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Предговор

Ин те ре со ва ње за ли чност и дело Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа 
ко ин ци ди ра ло је с мо јим за по сле њем у сме де рев ском Му зе ју, за чије су 
по сто ја ње, испо ста ви ће се, он и ње го ве ко лек ци је од пре суд ног, го то во 
суд бо но сног зна ча ја. Пре у зи ма ње бри ге о збир ка ма у са ста ву Умет ни-
чког оде ље ња овог му зе ја де фи ни ти вно ме је усме ри ло на откри ва ње 
зна ча ја и уло ге ове ли чно сти у по ли ти чкој и кул тур ној исто ри ји Сме де-
ре ва. Ин вен тар не књи ге му зе ја уред но и бри жљи во у ру бри ка ма о по ре-
клу екс по на та бе ле жи ле су име Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, до 
тада за мене не по зна то. По сег ну ла сам за ли те ра ту ром, али су са зна ња 
из ње, по се бно кад је реч о за ви чај ној ли те ра ту ри, била из не на ђу ју ће 
скром на. Крат ка ин фор ма ци ја под на сло вом „При ват на збир ка Ми ла на 
Сто ји ми ро ви ћа Јо ва но ви ћа“ у књи зи Му зеј и с о ме ни ци кул у ре Сме е-
ре ва Ле он ти ја Пав ло ви ћа, као и много оп шир ни ји и на да хну ти пред го-
вор Бо жи да ра Ко ва че ви ћа у првом изда њу књиге Си лу е е с а ро  Бео-
ра а, сада већ бест се ле ра, пр вог пост ху мно пу бли ко ва ног књи же вног 

оства ре ња Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, биле су по ла зне осно ве за 
от кри ва ње мно го број них ра су тих са зна ња о овом по след њем сме де рев-
ском до бро тво ру, на изу зет но за ни мљи вом и плод ном истра жи ва чком 
путу ко јим сам се кре та ла. Пио нир ски по ку шај да се ја вно сти пре до-
че нај вред ни ји екс по на ти из бо га тих Сто ји ми ро ви ће вих ко лек ци ја, као 
и из бор нај вред ни јих књи га ко ји ма је да ри вао На род ну би бли о те ку у 
Сме де ре ву и део гра ђе из Исто риј ског ар хи ва у Сме де ре ву, била је ор га-
ни за ци ја излож бе „Уз дар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто ји ми ро ви ћу“ коју су 

. го ди не при ре ди ле сме де рев ске уста но ве кул ту ре: Музеј, На род на 
би бли о те ка и Ис то риј ски ар хив.



Усле ди ла су те мељ на истра жи ва ња ве за на за остав шти ну Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа у Умет ни чком оде ље њу Му зе ја у Сме де ре-
ву. Плод овог истра жи ва ња си сте ма ти зо ван је у ха би ли та ци о ном раду 

„Остав шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа у Умет ни чком оде ље-
њу Му зе ја у Сме де ре ву“ под мен тор ством му зеј ског са вет ни ка Вере Ри-
стић, ко јим ми је Ко ми си ја за виша стру чна зва ња у На род ном му зеју у 
Бе о гра ду у мају . го ди не у са ста ву: пред сед ник ко ми си је др Тат ја на 
Цвје ти ћа нин, про фе сор др Ми ро слав Ти мо ти је вић, члан и му зеј ски са-
вет ник Љу би ца Миљ ко вић, члан, до де ли ла струч но зва ње виши кус тос.

У нешто про ши ре ном и изме ње ном обли ку овај рад са изу зет ним за-
до вољ ством пре да јем на увид стру чној и ши рој ја вно сти са же љом да 
Ми лан Јо ва но вић Стојимировић заузме часно место у плејади српских 
дародаваца и колекционара и да вре дна умет ни чка дела која је го ди на-
ма са би рао нађу сво је ме сто у срп ској исто ри ји умет но сти.

По се бну за хвал ност за под стрек да овај рад на ста не у овом оби му и 
об ли ку изра жа вам го спо ђа ма Вери Ри стић и Љу би ци Миљ ко вић, и го-
спо ди ну Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу.

Нај ср да чни је се за хва љу јем ко ле ги ни ца ма које су ми по мо гле у при-
ку пља њу по да та ка и от кри ва њу мало по зна тих би о гра фи ја по је ди них 
умет ни ка: Cor ne lia Ko nig (Вој ни на ци о нал ни му зеј, Бу ку решт), Љи ља ни 
Лазић (Му зеј гра да Но вог Сада), Дра гој ли Жи ва нов (Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске, Нови Сад), Је ле ни Ме жин ски Ми ло ва но вић (Га ле ри ја , Бе-
о град), Ма ри ји Бу јић (Му зеј при ме ње не умет но сти, Бе о град), Ва лен ти-
ни Ба бић (Бал ка но лош ки ин сти тут , Бе о град), Ани Ми ло ше вић 
(На род ни му зеј у Сме де рев ској Па лан ци) и Ани ти Мар ко вић (Ре ги о-
нал ни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Сме де ре во). Симони Чупић 
захваљујем се на колегијалној подршци да овај рад буде публикован. 
Го спо ди ну Ра до сла ву Жики Ра ни са вље ви ћу нај то пли је се за хва љу јем 
на не се би чно усту пље ним, од ли чним фо то гра фи ја ма куће Ми ла на Ј. Сто-
ји ми ро ви ћа, по то њег На род ног му зе ја у Сме де ре ву. Јед на ку за хвал ност 
изра жа вам го спо ђи Зор ки Па па до по лос, Исто риј ском ар хи ву и На род ној 
би бли о те ци у Сме де ре ву на усту пље ним фо то гра фи ја ма Ми ла на Јо ва но-
ви ћа Сто ји ми ро ви ћа које умно го ме до ча ра ва ју пеј саж у коме се кре тао 
фор ми ра ју ћи сво је вред не исто риј ско уме тни чке ко лек ци је овај зна ме-
ни ти Сме де ре вац.

Снежана Цве ковић



Увод

Је згро фун ду са збир ки ко је се на ла зе у са ста ву Умет нич ког оде ље ња 
Му зе ја у Сме де ре ву по ти че из исто риј ско-умет нич ке остав шти не ко ју 
је у де це ни ја ма пре Дру гог свет ског ра та бри жљи во са би рао Ми лан Јо-
ва но вић Сто ји ми ро вић у сво јој род ној ку ћи у Сме де ре ву. Он је био пр-
ви сме де рев ски ко лек ци о нар „ком плек сног ти па“. Ње го ве ко лек ци је су, 
осим умет нич ким де лима, би ле бо га те и ар хе о ло шким и ет но ло шким 
пред ме ти ма, а у ве ли кој би бли о те ци по себ но ме сто за у зи ма ла је збир ка 
ста ре и рет ке књи ге. „Же лео је да све те сво је збир ке јед но га да на, по што 
их сре ди, по пи ше и опи ше, и кад се на у жи ва у њи ма, оста ви на ро ду. То 
се и до го ди ло, не што друк чи је не го што је он за ми шљао и на ме ра вао…“1 
На и ме, Сто ји ми ро ви ће ве збир ке су нај ве ћим де лом у са став Му зе ја до-
спе ле по сле рат ном кон фи ска ци јом ње го ве имо ви не, а де лом по ис пу-
ње њу те ста мен та . го ди не, ко ји је осим ле га та за ве шта ног Му зе ју 
под ра зу ме вао и да ри ва ње сме де рев ске На род не би бли о те ке са око пет 
хи ља да књи га. У ме ђу вре ме ну, је дан број пред ме та био је от ку пљен или 
до би јен на по клон од по ро ди це Сто ји ми ро вић. Усу дом, и пр ви сме де-
рев ски му зеј био је отво рен . го ди не упра во у ку ћи овог Сме де рев ца.

Ин те ре со ва ње за ста ри не Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић ис по љио је 
од нај ра ни је мла до сти, да би се оно вре ме ном про ду бљи ва ло и по ста ја ло 
ком плек сни је, сра змер но и по сло ви ма ко ји ма се ба вио и окол но сти ма у 
ко ји ма се на ла зио. За хва љу ју ћи мно го број ним по слов ним бо рав ци ма у 
ино стран ству, по зна ва њу ста рих срп ских по ро ди ца, не у мор ним оби ла-
сци ма ан ти квар ни ца, по знан стви ма, па и ме це нат ским од но сом пре ма 

  Б. Ко ва че вић, Пре  о вор, у: М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град 
, .



по је ди ним умет ни ци ма, до ла зио је у по сед вред них, чак и вр ло рет ких 
умет нич ких де ла. Одре ђе на умет нич ка де ла на ста ја ла су упра во за ње-
га, на ње го ву ини ци ја ти ву, а ак ти ван од нос пре ма исто ри ји умет но сти 
ис ка зи вао је и пи са њем тек сто ва из ове обла сти у ли сто ви ма „Вар дар“, 
ко ји је из ла зио у Ско пљу и бе о град ском „Но вом жи во ту“. Био је ме ђу 
пр вим и рет ким Сме де рев ци ма са раз ви је ним осе ћа њем да је гра ду са 
бо га тим кул тур но-исто риј ским на сле ђем нео п хо дан му зеј. У „Про гра му 
ра ди кал них ре фор ми ко је тре ба вре ме ном из ве сти у Сме де ре ву“, ко ји је 
на стао у вре ме из бо ра 1938. го ди не ка да је М. Ј. Сто ји ми ро вић иза бран за 

Народни музеј у 
Смедереву, око , 
позитив, Смедерево 
(фото и вл. Радослав 
Жика Ранисављевић)



на род ног по сла ни ка за срез По ду нав ски у име Ју го сло вен ске ра ди кал не 
за јед ни це, је дан од ци ље ва био је упра во осни ва ње му зе ја у Сме де ре ву.2

Иако до бро твор род ног гра да, за љу бље ник, бри жљи ви хро ни чар и 
по што ва лац ње го ве исто ри је, Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић, у де це-
ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та био је го то во за бо ра вљен у Сме де-
ре ву. Иван Сто ји ми ро вић, Ми ла нов брат, у пи сму у пу ће ном управ ни ку 
сме де рев ског Му зе ја, Ле он ти ју Па вло ви ћу, на пи сао је сле де ће: „Он је

  „Про грам ра ди кал них ре фор ми ко је тре ба вре ме ном из ве сти у Сме де ре ву“ 
чува се у ру ко пи сној оставшти ни М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа у Историјском архиву у 
Смедереву. 

Народни музеј у 
Смедереву, око , 
позитив, Смедерево 
(фото и вл. Радослав 
Жика Ранисављевић)



си ро мах мно го во лео Сме де ре во и пред од ла зак са овог све та, ње го ве 
су по след ње же ље на ме ње не Сме де ре ву, од но сно Му зе ју и Би бли о те ци 
у Сме де ре ву.“3

Од . го ди не у ло кал ном не дељ ни ку Сме е рев ска се  ми ца об ја вљен 
је низ тек сто ва о остав шти ни М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа у Му зе ју у Сме де ре-
ву.4 Из ло жбом „Уздар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто ји ми ро ви ћу“, ко ју су . 
године при ре ди ле сме де рев ске уста но ве кул ту ре, пр ви пут су јав но сти 
пре до че не му зеј ске ко лек ци је, као и ста ре и рет ке књи ге из би бли о те ке 
овог зна ме ни тог Сме де рев ца, и скре ну та па жња на ње го ву исто риј ску 
уло гу у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту  Сме де ре ва. На згра ди Му зе ја у 
Сме де ре ву  го ди ну да на по том, по ста вљен је брон за ни ме да љон са ли ком 
М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, као чо ве ка за слу жног за осни ва ње и са став збир-
ки овог му зе ја.5 Исто риј ски ар хив у Сме де ре ву при ре дио је . го ди не 
из ло жбу под на зи вом „Ка ра ђор ђе ви ћи и Обре но ви ћи у до ку мен ти ма 
Исто риј ског ар хи ва“ ба зи ра ну на Сто ји ми ро ви ће вој остав шти ни ко ју 
чу ва ова уста но ва.6 По том је На род на би бли о те ка у Сме де ре ву у сво јој 
еди ци ји За ве ш а ње об ја ви ла два ро ма на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми-
ро ви ћа: Лан че Сме е ре вац7 и Сува чесма.8 Из рукописне оставштине М. Ј. 
Стојимировића Историјски архив у Смедереву објавио је збирку прича 
под насловом Балкан Балканцима и ру е риче.9

  Пи смо, . април , Ру ко пи сна остав шти на М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа у Му зе ју у 
Смедере ву.

  С. Цвет ко вић, „М. Ј. Сто ји ми ро вић – За о став шти на у сме де рев ском Му зе ју“, 
Сме ерев ска се  ми ца, . децем бар ; фељ тон „Зна ме ни ти Сме де ре вац – Милан 
Јо ва но вић Сто ји ми ро вић“, Сме е рев ска се мица, . ок то бар  – . ја ну ар .

  Отисак портрета Милана Јовановића Стојимировића са његовог надгробног 
споменика у Београду, дело вајара Перише Милића, са дозволом господина 
Душана Пападополоса, скинуо је вајар Зоран Кузмановић и потом донаторски за 
Музеј у Смедереву одлио у својој ливници „Кузман“.

  З. Миљ ко вић, Ка ра ђор ђе ви ћи и О ре но ви ћи у о ку мен и ма Ис о риј ско  ар хи ва, 
ката лог из ло жбе, Историј ски ар хив у Сме де ре ву, Сме де ре во .

  М. Ј. Сто и ми ро вић, Лан че Сме е ре вац, Сме де ре во .
  М. Ј. Сто и ми ро вић, Сува чесма, Смедерево .
  Милан Јовановић Стоимировић, Балкан Балканцима и ру е риче, Историјски 

архив Смедерево, Смедерево .



Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић
и ње го ва уло га у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту 
Југославије и Сме де ре ва

Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић ро ђен је у Сме де ре ву . го ди не у Ста-
ро цр кве ној ма ли, у оно вре ме ној ули ци Ка ме ни ти пут, да на шњо ј у ли-
ци Ан те Про ти ћа. Ње гов отац Све то зар био је опан чар, а мај ка Је ле на 
до ма ћи ца, ро дом из ста ре по ро дич не за дру ге Сто ји ми ро ва ца. Ра но је 
остао без оца, те га је при хва тио ујак, др Ду шан Сто ји ми ро вић, чу ве ни 
бе о град ски не у роп си хи ја тар, чи је је пре зи ме из за хвал но сти до дао свом 
пре зи ме ну по оцу. Основ ну шко лу је за вр шио у Сме де ре ву, Гим на зи ју је 
та ко ђе по ха ђао у Сме де ре ву, а за вр шио је у Бе о гра ду, где ће ка сни је и 
ди пло ми ра ти на Прав ном фа кул те ту.10

Ње го ву рад ну би о гра фи ју обе ле жио је низ од го вор них по сло ва: глав-
ни са рад ник ли ста „Са мо у пра ва“ (Бе о град, – ), осни вач и уред ник 
ли сто ва „Сме де рев ски жур нал“ (Сме де ре во, . и – ) и „Ре ви“ (Сме-
де ре во, ), до пи сник оде ље ња за штам пу при Ми ни стар ству ино стра-
них де ла у Бер ну ( – ) и Бер ли ну ( ), до пи сник Цен трал ног прес-
би роа у Ско пљу ( – ), осни вач и уред ник ли ста „Вар дар“ (Ско пље, 

– ), уред ник и ди рек тор „Са мо у пра ве“, ди рек тор но вин ске аген ци је 
„Ава ла“ (Бе о град, – ).

Иза бран је за на род ног по сла ни ка за срез По ду нав ски на из бо ри ма 
у Сме де ре ву, . го ди не, на ли сти Ју го сло вен ске ра ди кал не за јед ни-
це. Овај ње гов по ло жај ће се ве о ма по зи тив но од ра зи ти на кул тур ни 
жи вот Сме де ре ва кроз за у зи ма ње за очу ва ње кул тур не ба шти не гра-
да. Та ко је на ње го ву ини ци ја ти ву у пар ку у цен тру Сме де ре ва по ста-
вље на би ста Ди ми три ја Да ви до ви ћа, дело сло ве нач ког умет ни ка Лој за 
До ли на ра, а по во дом сто го ди шњи це од смр ти пр вог срп ског но ви на ра. 

  Б. Ко ва че вић, Пре  о вор, у: М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град 
, .



За об но ву Сме де рев ске твр ђа ве до би је но је че ти ри сто ти не хи ља да ди-
на ра11. У Про гра му ра ди кал них ре фор ми ко је тре ба вре ме ном из ве сти 
у Сме де ре ву, на три стра не ку ца ног тек ста, у че тр де сет и се дам та ча-
ка, из ме ђу оста лог, на бро ја но је сле де ће: по тре ба за по ди за њем мо ста 
на Је за ви, зи да ње же ле знич ке ста ни це на по год ни јем ме сту, по ди за ње 
при ста ни шта у ин ду стриј ском кра ју, фор ми ра ње му зе ја, кон зер ви ра ње 
Сме де рев ске твр ђа ве и уре ђе ње Ка ра ђор ђе вог бр да. На по ме ни мо и то да 
је Сто ји ми ро вић још . го ди не као ди рек тор и уред ник „Сме де рев ског 
жур на ла“ упу тио апел Ми ни стру вој ном, да се му ни ци ја из Сме де рев ске 
твр ђа ве што пре из ме сти „јер она у ње му пред ста вља јед ну ка та стро фал-
ну опа сност по ми ли о не на ше имо ви не као и по хи ља де жи во та сме де-
рев ских гра ђа на“, он да ље пи ше: „што пре из ба ци ти му ни ци ју из гра да, 
но си ти је где јој је ме сто: за тим усту пи ти град Сме де ре ву и ди ћи у ње-

  Историјски архив Смедерево, Фонд Милана Јовановића Сто ји ми ро вића, Градско 
поглаварство града Смедерева, бр. , . март .

Паоло Виети-Виоли
План за уређење 
Смедеревске тврђаве, 
цртеж/папир, , 

 ×   цм, сигн, д. д. лат. 
. . .  
 ,   

. , инв. бр. 



му јед но мо дер но спорт ско 
игра ли ште, со ко ла ну, по ље 
за фуд бал, те нис и кра ће тр-
ке.“12 Та ко је на ње го ву ини-
ци ја ти ву . ју на . го ди не 
Сме де рев ски град по се тио 
чу ве ни ми лан ски ар хи тек та, 
Vi et ti-Vi o li, струч њак у про-
јек то ва њу спорт ских те ре на 
и игра ли шта, ка ко би на пра-
вио план за уре ђе ње Сме де-
рев ске твр ђа ве. У свом Днев-
ни ку – , Сто ји ми ро вић 
је за бе ле жио: „За тим смо ја и 
Vi o li-Vi et ti, об и шли сав Сме-
де рев ски град. Он је био за-
до во љан. Ка же ми да би се 
у Гра ду мо гло по ста ви ти и 
тр ка ли ште за коњ ске тр ке, 
и ста ди он за па ра де итд., и 
фуд бал ско игра ли ште, и два 
игра ли шта за те нис, и по зо-
ри ште под ве дрим не бом“.13

По сре до вао је . го ди не из ме ђу ко па ни ча ра Ми ха и ла Не сто ро ви-
ћа-Алек си је ви ћа и Цр кве ног од бо ра у Сме де ре ву у ве зи са из ра дом мо-
ну мен тал ног ико но ста са за храм Све тог Ге ор ги ја у Сме де ре ву.14 Ме ђу 
до ку мен ти ма М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа ко је чу ва На род на би бли о те ка у Сме-
де ре ву на ла зи се и до ку мен та ци ја у ве зи са из ра дом жи во пи са у хра му 
Све тог Ге ор ги ја.15

Уочи Дру гог свет ског ра та, . го ди не, по ста је на чел ник По ли тич ког 
оде ље ња ми ни стар ског са ве та Вла де Ју го сла ви је. На кон . апри ла . 

  М. Јов, „Уре ђе ње Сме де ре ва“, Сме е рев ски жур нал, . ок то бар , број , 
Смедерево.

  М. Сто и ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад , .
  Ано ним, „Не стор Алек си је вић тре ба да ра ди ико но стас за сме де рев ску цр кву“, 

Вар ар, . април , стр. , Ско пље; S., „Ми ха и ло Не сто ро вић-Алек си је вић, 
млади да ро ви ти ко па ни чар“, Вар ар, . децембар , стр. , Ско пље.

  Ј. Је ре мић, Г. Јо ва но вић, С. Цвет ко вић, „О овој књи зи и ње ном ауто ру“,
у: М. Ј. Стоими ро вић, Лан че Сме ере вац, Сме де ре во , .

Портрет Милана Јовановића 
Стојимировића, око , 
позитив, вл. Историјски архив 
у Смедереву, Фонд Милан 
Стоимировић Јовановић, 
фотографије, кутија
бр. , инв. бр. /



го ди не до бро вољ но се при кљу чио ју го сло вен ској вој сци и са њом до жи-
вео по раз. Био је глав ни уред ник днев ног ли ста „Об но ва“ (Бе о град) од 
ју ла до ок то бра . го ди не, а од . до . го ди не ди рек тор Др жав не 
ар хи ве у Бе о гра ду.16

Иако из у зет но ан га жо ван у но ви нар ству и на по ли тич ким по сло ви ма, 
ис та као се и у књи жев ним кру го ви ма ни зом чла на ка о раз ли чи тим дру-

  Б. Ко ва че вић, Пре  о вор, у: М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе-
оград , – ; S. A. Jovano vić, JO VA NO VIĆ-STO JI MI RO VIĆ, Mi lan, u: Lek si kon pi sa ca 
Jugosla vi je, , Novi Sad , – .

Испред парламента у Берну, , позитив, Швајцарска, 
вл. Народна библиотека Смедерево

У Женеви, , позитив, Швајцарска, вл. Народна библиотека 
Смедерево



штве ним пи та њи ма, при ка зи ма књи га, при по вет ка ма и пе сма ма. Пи сао 
је за днев не ли сто ве, ча со пи се и по вре ме не пу бли ка ци је: на ве ди мо ли-
сто ве „Вре ме“, „По крет“, ча со пи се „Ми сао“, „Но ви жи вот“, „Срп ски књи-
жев ни гла сник“, „Ју жни пре глед“. Че сто се пот пи си вао псе у до ни ми ма: 
Це ров ча нин, де Т., Де Т., Ј. По реч, Ле у но вић.17

За време службовања у Македонији, као члан скопског Ротари клуба 
(једног од четрнаест клубова те врсте у тадашњој Југославији) често 
је држао предавања на различите правничке и актуелне друштвене 

  Исто.

Лојзе Долинар, Споменик Димитрију Давидовићу, , позитив, Смедерево после . године



теме, која су потом публикована у „Вардару“. 
Поменимо његов реферат о федерализму у 
књизи Ђуре Поповића (Вардар, . март ), 
као и О Ал анији о најновијим ен леским 
изворима (Вар ар, . септембар ).

