди сме де рев ску ви лу са дру гим објек
ти ма слич ног из гле да и на ме не у Ср би ји у XIX ве ку. ти ме је ис так ну то 
да ви ла у Сме де ре ву, као лет њи двор са ње го вим при ват ним и ин сти ту
ци о нал ним спо јем ни је има ла узор у окви ру срп ске сре ди не.

по след ње по гла вље, чи ни се и и нај ин три гант ни је, и но си на слов 
Двор ски ком плекс по сле 1903. аутор ка нас на по чет ку по гла вља упо зна
је са кла сич ним по ти ра њем јед ног иде о ло шког то по са. На и ме на кон 
про ме не ди на сти је 1903., и до ла ска ди на сти је Ка ра ђор ђе вић на власт, 
ви ла у Сме де ре ву по ста је обје кат ли шен зна ча ја. На кон пре да је ви ле, 
и има ња по ро ди ци Оре шко вић од стра не кра љи це На та ли је, ви ла се 
по сред но услед не бри ге но вих вла сти по ступ но ру и ни ра ла. иако ни је 
из вр ше но кла сич но за ти ра ње ме мо ри је ко је би зна чи ло ру ше ње ста рог 
то по са од стра не но ве ди на сти је, двор у Сме де ре ву је де лио суд би ну не
ста ле ди на сти је.
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На кон Дру гог свет ског ра та ви ла је по ста ла пред мет ре пре зен та ци је 
вла де СФрј, са да под име ном Златнибрег,да би по том 1961. за по тре бе 
пре зен та ци је уче сни ци ма пр ве кон фе рен ци је не свр ста них у Бе о гра ду 
1961.до шло до ве ли ке обновевиле. У ту свр ху ан га жо ван је ар хи тек та Бо
ган Бо га но вић , ко ји је из вр шио обнову ви ле ства ра ју ћи од ста рог зда ња 
јед но за пра во но во ре ше ње, на ста ло на по сту ла ти ма мо дер ни стич ког 
кла си ци зма. исто вре ме но пре у ре ђе ње ен те ри је ра кон ци пи ра ју сли ка ри 
Ми о драг Б. про тић и пе ђа Ми ло са вље вић. за по тре бе ре пре зен та ци је 
они ће от ку пи ти стил ски на ме штај од углед них гра ђан ских по ро ди ца 
и на осно ву то га на чи ни ти но ви идеј ни про стор ви ле ко ји та ко по ста је 
ре пре зен та тив ни обје кат ре пу бли ке Ср би је. На по кон 1996. до ла зи до 
ре кон струк ци је ен те ри је ра од стра не ис то рисјког му зе ја Ср би је , ко ја и 
да ље фун цки о ни ше као ре пре зен та тив ни обје кат ре пу бли ке Ср би је.

Чи ни се да на кон ис црп них ана ли за ве за них за функ ци о ни са ње дво
ра у до ба Обре но ви ћа, по след ње по гла вље мо же би ти пред мет до дат
них ис тра жи ва ња. Чи ње ни ца да је Јо сип Броз ти то при мио пред сед
ни ка ин до не зи је ах ме да Су кар на 1956.у сме де рев ској ви ли мо же би ти 
до дат но кон тек сту а ли зо ва на. то се од но си и на по то ње ин тер вен ци је и 
упо те бе ви ле. Сва ка ко да се као пр ви про блем за ис тра жи ва ње отва ра 
чи ње ни цом да је ре жим СФрј на ста ром ди на стич ком то по су из гра дио 
за пра во но ви иде о ло шки обје кат. за бу ду ћу ана ли зу је и ин те ре сант на и 
по след ња ре кон струк ци ја ен те ри је ра из 1996. из ко је би от кри ли ка ква 
су би ла иде о ло шка и стру ков на ви ђе ња та да шњег тре нут ка, бу ду ћи да је 
сва ка ре кон струк ци ја го то во увек у су шти ни и но ва идеј на и фор мал на 
тво ре ви на. исто вре ме но, би јав ност за ни ма ло и ко је и на ка кав на чин 
до че ки ван у ви ли на кон рас па да СФрј, и да ли би ви ла као то пос ре пре
зен та ци је но вих по ли тич ких ели та мо гла за до би ти пре ро га ти ве псеудо
републиканског4лет њи ков ца. Ве ру је мо да би у не ком до пу ње ном из да њу 
књи ге ова пи та ња мо гла на ћи сво је од го во ре.

Крај књи ге до но си и при ло ге у окви ру ко ји се на ла зе дра го це ни по
да ци на ста ли на осно ву ана ли зе ко ји су пред ме ти аутен тич ни (из до ба 
Обре но ви ћа) а ко ји су део ка сни јих ку по ви на, као и пре пис из у зет но 
ва жног по пи са ин вен та ра дво ра у Сме де ре ву из 1903.

На кра ју при ка за књи ге тре ба ис та ћи да је књи га пи са на ко му ни ка
тив ним је зи ком, ко ји је при том по др жан од стра не из у зет но зна чај них 
фо то гра фи ја од ко јих по себ но тре ба ис та ћи но ви је сли ке ко је нам пру

4 J. revel. TheCourt, у: realms of Memory. the traditions, vol. I I , ed. by. P. nora, 
Columbia University Press 1992, 116–122.
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жа ју ви зу ел ни до каз по след њих адаптација ви ле и ње ног ен те ри је ра. На 
тај на чин де ло по ста је ви зу ел нове ра бал ни агенс ко ји ко ре спон ди ра на 
урав но те жен на чин са чи та о цем.

текст ко ји је пред на ма ули ва нам по ве ре ње, бу ду ћи да аутор ка и са ма 
ис ти че да су ње на ис тра жи ва ња за сно ва на на чвр стим те ме љи ма при
мар не гра ђе (стр. 54). Не ли бе ћи се да де кон стру и ше на сле ђе не исто ри
о граф ске гре шке, по пут оне да је у до ба кне за Ми ло ша за по че ла град ња 
ви ле (стр. 14), или пак оне из до ме на иде о ло шке ре ин тер пре та ци је кул
ту ре се ћа ња, где ука зу је да не сто ји тврд ња о Сме де ре ву као из ра зи то 
ан тиКа ра ђор ђе ви ћев ском гра ду, (стр. 192) аутор ка за у зи ма и кри тич ка 
опа жа ња (пи та ња) по пут чи ње ни це да ви ла у Сме де ре ву још увек ни је 
за шти ће на као кул тур но до бро (по сту пак је у то ку још од 1997, под над
ле жтвом ре пу блич ког та во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре – стр. 20).

та кав по сту пак јој је омо у ћио да успе шно ре ши про блем јед ног из у зет
но зах тев ног ис тра жи вач ког по сла ка ква је би ла ре кон струк ци ја функ
ци о ни са ња јед не ре пре зен та тив не ви ле у ра спо ну од два ве ка. по ну ђе
ни ре зул тат за сно ван на јед ном по у зда ном и стро го на уч ном дис кур су 
пре по ру чу је текст, и чи ни га не из о став ним у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма 
ве за ним за двор ску и ре пре зен та тив ну кул ту ру Ср би је XIX ве ка.
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