Био је од ли ко ван Сре бр ном ме да љом Цр-
ве ног кр ста Ју го сла ви је, Ју го сло вен ском кру-
ном  ре да, Ор де ном Све тог Са ве  ре да, 
Ру мун ском кру ном  ре да, ор де ном Фе ник-
са  ре да, Ита ли јан ском кру ном  ре да, Ор-
де ном Бе лог ла ва  реда и Ле ги јом ча сти.18

Због уред ни чке де лат но сти и пи са ња у ли-
сту „Об но ва“, по за вр шет ку Дру гог свет ског 
ра та, . го ди не, про гла шен је за на род ног 
не при ја те ља, осу ђен на пет на ест го ди на за-
тво ра са при нуд ним ра дом и де сет го ди на 
гу бит ка гра ђан ских и по ли тич ких пра ва по 
из др жа ној ка зни. Кон фи ско ва на му је го то во 
це ло куп на имо ви на у Бе о гра ду и Сме де ре ву. 
У Сме де ре ву су му кон фи ско ва ни ви но град 
на Та ра ба ма и ку ћа са вред ни м у мет нич ко-
исто риј ским збир ка ма и би бли о те ком. По сле 
се дам и п  го ди на Сто ји ми ро вић је иза шао 
из за тво ра у Срем ској Ми тро ви ци. Од та да 
па до смр ти пи сао је низ фељ то на и чла на-
ка под псе у до ни ми ма за бе о град ске ли сто-
ве и ма га зи не „Ду га“, „  век“ и „300 чу да“ и 
при ку пљао  гра ђу за Ју го сло вен ски лек си ко-
граф ски за вод. Са ен гле ског је зи ка пре вео је 

ро ма не, Ро бер та Грев за „Ја, Кла у ди је“ и Ви ље ма Ен свор та „Та у ер“.19

Ње го ва бри га за очу ва ње кул тур ног на сле ђа Сме де ре ва на ста ви ла 
се и по из ла ску из за тво ра. Он . го ди не ша ље пи смо Ра де ту Па ли-
ћу, ди рек то ру Ко му нал ног пред у зе ћа у Сме де ре ву, у ко ме апе лу је да 
се за шти те од про па да ња спо ме ни ци и гро бо ви зна ме ни тих лич но сти 
ко је по чи ва ју на Ста ром гро бљу у Сме де ре ву: пре све га над гроб на пло-

  S. A. Jo va no vić, JO VA NO VIĆ-STO JI MI RO VIĆ, Mi lan, u: Lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je, , 
Novi Sad , – .

  Исто, – .

У манастиру Старо 
Нагоричино, , позитив, 
вл. Народна библиотека 
Смедерево



ча та та ри на кне за Ми ло ша Обре но ви ћа Јо ван че Спа си ћа, гро бо ви оп-
штин ских до бро тво ра Ди не Ман чи ћа, Сте ва на Кр шља ни на и Ан то ни ја 
Про ти ћа, као и гроб Јо си фа По по ви ћа, оца ар хи тек те Пе ре По по ви ћа, 
ко ји је про јек то вао очев над гроб ни спо ме ник.20 У стал ној је пре пи сци са  
у прав ни ци ма сме де рев ског Му зе ја, од ње го вог осни ва ња . го ди не до 
сво је смр ти . го ди не, нај ви ше са Све то за ром Спа со је ви ћем, Да рин-
ком Зе ко вић и Ле он ти јем Па вло ви ћем.21

Те ста мен том, . го ди не, Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић је сме де-
рев ском Му зе ју за ве штао ле гат ко ји чи не три де сет и че ти ри пред ме та, 
и то вред не умет нич ке сли ке, две скулп ту ре, стил ски пи са ћи сто кне за 
Mихаила Обре но ви ћа и не ко ли ко пред ме та при ме ње не умет но сти. На-
род ној би бли о те ци у Сме де ре ву по кло нио је ви ше хи ља да књи га, ко је 

  Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, Инв. бр. . , Ру ко пи сно оде ље ње 
Мати це срп ске у Но вом Са ду.

  Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це српске 
у Но вом Са ду; Ру ко пи сна за о став шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа 
(некњижна гра ђа), На род на би бли о те ка Сме де ре во; Ру ко пи сна за о став шти на 
Мила на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во.

У дворишту куће 
Стојимировића Јовановића 
у Улици Анте Протића 
број  у Смедереву 
(сдесна: Милан Јовановић 
Стојимировић, рођак 
Милорад Стојимировић, 
мајка Јелена Јовановић, ујак 
Душан Стојимировић, супруга 
Јелена-Лула Стојимировић 
Јовановић, стоји рођак Душан 
Пападополос), позитив, око 

, вл. Зорка Пападополос



да нас чи не ва жан сег мент Фон да ста ре и рет ке књи ге,22 а це ло куп ну ру-
ко пи сну остав шти ну за ве штао је Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду.23

Умро је . го ди не у Бе о гра ду, где је и са хра њен на Но вом гро бљу 
на пар це ли број 9.

От ме ног ду ха и ху ма ни стич ког обра зо ва ња, Ми лан Јо ва но вић Сто ји-
ми ро вић, осим што је био вр стан но ви нар и по ли ти чар, био је не у мор ни 
ис тра жи вач про шло сти и пи сац њој по све ћен. Исто риј ско по сма тра ње 
про шло сти код ње га је сва ка ко би ло по ве за но са по ро дич ним на сле ђем, 
у ко ме се из два ја ју пре да ња из Пр вог срп ског устан ка, у ко ме је зна чај ну 
уло гу имао Ми лен ко Стој ко вић, ујак Ми ла но вог де де Ива на, за тим вре-
ме у ко ме је тај исти де да био пи сар код То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа, као и 
ути цај уја ка др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа, по сла ни ка у На род ној скуп шти-
ни на са мом из ма ку вла да ви не по след њих Обре но ви ћа.24 На пи сао је низ 
исто ри о граф ских тек сто ва о на ци о нал ној исто ри ји и умет но сти, чи та вог 

  М. Ла зо вић, Г. Јо ва но вић, С а ра и ре  ка књи а и е ри о и ка у На ро  ној и ли о е ци 
Сме е ре во ( – ), би бли о гра фи ја, све ска , ( – ) Сме де ре во , све ска 

, ( – ), Сме де ре во .
  Те ста мент Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, О– / , Дру ги оп штин ски суд у 

Бе о гра ду.
  Б. Ко ва че вић, Пре  о вор, у: Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град, , .

Милан Јовановић 
Стојимировић у Скопљу, 
око , позитив, Скопље, 
вл. Народна библиотека 
Смедерево



жи во та во дио је лич ни днев ник, ба вио се књи жев ном кри ти ком и пи сао 
при че и ро ма не. Ме ђу пр вим озбиљ ним књи жев но-исто риј ским оства ре-
њи ма из два ја ју се „Пе тру Ко чи ћу, in me mo ri am“25 и „Спо ме ни ца Ни ко ле 
Па ши ћа“, из да та по во дом ње го ве смр ти у ко а у тор ству са М. Зе че ви ћем.26 
Оста ла књи жев на де ла М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа об ја вље на су пост хум но. Ме-
ђу њи ма нај у пе ча тљи ви је де ло је сте сва ка ко Си лу е е с а ро  Бе о ра а.27 
Ме ђу овим „си лу е та ма“ ва жно ме сто за у зе ле су и две лич но сти из исто-
ри је Сме де ре ва – Ан то ни је Про ти ћ у си лу е ти „Ћир Ан та Про тић“ и Бра-
ни слав Ну шић као „Бен Аки ба“.

Из им пре сив не ру ко пи сне остав шти не Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми-
ро ви ћа ко ја се чу ва у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду до са да су об ја вље на 
сле де ћа дела: „Пор тре ти пре ма жи вим мо де ли ма“,28 „Днев ник – “,29 
„Ми тров дан ска бит ка код Сме де ре ва и дру ге успо ме не из .“30 На род на 

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, „Пе тру Ко чи ћу, in me mo ri am“, Ср  ски књи жев ни ла сник, књи га 
, Бе о град, , .

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, М. Зе че вић, С о ме ни ца Ни ко ле Па ши ћа, Бе о град, .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град  (пр во из да ње);  

(друго из да ње);  (тре ће из да ње).
  М. Ј. Сто и ми ро вић, Пор ре и ре ма жи вим мо е ли ма, Но ви Сад .
  М. Ј. Сто и ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад .
  Г. Ран ко вић, Ми ров ан ска о е а ко  Сме е ре ва . . све о че ња, Му зеј у 

Са монасима 
у манастиру 
Свети Наум, 

, позитив, 
вл. Народна 
библиотека 
Смедерево



би бли о те ка у Сме де ре ву је из ру ко пи сне остав шти не М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа 
об ја ви ла ро ма не „Лан че Сме де ре вац“ и „Сува чесма“.31 Историјски архив 
у Смедереву је из рукописне оставштине М. Ј. Стојимировића објавио 
збирку прича „Балкан Балканцима и друге приче“.32

Мно ги ис тра жи ва чи су у не кој од сво јих ши рих или ужих сту ди ја ве-
за них за на шу кул тур ну, исто риј ску или по ли тич ку про шлост као из вор 
ко ри сти ли ру ко пи сну или ар хив ску остав шти ну Ми ла на Ј. Сто ји ми ро-
ви ћа. На ве ди мо исто ри ча ре Дра го сла ва Стра ња ко ви ћа33, Ду ша на По по-
ви ћа34, Ра до ша Љу ши ћа35 и Ану Сто лић36, као и те о ло га и исто ри ча ра 
умет но сти Ле он ти ја Па вло ви ћа37.

Смедере ву, Сме де ре во .
  М. Ј. Сто и ми ро вић, Лан че Сме е ре вац и Сува чесма, Сме де ре во .
  Милан Јовановић Стоимировић, Балкан Балканцима и ру е риче, Историјски 

архив Смедерево, Смедерево .
  Д. Стра ња ко вић, Ми ха и ло и Ју ли ја, Бе о град .
  Д. По по вић, О Цин ца ри ма, Бе о град .
  Р. Љу шић, Љу а ви ср  ских вла а ра и о ли и ча ра, Бе о град .
  А. Сто лић, Кра љи ца Дра а, Бе о град .
  Л. Па вло вић, Сме е ре во у  ве ку, Сме де ре во .

Милан Јовановић 
Стојимировић, око , 
позитив, вл. Историјски 
архив у Смедереву, Фонд 
Милан Стоимировић 
Јовановић, фотографије, 
кутија бр. , инв. бр /



Фор ми ра ње ко лек ци ја
Ми ла на Јо ва но ви ћа Стојимиро ви ћа и њи хов зна чај
у осни ва њу На род ног му зе ја у Сме де ре ву

Ко лек ци је Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа ко је су чу ва не у ње го вој 
ку ћи у Сме де ре ву (ку ћа да нас ви ше не по сто ји), са сто ја ле су се од умет-
нич ких, исто риј ских, ар хе о ло шких и ет но ло шких пред ме та. Осни ва њем 
На род ног му зе ја у Сме де ре ву, . го ди не, у ме ђу вре ме ну кон фи ско ва не 
Сто ји ми ро ви ће ве ко лек ци је ушле су у са став му зеј ских збир ки за јед но 
са Гим на зиј ском збир ком ста ри на за чи је је осни ва ње био за слу жан и 
од го во ран гим на зиј ски про фе сор исто ри је Све то зар Спа со је вић.38 На-
гла си мо и то да је сам Му зеј от по чео са ра дом упра во у ку ћи Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, ко ја је та ко ђе би ла кон фи ско ва на, а да је 
за управ ни ка но во о сно ва ног му зе ја био по ста вљен Све то зар Спа со је-
вић, ко ји је ову ду жност оба вљао до . го ди не.39 Као управ ник Му зе ја 
Све то зар Спа со је вић био је у пре пи сци са М. Ј. Сто ји ми ро ви ћем, ко ји је 
у то вре ме из др жа вао за твор ску ка зну у Срем ској Ми тро ви ци, а у ве зи 
са ту ма че њем и по ре клом му зе а ли ја из ње го ве збир ке.40 У но ву, адап-
ти ра ну му зеј ску згра ду, у ко јој се и да нас на ла зи, Му зеј је пре се љен . 
го ди не, ка да је Од лу ком Скуп шти не оп шти не Сме де ре во пре и ме но ван 
у Му зеј у Сме де ре ву.41

За фор ми ра ње ко лек ци ја Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа од ве-
ли ког, ве ро ват но и пре суд ног зна ча ја, био је ње гов бо ра вак у Ма ке до-
ни ји, у Ско пљу, од . до . го ди не где, је имао при ли ке да ку пи или 

  Л. Па вло вић, Му зеј и с о ме ни ци кул у ре Сме е ре ва, Сме де ре во , – ;
Н. Јовано вић, Све о зар С асоје вић, ро фе сор Гим на зи је и у рав ник Гра  ске 
књижни це, Сме де ре во , – .

  Н. Јо ва но вић, на ве де но де ло, – .
  Исто, – .
  Л. Па вло вић, н. д. – .



на ба ви из у зет но вре дан ар хе о ло шки, ет но ло шки и умет нич ки ма те ри-
јал. По себ ну ин те лек ту ал ну кли му ства ра ли су сли ка ри Ла зар Ли че но-
ски, Ни ко ла Мар ти но ски, Ја ро слав Кра ти на, Ђор ђе Зо граф ски, фи ло зоф 
Ди ми три је Фр ту нић, пе сник Ра де Дра и нац, ар хи тек те Бра ни слав Ко јић 
и Јо сиф Ми ха и ло вић, пред сед ник скоп ске оп шти не, ко ји су у ово вре-
ме жи ве ли у Ско пљу и би ли бли ски Сто ји ми ро ви ће ви при ја те љи. Усле-
ди ће мно го број на пу то ва ња и бо рав ци у Ита ли ји, Не мач кој, Ру му ни ји, 
Сло вач кој, Швај цар ској, Сло ве ни ји, на ко ји ма су го то во ре дов но на ба-
вља ни пред ме ти са свој стви ма му зе а ли ја. То ком слу жбо ва ња у Швај-
цар ској скло пио је при сно по знан ство са Јо ва ном Ду чи ћем и Ва сом У. 
Јо ва но ви ћем, у Бер ли ну са Жи во ји ном Ба луг џи ћем.42 На ово се на до ве-
зу ју и по знан ства са ни зом по то ма ка ста рих и углед них по ро ди ца, не-
рет ко бли ских ди на сти ја ма Ка ра ђор ђе вић и Обре но вић, по ли ти ча ри ма 
и ди пло ма та ма. По ме ни мо да ле ку ро ђа ку кне ги ње Ју ли је Обре но вић, 
гро фи цу Boss-Wal deck,43 мај ку кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, кне ги њу 
Са ру Ка ра ђор ђе вић,44 Хер ми ну Ни ко лић-Обре но вић,45 Јо ва на М. Жу јо ви-
ћа,46 ита ли јан ског ми ни стра спољ них по сло ва, гро фа Ћа на,47 по ли ти ча ра 
Ђор ђа Ген чи ћа48 и др.

Та ко се и да нас у збир ка ма Исто риј ског оде ље ња Му зе ја у Сме де ре-
ву49 из Сто ји ми ро ви ће ве остав шти не чу ва сви ле на за ста ва-по смрт ни ца, 
но ше на на са хра ни кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, сре бр на пре гљи ца (пре-
ђи ца, од но сно гво здац за тка не ни опа сач), руч ни рад Бо жи да ра Ка ра ђор-
ђе ви ћа, пра у ну ка Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа50, рет ки при мер ци но ви на „Сме-
де рев ски жур нал“ из .51 и – . го ди не, про па ганд ни ма те ри јал из 
Дру гог свет ског ра та, као и део ње го ве лич не ру ко пи сне остав шти не.

  Б. Ко ва че вић, Пред го вор, у: Си лу е е с а ро  Бе о ра а, .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад , – .
  Ле он ти је Па вло вић, „При лог про у ча ва њу умет но сти Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа“, 

Не ки с о ме ни ци кул у ре , Сме де ре во , .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, н. д. – .
  Исто, .
  Л. Па вло вић, „Сме де ре во и Јо ван Ду чић“, Сме е ре во, ча со пис за кул ту ру, умет ност, 

на у ку и дру штво, Сме де ре во , – .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Ђор ђе Ген чић, у: Си лу е е с а ро  Бе о ра а, – .
  Г. Ран ко вић, „Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа у Му зе ју у Сме де ре ву – 

Исто риј ска збир ка“, у: Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу  С о ји ми ро ви ћу, гру па ауто ра, 
Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во , .

  Л. Па вло вић, „При лог про у ча ва њу умет но сти Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа“, Не ки 
с оме ни ци кул у ре , Сме де ре во , .

  При мер ци „Сме де рев ског жур на ла“ за ову го ди ну, бро је ви од  до  чу ва ју се у 
Исто риј ском оде ље њу Музе ја у Сме де ре ву.

Божидар Карађорђевић, 
Прегљица (пређица/
гвоздац), Француска, , 
сребро, ,  ×   цм, сигн. 
БК, вл. Музеј у Смедереву, 
Историјско одељење, инв. 
бр. /



Ар хе о ло шки ма те ри јал ко ји је ко лек ци о ни рао М. Ј. Сто ји ми ро вић био 
је из ло жен у дво ри шту по ро дич не ку ће у Сме де ре ву, а ма њи ре ље фи и 
сит ни ји пред ме ти би ли су фик си ра ни на зи до ви ма ку ће. По ре кло пред-
ме та је углав ном ве за но за Ма ке до ни ју и ан тич ке ло ка ли те те у Сме де-
ре ву, Вин це ју и Ауре ус Монс. Да нас се у ан тич кој збир ци Ар хе о ло шког 
оде ље ња у Сме де ре ву на ла зе два де сет и три спо ме ни ка по ре клом из 
Сто ји ми ро ви ће ве ко лек ци је. Од то га је се дам на ест скулп ту ра из ло же но 
у стал ној му зеј ској екс по зи ци ји.52 По ме ни мо не ке: Мер мер на скул  у ра 
Зев са – фраг мент,53 Трач ки ко ња ник,54 Ја нус, 55 Хе ка а.56

У збир ка ма и ко лек ци ја ма на ки та, ме тал ног и др ве ног по кућ ства Ет-
но ло шког оде ље ња Му зе ја у Сме де ре ву на ла зи се низ пред ме та ко је је 
Сто ји ми ро вић у нај ве ћем на ба вио то ком свог слу жбо ва ња у Ма ке до ни ји. 
Сва ка ко тре ба по себ но из дво ји ти сре бр ну гар ни ту ру за по слу жи ва ње 
(два пе ха ра, јед на по су да са по клоп цем, шест ци зе ли ра них ча ша и ма ли 
по слу жав ник са пет сре бр них ка ши чи ца) по кло ње ну Те ста мен том 1966. 
го ди не,57 као и от куп ла не не ма ра ми це кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа са 
ве зе ним кне жев ским гр бом и ини ци ја ли ма М и О.58

У Умет нич ком оде ље њу Му зе ја у Сме де ре ву у Збир ци ли ков не умет-
но сти чу ва ју се пор тре ти Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа сли ка ни 
ки чи цом Мар ка Че ле бо но ви ћа, Ла за ра Ли че но ског, Бо ри са Ша по ва ло ва, 
као и пор тре ти нај бли жих чла но ва ње го ве по ро ди це, пор тре ти вла да ра 
ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић, исто риј ских лич но сти ве за них за 
Пр ви срп ски уста нак, за тим де ла срп ских и ју го сло вен ских ауто ра пр ве 
по ло ви не  ве ка, пеј за жи, ак то ви и мр тве при ро де ко ји пред ста вља ју 
ва жне ка ри ке у лан цу на ци о нал не исто ри је умет но сти пр ве по ло ви не 
про шлог ве ка. Вред ни, а че сто и ра ри тет ни пред ме ти, чу ва ју се у з бир-
ка ма ико на, цр кве них ства ри и при ме ње не умет но сти.

  Љ. Ни ко лић, „Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа у Му зе ју у Сме де ре ву – 
Ар хе о ло шка збир ка“, у: Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу С о ји ми ро ви ћу, гру па ауто ра, 
Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во , – .

  Л. Па вло вић, Му зеј и с о ме ни ци кул у ре Сме е ре ва, Сме де ре во , ; М. То мо вић, 
Ro man sculp tu re in Up per Mo e sia, Бе о град , .

  А. Cer ma no vić-Ku zma no vić, Mo nu men ta in tra fi nes Ju go sla vi ae re per ta. Le i den , , 
 

  Л. Па вло вић, Му зеј и с о ме ни ци кул у ре Сме е ре ва, .
  Исто, .
  Музеј у Смедереву, Етнолошко одељење, Колекција металног покућства, – , 

– , – , –  и – .
  Ет но ло шко оде ље ње Му зе ја у Сме де ре ву, инв. број – .

Двоглава херма – Јанус, 
Трапезунт,  век н. е., 
голобради младић – h =   
цм, лице са брадом – 
h =  ,  цм, вл. Музеј у 
Смедереву, Археолошко 
одељење, инв. бр. 



У го ди на ма по сле из ла ска из за тво ра због ло ше ма те ри јал не си ту а-
ци је Ми лан Јо ва но ви ћ Сто ји ми ро вић био је при ну ђен да не ко ли ка вред-
на умет нич ка дела срп ске исто ри је умет но сти по ну ди на от куп Му зе ју 
са вре ме не умет но сти, то јест Мо дер ној га ле ри ји Бе о гра да . го ди не. 
Чи ње ни ца да су ме ђу сли ка ма по ну ђе ним за от куп би ле три сли ке Ма-
ли ше Гли ши ћа (Пеј заж из Ри ма, Зе му ни ца ср  ских вој ни ка ко  Је ре на и 
Мо и ла Ек мек чик Кеј) и јед на сли ка Ко сте Ми ли че ви ћа (Пеј заж с цр квом) 
до при но си схва та њу узор но сти Сто ји ми ро ви ће вих ко лек ци ја.59

Пр ви пут вред ни пред ме ти из Сто ји ми ро ви ће вих ко лек ци ја би ли су 
пред ста вље ни јав но сти . го ди не из ло жбом „Уздар је Ми ла ну Јо ва-
но ви ћу Сто ји ми ро ви ћу“.60 Овим по во дом пу бли ко ван је и исто и ме ни 
ка та лог у ко ме су о бја вље ни и по пи са ни нај вред ни ји пред ме ти из Сто ји-
ми ро ви ће ве остав шти не ко је у Сме де ре ву чу ва ју Му зеј, Ар хив и На род на 
би бли о те ка, као и за бу ду ће ис тра жи ва че вр ло дра го цен спи сак ру ко пи-
са ко ји се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.61

  Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, Инв. бр.  ,  , Ру ко пи сно 
одељење Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.

  Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу С о ји ми ро ви ћу, ка та лог из ло жбе, гру па ауто ра, Му зеј у 
Сме де ре ву, Сме де ре во .

  Исто.

Сребрни сервис за 
послуживање,  век, 
вл. Музеј у Смедереву, 
Етнолошко одељење, 
инв. бр. Е– , Е– , 
Е– , Е– , Е–



Остав шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа
у Умет нич ком оде ље њу Му зе ја у Сме де ре ву

Остав шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа по слу жи ла је као осно-
ва за фор ми ра ње Умет нич ког оде ље ња На род ног му зе ја у Сме де ре ву, с 
об зи ром да се у Гим на зиј ској збир ци ста ри на на ла зи ла све га јед на умет-
нич ка сли ка, и то пор трет Бра ни сла ва Ну ши ћа, дело ру ског еми гран та 
Ни ки те Та ра сје ви ча.62

Умет нич ко оде ље ње сме де рев ског Му зе ја да нас чу ва  пред ме та ко-
ји су си сте ма ти зо ва ни у сле де ћим збир ка ма: Збир ци ли ков не умет но сти 
са  пред ме та, Збир ци ико на са  пред ме та, Збир ци цр кве них ства ри, 
ко ју чи ни  пред мет и Збир ци при ме ње не умет но сти, ко ју чи ни све га 

 пред ме та. Од то га, го то во по ло ви на му зе а ли ја по ти че из пред рат не 
при ват не ко лек ци је Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа. Те ста мен том, 
ко ји је М. Ј. Сто ји ми ро вић са чи нио . го ди не, а ко ји је и спу њен . 
го ди не, ове збир ке су до дат но обо га ће не. Да нас је у Збир ци ли ков не 
умет но сти иден ти фи ко ва но  де ла по ре клом из Сто ји ми ро ви ће вих 
збир ки, 8  ико не у Збир ци ико на,  пред ме та у Збир ци цр кве них ства ри, 
два пред ме та у Збир ци при ме ње не умет но сти, да кле укуп но  пред-
ме тa. У го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, од но сно на кон осни ва ња 
Му зе ја, по сле . го ди не, Иван Јо ва но вић Сто ји ми ро вић, Ми ла нов брат, 
и ујак, др Ду шан Сто ји ми ро вић, по кло ни ли су или по ну ди ли на от куп 
низ пред ме та сме де рев ском Му зе ју.

У пе ри о ду од кон фи ска ци је Сто ји ми ро ви ће ве имо ви не . го ди не до 
осни ва ња На род ног му зе ја у Сме де ре ву . го ди не, „ра зна нео вла ште-
на ли ца пре гле да ла су ову збир ку, па су не ста ли ра зни рет ки при мер ци 
као: вој нич ки оклоп, пер сиј ски ћи ли ми, ин диј ске и ки не ске ваз не и ра-

  Ин вен тар Му зе ја сме де рев ске Гим на зи је, Му зеј у Сме де ре ву.



зни сит ни ји пред ме ти.“63 Сто га је Град ски на род ни од бор у Сме де ре ву 
пред ло жио За во ду за за шти ту и на уч но про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре 
у Бе о гра ду да од ре ди струч ња ка ко ји ће пре гле да ти збир ке М. Ј. Сто ји ми-
ро ви ћа. Збир ке је . го ди не пре гле да ла и из ве штај са чи ни ла Мир ја на 
Љу бин ко вић, ку стос На род ног му зе ја у Бе о гра ду, ис так ну ти струч њак, 
ар хе о лог и исто ри чар умет но сти.64 У свом из ве шта ју она је на гла си ла да 
ма те ри јал Сто ји ми ро ви ће вих збир ки ни је сре ђен, да је је дан део пред-
ме та из дво јен и по пи сан, „а дру ги још увек ле жи у го ми ли у вла жној 
про сто ри ји. Тај не сре ђе ни део мо рао би се пр во сре ди ти да би се до био 
увид у по сто је ће ста ње. Ко ли ко сам мо гла, пре гле да ла сам тај на по ла сре-
ђе ни ма те ри јал, а у са свим не сре ђе ном ма те ри ја лу кон ста то ва ла да има 
ства ри од ин те ре са и вред но сти.“65 Ово ме се мо же до да ти по да так да је у 
по дру му Гим на зи је у Сме де ре ву про фе сор ли ков не кул ту ре Се ли мир Јо-
ва но вић ше зде се тих го ди на про шлог ве ка про на шао сли ку Ни ко ле Мар-
ти но ског „Ри ба ри са Охрид ског је зе ра“, ко ја је би ла озбиљ но оште ће на и 
пре дао је сме де рев ском Му зе ју. Не зна се ка ко је ова сли ка та мо до спе ла, 
али је не сум њи во да је при па да ла ко лек ци ји Ми ла на Ј. Сто ји ми ро ви ћа.

С об зи ром да су умет нич ка де ла чу ва на у не по вољ ним усло ви ма у Сто-
ји ми ро ви ће вој ку ћи до . го ди не, пре се ље њем у но ву му зеј ску згра ду 
снаб де ве ну и кон зер ва тор ском ра ди о ни цом, сва угро же на и оште ће на 
де ла про шла су кроз кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски трет ман.66

На осно ву пре су де о кон фи ска ци ји Сто ји ми ро ви ће ве имо ви не, са мо 
се до не кле мо же утвр ди ти са став ње го вих збир ки, с об зи ром на то да је 
по пис са ста вљен чи нов нич ки шту ро и ин фор ма тив но.67 Сам Сто ји ми-
ро вић је имао на ме ру да сво је збир ке си сте ма ти зу је и по пи ше, али ни је 
сти гао да је оства ри. По пис ње го вих збир ки данас је мо гућ је ди но на 
основу по да та ка из ин вен тар них књи га сме де рев ског му зе ја.

При на бав ци умет нич ких де ла, би ло ку по ви ном или по руџ би ном, Сто-
ји ми ро вић се ру ко во дио пре све га кри те ри ју ми ма лич ног уку са и лич-
ног осе ћа ња вред но сти умет нич ких де ла. А они су се на ла зи ли у окри-
љу ака дем ског ре а ли зма, што је ја сно из сле де ћег ци та та: „Хи тао сам да 
ви дим из ло жбу Рач ког и из ло жбу ‘Ла де’. Рач ки је слаб сли кар. Он сли ка 

  Л. Па вло вић, Му зеј и с о ме ни ци кул у ре Сме е ре ва, Сме де ре во , .
  Исто, – .
  Исто, – .
  Ре ста у ра тор ско-кон зер ва тор ске ра до ве из вр шио је Ми лен ко Осто јић, ви ши 

рестау ра тор тех ни чар Музе ја у Сме де ре ву.
  Пре су да о кон фи ска ци ји имо ви не М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, .  .  , Посл. Бр. Кон – 

/ .



ства ри у без ва зду шном про сто ру. Сем то га не уме да сли ка ни бо ју, а во-
ли да се да ви по њој. Ње го ве ку па чи це ни су ни ана том ски ин те ре сант не. 
Што се ти че ‘Ла де’, на њој опет бри љи ра Љу ба Ива но вић, ко ји је од  
спу стио на  дин. це ну сво јих цр те жа. Гђа Ана Ма рин ко вић је ме сти-
мич но до бра, ако то не ко ни је по пра вљао. Из не на дио ме је Го лу бо вић 
тач но шћу сво јих пор тре та. Али оно пре ди ћев ско, умет нич ко – не до ста је 
им мно го“.68 За тим, у ли ков ној кри ти ци об ја вље ној у „Вар да ру“ по во дом 
из ло жбе сли ка ака дем ског сли ка ра Кре ко ви ћа у Ско пљу . го ди не, 
пот пи су ју ћи се псeу до ни мом Ле у но вић, из ме ђу оста лог, Сто ји ми ро вић је 
на пи сао сле де ће: „Иако вр ло млад, г. Кре ко вић је ис кљу чив ака де мист и 
он ства ра сво је сли ке у оном чи стом ака де ми зму, ка кав се код нас ви ше 
не не гу је из раз ло га што на ши мла ди сли ка ри сма тра ју да тре ба ићи за 
мо дер ним по кре ти ма ко ји су ни кли у ино стран ству на за па ду.“69 Ви ше 
раз у ме ва ња за мо дер ну умет ност ис ка зао је у јед ном од раз го во ра са 
сли ка ром Ни ко лом Мар ти но ским у ко ме је за кљу чио: „Г. Мар ти но ски је 
мо дер нист и про гре си ста ко ји гле да на умет ност но вим и на пред ним 
по гле ди ма и ко ји нам до но си ма ло чуд на, али ипак по зи тив на и ду бо ко 
вред но сна схва та ња.“70

Сто ји ми ро вић је имао ве ли ког ути ца ја на на ста нак не ких де ла по руџ-
би на ма код умет ни ка са ко ји ма је био у бли ским при ја тељ ским, по не кад 
и ме це нат ским од но си ма. Ње го ва по себ на  же ља би ла је да ство ри га ле-
ри ју по ро дич них пор тре та, на рав но во де ћи ра чу на о исто риј ско-умет-
нич ком зна ча ју де ла. Имао је раз ви је но осе ћа ње од го вор но сти пре ма 
на ци о нал ној ба шти ни и по тре бу да је са чу ва и спа се од про па да ња, што 
се ис по ља ва ло и пре ма за ви чај ном и на ци о нал ном на сле ђу. Та ко је по ну-
дио Пор ре  Ка ра ђор ђа Пе ро ви ћа у фрај кор ској уни фор ми На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду, од но сно та да шњем Му зе ју кне за Па вла,71 апе ло вао код 
управ ни ка овог му зе ја, Ми ла на Ка ша ни на, да се не до зво ли про па да ње 
умет нич ких де ла ко ја су при па да ла кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу, а ко ја су 
се чу ва ла у ње го вом дво ру у Иван ки код Бра ти сла ве.72 Де ла ко ја се чу ва ју

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад, , – .
  ЛЕ У НО ВИЋ, „Сли кар Кре ко вић у Ско пљу“, Вар ар, . сеп тем бар .
  „У раз го во ру са сли ка ром Г. Ни ко лом Мар ти но ским“, Вар дар, . ок то бар , 

Скопље, .
  Л. Па вло вић, „Пор трет Ка ра ђор ђа као фрај кор ца“, Не ки с о ме ни ци кул у ре – 

освр и и за а жа ња, , Смеде ре во , – .
  Пи смо Ми ла на Ка ша ни на М. С. Јо ва но ви ћу, Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа 

Стојимировића, инв. бр. . , Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. 
Са мо у ра ва, „Кнез Ми ха и ло ва Иван ка“, број , . сеп тем бар , Бе о град; М. Ј. 
Сто ји ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад , , , .



у збир ка ма сме де рев ског Му зе ја до би ја ју на вред но сти и чи ње ни цом 
да су до би је на на по клон од мно гих углед них лич но сти из по ли тич ког 
и кул тур ног жи во та, као и од мно гих исто риј ских лич но сти, као и сто га 
што су на ба вља на то ком мно гих за ни мљи вих пу то ва ња. Из дво ји мо од ла-
зак у Хи лан дар са сли ка ром Ла за ром Ли че но ским и пу то ва ње по Ју жној 
Ср би ји са и ко но пи сцем Б. Во ло ди ном. „Ју ри ли смо од ма на сти ра до ма-
на сти ра аутом, фи ја ке ром, на ма гар ци ма и пе шке, па по се ти ли и Во до чу, 
и Кон чу, и Пса чу, а ишло се и на ко њи ма (са сли ка ром Тар та љом и Ху те-
ром) из Кра то ва у Ле сно во, што је он да био ско ро под виг, ску па аван ту ра, 
јер су ма ке дон ски пу те ви он да би ли ме сти ми це ско ро вра то лом ни…“73

Има ју ћи све ово у ви ду, ја сно је да у фор ми ра њу Сто ји ми ро ви ће вих 
збир ки не до ста је си сте ма тич ност, хро но ло шка по ве за ност и це ло ви тост, 
док с дру ге стра не оне има ју ка рак тер екс клу зив но сти и по себ но сти.

Од осни ва ња Му зе ја, као и на кон ње го вог пре се ље ња у адап ти ра ну 
згра ду не ка да шњег хо те ла „Ја дран“ . го ди не, збир ке У мет нич ког 
оде ље ња се углав ном чу ва ју у де поу. Ово је углав ном об ја шња ва но не-
до стат ком про сто ра, као и са мим ка рак те ром за ви чај ног, исто риј ског 
му зе ја ком плек сног ти па, пре ма че му је од ре ђе на и кон цеп ци ја основ не 
му зеј ске по став ке, ма да су ра зло зи за то де лом би ли и иде о ло шки. При-
мер за ова кво ту ма че ње је сте чи ње ни ца да су пор тре ти по ро ди ца Јо ва-
но вић и Сто ји ми ро вић, и то пор трет Ми ла но ве мај ке Је ле не Јо ва но вић, 
рад Ла за ра Ли че но ског, уја ка, др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа, рад Фран та 
Ма ли ја, оца, Све то за ра Јо ва но ви ћа, де ло Бо ри са Ша по ва ло ва, и са мог 
ко лек ци о на ра и за ве шта оца Ми ла на Ј. Сто ји ми ро ви ћа, де ло Мар ка Че-
ле бо но ви ћа, би ли из ло же ни у основ ној му зеј ској по став ци од осни ва ња 
му зе ја . го ди не све до . го ди не, ка да је на ло же но да се по ву ку.74

Да нас су у основ ној му зеј ској по став ци из остав шти не М. Ј. Сто ји ми ро-
ви ћа ко ја се чу ва у Умет нич ком оде ље њу из ло же ни пор тре ти Ан то ни ја 
Про ти ћа и Ста ре Сме де рев ке, сли ка ра Ар се ни ја Пе тро ви ћа, пор трет Ка-
ра ђор ђа Пе тро ви ћа, де ло Па вла Чор та но ви ћа, Ка ра ђор ђе у фрај кор ској 
уни фор ми Ни ко ле Апо сто ло ви ћа, и ре пли ке пор тре та Ми лен ка Стој ко-
ви ћа и Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа ма ке дон ског сли ка ра и ико но пи сца Ђор ђа 
Зо граф ског, нео ба рок ни пи са ћи сто кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, две ико-
не из . ве ка, „Ро ђе ње Хри сто во“ и „Бо го ро ди ца са Хри стом“. фрагмент 
крстастог хороса из Марковог манастира код Скопља као и два метална 
крста датирана у  и /  век.

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, .
  Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, 

Писмо, .  .  , . .



О     З        

Збир ка ли ков не умет но сти је нај број ни ја и нај бо га ти ја у укуп ној о став-
шти ни М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа у сме де рев ском Му зе ју. Њен нај дра го це ни ји 
део сва ка ко је збир ка мо дер них ауто ра пр ве по ло ви не  ве ка, без об зи-
ра на Сто ји ми ро ви ћев „ака дем ски по глед“ на ли ков ну умет ност.

Кри те ри ју ми за фор ми ра ње Сто ји ми ро ви ће ве збир ке ли ков не умет-
но сти углав ном су се за сни ва ли на ис пу ња ва њу лич них афи ни те та пре-
ма ака дем ској тра ди ци ји, по тре би за очу ва њем де ла зна чај них за на ци о-
нал ну и за ви чај ну исто ри ју, за фор ми ра њем по ро дич не збир ке пор тре та 
и по што ва њу пре ма вла да ри ма ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић, 
као и на лич ном при ја тељ ству са умет ни ци ма ко ји су ства ра ли срп ску 
исто ри ју умет но сти тог вре ме на. Нај ста ри ја сли ка из остав шти не Ми ла-
на Ј. Стојимировића јесте пор трет Ма до не, не по зна тог, претпоставља мо 
ита ли јан ског ауто ра, из . века.

Из у зет но су дра го це на два  гра ђан ска пор тре та сли ка ра Ар се ни ја Пе-
тро ви ћа на ко ји ма су пред ста вље ни Сме де ре вац Ан то ни је Про тић и С та-
ра Сме де рев ка75 на ста ли о ко . го ди не то ком умет ни ко вог бо рав ка 
у Сме де ре ву.76 Ан то ни је Про тић је пор тре ти са н у чи нов нич ком оде лу, у 
пе ри о ду ка да је оба вљао функ ци ју по пе чи те ља (ми ни стра) фи нан си ја. 
Он је оде вен у цр ни мун дир са ја ком цр ве не бо је на ко јој су злат ним ни-
ти ма из ве зе не хра сто ве гран чи це. Дуг мад је злат не бо је са пред ста вом 
срп ског гр ба. По ред ва жне уло ге ко ју је имао у Пр вом срп ском устан ку, 
Ан то ни је Про тић је за Сме де рев це зна ча јан и као до бро твор. На ње го во м 
и ма њу у цен тру Сме де ре ва по диг ну та је пр ва згра да основ не шко ле, тзв. 

„му шка шко ла“.77 О са мој на бав ци овог пор тре та са зна је мо из пи сма ко је 
је М. Ј. Сто ји ми ро вић упу тио та да шњем управ ни ку сме де рев ског му зе ја 
Ле он ти ју Па вло ви ћу, . мар та . го ди не: „О пор тре ту ћир-Ан ти ном 
не мо гу да вам ка жем ни шта. Не се ћам се ка ко сам до ње га до шао, а све 
ми се чи ни да га је не ко на шао од ба че на па ми по кло нио.“78

„Пор трет Ста ре Сме де рев ке“ нај ве ро ват ни је пред ста вља јед ну од го-
спо ђа из бо га те сме де рев ске по ро ди це Ма рић. По себ ну вред ност овај 
пор трет до би ја па жљи вим сли ка њем оде ће у чи јој је сти ли за ци ји упра во 
на овом пор тре ту нај да ље оти шао са мо у ки, али „ис кре ни и чо ве ко љу би-

  Р. Ан тић, Ар се ни је Пе ро вић ( – ), Опо во , – .
  Оба пор тре та су из ло же на у основ ној по став ци Му зе ја у Сме де ре ву.
  Л. Па вло вић, Школ с во у сме е рев ском кра ју, Сме де ре во , – .
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ви сли кар“ Ар се ни је Пе тро вић.79 „При ми тив не ве шти не и ве ли ког ср ца, 
Ар се ни је Пе тро вић по кре ће пред на ма по вор ку ствар них љу ди, ско ро 
не ствар не слич но сти по сми ре но сти и бла го сти ко је су си гур но и део 
сли ка ре вих за пре те них осе ћа ња.“80

Овој генерацији портрета припада и портрет Марије Трандафилове, 
чувене добротворке Матице српске, коју је . године портретисао 
мало познати новосадски сликар и живописац Андреј Тимиовић. Овај 
портрет Стојимировић је добио на поклон од др Симе Тројановића, првог 
управника Етнографског музеја у Београду.81

По се бан сег мент пред ста вља ју по ро дич ни пор те ти по ро ди ца Јо ва но-
вић и Сто ји ми ро вић ко ји су ве ћи ном на ста ли на ини ци ја ти ву Ми ла на Ј. 
Сто ји ми ро ви ћа, и ко ји ма је из ра жен, у ма њој или ве ћој ме ри, за јед нич ки 
дух ака дем ског ре а ли зма, бли зак по ру чи о цу де ла, иако су их сли ка ли и 
ва ја ли умет ни ци раз ли чи тих ге не ра ци ја, обра зо ва ња и ли ков ног из ра за. 
Ме ђу њи ма на ла зи се низ осред њих ли ков них оства ре ња, али и го то во 
ка пи тал на де ла на ше умет но сти, ко ја су пот пи са ли Ђор ђе Јо ва но вић, 
Ла зар Ли че но ски и Мар ко Че ле бо но вић.

Од де сет сли ка Ла за ра Ли че но ског ( – ),82 јед ног од глав них 
пред став ни ка ма ке дон ске мо дер не умет но сти, ко је се чу ва ју у збир ци 
ли ков не умет но сти, две су пор тре ти. И то, Пор ре  Ми ла на Јо ва но ви ћа 
С о ји ми ро ви ћа, из 1930. го ди не, ко ји је био из ло жен на са мо стал ној из-
ло жби овог умет ни ка у Умет нич ком па ви љо ну у Бе о гра ду .83 О овом 
пор тре ту и дру гим де ли ма Ла за ра Ли че но ског пи са ће мно го де це ни ја 
по том сам Mилан Јо ва но вић Сто ји ми ро вић: „То је све би ло по сле . 
ка да се Ли че но ски од лу чио да при вре ме но пре ђе у Ско пље, где је остао 
до , а та да се опет вра тио у Бе о град. Он је у Ско пљу ста но вао код зу-
ба ра Ико но мо ви ћа у глав ној ули ци, а ње гов ате ље је та да био као не ко 
оп ште са ста ја ли ште мла дог све та ко ји је во лео умет ност, раз го вор и 
смех уз шо љу ча ја и ла ке за ку ске, спра вље не на бр зи ну. Ли че но ски је ту, 
као Ле о нар до Мо на Ли зу, го ди на ма пор тре ти рао ле пу Ста ну Ма ти је вић, 
пр ву мис Ју го сла ви је, и ни ка ко се ни је од лу чи вао да за вр ши тај рад. Ту је 
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пор тре ти рао и ме не, ис це ла и у фра ку. Та је сли ка с вре ме ном не ка ко до-
спе ла у ре кви зи те сме де рев ског по зо ри шта и ви си ла на сред по зор ни це 
кад су се у Сме де ре ву да ва ли Глем ба је ви, док је не ко ни је под се као (због 
ду жи не), па је по сле вра ће на у сме де рев ски На род ни му зеј у ко ме се и 
са да на ла зи, као и де се так дру гих Ла зи них сли ка – а би ло их је два де се-
так, али су мно ге и не ста ле за вре ме ра та.“84 Пор трет Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Сто ји ми ро ви ћа за у зи ма ва жно ме сто у опу су пор тре та сли ка ра Ла за-
ра Ли че но ског. Пре све га зато што је то је дан од рет ких пор тре та овог 
умет ни ка на ко ме је људ ска фи гу ра би ла пред ста вље на у пу ном ра сту. 
С дру ге стра не, то је го то во кла си чан, ре пре зен та тив ни пор трет сли кан 
у ака дем ском сти лу, са скулп ту рал но по ста вље ном фи гу ром сли ка ном 
ди сци пли но ва ном хро мат ском ска лом раз би је ном ак цен ти ма звуч не цр-
ве не на пр сте ну и дуг ме ту ко шу ље ле ве ру ке. По за ди на плат на сли ка на 
је па сту о зним на ма зи ма бо је. Овај пор трет је био из ло жен . го ди не 
на ре тро спек тив ној из ло жби сли ка Ла за ра Ли че но ског при ре ђе ној у Му-
зе ју са вре ме не умет но сти у Ско пљу.85 Дру ги пор трет, сли кан исте го ди не, 
пред ста вља мај ку Ми ла на Ј. Сто ји ми ро ви ћа, Је ле ну Јо ва но вић, сли ка ну 
у ова лу (ово је је ди ни пор трет ко ји је овај умет ник на сли као у ова лу). 
Овај пор трет је нај ве ро ват ни је сли кан пре ма фо то гра фи ји, а у му зеј ски 
фонд је до спео от ку пом од Ива на Сто ји ми ро ви ћа . го ди не. Овим пор-
тре том бли жи је  ду ху екс пре си о ни стич ке лек си ке па ри ске шко ле, ко ји 
је по чет ком че твр те де це ни је де ли мич но из ра жен на сли ка ма Пор ре  
учи е ља ( ) и Пор ре  Ми ло ра а Па ни ћа-Су ре а ( / ), да би се у 
пот пу но сти из ра зио на пор тре ти ма сли ка ра Тре ве ли ја на ( ), Раст ка 
Пу ри ћа ( ), Пје ра Кри жа ни ћа ( ) итд. Пор ре  Је ле не Јо ва но вић 
сли кан је там но сме ђом бо је ном ска лом са искри ча вим ак цен ти ма жу-
те бо је на на у шни ца ма и иви ца ма ли ба де та, као и са бе лим све тло сним 
ак цен ти ма на бро шу.

Мно го кон зер ва тив ни ји и тра ди ци о нал ни ји ма ке дон ски умет ник, 
Ђор ђе Зо граф ски, по по руџ би ни М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, прет по ста вља-
мо на осно ву фо то гра фи је, на сли као је Ми ла но ву ста ра мај ку Ка та ри ну 
Вуч ко вић-Сто ји ми ро вић из мла ђих да на. Сли ка је у ре а ли стич ком ду ху, 
сли ка на твр дим ко ло ри том. Сто је ћа фи гу ра по ста вље на је у иде ал ном, 
бу ко ли ком пеј за жу, где се умет ник тру дио да при ме ни основ не по сту-
ла те им пре си о ни стич ког сти ла. Та ко ђе по по руџ би ни, че шки умет ник 

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, – ; С. Ц. Ћир ко вић, Ре кви зи а за 
Глем а је ве, , . јул , – .

  В. В. Ди ме ска, на ве де но де ло.



Фран та Ма ли, ко ји је од три де се тих го ди на жи вео у Бе о гра ду, пор тре-
ти ше уја ка М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, чу ве ног бе о град ског не у роп си хи ја тра 
др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа. Овај пор трет сли кан је у ду ху ака дем ског 
ре а ли зма. Ру ском сли ка ру, Бо ри су Ша по ва ло ву, ко ји се до се лио у Ср би ју 
по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, по ве рио је сли ка ње свог пор тре та, пре ма 
фо то гра фи ји из мла до сти, као и пор трет свог оца Све то за ра Јо ва но ви ћа 
у оми ље ном ду ху ака дем ског ре а ли зма. Од скулп ту ра тре ба сва ка ко по-
себ но из дво ји ти брон за ни пор трет Ка та ри не Вуч ко вић-Сто ји ми ро вић, 
рад јед ног од пр вих и нај ста ри јих срп ских ва ја ра, Ђор ђа Јо ва но ви ћа, из 

. го ди не. Овај из у зе тан пор трет из о стао је из мо но граф ских сту ди-
ја о Ђор ђу Јо ва но ви ћу због сво је ви ше го ди шње ано ним но сти у збир ци 
ли ков не умет но сти сме де рев ског Му зе ја. Ова скулп ту ра ре про ду ко ва-
на је у ли сту „Вар дар“, поводом објављивања албума „Вајарски радови 
академика Ђорђа Јовановића“ у едицији З ирке уме ничких ра ова 
Ср ске краљевске ака емије.86 Сле ди гип са ни пор трет Је ле не Сто ји ми-
ро вић-Јо ва но вић, Ми ла но ве мај ке, рад ма ло по зна тог ва ја ра Кал ми ћа, 
по ре клом из јед не сме де рев ске је вреј ске по ро ди це. Овај ва јар је пор тре-
ти сао и др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа.87 Сто ји ми ро ви ћев пор трет из . го-
ди не, пре ма фо то гра фи ји, рад је не по зна тог ауто ра. На по ле ђи ни јед ног 
пор тре та др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа олов ком је за пи са но да је пор трет 
на сли ка ла Ан ђе ли ја Ла за ре вић „као знак за хвал но сти за из ле че ње“. Ме-
ђу тим, до са да ни смо од го нет ну ли ауто ра овог нат пи са, као што је ма ло 
ве ро ват но да је он исти нит.88 Ме ђу свим на ве де ним пор тре ти ма по себ но 
ме сто при па да из у зет но вред ном пор тре ту Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји-
ми ро ви ћа ко ји је . го ди не на сли као Мар ко Че ле бо но вић. Сто ји ми-
ро вић је сли кан у еле гант ном оде лу, за рад ним сто лом, са би бли о те ком 
иза се бе ка о е сен ци јал ним ка рак те ри сти ка ма ње го вог жи вот ног сти ла. 
Ово је ина че ти пи чан Че ле бо но ви ћев пор трет, на сли кан у ду ху Па ри ске 
шко ле, са до по ја сном фи гу ром по ста вље ном у гра ђан ском ен те ри је ру. 
Овај пор трет при па да умет ни ко вој „мр кој фа зи“, опле ме ње ној звуч ним 
ак цен ти ма цр ве не бо је. Сто ји ми ро вић је ина че био ве ли ки по кло ник Че-
ле бо но ви ће ве умет но сти и ре дов ни по се ти лац ње го вих из ло жби. На кон 

  Вар дар, „Књи ге и ли сто ви, Ва јар ски ра до ви Г. Ђ. Јо ва но ви ћа“, Ско пље ; У. 
Предић, Вајарски ра ови ака емика Ђорђа Јовановића, , Београд .

  Ова скулп ту ра је ста ја ла у за њу по себ но ози да ној ни ши у по ро дич ној ку ћи др 
Душа на Сто ји ми ро вића, у ули ци Кра љи це Ма ри је број  у Бе о гра ду. Ода тле је 
прене та у сме де рев ски Му зеј . го ди не, као поклон Ду ша на Па па до по ло са.

  На осно ву уви да у ли ков ни опус Ан ђе ли је Ла за ре вић ова прет по став ка је те шко 
при хва тљи ва.
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по се те ње го вој са мо стал ној из ло жби сли ка у Бе о гра ду . го ди не, у 
свом Днев ни ку је за бе ле жио: „Шет ња са Лу лом по сун цу, по се та из ло жбе 
г. Че ле бо но ви ћа (зби ља сјај не ства ри).“89

По себ ну це ли ну и из у зет но зна чај но ме сто у Збир ци ли ков не умет но-
сти за у зи ма ју скулп ту ре, сли ке и гра фи ке вла да ра две ју ди на сти ја но во-
ве ков не срп ске др жа ве, Ка ра ђор ђе ви ћа и Обре но ви ћа, као и исто риј ских 
лич но сти из вре ме на Пр вог срп ског устан ка. Ве ћи на ових умет нич ких 
де ла на ста ла је на ини ци ја ти ву М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа. За не ке од пор тре ти-
са них лич но сти Сто ји ми ро вић је био на ро чи то ве зан, те им је по све тио 
ви ше књи жев но-исто риј ских при ло га, и то „Ћир Ан та Про тић“ и „Вој во да 
од По ре ча“ у Си лу е а ма с а ро  Бе о ра а,90 док је о кра љи ци На та ли ји и 
кра љу Ми ла ну Обре но ви ћу на пи сао ви ше но вин ских тек сто ва.91

До по ја сни пор трет Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа у фрај кор ској но шњи М. Ј. 
Сто ји ми ро вић ку пио је у јед ној ан ти квар ни ци у Љу бља ни / . го-
ди не. Нај ве ро ват ни је де ло уста нич ког сли ка ра из Зе му на Ни ко ле Апо-
сто ло ви ћа, а пре ма гра ви ри аустриј ског гра фи ча ра Гот фри да Гај сле ра, 
ово је је дан од нај ра ни јих пор тре та Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа.92 Он на гла ви 
но си фес ко ну сног об ли ка бо је те ра ко те, на пле ћи ма има цр ве ни ћу рак 
(ко жни огр тач) оп то чен си вим кр зном, а ис под ње га има там но пла ву 
па му кли ју са ви со ким око врат ни ком и цр ве ним гај та ном по иви ци. На 
гру ди ма су та ко ђе цр ве ни гај та ни и злат на дуг мад. Од оруж ја се за по-
ја сом ви ди др шка ја та га на. Ко са му је ду га, упле те на по за ди у ви ти цу. 
Про до ран по глед ода је ауто ри та тив ност и енер гич ност пор тре ти са ног. 
Ко пи ју овог пор тре та ура ди ће по по руџ би ни Бо рис Ша по ва лов. Та ко-
ђе по на руџ би ни, ве ле шки умет ник Ђор ђе Зо граф ски, сли ка ко пи ју, по 
цр те жу Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа, об ја вље ног у књи зи Ру са Бан тиш Ка мен-
ског „Пу то ва ње по Ср би ји . го ди не“. Пр ви текст о овом пор тре ту 
об ја вљен је у ли сту „Вар дар“, ко ји је из ла зио у Ско пљу и чи ји је вла сник, 
осни вач и уред ник био М. Ј. Сто ји ми ро вић. „По слу жив ши се ста ром ру-
ском ли то гра фи јом, чи ју ре про дук ци ју по ка зу је гор ња сли ка, ве ле шки 
жи во пи сац г. Ђор ђе Зо граф ски је из ра дио вр ло ле пу ком по зи ци ју Во жда 
Ка ра ђор ђа са пу шком у ру ци. Ка ра ђор ђе је при ка зан ка ко се ди на јед-
ној сте ни и пра ти око се бе раз вој јед не бит ке.“93 По пред ло шку из исте 

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град , – , – .
  Об но ва, , Бе о град.
  Л. Па вло вић, „Пор трет Ка ра ђор ђа као фрај кор ца“, Не ки с о ме ни ци кул у ре – 

Освр и и за а жа ња, , Смеде ре во , – .
   Вар ар, „Ка ра ђор ђе од Зо граф ског“, Ско пље . ја ну ар .

Марко Челебоновић
Портрет Милана Ј. 
Стојимировића, 1931, уље/
платно, 46 × 37 цм, сигн. д. д. лат.: 
Marko C , инв. бр. 



књи ге, Ђор ђе Зо граф ски 1932. го ди не сли ка вој во ду Ми лен ка Стој ко-
ви ћа. Овој гру пи сли ка при па да и ко пи ја Ка ра ђор ђе вог пор тре та ко ју 
је Па вле Чор та но вић на сли као 1890. пре ма по зна том де лу Вла ди ми ра 
Лу ки ча Бо ро ви ков ског.94

Три де се тих го ди на 20. ве ка Ђор ђе Зо граф ски, та ко ђе по по руџ би ни, 
сли ка пор трет кне ги ње Пер си де Ка ра ђор ђе вић, мај ке кра ља Пе тра I.

Од пор тре та вла да ра ди на сти је Обре но вић, сва ка ко се из два ја Пор-
ре  кра љи це На а ли је О ре но вић, рад ва ја ра Ала јо ша Штро бла95, 

скулп ту ра у ве штач ком ка ме ну. О на чи ну на бав ке ове скулп ту ре у Сто-
ји ми ро ви ће вом Днев ни ку за бе ле же но је сле де ће: „До не ли су ми је дан 
кип кра љи це На та ли је од Убав ки ћа у гип су из за о став шти не пок. Јов. 
М. Жу јо ви ћа. Тра же 6 000 дин. за брон зу. Ре ша вам се. Би ла би див на у 
ба шти у Сме де ре ву.“96 Та ко ђе, у пре су ди о кон фи ска ци ји у Спи ску по-
крет но сти на ве ден је „1 кип од гип са кра љи це На та ли је“. Без об зи ра на 
по гре шну атри бу ци ју умет ни ка и гре шку у вр сти ма те ри ја ла, го то во је 
из ве сно да је за пра во реч о јед ној те ис тој скулп ту ри. За тим је ту не ко-
ли ко пор тре та кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, од ко јих је јед на ко пи ја по 
Сте ва ну То до ро ви ћу, рад Бо ри са Ша по ва ло ва.

То ком по се те не ка да шњем дво ру Иван ка кне за Ми ха и ла Обре но ви-
ћа, у Сло вач кој, 1936. го ди не од та да шње вла сни це, грофице Boos-Wal-
deck, даље ро ђа ке Ју ли је Ху ња ди, су пру ге кне за Ми ха и ла, М. Ј. Сто ји ми-
ро вић до био је на дар вред ну фо то гра фи ју Ана ста са Јо ва но ви ћа, на ко јој 
је предстaвљена про сла ва пе де се то го ди шњи це Та ков ског устан ка, под 
Та ков ским гр мом у Та ко ву, а са ауто гра фом Ју ли је Ху ња ди Обре но вић. 
То ком ове по се те имао је при ли ку да ви ди Лен ба хо ву гра ви ру „Кнез Ми-
ха и ло у фа е то ну“97 и да убр зо по том код Пе ри ше Ми ли ћа на ру чи да му 
ура ди њену ко пи ју. Оду ше вљен овим дво ром и вред ним пред ме ти ма и 
умет нич ким де ли ма ко ји су се у то вре ме та мо на ла зи ли, на пи сао је ис-
цр пан из ве штај за лист „Са мо у пра ва“.98 Од по ли ти ча ра Ђор ђа Ген чи ћа99 
до био је на по клон фо то гра фи ју кра ља Ми ла на Обре но ви ћа у ка би не ту са 
кра ље вим ауто гра фом, ко ју је за ве штао те ста мен том Му зе ју у Сме де ре ву.

  С. Цвет ко вић, „Пор тре ти уста нич ких пр ва ка, из ли ков не збир ке Му зе ја у 
Смедереву“, Mons Aure us, , Сме де ре во , – .

  М. Ј. Сто и ми ро вић, Днев ник – , .
  Исто, .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , Но ви Сад , – .
  „Кнез Ми ха и ло ва Иван ка“, Са мо у ра ва, број , . сеп тем бар , Бе о град.
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, – .



Нај кон зи стент ни ја и нај си сте ма тич ни ја је сте ко лек ци ја сли ка пр-
ве по ло ви не . ве ка, у ко јој су за сту пље на, осим на ве де них пор тре та 
Мар ка Че ле бо но ви ћа и Ла за ра Ли че но ског, де ла Ан то на Ху те ра, Ја ро-
сла ва Кра ти не, Ема ну е ла Му а но ви ћа, Љу бо ми ра Ива но ви ћа, Ми о дра га 
Пе тро ви ћа, Ми ха и ла С. Пе тро ва, Ни ко ле Мар ти но ског и Ва си ли ја-Ци-
це По по ви ћа.100 Оства ре ња ове гру пе умет ни ка пред ста вља ју нај зна-
чај ни ји део Збир ке ли ков не умет но сти сме де рев ског Му зе ја. У јед ном 
тре нут ку исто вре ме но су се у Па ри зу шко ло ва ли, од но сно бо ра ви ли, 
Ла зар Ли че но ски, Ни ко ла Мар ти но ски, Ан тон Ху тер и Мар ко Че ле бо но-
вић. Ови умет ни ци оку пља ли су се и у бе о град ском, од но сно „ми јач ком 
ате љеу“ Ла за ра Ли че но ског у Бе о гра ду, где им се че сто при дру жи вао 
и сам Ми лан Ј. Сто ји ми ро вић.101 Ме ђу де ли ма ових умет ни ка има из у-
зет них оства ре ња ко ја мо гу да се упи шу у ан то ло ги ју срп ског сли кар-
ства пр ве по ло ви не . ве ка. Та ко ђе, у овој збир ци се на ла зе не ка вр ло 
дра го це на и рет ка де ла ко ја зна чај но до при но се раз у ме ва њу ли ков них
кор пу са по је ди них умет ни ка. Ипак, де ле ћи суд би ну ло кал ног му зе ја, 
она су по зна та углав ном ло кал ној ли ков ној пу бли ци. По је ди на де ла пу-
бли ко ва на су у пра те ћим из ло жбе ним ка та ло зи ма, али це ло вит ка та лог 
ових де ла до сада ни је пу бли ко ван.

Нај ком плек сни је це ли не је су сли ке Ла за ра Ли че но ског, укуп но де сет, 
и по шест сли ка Ни ко ле Мар ти но ског и Ми о дра га Пе тро ви ћа. За ко лек-
ци о ни ра ње сли ка Ни ко ле Мар ти но ског и Ла за ра Ли че но ског био је пре-
су дан бо ра вак М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа у Ско пљу. Из ме ђу ње га и ове дво ји це 
пи о ни ра ма ке дон ске мо дер не умет но сти раз вио се вр ло бли зак при ја-
тељ ски од нос, о че му све до че днев нич ке бе ле шке М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа.102 
У тре ћем из да њу Сто ји ми ро ви ће ве књи ге Си лу е е с а ро  Бе о ра а103

по след ња си лу е та по све ће на је Ла за ру Ли че но ском. Она је од ве ли ког 
зна ча ја за бо ље раз у ме ва ње сли ка Ла за ра Ли че но ског ко је се да нас чу-

  С. Цвет ко вић, Сли ке из Му зе ја у Сме е ре ву, ка та лог из ло жбе, Му зеј у Сме дереву, 
Сме де ре во ; Ср  ско сли кар с во р ве о ло ви не . ве ка, из з ир ке Му зеја 
у Сме е ре ву, Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во ; Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу 
С ојими ро ви ћу, гру па ауто ра, Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во , – .

  С. Цвет ко вић, Сли ке из Му зе ја у С ме е ре ву, ка та лог из ло жбе .
  На род на би бли о те ка Сме де ре во, Ру ко пи сна за о став шти на Ми ла на Јовановића 

Сто ји ми ро ви ћа (не књи жна гра ђа), Днев ник ; Исто риј ски ар хив у Сме де ре ву, 
Лич ни фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, ку ти ја бр. , ; С. Цвет ко вић, 

„Сли ке Ни ко ле Мар ти но ског из збир ке ли ков не умет но сти Му зеја у Сме де ре ву“, 
Сме е рев ски з ор ник, број , Сме де ре во ; М. Ј. Сто ји ми ро вић, Силуе е с а ро  
Бе о ра а, Бе о град , – .

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град , – .

Алајош Штробл
Краљица Наталија Обреновић, 
после , скулптура/вештачки 
мермер,  ×   ×   цм, инв. бр. 



ва ју у збир ци ли ков не умет но сти Му зе ја у Сме де ре ву. Као уред ник „Вар-
да ра“, М. Ј. Сто ји ми ро вић уред но и ре дов но је из ве шта вао о из ло жба ма 
Ла за ра Ли че но ског, и сам пи сао о ње го вом умет нич ком ства ра ла штву.104 
Осим опи са них пор тре та, у овој ко лек ци ји се на ла зи јед на мр тва при ро-
да, је дан акт, још је дан пор трет и пет пеј за жа. Сва на ве де на де ла на ста ла 
су у вре мен ском ра спо ну од . до . го ди не и, из у зев „Пор тре та Је-
ле не Јо ва но вић“, би ла су из ло же на на ре тро спек тив ној из ло жби Ла за ра 
Ли че но ског у Ско пљу . го ди не.105 Три де се тих го ди на  века, Ла зар 
Ли че но ски „от кри ва“ ма ке дон ски ам би јент, и све сво је ли ков но зна ње 
сте че но на ре ла ци ји Бе о град–Па риз–Бе о град угра ђу је у ње га сли ка ју ћи 
до ла пе, род ни Га лич ник, скоп ске ули це, Охрид ско је зе ро, мр тве при ро де 
са ри ба ма, упра во мо ти ве сли ка ко је чу ва и сме де рев ски Му зеј. У Днев-
ни ку М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, пи са ном у Ско пљу, . го ди не за бе ле же но је 
сле де ће: „Уве че ве че ра код Ла зе106 са Дра ин цем и Пу ри ћем (Ри ба ко ју је 
Ла за тог ју тра сли као).“107 Што се ти че ове мр тве при ро де са мо ти вом 
ри ба, ме ђу мно го број ним де ли ма Ла за ра Ли че но ског са овом те ма ти ком, 

„сме де рев ска мр тва при ро да са ри ба ма“ из два ја се де ко ра тив но шћу сво је 
по за ди не, са цвет ним мо ти ви ма као ре ци ди вом ути ца ја ја пан ске ка ли-
гра фи је и ин тен зив ног екс пре си о ни стич ког ли ков ног из ра за.108 Скоп ска 
ули ца сли ка на је у ду ху „утри лов ских“ ули ца у Па ри зу, док је жен ски акт 
под на зи вом „Ку па чи ца“ сли кан на ли но ле у му, са ро бу сно по ста вље ном 
жен ском фи гу ром окре ну том ле ђи ма на цен трал ном фо ну сли ке за га-
си тих бо ја са од бле сци ма сред њо ве ков ног фре ско сли кар ства. Пеј за жи 
су пак сли ка ни у пот пу ној хар мо ни ји јар ких бо ја – „чи ста бо ја“, ка ко је 
го во рио сам умет ник.109

Ни ко ла Мар ти но ски је да вао пред ност пор тре ту, фи гу ри и ак ту, а по-
ма ло га је за ни ма ла и мр тва при ро да и пеј заж. Сли као је у ду ху екс пре си-
о ни стич ког сли кар ства у ко ји је унео еле мен те на ци о нал ног под не бља. 
Он је усво јио спе ци фич ну цр тач ку и сли кар ску мор фо ло ги ју и сен зу ал-
ност Па ри ске шко ле. У сме де рев ској збир ци сли ка Ни ко ле Мар ти но ског 

  М. С. Јо ва но вић, „О Ла за ру Ли че но ском“, Вар ар, . ја ну ар .
  „Пор трет Је ле не Јо ва но вић“ остао је у Му зе ју у Сме де ре ву јер је био пла ни ран 

за изла га ње на из ло жби „Сме де ре во и Сме де рев ци,  век“; В. Ва се ва Ди ме ска, 
Лазар Ли че но ски – , Ско пје .

  Ми сли се на Ла за ра Ли че но ског, прим. ауто ра.
  Лич ни фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, ку ти ја бр.  , , Исто риј ски 

ар хив у Сме де ре ву.
  В. В. Ди ме ска, на ве де но де ло, .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, .

Лазар Личеноски
Рибе, око , уље/шпер-
плоча, ,  ×  ,  цм, сигн. 
д. л. Личен, инв. бр. 



чу ва ју се ње го ви из у зет но вред ни ра до ви, „Акт же не са ка пом“ из . 
го ди не и „Пор трет Ди ми три ја Фр ту ни ћа“ из . го ди не, за тим две из-
у зет не ли ков не ком по зи ци је на ста ле под ути ца јем не мач ког екс пре си о-
ни зма – „Де вој ка са кр ча гом и мла дић“, – . и „Ри ба ри на Охрид ском 
је зе ру“ / , јед на „рет ка“ мр тва при ро да, „Цве ће у зе ле ном бо ка лу“, 

, и нај у пе ча тљи ви ја, нај ви ше на дах ну та ути ца јем ма ке дон ског под-
не бља, не сум њи во нај сен зу ал ни ја, сли ка „Џа нум“ из . го ди не. Она је 
јед на од нај ре пре зен та тив ни јих пред ста ва жен ских ли ко ва из ње го вих 
ци клу са Ај ши, До ји ља, Фа ти ма и Ци ган ки. Ова ми ло звуч на сли ка, са жен-
ским ли ком мо ди ља ни јев ски „ја ја сто-елип со ид ног“ об ли ка гла ве, ма ни-
рич но по ви је ног носа и ба де ма стих очи ју, оде ве на је у оде ћу ин тен зив-
них бо ја ко ја от кри ва ко ло ри стич ко бо гат ство и сна гу на род ног ве за и 
ле по ту ћи ли ма. Сме де рев ска „Џа нум“ се ди на јед ном сте пе ни ку ис пред 
там но обо је них вра та, ле па у сво јој не жно сти и не кој уро ње но сти у са-
мо њој по зна ту ту гу, док је у исто вре ме овај лик ду бо ко про ду хо вљен.110 
Сли ке „Акт же не са ка пом“, „Ри ба ри са Охрид ског је зе ра“, „Мр тва при ро-
да са цве ћем“ и „Пор трет Ци ган ке“ би ле су из ло же не на ре тро спек тив ној 
из ло жби Ни ко ле Мар ти но ског у Ско пљу . го ди не.111

Го то во ауто ном ну це ли ну у Збир ци ли ков не умет но сти Му зе ја у Сме-
де ре ву пред ста вља ју пеј за жи Ми о дра га Пе тро ви ћа, ујед на че них ли ков-
них вред но сти. Ови пеј за жи су сли ка ни у ре а ли стич ком ду ху са при ме-
са ма им пре си о ни зма, а да то ва ни су по сле . го ди не.

Сва ка ко је нео п ход но из дво ји ти цр те же ма на сти ра Гра ча ни це и Ста-
рог На го ри чи на Љу бо ми ра Ива но ви ћа, ко ји су на ста ли по сле пр вог умет-
ни ко вог бо рав ка у Па ри зу. Они су нај бли жи тен ден ци ја ма им пре си о ни-
зма, пла стич ност фор ме по стиг ну та је тон ским гра да ци ја ма, а цр те жи 
су у су шти ни лу ми ни стич ки. Овом ни зу вред них ли ков них оства ре ња 
сва ка ко при па да ју и „Мр тва при ро да са ри ба ма“ Ан то на Ху те ра, и аква-
ре ли Ва си ли ја – Ци це По по ви ћа, „Ку ће у Ско пљу“, и Ема ну е ла Му а но ви-
ћа, „Ку ће у Ду ша но вом гра ду у Ско пљу“. На ре тро спек тив ној из ло жби 
сли ка Мар ка Че ле бо но ви ћа при ре ђе ној . го ди не у Га ле ри ји Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду био је из ло жен пор трет сли ка-
ра Тре ве ли ја на ко ји чу ва сме де рев ски Му зеј.

  С. Цвет ко вић, „Сли ке Ни ко ле Мар ти но ског из Збир ке ли ков не умет но сти Музеја у 
Сме де ре ву“, Сме ерев ски з ор ник, , Сме де ре во , – ; С. Цвет ко вић,
Г. Миле тић, Же на – ра и ци ја, уме  нос , ка та лог из ло жбе, Му зеј у Сме де ре ву, 
Смеде ре во .

  Б. Пет ков ски, Ни ко ла Мар и но ски –  (ре тро спек ти ва), Му зеј на со вре ме на 
умет ност – Ско пје, Ско пје .

Никола Мартиноски
Портрет Циганке/Портрет жене 
која седи, сликано обострано, 
1932, уље/шпер-плоча, 
34 × 26 цм, без сигн., инв. бр. 



И сам М. Ј. Сто ји ми ро вић оку ша вао се као сли кар, пре све га мно го број-
ним цр те жи ма и кро ки ји ма на мар ги на ма сво јих при ват них бе ле шки и 
днев ни ка, цр та ју ћи углав ном пор тре те. Овај сли кар ски та ле нат код ње-
га се ис по љио још у гим на зиј ским да ни ма. Јед ном при ли ком је за те чен 
на ча су „са чи та вом збир ком сли ка ко је су ду хо ви то при ка зи ва ле ге сто-
ве и ка рак те ри стич не ли ко ве про фе со ра“, због че га је мо рао да на пу сти 
Гим на зи ју у Сме де ре ву.112 Свој сли кар ски та ле нат Сто ји ми ро вић ни је 
ду бље не го вао, та ко да се, осим на цр те же, он сво ди на је дан са чу ва ни 
пор трет Ста ни сла ве Ма ти је вић и јед ну ико ну са ли ком Све тог Три фу на.

Не ко ли ка вред на ли ков на оства ре ња из овог вре мен ског пе ри о да још 
увек не ма ју иден ти фи ко ва не ауто ре, док су нам са дру ге стра не би о гра-
фи је по је ди них пот пи са них ауто ра за са да оста ле не по зна те.

Ме ђу де ли ма стра не умет но сти из два ја ју се сли ке зна чај ног ру мун-
ског умет ни ка Ни ко ла ја Ене је, „Ко са чи“113, по пу лар ног пор тре ти сте беч-
ке аристо кратије Јожефа Копаја (Jozsef Kop pay), „Пор трет мла де же не“114, 
јед на гра фи ка швај цар ске умет ни це Ерике фон Кагер (Eri cа von Ka ger) 
с по све том на не мач ком је зи ку115 и аква ре ли скром ног ли ков ног ру ко-
пи са ру ског еми гран та Ро сла ве ца са пред ста вом Сме де рев ске твр ђа ве.

За хва љу ју ћи по сре до ва њу Јо ва на Ду чи ћа и ита ли јан ског ми ни стра 
спољ них по сло ва гро фа Ћа на, М. Ј. Сто ји ми ро вић до шао је у по сед ре-
пли ка рим ских скулп ту ра Нар ци са, Са ти ра и Ла не та из Пом пе је, од но сно 
Му зе ја у На пу љу, ко је су не ка да кра си ле ба шту по ро дич не ку ће М. Ј. Сто-
ји ми ро ви ћа, а да нас су из ло же не у ла пи да ри ју му сме де рев ског Му зе ја.116

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, .
  Вар ар, „Ним Ене ја у Ско пљу“, Ско пље . мај .
  Овај пор трет по кло нио је Му зе ју у Сме де ре ву Иван Сто ји ми ро вић за јед но са 

дели ма за ве шта ним Те ста мен том Ми ла на Сто ји ми ро ви ћа . го ди не, због 
то га што је М. Ј. Сто ји ми ро вић умро с по гле дом заустављеним на овој сли ци. 
Портрети са на је би ла же на Све те Јак ши ћа и ку ма же не Све то ли ка Гре бен ца, 
београд ског адво ка та, ко ја се на кон Гре бен че ве смр ти уда ла за Сто ји ми ро ви ћа.

  По све та гла си: Her ru Jo va no witsch zur Erin ne rung an die Schwe iz ge wi dennt von Eri ca 
von Ka ger  – E. von Ka ger  Jo lol tun.

  Л. Па вло вић, „Сме де ре во и Јо ван Ду чић“, Сме е ре во, ча со ис за кул у ру, уме  нос , 
на у ку и ру ш во, Сме де ре во , – .

Никола Енеа
Косачи, тридесете године 

. века, уље/картон, 
 ×   цм, сигн. д. л. N. 

Enea, инв. бр. 



О     З    

За на бав ку и ку по ви ну ико на, био је од лу чу ју ћи Сто ји ми ро ви ћев бо ра-
вак у Ско пљу три де се тих го ди на про шлог ве ка. У свом Днев ни ку он је 
за бе ле жио: „Грд но се мно го ста рих ико на про да је. Зна чи да је кри за вр-
ло ја ка кад на род про да је ико не, а зна чи и да је по пу сти ла по бо жност у 
на ро ду ка да се на род та ко ла ко одва ја од ста рих по ро дич них ико на.“117

С об зи ром да је Све ти Ни ко ла био кр сна сла ва по ро ди це Сто ји ми ро-
вић, у ње го вој збир ци ико на на ла зи се нај ви ше ико на са пред ста вом 
овог све ти те ља.118

У свом днев ни ку из . го ди не Сто ји ми ро вић је за бе ле жио: „Ишао 
сам да нас са Јо си фом Ми ха и ло ви ћем по ан ти квар ни ца ма. Он је ку пио 
три див на пер сиј ска та њи ра, а ја јед но чан че. Он две ико не, а ја јед ну: 
Све тог Ни ко ле (  дин). Сил но сам сре ћан што сам до шао до те ико не. 
Раз го вор са де ка ном Гру ји ћем о мо јој ико ни Све тог Ни ко ле за ко ју ми 
ре че да је из .“119 Ову ико ну сли као је поп Са ва, о че му све до чи пот пис 
у до њем ле вом углу: Иконь и са о  Са ва.

Мно ге вред не ико не М. Ј. Сто ји ми ро вић до био је на по клон од сво јих 
при ја те ља. Сва ка ко тре ба из дво ји ти ико ну „Ро ђе ње Хри сто во“120, ко ју 
је у род ном Кру ше ву про на шао сли кар Ни ко ла Мар ти но ски и по кло-
нио је М. Ј. Сто ји ми ро ви ћу. За тим, ико ну „Све та Бо го ро ди ца“121, ко ју је 
до био на по клон од Сер ги ја Ја ки ћа, ар хи ман дри та ма на сти ра Све ти Ар-
хан ђе ли у Скоп ској Цр ној Го ри. У Бу ку ре шту . го ди не од про фе со ра 
Ни ко ла ја Јор ге до био је на по клон ико не „Све ти Ђор ђе“122 и „Све та Бо го-
ро ди ца“.123 У Га лич ни ку је од Ти хо ми ра Ми ха и ло ви ћа до био на по клон 
ико ну „Све та Бо го ро ди ца“.124 По значају и реткости посебно се издваја 
чудотворна ктиторска икона Печерског манастира у Кијеву „Успење 
Пресвете Богородице“ с краја . века.

У Збир ци се на ла зе ико не са ши рег под руч ја Бал ка на (цен три у Пе-
ћи, При зре ну, Ско пљу, Охри ду, Кру ше ву, Га лич ни ку, Де бру, Не ре зи ма, 
Све тој Го ри), у вре мен ским окви ри ма од . до . ве ка. Ауто ри ико на 

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , .
  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Днев ник – , , . Исто риј ски ар хив у Сме де ре ву, Лич-

ни фонд Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, ку ти ја број , .
  Исто риј ски ар хив у Сме де ре ву, Лич ни фонд  Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, 

ку ти ја бр. , .
  Инв. бр. , Збир ка ико на – ка та ло шки број .
  Инв. бр. , Збир ка ико на – ка та ло шки број .
  Инв. бр. , Збир ка ико на – ка та ло шки број .
  Инв. бр. , Збир ка ико на – ка та ло шки број .
  Ин в. бр. , Збир ка ико на – ка та ло шки број .

Поп Сава
Свети Никола, , дрво/
темпера,  ×   цм, инв. 
бр. 



су срп ски зо гра фи, ру ски, укра јин ски, грч ки, све то гор ски и ру мун ски 
ико но пи сци. Ме ђу њи ма по сто је и ико не ко је при па да ју ита ло крит ској 
и бо ко ко тор ској шко ли, као и епо хи Бран ко ве а ну.

По себ ну це ли ну чи не ико не ко је је по срп ским ма на сти ри ма и цр ква-
ма ко пи рао фре скист и ко пист ико на Ја ро слав Кра ти на: „…а он да се тим 
ко пи ја ма ба вио са мо ста ри и че сти ти Кра ти на, ко ји је у томе по сти гао 
пра ву ма е стри ју и ство рио код нас ско ро је дан нов сли кар ски род“.125

Од пот пи са них ауто ра са чу ва не су ико не По па Са ве, Ди ми тра Кр сте ва, 
Ди че Зо гра фа, Ла за ра Ли че но ског, Ђор ђа Зо граф ског и Ни ко ла ја Ма јен дор-
фа.126 Ва жно је по ме ну ти и не ко ли ко штам па них ико на ко је су ку пље не у 
ан ти квар ни ци ха џи Ђор ђа у Ско пљу . го ди не.127 Та ко ђе, вео ма је вред-
на ко ле кци ја ме тал них ико на ко ри шће них у свр хе при ва тне по бож но сти, 
да ти ра них углав ном у . век, а на ба вље них у При ле пу, Гр чкој и Ру му ни ји.

Ико не су за ве де не и опи са не у књи зи Ин вен та ра На род ног му зе ја у Сме де-
ре ву , и за њих су отво ре ни ин вен тар ни кар то ни то ком . го ди не. Упи сао 
их је и об ра дио та да шњи управ ник Му зе ја у Сме де ре ву, те о лог и исто ри чар 
умет но сти Ле он ти је Па вло вић. У по то њем пе ри о ду та мо где је би ло нео п-
ход но ин тер ве ни сао је му зеј ски кон зер ва тор тех ни чар Ми лен ко Осто јић.

Пр ви пут су ове ико не (из бор од  ико не) би ле пред ста вље не јав-
но сти на из ло жби при ре ђе ној у га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву по во дом 
Сме де рев ских све то сав ских све ча но сти у ја ну а ру . го ди не.128 То ком 
исте го ди не, у апри лу, на из ло жби „Уздар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто ји-
ми ро ви ћу“ би ле су из ло же не три ико не (Ђор ђе Зо граф ски, Све и Ни ко-
ла,око , Не по зна ти аутор, Ус е ње Пре све е Бо о ро и це, крај . века, 
и Не по зна ти аутор, Све и Са ва ар хи е и ско  са Све им Си ме о ном, око 

), ко је су и пу бли ко ва не у из ло жбе ном ка та ло гу.129

У из у зет но вред ној ко лек ци ји Сто ји ми ро ви ће вих ико на на ла зе се мно-
га ва жна оства ре ња и ко но пи са ца са ши рег про сто ра Бал ка на, не до вољ-
но по зна та ши рој струч ној и на уч ној јав но сти, те је ве о ма зна чај но пу-
бли ко ва ње и ка та ло шко пред ста вља ње ових де ла.

  М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е е с а ро  Бе о ра а, .
  С. Цвет ко вић, М. Мар ко вић, Ико не из з ир ке ико на Му зе ја у Сме е ре ву, де пли јан, 

Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во ; Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу С о ји ми ро ви ћу, 
– .

  Вар ар, „Је дан апел на Ју жну Ср би ју“, Ско пље . април .
  Ауто ри ове из ло жбе би ли су ку сто си Му зе ја у Сме де ре ву Сне жа на Цвет ко вић и 

Ми лан Мар ко вић, а овим по во дом штам пан је де пли јан. Струч ни кон сул тант ове 
из ло жбе био је му зеј ски са вет ник На род ног му зе ја у Бе о гра ду, Ни ко ла Ку со вац, 
ко ји је и отво рио из ло жбу.

  Гру па ауто ра, Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу С о ји ми ро ви ћу, Му зеј у Сме де ре ву, 
Смеде ре во .



О     З       

Предмете који се данас чувају у Збирци црквених ствари Музеја у Смеде-
реву, Стојимировић је углавном куповао у антикварницама многобројних 
градова Балкана и Западне Европе у којима је боравио. Многи од пред-
мета су добијани на поклон, или пак набављани од приватних лица. У 
складу са личним интересовањима власника, која су била бројна и раз-
новрсна, а пре свега подређена поштовању вере, цркве и очувању наше 
традиционалне културе, колекционирани материјал такође је врло раз-
нородан. Селекција се може извршити на неколико група. Најбројнију 
чине крстови, од којих, претпостављамо да најстарији датира из  
века,130 затим светила, међу којима се свакако издваја фрагмент крста-
стог хороса из Марковог манастира код Скопља,131 а затим следе сасуди, 
кадионице и кивоти.

Иако по броју скромни, предмети из Збирке црквених ствари, попут 
и осталих колекција Милана Јовановића Стојимировића, имају особине 
реткости и посебности.

Претпостављамо да је првобитан број ових предмета био много 
већи, да су многи од њих оштећени и нестали у галиматијасу у пери-
оду од . године до оснивања Музеја у Смедереву . године, а 
такође постоји могућност да многи од предмета који воде порекло из 
Стојимировићевих збирки нису прецизно евидентирани у рубрикама 
о пореклу експоната.

О     З         

У та ко ђе скром ној збир ци при ме ње не умет но сти из збир ки М. Ј. Сто-
ји ми ро ви ћа по ти чу стил ски пи са ћи сто кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа и 
брон за на ки не ска фи гу ра „Чо век са ми шом“, ко ји су до би је ни те ста мен-
том . го ди не.

Прет по став ку да је овај сто при па дао срп ском кне зу Ми ха и лу Обре но-
ви ћу пре не ли су нам по кло но да вац, Ми лан Ј. Сто ји ми ро вић, као и ње гов 
брат Иван, из вр ши тељ опо ру ке, у те ста мен ту и у пи сму упу ће ном та да-

  Експонат је изложен у основној поставци Музеја у Смедереву; Збирка црквених 
ствари, – – .

  Експонат је изложен у основној поставци Музеја у Смедереву; Збирка црквених 
ствари, – – .

Крст, . век, метал/ливење, 
 ×   цм/  ×   цм, инв. бр. 



шњем управ ни ку Му зе ја у Сме де ре ву Ле он ти ју Па вло ви ћу.132 Узи ма ју ћи 
у об зир мо гу ће вре ме из ра де овог сто ла, сре ди ном . ве ка, ле по ту при-
ме ње ног нео ба рок ног сти ла и уоп ште ква ли тет из ра де, чи ни се са свим 
оправ да ним при хва та ње ове прет по став ке.

Брон за на фи гу ри на „Чо век са ми шом“ пред ста вља укра сни пред мет за 
сто, и у сва ком слу ча ју је ин ду стриј ски про из вод. На  ду гу ља стом об лом 
ја сту ку пред ста вље на је му шка фи гу ра Ки не за оде ве ног у бо га то дра пи-
ра ни ко стим, са ми шом у ле вој, ви со ко по диг ну тој ру ци. Са де сне стра не 
фи гу ре на ла зи се јед но бу рен це. У сва ком слу ча ју, ово је вр ло нео бич на 
пред ста ва. Ни су нам по зна ти по ре кло и на чин на бав ке ове фи гу ри не.

  Те ста мент Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа, О– / , Дру ги оп штин ски суд у 
Бе о гра ду; Пи смо Ивана Јов. Сто ји ми ро ви ћа Ле он ти ју Па вло ви ћу, Бе о град, . април 

, вл. Му зеј у Сме де ре ву.



Легат Милана Јовановића Стојимировића

Према решењу Другог општинског суда у Београду (О– / ) тестамент 
Милана Јовановића Стојимировића написан . септембра . године 
проглашен је пуноважним . априла . године. Овим тестаментом је 
завештан легат Народном музеју у Смедереву. У образложењу извршења 
тестамента наведено је да је Леонтије Павловић управник Народног 
музеја у Смедереву прихватио легат, а да попис ствари није потребан већ 
ће се то решити са тестаменталним наследником са којим ће се изврши-
ти издвајање остављених предмета. Предмете који су били поклоњени 
легатом управник Музеја Леонтије Павловић преузео је . јуна . 
године, од јединог наследника на основу тестамента, брата оставиоца, 
Ивана Јовановића Стојимировића. Том приликом је на лицу места ручно 
сачињен списак поклоњених предмета.

У тексту који следи преносимо оригиналан препис списка преузетих 
предмета који се чува као саставни део решења тестамента. С обзиром 
да тестаментом нису прецизно дефинисани услови чувања и излагања 
предмета завештаних легатом, они су по доласку у Музеј, уписани у 
улазну инвентарну књигу музеја а затим класификовани у одговарајуће 
збирке музејских одељења. Ради прецизнијег и детаљног увида у садржај 
легата, иза преписа оригиналног списка следи каталошки попис пред-
мета завештаних легатом обрађен према музеолошким стандардима.



Спи сак му зе а ли ја – пред ме та које је сво јим те ста мен том оста вио пок. 
Ми лан Ст. Јо ва но вић На род ном му зе ју у Сме де ре ву, а који су на при-
мо пре да ји дана .    . г. пре у зе ти од госп. Ива на Ст. Јо ва но ви ћа из 
Београ да и то:

 . један стилски писаћи сто кнеза Михаила
 . један роло писаћи сто са фијокама
 . један сто писаћи са стакленом плочом
 . Сребрни сервис ручни рад из Македоније (Оријент?), 

послужавник, два пехара, једна посуда са поклопцем, шест 
цизелираних чаша, мали послужавник за смештај пет 
сребрних кашичица (Македонија)

 . Биста Јелене Јовановић ћерке Катарине (чија је биста у Музеју 
рад Ђ. Јовановића). Јеленина биста од гипса рад Јеврејина 
чија је породица пореклом из Смедерева, а њега су Немци 
стрељали за време Другог светског рата.

 . Попрсје младе жене рад мађарског вајара E. Geres L.
 . Два мала барељефа ) Карађорђе и ) Краљ Петар
 . Брендан. Кинеска фигура: играч са мишом са постољем 

полуобличастим и јастучетом.
 . Михајло Петровић , св. Наум на Охридском језеру
 . Михајло Петровић, Небојша кула
 . Михајло Петровић, Обала реке
 . Михајло Петровић, Умка
 . Михајло Петровић, Улаз у Ђердап са Голупцем
 . Михајло Петровић, Воденица
 . Краљ Милан (фотографија)у кабинету са текстом марта .
 . Е. Муановић, Куће у Душановом граду у Скопљу
 . Гравира Миленка Стојковића (руски уметник)
 . Мртва природа (бокал и чаша са шибицом)
 . Портрет младића, то је Бата Ст. Јовановић, са марамицом. Бата 

уље донео из Скопља, видети да није рад Личеноског или 
Шаповалова

  Мисли се на Миодраг Петровић.



 . Портрет Светозара Јовановића са брадом оца завештача 
тестамента М. Ст. Јовановића (Шаповалов или неки 
Македонац) уље

 . Бојана Бекљанов, , Шума
 . Бојана Бекљанов, , Шума
 . Љуба Ивановић, Манастир Нагоричино
 . Љуба Ивановић, Манастир Грачаница
 . К Македонка
 – . пет колор разних мањих урамљених слика
 . Умка  Умка – Сава
 . Бруно Нирнберг  Мртва природа (шаргарепа)
 . Олуја
 . Солунски фронт  Армије Wien 

Oвај списак завршава се са редним бројем .
Списак је сачињен на лицу места у два равноправна примерка.

Предао: Примио за Музеј:
Иван Јов. Стојимировић др Леонтије Павловић

Присутни:
Нечитко потписане четири особе

У Београду . јуна .



Каталог легата

. Сто, средина  века, необарок, дрво/орах и птичји јавор, Средња 
Европа, технике: фурнирано, дуборез и профилација, претпоставља се 
да је припадао кнезу Михаилу Обреновићу,  ×   ×   цм, – –

. Роло писаћи сто са фијокама, дрво/храст, прва половина  века, 
 ×   ×   цм, улазни инв. бр. /

. Писаћи сто са стакленом плочом, дрво/храст, прва половина  века, 
,  ×   ×   цм, улазни инв. бр. /

. Сребрни сервис за послуживање: чаше (шест комада), Турска, друга 
половина  века, жиг: турски службени знак, сребро – изнутра по зла-
та; ливење; урезивање; h  ,  цм, r   цм; пехар, Турска, друга половина  
века, жиг: турски службени знак, сребро; ливење, урезивање, h  ,  цм; 
пехар, Турска, друга половина  века, жиг: турски службени знак, сре-
бро; ливење, урезивање, ажурирање h   цм; послужавник; једна посуда 
са поклопцем, пет кашичица; корпица за кашичице, Србија, Смедерево, 
прва половина  века, рад домаћег кујунџије, сребро; ливење, фили-
гран; ,  ×  ,  цм, Етнолошко одељење, Колекција металног покућства, 

– , – , – , –  и –

. А. Јос. Калмић, Јелена Стојимировић Јовановић, око , гипс, 
 ×   ×   цм, – –

. Goorcs L. E., Попрсје младе жене, печена глина, h   цм, сигн. Е. Goorcs, 
– –

. Петар Убавкић, Карађорђе – , , плакета/бронза, ,  ×  ,  цм, 
сигн. ћир.: П. Убавкић, Историјско одељење, улазни инв. бр. /

а Петар Убавкић, Петар I Краљ Србије , , плакета/бронза, 
,  ×  .  цм, сигн. ћир.: П. Убавкић, Историјско одељење, улазни инв. бр. 

/

. Брендан (?), Човек са мишом, бронза,  ×   ×   цм, – –



. Миодраг Петровић, Манастирски конаци Светог Наума на Охридском 
језеру, уље/платно,  ×   цм, – –

. Миодраг Петровић, Небојша кула, акварел/папир,  ×   цм, сигн: д. 
л. М. Петровић, – –

. Миодраг Петровић, Обала реке, уље/платно,  ×   цм, сигн. д. д.: М. 
Петровић, – –

. Миодраг Петровић, Умка на Сави, уље/платно,  ×   цм, сигн. д. д.: 
М. Петровић, – –

. Миодраг Петровић, Улаз у Ђердап са Голупцем, , уље/платно, 
 ×   цм, сигн. д. д.: М. Петровић, – –

. Миодраг Петровић, Воденица, уље/картон,  ×   цм, сигн. д. д.: М. 
Петровић, – –

. Л. Цвикл (L. Zwickl), Краљ Милан у кабинету, Беч, око , позитив са 
резбареним дрвеним рамом и краљевим монограмом у средини горње 
стране рама,  ×  ,  цм, са рамом ,  ×  ,  цм, улазни инв. бр. /

. Емануел Муановић, Куће у Душановом граду у Скопљу, тридесете 
године . века, акварел,  ×   цм, – –

. Непознати аутор, Војвода Миленко Стојковић, . век, гравира, 
 ×  ,  цм, улазни инв. бр. /

. Непознати аутор, Мртва природа са шољицом кафе,  век, уље/
даска,  ×  ,  цм, – –

. Борис Шаповалов, Портрет Милана Ст. Јовановића као младића, уље/
платно,  ×   цм, – –

. Борис Шаповалов, Портрет Светозара Јовановића, уље/платно, 
 ×   цм, – –

. Бојана Бекљанов, Шума, цртеж/графит,  ×   цм, сигн. д. л.: Бојана 
Бекљанов , – –



. Бојана Бекљанов, Шума, , цртеж/графит,  ×   цм, сигн. д. л.: 
Бојана Бекљанов , – –

. Љубомир Ивановић, Црква манастира Грачаница, , оловка/
цртеж,  ×   цм, сигн. д. л.: Љуб. Ивановић , – –

. Љубомир Ивановић, Црква манастира старо Нагоричино, , 
оловка/цртеж,  ×   цм, сигн. д. л.: Љуб. Ивановић , – –

. Јарослав Кратина, Македонка, уље/картон,  ×   цм, сигн. д. д.: К, 
– –

. Непознати аутор, Амор и коза, . век, уље/картон,  ×   цм,
– –

. Непознати аутор, Мала сцена лова, . век, , акварел,  ×   цм, 
– –

. Непознати аутор, Мала сцена лова, . век, , акварел,  ×   цм, 
– –

. Непознати аутор, Мала сцена лова, . век, , акварел,  ×   цм, 
– –

. Непознати аутор, Мала сцена лова, . век, , акварел,  ×   цм, 
– –

. Непознати аутор, Умка на Сави, , уље/платно, сигн. д. д.: А , 
– –

. Бруно (?), Мртва природа са поврћем, , уље/картон,  ×   цм, 
сигн. д. д.: Бруно Нирнберг , – –

. Непознати аутор, Олуја, уље/платно, прва половина . века, 
 ×   цм, – –

. Радомир К. Стевановић, Солунски фронт  ге армије Могленске 
планине – Могленска равница –  год., , литографија, 

 ×   цм, сигн. д. л.: Рад. К. Стевановић , улазни инв. бр. /



За кљу чак

За хва љу ју ћи озбиљ но сти, по све ће но сти и од го вор но сти са ко јом су 
фор ми ра не ко лек ци је М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа, сме де рев ски Му зеј сте као је 
мно га из у зет но вред на умет нич ка де ла, ко ја по свом зна ча ју пре ва зи-
ла зе ло кал не окви ре и до при но се бо гат ству на ше це ло куп не умет нич ке 
ба шти не. Ми лан Ј. Сто ји ми ро вић био је је ди ни Сме де ре вац ко ји је пре 
Дру гог свет ског ра та имао при ват не умет нич ко исто риј ске ко лек ци је 
тог оби ма, и је ди ни ко ји је по сле овог ра та за ве штао ле гат Му зе ју и На-
род ној би бли о те ци у Сме де ре ву, за у зи ма ју ћи не спор но зна чај ну у ло гу 
у кул тур ној исто ри ји гра да.

С об зи ром на кри те ри ју ме ко ји ма се ру ко во дио у фор ми ра њу сво јих 
ко лек ци ја ко је су да нас осно ва збир ки Умет нич ког оде ље ња Му зе ја у 
Сме де ре ву, а ко ји су се огле да ли у стал ној бри зи и те жњи за очу ва њем 
кул тур ног на сле ђа, ства ра њу га ле ри је по ро дич них пор тре та, пор тре та 
вла да ра срп ских ди на сти ја Ка ра ђор ђе вић и Обре но вић, вред не збир ке 
мо дер не умет но сти ју го сло вен ских ауто ра, као и збир ке ико на, мо же мо 
да за кљу чи мо да је су шти на ње го ве ко лек ци о нар ске прак се за пра во чин 
па три о ти зма, ко ји чи та вој збир ци да је од ре ђе ни ро ман ти чар ски тон.

На ме ра Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа да сво је збир ке кла си фи-
ку је, си сте ма ти зу је и по пи ше, осу је ће на је из би ја њем Дру гог свет ског 
ра та. Уме сто ње го вог при ват ног му зе ја у род ној ку ћи у Сме де ре ву, . 
го ди не отво рен је На род ни му зеј у Сме де ре ву. Жи ве ћи у ано ним но сти 
по из ла ску из за тво ра, без об зи ра на ле гат ко ји је те ста мен том за ве штао 
Му зе ју у Сме де ре ву и На род ној би бли о те ци, Сто ји ми ро вић је по сле смр-
ти по стао го то во за бо ра вље на лич ност у Сме де ре ву у де це ни ја ма ко је 
су усле ди ле.



С дру ге стра не, ње го ве збир ке на ста ви ле су да жи ве свој му зеј ски жи-
вот, а ње гов ко лек ци о нар ски труд, као јед на од ње го вих мно го број них 
па си ја, по стао је оп ште до бро срп ског на ро да. Ипак, пред ме ти из збир-
ки Умет нич ког оде ље ња из ла га ни су вр ло рет ко и са ве ли ким вре мен-
ским раз ма ци ма, ка та ло шки не пот пу но пу бли ко ва ни, па су са мим тим 
оста ли ма ло по зна ти или пот пу но не по зна ти ве ћем де лу струч не и на-
уч не јав но сти, што је про у зро ко ва ло да мно га вред на де ла по је ди них 
ауто ра из о ста ну из њи хо вих мо но граф ских сту ди ја, или из ло жбе них 
по став ки. Та ко је од пр ве из ло жбе сли ка из збир ке сли ка сме де рев ског 
Му зе ја при ре ђе не . го ди не134, до на ред не, ор га ни зо ва не . го ди-
не135, про те кло ви ше од две де це ни је, а пр ва из ло жба ико на при ре ђе на 
је . го ди не.

Из ло жбом „Уздар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто ји ми ро ви ћу“, у чи јој су ор-
га ни за ци ји уче ство ва ле све сме де рев ске уста но ве кул ту ре ко је ба шти не 
ње го ву остав шти ну, учи њен је пи о нир ски по ку шај ис ти ца ња ње го вог 
зна ча ја и уло ге у кул тур ном и по ли тич ком жи во ту Сме де ре ва. Та да су 
пред ста вље ни нај вред ни ји и нај ре пре зен та тив ни ји пред ме ти из ње го-
вих збир ки.

Овим ра дом се пр ви пут остав шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро-
ви ћа у Умет нич ком оде ље њу Му зе ја у Сме де ре ву об ја вљу је као за себ на 
це ли на са свим ре ле вант ним ка та ло шким по да ци ма, ко ји ће сва ка ко 
до при не ти бо љој са гле ди во сти и јав ној, струч ној и на уч ној ва ло ри за-
ци ји ње не вред но сти.

У пле ја ди кул тур них по сле ни ка у но ви јој исто ри ји Сме де ре ва сва ка-
ко из у зет но ви со ко и зна чај но ме сто при па да Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто-
ји ми ро ви ћу.

Уз ње го ве ко лек ци о нар ске за слу ге, свр ста ва мо га у ред на ших нај бо-
љих ју го сло вен ских пред рат них но ви на ра. По обра зо ва њу прав ник, он 
је иза се бе о ста вио низ из у зет но вред них исто риј ских бе ле шки и књи-
жев них оства ре ња, и је дан је од по след њих ве ли ких до бро тво ра гра да 
Сме де ре ва.136

  М. Мак си мо вић, Из з ир ке сли ка Му зе ја у Сме е ре ву, ка та лог из ло жбе, Му зеј у 
Смеде ре ву, Сме де ре во .

  С. Цвет ко вић, Сли ке из Му зе ја у Сме е ре ву, ка та лог из ло жбе, Му зеј у Сме де ре ву, 
Сме де ре во .

  Б. Ко ва че вић, Пред го вор, у: Си лу е е с а ро  Бе о ра а, Бе о град, , – ; Гру па 
ауто ра, Уз ар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу С о ји ми ро ви ћу, Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во 

.



Summary

Thanks to the seriousness, devotion and responsibility of M. J. Stojimirović 
in establishing his collections, the Museum in Smederevo acquired many ex-
ceptionally valuable works of art that exceed in their importance the local 
boundaries and contribute to the richness of our entire art heritage. Milan J. 
Stojimirović was the only citizen of Smederevo who had private art and his-
torical collections before the World War  and the only one who after that 
war bequeathed his collections to the Museum and the National Library in 
Smederevo, having indubitably an important role in the cultural history of 
the town.

Considering the criteria, which guided him in establishing his collections, 
which are today the core of the collections of the Art Department of the Mu-
seum in Smederevo and which re lected in constant care and aspiration to pre-
serve the cultural heritage in establishing the collection of the family portraits, 
portraits of the rulers of the Serbian dynasties Karadjordjević and Obrenović, 
valuable collection of the modern art of the Yugoslav artists as well as the col-
lection of icons we could conclude that the quintessence of his collectionary 
practice was actually the act of patriotism that gives to the entire collection 
certain romanticist note.

The intention of Milan Jovanović Stojimirović to classify, systematize and 
inventory his collections was prevented by the outbreak of the World War . 
Instead of his private museum in his family home in Smederevo, the National 
Museum in Smederevo was established in . Living in anonymity after 
getting out of prison, regardless of his legacy, which he bequeathed to the 
Museum in Smederevo and the National Library Stojimirović has been after 
his death almost forgotten in Smederevo in the ensuing decades.



On the other hand his collections continued their museum life and his col-
lectionary effort as one of his many passions became the common good of the 
Serbian people. Nevertheless, the objects from the Art Department collections 
have been exhibited very rarely and within large chronological intervals, they 
were inadequately catalogued and published and hence they remained not 
much known or completely unknown to the most of professional and aca-
demic public. This resulted in the fact that many valuable works of certain 
authors have not been included in their monographs or exhibitions. Thus, 
from the irst painting exhibition from the collection of paintings in the Sme-
derevo Museum organized in  until the next one organized in  passed 
more than two decades, and irst exhibition of icons was organized in .

The exhibition ‘Uzdarje (Antidoron) to Milan Jovanović Stojimirović’ or-
ganized by all Smederevo cultural institutions, which inherited his bequest 
is a pioneering attempt to emphasize his importance and role in the cultural 
and political life in Smederevo. On that occasion the most valuable and most 
representative objects from his collection have been put on display.

In this work the legacy of Milan Jovanović Stojimirović in the Art Depart-
ment of the Museum in Smederevo is published for the irst time as distinct 
entity with all relevant catalogue information, which will certainly contribute 
to the better comprehension and public, professional and scienti ic evalua-
tion of its value.

In the pleiad of cultural enthusiasts in the more recent Smederevo his-
tory certainly an exceptionally high and important position belongs to Milan 
Jovanović Stojimirović.

Besides his merits as the art collector he could be included among the 
group of our best Yugoslav pre-war journalists. Although a lawyer by edu-
cation he left a series of exceptionally valuable historical notes and literary 
works and is the one of the last great benefactors of the town of Smederevo.
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Каталог



   

 век

Непознати аутор
. Лик Мадоне, уље/платно, 
 ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



    

 век

Никола Апостоловић (Земун,  – прва пол. . века)
Сликарство је учио у Земуну, у радионици Димитрија Братоглића. 
Насликао је иконостас у Љутовници ( ), престоне иконе за 
манастир Сланце ( ), икону светог Прокопија у Прокупљу ( ), 
иконе за иконостас цркве Успења Пресвете богородице у Смедереву. 
Значајна ликовна остварења урадио је за време Првог и Другог 
српског устанка, као сликар устаничке Србије. Један је од носилаца 
ликовне културе на овом простору на прелазу из . у . век.

Избор из литературе: М. Коларић, „Ликовна култура Карађорђевог 
доба“, Ис оријски ласник, – , Београд ; Б. Вујовић, „Никола 
Апостоловић – живописац земунски и белиградски“, З орник Наро но  
музеја, – , Београд , – ; Б. Вујовић, Уме нос  о новљене 
Ср ије – , Београд , – ; Т. Јовановић-Чешка, А. Вујовић, 

„Ликовна уметност“, у: Први ср ски ус анак и о нова ср ске ржаве, 
каталог изложбе, Београд , – ; А. Марковић, „Иконостас 
Николе Апостоловића у цркви Успења Пресвете богородице на Старом 
гробљу у Смедереву“, Гласник Друш ва конзерва ора Ср ије, , 
Београд , – .

Литература о делу: Л. Павловић, „Портрет Карађорђа као фрајкорца“, 
Неки с оменици кул уре – освр и и за ажања, , Смедерево , – ; 
Б. Вујовић, Уме нос  о новљене Ср ије – , Београд , ; 
Д. Бабац, Ч. Васић, „Војне униформе од – “, у: Служ ено о ело 
у Ср ији, Београд , ; Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Т. Јовановић-Чешка, 
А. Вујовић, „Ликовна уметност“, у: Први ср ски ус анак и о нова 
ср ске ржаве, каталог изложбе, Београд , – ; С. Цветковић, 
„Портрети устаничких првака, из Збирке ликовне уметности Музеја у 
Смедереву“, Mons Aureus, , Смедерево , – .

Никола Апостоловић
. Портрет Карађорђа као 

фрајкорца, / , уље на платну, 
,  ×  ,  цм, инв. бр. 

Излагано: Поводом -годишњице 
одласка турске војске из 
Смедерева, ; у основној 
поставци Музеја у Смедереву од 
оснивања Музеја; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, Музеј 
у Смедереву, Смедерево ; у 
Галерији Српске академије наука 
и уметности на изложби „Први 
српски устанак и обнова српске 
државе“ . године.



   

Сима Алкалај
Фотограф. У Првом светском рату био је ратни фотограф у Дунавској 
дивизији у Дунавској болничарској чети.

Литература: М. Зековић, Ра ни сликари, фо о рафи ама ери и 
о исници фо о рафи у ср ској војсци – , каталог, Војни музеј у 

Београду, Београд , , .

Бодуен (Baudoin)

Сима Алкалај
. Певачко друштво „Опште занатлијско-
раденичко друштво“, Смедерево, , 
фотографија,  ×  ,  цм, улазни инв. /

Бодуен
. La Couche de la Mariee, . 

век, литографија, ,  ×   цм, 
сигн. д. д. лат.: Peint par 
Baudoin, инв. бр. 



    

Анастас Јовановић (Враца, Бугарска,  – Београд, Србија )
Први српски литограф и први српски фотограф; сликар и графичар. 
Као ученик Државне штампарије прве поуке о цртању добио је од А. 
Бермана, а као стипендиста кнеза Милоша Обреновића, . године 
отишао је на школовање у Беч, где је ступио у школу цртања код 
професора Гзелхофера. Литографски занат почео је да учи од . 
код Штадлера. У исто време заинтересовао се и за фотографију. У 
Србију се вратио са кнезом Михаилом Обреновићем . године и до 
кнежеве смрти био је његов управник двора. Један је од наших првих 
уметника који је током боравака у Паризу имао прилике да се упозна 
са француском школом. Мотиве религиозне и историјске садржине, 
портрете и жанр композиције, обрађивао је техникама цртежа, уља, 
акварела и графике. Његово најважније дело јесу четири свеске 

„Споменика србских“.

Анастас Јовановић
. Таковски грм, , фотографија, ,  ×  ,  цм, инв. бр. .

Литература о делу: М. Тимотијевић, „Престоничка урбана меморија и флексибилна 
национална географија: сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку“, 
Наслеђе, , Београд , – , .

На картону на коме је каширана 
фотографија, у горњем делу 
написана је белешка Милана 
Јовановића Стојимировића: 
„Неки фестивал приређен под 
Таковским грмом после . 
на коме је вероватно народ под 
режијом власти претстављао 
таковски устанак. Доле је рукопис 
кнегиње Јулије Обреновић из 
чије је заоставштине ова слика, 
коју ми је поклонила њена даља 
рођака грофица Бос-Валдек, 
када сам посетио Иванку (код 
Братиславе) септембра . 
М. С. Јов.“

Аутограф Јулије Хуњади у 
доњем делу фотографије је на 
немачком језику (нечитко).



   

Литература: А. Јовановић, „Аутобиографија“, Го ишњак музеја 
ра а Бео ра а, , 1955, – ; П. Васић, Живо  и ело Анас аса 
Јовановића, Београд 1962; Р. Антић, М. Ђорђевић, П. Васић, Љ. Никић, 
Анас ас Јовановић – рви ср ски фо о раф, Галерија , Београд 

; В. Краут, Цр ежи 19. века у Ср ији, Ка ало  з ирке Ка ине а 
рафике Наро но  музеја – Бео ра , Београд ; М. Јовановић, Међу 
јавом и ме  сном, Галерија , Београд , – ; Б. Недељковић, 
С ара ср ска фо о рафија, Београд , – .

Анастас Јовановић
. Данило књаз црногорски, , 

литографија/картон,  ×  ,  цм, сигн. д. 
л. ћир: лит. А. Јовановић , д. д. ћир: 
печат Ј. Халер, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, група аутора, 
Музеј у Смедереву, Смедерево .

Урош Кнежевић
. Портрет Милана М. Обреновића IV, 

, литографија,  ×   цм. сигн. д. л. 
ћир.: Живописао и издао Урош Кнежевићь 
академскiй Живописаць у Београду 

, д. д. ћир.: Хромолитографисао 
Ант. Хартингерь и синь и. к. придвор 
Хромолитограф у Бечу, инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, Слике 
из Музеја у Сме ереву, каталог, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево .

Анастас Јовановић
. Портрет Доситеја Обрадовића, 

, литографија, ,  ×  ,  цм, 
сигн. д. л. ћир: литогр. А. 
Јовановић , д. д. ћир. печат Ј. 
Хефлих, улазни инв. бр. /



    

Урош Кнежевић (Сремски Карловци,  – Београд )
Сликар, талентован и занимљив хроничар српског грађанског 
друштва. Основе цртачког заната стекао је у Стратимировићевој 
цртачкој школи у Сремским Карловцима, затим је сликарство учио 
код Константина Данила у Панчеву. У Србију је прешао . године 
где је насликао низ портрета угледних личности. Након ликовног 
усавршавања у Бечу ( – ), његово сликарство је постало много 
квалитетније. Наставио је да портретише угледне личности у 
Кнежевини Србији. Са подједнаким успехом је сликао мушке, женске 
и, што је реткост, дечје портрете. Насликао је портрете готово свих 
учесника Првог српског устанка.

Литература: М. Кашанин, Два века ср ско  сликарс ва, Београд , 
– ; П. Васић, Урош Кнежевић, Опово, ; В. Ристић, Пор ре  
е е а у ср ском сликарс ву . века, Београд ; Б. Вујовић, 
Уме нос  о новљене Ср ије, Београд ; Љ. Миљковић, П. Петровић, 
Г. Станишић,  о ина ср ске уме нос и, сликарс во у Ср ији

– , каталог, Народни музеј у Београду, Београд , – ,
– .

Винценц Кацлер (Wincent Katzler, Беч, – )
Познат бечки цртач и литограф. Популарност је стекао као цртач 
бечких илустрованих часописа. Почетком педесетих година . 
века постаје близак сарадник Анастаса Јовановића, а такође је 
литографисао цртеже Павла Чортановића и Адама Стефановића са 
сценама из српске средњовековне историје. Самостално је компоновао 
и литографисао сцене из борбе Срба са мађарским устаницима под 
Кошутом / . Године . издаје литографију Дру и ср ски 
ус анак, а затим Грозно у ис во кнеза Михаила у Кошу њаку. Сликао 
је илустрације из народног живота у Србији, Босни, Херцеговини и 
Црној Гори.

Литература: П. Васић, Живо  и ело Анас аса Јовановића, Београд , 
– .

Винценц Кацлер
. Грозно убиство књаза србског 

Михаила Обреновића, бакротиск, 
 ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
каталог, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
„Фонд Милана Јовановића 
Стојимировића у Музеју у 
Смедереву – Збирка ликовне 
уметности“, у: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, Музеј 
у Смедереву, Смедерево , 

– .

Излагано: Слике из Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



   

А. Кунике ( – )
. Festung Sementria, . век, литографија,  ×   цм, сигн. д. л. 
лат.: Erminy del, сигн.д. д. лат.: Lith. Von T. Wolf, инв. бр. 

Непознати аутор
. Monsier c est in fi ls, . век, 
литографија, ,  ×   цм, 
улазни инв. бр. /

Адолф Фридрих Кунике (Adolph Friedrich Kunike, Грајфсвалд, Немачка 
 – Беч, Аустрија )

 
Сликар и литограф. Студирао је на бечкој Академији и учио литограф-
ски занат код код А. Зенефелдера. Сопствену литографску радионицу 
основао је . године, у којој је углавном радио као литограф, ретко као 
цртач. Радио је литографије по цртежима познатих уметника. Штампао 
је серије илустрација, од којих се „Живописно путовање Дунавом“, убраја 
у најпознатије после Јакоба Алта.

Литература: Österreichisches Biographisches Lexikon; Neue Deutsche Bio-
graphie.



    

Арсеније Петровић (Бела Црква, – )
Сликарске поуке добио је у радионици непознатог локалног мајстора. 
Био је путујући сликар у многим местима јужног Баната, као и у Срему, 
Панчеву, Вршцу, Земуну, Беочину и Руми. Од . године прелази 
у Кнежевину Србију, са дужим боравцима у Београду, Смедереву, 
Великом Градишту, Пожаревцу и Крагујевцу. Сликао је портрете, 
међу којима се посебно издвајају дечји портрети, као и религиозне 
композиције. Портрете слика на сиво-смеђој позадини, богатом 
и топлом палетом, посвећујући много пажње стилизацији одеће 
портретисаног.

Литература: Р. Антић, Арсеније Пе ровић ( – ), Опово ; Н. 
Кусовац, Ср ско сликарс во . и . века, ка ало  з ирке Наро но  музеја, 
Народни музеј Београд, Београд , – .

Арсеније Петровић
. Портрет Антонија Протића, око , 

уље/платно,  ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: М. Максимовић, 
Из з ирке слика Музеја у Сме ереву, 
каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Слике из Музеја у 
Сме ереву, каталог, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, група аутора, 
Музеј у Смедереву, Смедерево ; С. 
Цветковић, „Портрети устаничких првака, 
из збирке ликовне уметности Музеја у 
Смедереву“, Mons Aureus, , Смедерево 

, – ; Музеј у Сме ереву, водич, 
Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Из з ирке слика Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Слике из Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Сме ереву, Сме ерево ; Уз арје 
Милану Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево ; У 
основној ūос авци Музеја у Сме ереву 
о  . īо ине.



   

Арсеније Петровић
. Портрет Старе Смедеревке, 

око , уље/платно, 
 ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Р. Антић, 
Арсеније Пе ровић ( –

), Опово , – ; М. 
Максимовић, Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, каталог, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Слике из 
Музеја у Сме ереву, каталог, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
С. Цветковић, Г. Милетић, 
Жена – ра иција, уме нос , 
каталог, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Музеј у 
Сме ереву, водич, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Арсеније Пе ровић 
( – ), Музеј īра а 
Беоīра а ; Оūово ; 
Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
У основној ūос авци Музеја у 
Сме ереву о  . īо ине.



    

Еуген Ладислав Петровић (Eugen Ladislaus Petrovits, Беч, – )
Студирао је на бечкој академији од . до . године. У 
реалистичком духу је сликао предео, фигуру и композицију. Аутор 
је великих зидних ведута у Бечу и Сегедину; са Ј. Варонеом је издао 
серију од педесет ведута Беча, а сликао је и народне ношње. Његова 
литографија Књаз Милан олази на ојно поље . јуна . стекла је 
велику популарност. Бавио се илустровањем књига и новина. Његова 
дела се чувају у Бечу, Београду и Сарајеву.

Литература: В. Ристић, „Еуген Ладислав Петровић“, З орник Ма ице 
ср ске за ликовне уме нос и, , Нови Сад , – .

Еуген Ладислав Петровић
. Књаз Милан полази на 

бојно поље . јуна . 
године, , литографија, 

 ×   цм, улазни инв. бр. 
/



   

Карол Поп Де Сатмари (Carol Pop De Szathmari, Клуж,  – Букурешт 
)

Сликар, литограф и фотограф. Протестантски колеџ завршио је у 
Клужу . године. Напустивши положај државног чиновника, од . 
године похађао је течајеве најважнијих ликовних академија у Бечу, 
Падови, Фиренци, Риму, Берлину, Паризу и систематично обилазио 
музеје ових европских градова.Од . године враћа се у Румунију 
у Букурешт, где је био званични дворски сликар петорице кнежева. 
У време владара Александра I Кузе и Карола I постао је званични 
дворски фотограф. У Београду и неким градовима Србије био је током 

, . и . године, сликајући народ и стари Београд. Из српске 
историје још је литографисао и Торжес вено ре с ављање ср ске 
еле ације кнезу Милошу О реновићу у Букуреш у . о ине. Радио је 

цртеже, аквареле и литографије, како по личној инспирацији тако и по 
поруџбини. Сликао је портрете, градске и сеоске пејзаже, етнографске 
мотиве и званичне државне церемоније. Био је издавач и власник 
часописа Илус рације.

Литература: Н. Кусовац, Ср ско сликарс во  и  века из з ирке 
Наро но  музеја Бео ра , Београд , ; В. Краут, Цр ежи . века у 
Ср ији, каталог збирке Кабинета графике Народног музеја – Београд, 
Народни музеј Београд, Београд , ; Карол По  Де Са мари, група 
аутора, Војни музеј Београд, Београд .

Карол Поп Де Сатмари
. Студијски цртежи српске 

делегације у Букурешту, , 
литографија,  ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Л. Павловић, 
Графички рари е  о нашој 
нароgној ношњи, Неки споменици 
културе, осврти и запажања, , 
Смедерево , – .

Карол Поп Де Сатмари
. Торжествено представљање 

српске делегације кнезу Милошу 
Обреновићу у Букурешту . 
године, , литографија, 

,  ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Л. Павловић, 
Графички рари е  о нашој 
нароgној ношњи, Неки споменици 
културе, осврти и запажања, , 
Смедерево , – .



    

Андреј Тимиовић (Нови Сад,  век)
Мало познати новосадски сликар и живописац чија је делатност 
везана за средину . века. Био је под утицајем Павла Симића, са којим 
је одређено време и сарађивао. Познате су његове слике из . и . 
године, као и икона Бо оро ица са Хрис ом, сликана у Шапцу . 
године.

Литература: Л. Павловић, „Рани портрет Марије Трандафилове“, 
Дневник, . март , Нови Сад.

Стеван – Стева Тодоровић (Нови Сад,  – Београд, )
Сликарство је студирао у Бечу на Уметничкој академији ( ), и у 
приватној школи Ј. Валдмилера ( ). Учење је наставио на Академији 
у Минхену ( – ), да би га окончао у бечком атељеу К. Рала ( –

). У Београду живи од . године, када је отворио и сликарску 
школу ( – ) у којој се још учило певање и телесно васпитање. 
Био је наставник у Техничкој школи и у Гимназији ( – ). Много 
је путовао и дуже или краће боравио у европским земљама: Немачкој, 
Швајцарској, Француској и Италији. Са Миланом Миличевићем 
пропутовао је Србију . године прикупљајући материјал за 
Свесловенску е но рафску излож у у Москви. У српско-турском рату 
(1876–78) учествовао је као дописник с фронта. Учествовао је на 
најзначајнијим изложбама у земљи и у иностранству. Насликао је 
стотине портрета, неколико предела, знатан број композиција из 
историје и народног живота, низ икона (самосталних и иконостасних) 
и зидних слика, више стотина акварела и цртежа. Представник 
је романтизма, мада се у извесној мери приближавао реализму и 
донекле прихватио поетику пленеризма. Био је члан , Српске 
краљевске академије, оснивач Првог београдског певачког друштва, 
почасни члан Петроградске академије уметности и Катанијске 
академије у Италији. Његова дела се чувају и излажу у Народном 
музеју у Београду, Музеју града Београда, Галерији Матице српске у 
Новом Саду и другим музејским установама у земљи.

Литература: М. Јовановић, Међу јавом и ме  сном, , Београд , 
– ; Љ. Миљковић,  – , поглед у прошлост, Народни 

музеј Београд, Београд 1995, 80; Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Грујић, В. 
Краут, С еван То оровић – , Народни музеј Београд, Галерија 

Андреј Тимиовић
. Портрет Марије 

Трандафилове, , уље/
платно, ,  ×   цм, сигн. 
д. д.: А Т ., инв. бр. 

Литература о делу:
Л. Павловић, „Рани портрет 
Марије Трандафилове“, 
Дневник, . март , Нови 
Сад.



   

Матице српске Нови Сад, Београд–Нови Сад 2002; Љ. Миљковић, П. 
Петровић, Г. Станишић,  о ина ср ске уме нос и, сликарс во 
у Ср ији – , каталог, Народни музеј у Београду, Београд , 

– , – .

Луј Цвикл (Louis Zwickl, / – )
Фотограф. После . године имао је атеље у Бечу.

Литература: Ш. Радмановић, Фо оīрафије инас ије О реновић, Каталог 
збирке Историјског музеја Србије, Београд , .

Стеван – Стева Тодоровић
. На Такову, , , 

литографија/картон, 
 ×   цм, сигн.: горе 

средина (На Такову .), 
д. л. ћир.: Компониро 
Стеван Тодоровић, средина 
ћир.: Печатня кдуарла 
Лантера у Пешти ., д. д. 
ћир.: Литографисао Павле 
Чортановић, инв. бр. 



    

. Луј Цвикл (Lоuis Zwickl)
Краљ Милан у кабинету, 
Беч, око , позитив са 
резбареним дрвеним рамом 
и краљевим монограмом 
у средини горње стране 
рама,  ×  ,  цм, са рамом 

,  ×  ,  цм, улазни инв. бр. 
/

 
Литература о делу:
Ш. Радмановић, Фо оīрафије 
инас ије О реновић, Каталог 
збирке Историјског музеја 
Србије, Београд , .

Испод фотографије, а у оквиру 
дрвеног рама са краљевим 
монограмом краљ Милан 
својеручно је написао посвету 
Ђорђу Генчићу, коме је и 
поклонио ову урамљену 
фотографију: „Ко ли вера, ко 
ли невера? С једне стране 
поборници Краљевице и 

„племените заблуде“ са друге 
дичне и врле Нишлије на 
подножју Суве планине. Као 
Обреновић хвала вам Генчићу 
што сте међу онима, који знају 
само за Краља, за отаџбину, за 
Македонију. У Бечу /  марта 

. Милан“.



   

Павле Чортановић (Нови Сад,  – Београд )
Син и ученик Петра Чортановића. Студирао је на академији у Бечу 
од . године. Насликао је низ иконостаса у Војводини. Од . 
године прелази у Србију. Слика портрете и иконостасе у Љубовији, 
Недељицама и Великом Градишту. Са А. Стефановићем издао је циклус 
литографија Бој на Косову. Био је сликар осредњих способности, нешто 
ведрији и свежији у иконама.

Литература: Новоса ске уме ничке ра ионице –  века, Галерија 
Матице српске и Музеј града Новог Сада, Нови сад ; Н. Кусовац, 
Ср ско сликарс во . и . века, ка ало  з ирке Наро но  музеја, 
Народни музеј Београд, Београд , .

Павле Чортановић
. Портрет кнеза Лазара, . 

век, уље/платно,  ×   цм, 
инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .

Павле Чортановић
. Портрет Карађорђа 

Петровића, , уље/
платно,  ×   цм, сигн.
д. д. П. Чортановић , 
инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Сме ереву, Сме ерево 

; У основној поставци 
Музеја у Смедереву од 

. године.

Литература о делу: 
М. Максимовић, Из 
з ирке слика Музеја у 
Сме ереву, каталог, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Слике 
из Музеја у Сме ереву, 
каталог, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.



    

Алајош Штробл фон Липтоујвар (Alajos Stróbl von Liptóujvár, 
Királylehota,  – Будимпешта, )
Вајар. Студирао је на академији у Бечу у класи професора Зумбша 
(К. Zumbsch). У споменицима и статуама следи бечки необарок 
касног 19. века. У мањим скулптурама дао је изузетно вредна дела 
мађарског натурализма. Извајао је низ портретних попрсја. Радио 
је као професор на академији у Будимпешти, остављајући утицај на 
генерације мађарских вајара.

Литература: Thieme U., Becker F., Allgemeines lexikon der Bildenen 
Kunstler von der antike bis zur Gegenwart, Leipzig , ; STROBL, Alajos, 

, Zagreb , ; Т. Јовановић Чешка, Скулптура, Каталог 
збирке Историјског музеја Србије, Београд , – .

Алајош Штробл
. Краљица Наталија Обреновић, 

после , скулптура/вештачки 
мермер,  ×   ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
Г. Милетић, Жена – ра иција, 
уме нос , каталог, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу,
Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .



   

Непознати аутор
. Портрет папе (Пије IX 

– ), . век, уље/платно, 
 ×  ,  цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Мала сцена лова, 

, . век, акварел, 
 ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Мала сцена лова, 

, акварел,  ×   цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор
. Мала сцена лова, 
, акварел,  ×   цм, 

инв. бр. 

Непознати аутор
. Мала сцена лова, 
, акварел,  ×   цм, 

инв. бр. 

Непознати аутор
. Амор и коза, . век, 

уље/картон,  ×   цм, 
инв. бр. 



    

Непознати аутор
. Портрет кнеза 

Милана IV Обреновића, 
. век, литографија, 
 ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Кнегиња Љубица, 

према слици Уроша 
Кнежевића, . век, 
литографија,  ×   цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор 
. Портрет кнегиње 

Наталије Обреновић, 
. век, олеографија, 
 ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Портрет Јована 

Стерије Поповића, према 
литографији Анастаса 
Јовановића, , 
 ×   цм, сигн. д. л. лат: 

Gedr. bei J. Stoufs, Wien, 
д. д. (нечитко) , инв. 
бр. 



   

. Одело обојега пола 
граждана београдски, из 
Пу ешес вија ūо Сер ији 
Јоакима Вујића, , акварел, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Војвода Миленко Стојковић, 
 век, гравира,  ×  ,  цм, 

улазни инв. бр. /

. Путешествије Јоакима 
Вујића преко Хрватске за Трст, 

. век, графика,  ×   цм, инв. 
бр. 

. Разговор Јоакима Вујића са једним Египћанином о крокодилу, . век, графика,  ×   цм, 
инв. бр. 



    

. Портрет надзорника 
друмова, копија старе 
турске слике из – . века, 
хартија/акварел,  ×   цм, 
улазни инв. бр. /

. Јован Крститељ са 
јагњетом, . век, месинг/
акварел и уљана боја, 
 ×   цм, улазни инв.

бр. /

. Турска сличица са 
арапско-турским текстом на 
две стране, хартија/акварел, 
 ×   цм, улазни инв. бр. 

/



   

 век

Бојана Бекљанов

Бојана Бекљанов
40. Шума, 1940, цртеж/
графит, 58 × 47 цм, сигн. 
д. л. Бојана Бекљанов 
1940, инв. бр. 87

Бојана Бекљанов
41. Шума, 1940, цртеж/графит, 45 × 24 цм, сигн. д. л. Бојана Бекљанов 1940, инв. бр. 88



    

Влахо Буковац (Цавтат,  – Праг, )
Сликар који је поставио темеље хрватског модерног сликарства. 
Студије сликарства је започео . године у Паризу, у Школи лепих 
уметности код професора Кабанела (А. Cabanel), предводника 
француског академизма. Још као студент, од . почиње да излаже 
у париском Салону, на коме ће постати редовни излагач. У почетку 
је излагао теме из црногорског живота (Црно орка на о рани, ), 
затим актове (Велика Иза, ), те портрете, којима је стекао велики 

Влахо Буковац 42. Портрет краљице Драге Обреновић, 1901, 
олеографија/платно, 89 × 64 цм, инв. бр. 164
Влахо Буковац

43. Портрет краља Александра 
Обреновића, 1901, 
олеографија/платно, 89 × 64 цм, 
инв. бр. 163
Литература о делу: Бранково 
коло, бр. 28, 5 (18) јул, 1901, 
906; број 36, 6 (19) септембар 
1901, 1136; П. Петровић, 
Пор ре и О реновића, из 
з ирке Наро ноī музеја у 
Беоīра у, каталог изложбе, 
Музеј рудничко-таковског 
краја, Горњи Милановац 2005; 
С. Цветковић, Вила инас ије 
О реновић у Сме ереву, 
Смедерево 2008.

Излагано: Слике из Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево 1998.



   

углед. Париска фаза трајала је до . године, са екскурсима у 
Енглеску, . и . године. После . године настанио се у Загребу, 
који под његовим утицајем постаје веома жив ликовни центар. У 
то време настају композиције великог формата (Гун улићев сан, 
Ду ровкиња, Хрва ски ре оро ). Излаже на венецијанском Бијеналу 
и првој изложби сецесије у Бечу. Професор на академији у Прагу 
постао је . године, и овај прашки период трајао је до . године. 
Значајна уметничка дела са тематиком из црногорског живота, као и 
портрете владара и његове породице, насликао је током боравка на 
црногорском двору . године. На српском двору боравио је током 

. године, када су настали портрети краљице Наталије Обреновић 
и престолонаследника Александра, а затим током лета . године, 
када је у летњем двору у Смедереву насликао пленеристичке портрете 
краља Александра и краљице Драге Обреновић.

Литература: V. Bukovac, Moj život, Zagreb ; LJ. Babić, Umjetnost kod 
Hrvata u . stoljeću, Zagreb , V. Kružić-Uchytil, Vlaho Bukovac – život i 
dijelo, Zagreb , ; Anđa Kapičić, Bukovac i Crna Gora, Zagreb .

Паоло Виети-Виоли (Paolo Vietti-Violi, Швајцарска, Грандсон,  – 
Италија, Вогоња, )
Студирао је архитектуру у Женеви и Паризу (Школа лепих уметности). 
Студије архитектуре завршио је . године, када се преселио у 
Милано. Започео је изузетно успешну каријеру у пројектовању 
спортских терена и игралишта: коњске тркачке стазе, спортски 
стадиони и остали комплементарни садржаји. Деловао је не само у 
Италији, већ и у Средњој Европи, Турској, Индији, источној Африци 
и Јужној Америци. Био је почасни члан Академије Брера у Милану, 
Академије архитектуре у Паризу и добитник француске Легије 
части. Држао је предавања на универзитетима у Лондону, Дижону 
и Истанбулу. Стилски се кретао од француског неокласицизма ка 
реализму.



    

Goorcs L. E. (Мађарска, ?)

Никола Енеа (Nicolae Nicu Enea, Валеа Аринилор, Бакау, Румунија  
– Бакау, Румунија, )
Завршио је Академију лепих уметности у Букурешту . године, 
на којој су му професори били G. D. Mirea, Jean Al Steariadi, Gheorghe 
Petrascu и Arthur Verona. Прву изложбу имао је . године. Затим 
је уследио низ изложби у Румунији и Југоисточној Европи, као и на 
Међународној изложби у Паризу. Студијски је боравио у Италији 

. године, а . године пропутовао је кроз Македонију, Црну Гору 
и Далмацију. У Скопљу је имао самосталну изложбу . године, а 
у Београду . Меморијални музеј Nicu Еnea налази се у његовој 
породичној кући у граду Бакау, где је овај сликар живео и радио.

Goorcs L. E.
45. Попрсје младе жене, 
печена глина, х=28, сигн: E. 
Goorcs, инв. бр. 240

Литература о делу: 
С. Цветковић, Жена – 
ра иција, уме нос , Музеј 

у Смедереву, Смедерево 
2004.

Излагано: Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево 2004.

Паоло Виети-Виоли
. План за уређење Смедеревске 

тврђаве, цртеж/папир, , 
цм ×   цм, сигн, д. д. лат. . 

. .   ,  
 . , инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



   

Никола Енеа
. Косачи, тридесете 

године . века, уље/
картон,  ×   цм, сигн. д. 
л. N. Enea, инв. бр. 

Литература о делу: „Ним 
Енеја у Скопљу“, Вар ар, 

. мај , Скопље; М. 
Максимовић, Из з ирке 
слика Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. 
Цветковић, „Фонд Милана 
Јовановића Стојимировића 
у Музеју у Смедереву – 
Збирка ликовне уметности“, 
у: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево , – .

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



    

Ђорђе Дамјанов Зографски (Папрадиште крај Велеса,  – Скопље, 
)

Сликар и иконописац, најплоднији представник чувене породице 
иконографа Рензовских-Зографских. Основе иконографије стекао је 
у породичној тајфи, а студије наставио у Петрограду. Извео је више 
иконографских радова у Македонији, Србији и Бугарској. Аутор је 
иконостаса у родном селу Папрадишту и Светом Ђорђу у Кратову. 
Са Теофаном Исаиловићем Буџароским насликао је иконостас цркве 
светог Ђорђа у Сурдулици. Портретисао је савременике, сликао по 
поруџбини и аутор је првих историјских композиција у македонској 
уметности.

Литература: С. Леуновић, „Ђ. Ј. Зографски“, Вар ар, .  .  , Скопље, 
7; А. Николовски, Маке онски е зо рафи о  крајо  на  и оче око  
на  века, Ан онов, Зо рафски и Ван еловик, Скопје ; Н. Макуљевић, 
Црквена уме нос  у Краљевини Ср ији ( – ), Београд , , .

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Портрет Карађорђа, , 

уље/платно,  ×  ,  цм, сигн. 
д. д.: Ђ. Зографски , инв. 
бр. 

Литература о делу: 
„Карађорђе од Зографског“, 
Вар ар, .  .  , Скопље; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, „Портрети 
устаничких првака, из збирке 
ликовне уметности Музеја у 
Смедереву“, Mons Aureus, , 
Смедерево , – .

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; У основној поставци 
Музеја у Смедереву од . 
године.

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Поглед на Велес, , уље/платно, ,  ×   цм, сигн. д. д.: Ђ. Зографски , инв. бр. 



   

Ђорђе Дамјанов Зографски
49. Портрет Катарине 
Вучковић, око 1932, уље/
шпер-плоча, 32 × 20 цм, инв. 
бр. 34

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 
1976; Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у 
Смедереву, Смедерево 
2004.

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Портрет кнеза Михаила III 

Обреновића, копија слике Јована 
Поповића, око , уље/платно, 

 ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Портрет кнегиње Персиде, око 

, уље/дрво,  ×   цм, сигн. д. 
д.: Ђ. З., инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Слике из Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Жена – 
ра иција, уме нос , Музеј у 

Смедереву, Смедерево .



    

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Портрет Миленка Стојковића, око 

, уље/платно,  ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; У основној поставци 
Музеја у Смедереву од . године.

Ђорђе Дамјанов Зографски
. Везир Али-паша Јањински, око , 

уље/дрво,  ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Слика је рађена према 
репродукцији објављеној у књизи Јean-
Marie Chopin, «Les Principautés Danubiennes»



   

Љубомир Ивановић (Београд,  – Београд )
Сликар и родоначелник савремене школе цртежа и модерне графике у 
Србији. Ликовно формирање је започео у Београду у Српској цртачкој 
и сликарској школи од . године, наставио у Минхену, прво код 
професора Антона Ажбеа, а потом на Академији, од . до . 
године. Био је наставник Уметничке школе и професор Академије 
ликовних уметности у Београду. Иако је по основној вокацији био 
сликар, посветио се графици и цртежу, и у овој области остварио 
изванредне резултате. Многи његови радови настају током путовања 
по нашим крајевима, као и за време боравка у Паризу . и . 
године, након чега издаје мапе дрвореза С ари Париз и Из наших 
крајева. Био је организатор Прве графичке изложбе у Београду 

. године. Био је члан Ладе од . године, за дописног члана 
 изабран је . године, а . године одликован је орденом 

Витеза Легије части Републике Француске. У Београду је имао шест 
самосталних изложби.

Литература: Л. Трифуновић, Ср ско сликарс во – , Београд 
; В. Краут, Љу омир Ивановић, , Београд 1976; В. Краут, 

Ис орија ср ске рафике о  –  века, Горњи Милановац–Београд, 
, , – ; Љ. Миљковић,  – , По ле  у рошлос , 

Народни музеј – Београд, Београд ; Ж. Ратковић, Љу омир 
Ивановић – Фра мен и заус ављено  времена, цр ежи и рафике из 
колекције Музеја савремене уме нос и у Бео ра у, Музеј савремене 
уметности, Београд ; З. Вучинић, Љубомир Ивановић, Београд .



    

Љубомир Ивановић
. Црква манастира 

Грачаница, , оловка/цртеж, 
 ×   цм, сигн. д. л.: Љуб. 

Ивановић , инв. бр. 

Љубомир Ивановић
. Црква манастира Старо 

Нагоричино, , оловка/
цртеж,  ×   цм, сигн.
д. л.: Љуб. Ивановић , инв. 
бр. 

Литература о делу:
С. Цветковић, Слике из 
Музеја у Сме ереву, 
каталог изложбе, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, каталог 
изложбе, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Уз арје 
Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група 
аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Слике из Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



   

Ђорђе Јовановић (Нови Сад,  – Београд, )
Један од првих и најстаријих српских вајара који је имао значајну 
улогу у развоју српске скулптуре. Напустивши студије архитектуре 
у Београду, студирао је вајарство на академијама у Бечу ( ), 
Минхену ( – ) и Паризу ( – ). Његови рани вајарски 
радови садржали су елементе симболизма и сецесије, да би се потом 
искристалисао као представник академског реализма у српској 
скулптури. Вајао је портрете, фигуре и фигуралне композиције у свим 
вајарским материјалима. На париском Јесењем салону први пут је 
излагао . године. Учествовао је на заједничким изложбама српских 
и југословенских уметника. Члан је Ладе од . године и један је 
од њених оснивача. Један је од оснивача ( ) и потоњи директор 
Уметничко-занатске школе у Београду. Члан Српске краљевске 
академије постао је . године. Приредио је више самосталних 
изложби. Аутор је јавних споменика у Крушевцу – Косовски јунаци, у 
Пожаревцу – Кнез Милош, у Београду – Вук Караџић, и многих других.

Литература: У. Предић, Вајарски ра ови ака емика Ђорђа Јовановића, 
, Београд ; А. Шаулић, „Ђорђе Јовановић – српски вајар“, 

З орник Ма ице ср ске, , Нови сад ; М. Пушић, „Српска скулптура 

Ђорђе Јовановић
. Катарина Вучковић Стојимировић, , скулптура/бронза,  ×   ×   цм, 

сигн. лево ћир. Ђ. Јовановић , инв. бр. 

Литература о делу: Књиге и листови, „Вајарски радови Г. Ђ. Јовановића“, 
Вар ар, Скопље ; С. Цветковић, Сме ерево и Сме еревци у ликовној 
уме нос и, из ор из з ирке ликовне уме нос и Музеја у Сме ереву, 
деплијан, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Г. Милетић,
С. Цветковић, Жена – ра иција, уме нос , из е нолошке и уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Сме ерево и Сме еревци у ликовној уме нос и, из ор из з ирке 
ликовне уме нос и Музеја у Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево 

; Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Жена – ра иција, уме нос , из е нолошке и уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево 2004.



    

– “, у: Ју ословенска скул ура – , Музеј савремене 
уметности, Београд ; Љ. Миљковић,  – , о ле  у 
рошлос , Народни музеј – Београд, Београд , ; М. Јовановић, 
Ђока Јовановић, Нови Сад ; М. Јовановић, Вајар Ђока Јовановић 
( – ), Београд .

Милан Стојимировић Јовановић (Смедерево,  – Београд, )
Правник, новинар, народни посланик, књижевник и колекционар. 
На Правном факултету у Београду дипломирао је . године. Био је 
главни сарадник Самоу раве ( – ), оснивач и уредник листова 
Сме еревски журнал ( , – ) и Реви ( ), дописник Одељења 
за штампу при Министарству иностраних дела у Берну ( – ) и 
Берлину ( ). Дописник Централног пресбироа у Скопљу ( – ), 
као и оснивач и власник листа Вар ар ( – ). Био је директор 
новинске агенције Авала, а затим је постао начелник Политичког 
одељења министарског савета Југославије ( ). Био је главни 
уредник дневног листа О нова ( ) и директор државне архиве 
у Београду ( – ). Колекционар уметничких, археолошких и 
етнолошких предмета. Ове колекције су конфисковане после Другог 
светског рата, да би од оснивања Музеја у Смедереву . године ушле 
у његов састав. Музеј је и отворен у његовој родној кући. Тестаментом 

. године завештао је легат смедеревском Музеју, Народној 
библиотеци у Смедереву поклонио око    књига, а целокупну 
рукописну оставштину Матици српској у Новом Саду. Из ове 
оставштине до сада су објављени „Портрети према живим моделима“ 
( ) и „Дневник“ ( ). Његово најпопуларније дело јесте „Силуете 
старог Београда“ ( , , ). Народна библиотека у Смедереву 
у едицији „Завештање“ објавила је два романа М. Ј. Стојимировића, 
Ланче Сме еревац ( ) и Сува чесма ( ). Историјски архив у 
Смедереву објавио је збирку прича из рукописне оставштине М. Ј. 
Стојимировића Балкан Балканцима и ру е риче ( ). Опробао се и 
као сликар и иконописац.

Литература: Б. Ковачевић, Предговор, у: Силуе е с аро  Бео ра а, 
Београд , – ; „Јовановић Стојимировић, Милан“, у: Лексикон 
исаца Ју ославије, , Нови Сад , – ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Милан Стојимировић 
Јовановић

. Портрет Станиславе 
Матијевић, , уље/
дрво,  ×   цм, сигн. д. д.: 
St. Semendria, инв. бр. 

Литература о делу: 
С. Цветковић, Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.

Излагано: Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.



   

А. Јос. Калмић
Мало познати вајар. За време Другог светског рата живео је 
у Смедереву. У ово време портретисао је Смедеревце, Јелену 
Стојимировић Јовановић и њеног брата, др Душана Стојимировића.

Антоније Карбонати (Antonio Carbonati, Италија, Мантова  – Рим, 
)

Бакрописац. Између . и . године живео је и радио у Паризу. Био 
је члан жирија Јесењег салона ( . и ). Добитник је златне медаље 
на међународној изложби декоративне уметности у Паризу . године. 
По повратку у Рим веома се успешно бавио сликањем мостова и двораца.
 
Литература: E. Benezit, Dictionnaire des peintres, skulpteurs, dessinateurs et 
graveurs, tome , France , .

А. Јос. Калмић
. Јелена Стојимировић 

Јовановић, око , гипс, 
 ×   ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје 
Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група 
аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Антонио Карбонати
. Castel del Monte, , бакропис,  ×   цм, сигн д. л. лат. Prova d artiata / , средина 

доле лат.: Antonio Carbonati: Bari: Castel del Monte, д. д. лат: A. Carbonati , инв. бр. 



    

Јарослав Кратина
. Борба бикова, уље/картон,  ×  ,  цм, сигн.

д. д.: К, инв. бр. 

Јарослав Кратина
. Македонка, уље/картон, 
 ×   цм, сигн. д. д.: К, инв. бр. 

Литература о делу: М. Максимовић, 
Из з ирке слика Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Слике из Музеја 
у Сме ереву, Смедерево ; С. 
Цветковић, Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Г. Милетић, С. 
Цветковић, Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Слике из Музеја у 
Сме ереву, Смедерево ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине  века, 
из з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево ; Жена 
– ра иција, уме нос , Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Јарослав Кратина (Костајница,  – Београд, )
Сликар, копист и рестауратор. Дипломирао је код професора Беле 
Чикош-Сесије, на Вишој школи за умјетност и умјетнички обрт у 
Загребу, . године. Излагао је са уметничким групама О лик и Ла а. 
У Београду живи од . године, где ће касније постати професор 
на Академији ликовних уметности. Тридесетих година радио је као 
наставник цртања у Мушкој гимназији у Скопљу. Био је међу нашим 
првим копистима фресака, обављајући пионирски посао копирања и 
рестаурације фресака. Осим тога бавио се илустрацијом и опремом 
књига. Његов ликовни развој кретао се од слика са суздржаном 
палетом ка колористичком и поетском реализму.

Литература: Л. Трифуновић, Ср ско сликарс во – , Београд , 
; Љ. Миљковић,  – , о ле  у рошлос , Београд , .



   

Ерика фон Кагер (Еrica von Kager, Швајцарска, Цирих, – )
Студирала је у Балију и Минхену, али пре свега је похађала часове на 
Академији Жилиен у Паризу. Сликала је портрете, пејзаже, а такође и 
цветне аранжмане у великом броју својих илустрација.

Литература: E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, tome , Librairie Grund, France , .

Јожеф Копај (Jozsef Koppay, Аустрија, Беч,  – ?, )
Мађарски сликар. У Бечу је започео студије архитектуре, а затим 
прешао на сликарство (H. Canon, H. Makart). Био је чувен као 
портретиста чланова владајућих династија и припадника високог 
друштва у европским метрополама. Посебно код портрета које слика 
слободно и са виртуозношћу, углавном техником пастела, настоји 
да представи улепшане и допадљиве ликове. Стекао је популарност 
својим циклусом женских ликова из Шекспирових дела. Познат је 
његов групни портрет на коме је представљено двадесет и шест 
ликова, Сврше ак конференције о Самои. Самостално је излагао 

. године у салону Друштва француских уметника у Паризу, а 

. године на Берлинској академији. Излагао је на колективним 
изложбама у Музеју уметности и заната у Вајмару ( ), затим у 
Келну код Ед. Шулта ( ) и у Њујорку код М. Кнедлер. и Ко ( ).

Ерика фон Кагер
. Градски пејзаж, , 

цртеж/хартија, ,  ×   цм, 
сигн. д. д.: E. Von Kager , 
инв. бр. .

На графичком листу 
уметница је написала 
посвету: Herrn Jowanowitsch 
zur Erinnerung an die Schweiz 
gewidmet von Erica von 
Kager  – „Посвећено 
господину Јовановићу у 
знак сећања на Швајцарску 
од Ерике фон Кагер .“

Литература о делу: С. 
Цветковић, „Фонд Милана 
Јовановића Стојимировића 
у Музеју у Смедереву – 
Збирка ликовне уметности“, 
у: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево , – .

Јарослав Кратина
. Ваза са цвећем, , 

уље/платно,  цм ×   цм, 
инв. бр. 



    

Јожеф Копај
. Портрет младе жене, 

прва половина . века, 
пастел/папир,  ×   цм, 
сигн. д. д.: Esquisu Koppay, 
инв. бр. 

Литература о делу:
С. Цветковић, „Фонд 
Милана Јовановића 
Стојимировића у Музеју 
у Смедереву – Збирка 
ликовне уметности“, у: 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

, – .

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



   

Литература: A. Seeman, Koppay, Jozsi Arpad, u: Thieme/Becker, 
Allgemeines lexikon der bildenden kunstler von der antike bis zur gegenwart, 

/ , Knip bis leitch, , .

Лазар Личеноски (Галичник,  – Скопље, )
Сликар, један од пионира македонске модерне уметности. Завршио 
је Уметничку школу у Београду . године, и то наставнички 
одсек у класи професора Бете Вукановић, Љубомира Ивановића и 
Петра Добровића. Академски курс у класи Милана Миловановића 
завршио је . године. Од . до . године био је у Паризу на 
специјализацији зидног сликарства у атељеу Марсела Леноара и 
код професора Пола Бодуена у Школи за примењену уметност, на 
Академији „Гранд Шомиер“ и у атељеу Андреа Лота. У Београду је 
живео до . године, а потом се преселио у Скопље. Прву самосталну 
изложбу приредио је у Београду . године. Учествовао је на свим 
Пролећним и Јесењим изложбама у Београду, као и са групом О лик. 
Био је један од оснивача и организатора Уметничке школе у Скопљу 
( ), на којој је предавао до краја живота. Сликарство Лазара 
Личеноског одликује аутентичан колорит, засићеност пиктуралне 
материје, звучни тонски односи и мотиви из Македоније. Сликао је 
портрете, актове, пејзаже и мртве природе.

Литература: Н. Ј. (псеудоним Растка Петровића), „Исток и запад 
са палете једног младог уметника“, Изложба Лазара Личеноског, 
Поли ика, Београд .  .  , ; Б. Петковски, Современо маке онско 
сликарс рво, Скопје ; В. В. Димеска, Лазар Личеноски – , 
Музеј на современата уметност – Скопје, Скопје ; Симона Чупић, 
Теме и и еје мо ерно , ср ско сликарс во – , Галерија Матице 
српске, Нови Сад .



    

Лазар Личеноски
. Портрет Милана 

Стојимировића Јовановића, 
, уље/платно,  ×   цм, 

сигн. д. л.: Личен , инв. 
бр. 

Излагано: Самос ална 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Уме нички 
ūавиљон, Беоīра  

– . фе руар ; 
Ре росūек ивна излож а 
слика Лазара Личеноскоī, 
Музеј на современа а 
уме нос  – Скоūје, ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Сме ерево и Сме еревци 
у ликовној уме нос и, 
из ор из з ирке ликовне 
уме нос и Музеја у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево .



   

Лазар Личеноски
. Охридско језеро, око , 

уље/шпер-плоча,  ×   цм, 
сигн. д. д.: Личен, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  
– Скоūје, ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .

Лазар Личеноски
. Галичник, око / , 

уље/платно,  ×   цм, сигн. 
д. л.: Личеноски, инв.
бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  
– Скоūје, ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ;



    

Лазар Личеноски
. Рибе, око , уље/шпер-

плоча, ,  ×  ,  цм, сигн. д. л. 
Личен, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  – 
Скоūје, ; Слике из Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .; Слике са 
Дунава, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево, .

Лазар Личеноски
. Купачица, око , уље/

линолеум,  ×   цм, сигн. д. д. 
Личен, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна излож а 
слика Лазара Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  – Скоūје, 

; Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево ; 
Срūско сликарс во ūрве ūоловине  
века, Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Жена – ра иција, уме нос , 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево .

Лазар Личеноски
. Девојчица са кратком косом, око 

/ , уље/картон, ,  ×  ,  цм, 
инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна излож а 
слика Лазара Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  – Скоūје, ; 
Срūско сликарс во ūрве ūоловине  
века, Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Жена – ра иција, уме нос , 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево .



   

Лазар Личеноски
. Долап, око / , 

цртеж/туш/папир, 
6 ,  ×   цм, сигн. д. л.:
Л. Личеноски, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  
– Скоūје, ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ;

Лазар Личеноски
. Село Бољетин, око 

/ , уље/картон, 
 ×  ,  цм, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  
– Скоūје, ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ;

Лазар Личеноски
. Улица, око / , 

уље/картон,  ×   цм, 
сигн.
д. л.: Личен, инв. бр. 

Излагано: Ре росūек ивна 
излож а слика Лазара 
Личеноскоī, Музеј на 
современа а уме нос  
– Скоūје, ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ;



    

Лазар Личеноски
. Портрет Јелене Јовановић, 

око / , уље/шпер-плоча, 
 ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Сме ерево и Сме еревци 
 век, Музеј у Сме ереву, 

Сме ерево ; Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, Музеј 
у Сме ереву, Сме ерево ; 
Сме ерево и Сме еревци у ликовној 
уме нос и, из ор из з ирке ликовне 
уме нос и Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево 

; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ; Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .

Литература о делу: В. В. Димеска, 
Лазар Личеноски – , Музеј 
на современата уметност – Скопје, 
Скопје , –6 ; С. Цветковић, 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
каталог изложбе, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
Срūско сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја у 
Сме ереву, каталог изложбе, Музеј 
у Смедереву, Смедерево ; С. 
Цветковић, Сме ерево и Сме еревци 
у ликовној уме нос и, из ор из 
з ирке ликовне уме нос и Музеја у 
Сме ереву, каталог изложбе, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; Уз арје 
Милану Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Г. Милетић, С. 
Цветковић, Жена – ра иција, 
уме нос , каталог изложбе, Музеј 
у Смедереву, Смедерево ; М. 
Јовановић Стојимировић, Силуе е 
с ароī Беоīра а, Београд , 

– .



   

Никола Мартиноски (Крушево,  – Скопље, )
Сликар, један од пионира македонске модерне уметности. Прве поуке 
о ликовној уметности стекао је у Скопљу у зографској радионици 
Димитра Андонова Папрадишког ( ). Школу лепих уметности 
завршио је у Букурешту . године (професори Георге Д. Миреа 
и Камил Ресу). Након тога, до краја . ликовно се усавршавао у 
Паризу на Академијама Шомиер и Рансон (професори Бисиер, Де ла 
Петелијер, Кислинг). Те године учествовао је на изложби са групом 
југословенских сликара у Паризу. Након тога живи и ствара у Скопљу 
као слободни уметник. Излагао је са београдском групом О лик. 
Сликао је актове, портрете, многобројне ликове Цигана, Џанума, 
Ајши, Фатима, Дојиља, просјаке, сељаке, и низ мотива са социјалном 
тематиком. До краја је остао доследан духу експресионистичког 
сликарства у који је унео елементе националног поднебља.

Литература: Б. Петковски, Никола Мар иноски, слики и цр ежи, 
Музеј на современа уметност – Скопје, Скопје ; Ј. Денегри, 

„Колористички експресионизам четврте деценије“, у: Че вр а 
еценија, екс ресионизам оје, ое ски реализам, Београд ,
– ; Човеко  и ело о, С оменица осве ена на окојнио  Никола 

Мар иноски, ре овен члан на маке онска а ака емија на науки е и 
уме нос и е, Скопје ; Б. Петковски, Никола Мартиноски –

, (ретроспектива), Музеј на современа уметност – Скопје, Скопје 
; Б. Петковски, Никола Мар иноски, Скопје ; Б. Петковски, 

Твореш во о на Никола Мар иноски, Галерија Никола Мартиноски – 
Крушево ; Симона Чупић, Теме и и еје мо ерно , ср ско сликарс во 

– , Галерија Матице српске, Нови Сад .



    

Никола Мартиноски
. Акт жене са капом, 

, уље/платно, 
 ×   цм, сигн. г. д. лат: 

N. S. Mar  noski , инв. 
бр. 

Излагано: Никола 
Мар иноски – , 
ретроспективна изложба, 
Скопље ; Слике из 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

; Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Уз арје 
Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

; Жена – ра иција, 
уме нос , Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.



   

Никола Мартиноски
. Портрет Димитрија 

Фртунића, , уље/платно, 
49 × 36 цм, без сигн., инв. 
бр. 

Излагано: Прва самос ална 
излож а слика, Скопље ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Никола Мартиноски
. Мртва природа са цвећем, 

, уље/платно,  ×   цм, 
без сигн., инв. бр. 

Излагано: Никола 
Мар иноски – , 
ретроспективна изложба, 
Скопље ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



    

Никола Мартиноски
. Берба, / , уље/

платно, ,  × 6  цм, сигн. 
д. д. лат: Salvator K. Mar  n, 
инв. бр. 

Излагано: Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.

Никола Мартиноски
. Рибари са Охридског 

језера, / , уље/платно, 
 ×   цм, сигн. д. д. лат: 

N. S. Мar  n, инв. бр. 

Излагано: Никола 
Мар иноски – , 
ретроспективна изложба, 
Скопље ; Слике из 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

; Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, из 
з ирке Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



   

Никола Мартиноски
/ a. Портрет Циганке/Портрет жене која седи, сликано обострано, , уље/шпер-плоча,  ×   цм, без 

сигн., инв. бр. 

Излагано: Никола Мар иноски – , ретроспективна изложба, Скопље ; Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; Жена – ра иција, уме нос , Музеј у Смедереву, Смедерево .

Литература о делу: Б. Петковски, Никола Мар иноски, – , Скопје ; С. Цветковић, Слике из Музеја 
у Сме ереву, каталог изложбе, Музеј у Смедереву, Смедерево ; С. Цветковић, Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке Музеја у Сме ереву, каталог изложбе, Музеј у Смедереву, Смедерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Г. Милетић, 
С. Цветковић, Жена – ра иција уме нос , каталог изложбе, Музеј у Смедереву, Смедерево ; С. 
Цветковић, „Слике Николе Мартиноског из збирке ликовне уметности Музеја у Смедереву“, Сме еревски 
з орник, , Музеј у Смедереву, Смедерево , – .



    

Периша Милић (Београд, – )
Вајар. Основно ликовно образовање стекао је у Уметничкој школи 
у Београду ( – ) код професора Љ. Ивановића и Ђ. Јовановића. 
Вајарство је затим, студирао у Паризу у Школи лепих уметности
( – ). Редовно је излагао на смотрама југословенских уметника. 
Вајао је реалистичке портрете и бисте, плакете, медаље и нацрте 
за метални новац. Један је од наших најзначајнијих и најплоднијих 
медаљера. Бавио се и сликарством. Члан Ла е је од . године.

Литература: Љ. Миљковић, Ла а – , о ле  у рошлос , 
Народни музеј – Београд, Београд .

Периша Милић
. Михаило Обреновић, принц 

Србије, цртеж/папир, тридесете 
године . века (копија по 
Ленбаховој гравири), ,  ×   цм, 
инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Слике из Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



   

Франта Мали (Franta Maly, Росица,  – Карлове Вари, )
Сликарство је учио у Прагу код Влаха Буковца. Од тридесетих 
година до . активан је у Београду. Највише је сликао 
етно мотиве из Србије. Радио је портрете по поруџбини. За 
време живота и рада у Србији, а након женидбе примио је 
православну веру и име Душан којим се потписивао на својим делима 
сликаним за време његове делатности у Србији.

Франта Мали
/ a. Одалиска/Пејзаж, сликано обострано, уље/платно, прва половина . века,  ×   цм, инв. бр. 

Франта Мали
. Портрет девојке, , уље/платно, 
,  ×  ,  цм, инв. бр. 



    

Франта Мали
. Портрет Душана 

Стојимировића, , уље/
платно,  ×   цм, сигн. д. д. 
лат. Dušan Fr. Maly , инв. 
бр. 

Литература о делу:
М. Максимовић, Из з ирке 
слика Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
Сме ерево и Сме еревци у 
ликовној уме нос и, из ор 
из з ирке ликовне уме нос и 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Сме ерево и Сме еревци у 
ликовној уме нос и, из ор 
из з ирке ликовне уме нос и 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



   

Емануел Муановић, сликар (Сремски Карловци,  – Београд, )
Сликарство је учио у београдској школи Кирила Кутлика, а потом у 
сликарској школи брачног пара Вукановић ( – ). Након тога, 
студирао је сликарство у Минхену и Петрограду, и специјализовао 
рестаурирање слика у Паризу ( / ). После Првог светског рата 
неко време је службовао у Скопљу. Самостално је излагао у Београду, 
Прагу и Сомбору, као и на заједничкој изложби Удружења сликара 
и вајара ратника . године. Сликао је портрете и пејзаже у 
импресионистичком маниру.

Литература: У. Рајчевић, „Емануел – Маша Муановић“, Свеске / , 
Београд , – ; Ј. Јованов, Минхенска школа и ср ско сликарс во, 
Нови Сад , .

Емануел Муановић
. Куће у Душановом 

граду у Скопљу, тридесете 
године . века, акварел, 

 ×   цм, сигн. д. д. ћир. E. 
Муановић, инв. бр. 6

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



    

Н. Николајевић (N. Nicolaievics)

Михаило Несторовић-Алексијевски (  век – Скопље)
Традиције дебарске дуборезачке школе учио је у скопском резбарском 
атељеу свог оца Нестора Алексијевског. Као врло талентован имао 
је многобројне поруџбине. Највише је радио у ораховом дрвету, како 
црквену тако и световну скулптуру.

Литература: S., „Михаило Несторовић-Алексијевић, млади даровити 
копаничар“, Вар ар, . децембар , Скопље.

Н. Николајевић
. Успомена са излета у 

Кладову, . августа . године, 
, фотографија,  ×   цм, 

улазни инв. бр. /

Михаило Несторовић-
Алексијевски

. Леда и лабуд, око , дрво 
(орах) барељеф,  ×   цм, инв. 
бр. 



   

Јаков Обровски (Jakub Obrovsky, Бистрица код Брна,  – Праг, )
Сликар фигура и портрета. Учио је код М. Пирнера. У Модерној галерији 
у Прагу се чувају његове две уљане слике и две бронзане статуе.

Литература: E. Benezit, Dictionnaire des peintres, skulpteurs, dessinateurs et 
graveurs, tome , France , .

Михаило С. Петров (Београд, – )
Сликарство је почео да учи у Уметничкој школи у Београду ( –

) код професора Љ. Ивановића и М. Миловановића, а наставио 
у Бечу, Кракову и Паризу. Сарађивао је са Зени ом и дадаистичким 
публикацијама. Био је члан О лика. Један је од првих српских 
уметника који је прихватио авангардну и апстрактну уметност. 
Умногоме је унапредио развој модерне српске графике. Бавио се 
илустрацијом, графичким обликовањем и примењеном уметношћу. 
Активно се бавио уметничком критиком. Био је професор Академије 
ликовних и Академије примењених уметности. Између два рата имао 

је више самосталних изложби у 
Београду, као и ретроспективе . 
године у Ваљеву и . године у 
Београду.

Литература: С. Живковић, Л. 
Трифуновић, С. Бошњак, М. 
Петров, Михаило С. Пе ров, 
каталог, Уметнички павиљон 
Цвијета Зузорић, Београд ; Л. 
Трифуновић, Ср ско сликарс во 

– , Београд , ; В. Краут, 
Ис орија ср ске рафике о  –  
века, Горњи Милановац–Београд, 

, – ; Љ. Миљковић, П. 
Петровић, Г. Станишић,  о ина 
ср ске уме нос и, сликарс во у 
Ср ији – , каталог, Народни 
музеј у Београду, Београд , , 

, .

Ј. Обровски
. Др Едвард Бенеш, , 

литографија,  ×   цм, инв. 
бр. 

Михаило С. Петров
. Карикатура Захарова, 

, туш/перо,  ×   цм, 
сигн. д. д.: Мих. С. Петров, 
инв. бр. 

Излагано: Слике из Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.



    

Миодраг Петровић, сликар (Дубравица,  – Београд, )
Први учитељ цртања био му је Ђ. Крстић. Похађао је Уметничко-
занатску школу у Београду ( – ), а затим наставља студије 
сликарства на Академији у Минхену ( – ) у класи професора 
К. Мара. Учествовао је у балканским ратовима и у Првом светском 
рату до . године. Још за време балканских ратова добио је звање 
ратног сликара. Због болести је био пребачен у Солун, а затим у 
Сиди Абдалах у Тунису и Лазуазу код Бизерте. Прешао је потом у 
Алжир, где је студирао на Уметничкој академији ( ). Усавршавао се, 
стварао и излагао у Паризу ( – ). У Београд се враћа . године 
и ради као наставник цртања. Постао је члан Ладе . године, и 
био њен председник од . до . године. Био је први председник 
Удружења сликара и вајара ратника и један од оснивача Друштва 
наставника цртања. Сликао је портрете, мртве природе, историјске 
композиције, иконостасе, а најпознатији је по шумадијским пејзажима. 
Остао је близак реалистичкој концепцији, у коју је уносио примесе 
импресионизма, симболизма и поетског реализма. Бавио се и 
акварелом.

Литература: С. Живковић, Мио ра  Пе ровић, каталог, Београд ; 
В. Ристић, Н. Шуица, Ра ни сликари – , каталог, Београд ; 
Л. Трифуновић, Ср ско сликарс во – , Београд , – ; 
Ј. Јованов, Минхенска школа и ср ско сликарс во, Нови Сад ; Н. 
Шуица, Мио ра  Пе ровић, ра ни ерио  – , Београд ; 
Љ. Миљковић,  – , о ле  у рошлос , Београд ; В. 
Томић, „Живот и уметничко стварање сликара Миодрага Петровића“, 
Viminacium, – , Пожаревац , – .



   

Миодраг Петровић
. Манастирски конаци 

Светог Наума на Охридском 
језеру, уље/платно, 
 ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Сме ереву, Сме ерево 

; Слике из Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево . 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 
2000.

Миодраг Петровић
. Воденица, уље/картон, 
 ×   цм, сигн. д. д.: М. 

Петровић, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Сме ереву, Сме ерево 

; Слике из Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 
2000



    

Миодраг Петровић
. Улаз у Ђердап са 

Голупцем, , уље/платно, 
 ×   цм, сигн. д. д.: 

М. Петровић, инв. бр. 

Излагано: Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине 

 века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 
2000; Слике са Дунава, 
Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Миодраг Петровић
. Небојша кула, акварел/

папир,  ×   цм, сигн. 
д. л.: М. Петровић, инв. 
бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 
2000.



   

Миодраг Петровић
. Умка на Сави, уље/платно, 
 ×   цм, сигн. д. д.: М. 

Петровић, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Миодраг Петровић
. Обала реке, уље/платно, 
 ×   цм, сигн. д. д.: М. 

Петровић, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Слике са Дунава, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Литература о делу:
М. Максимовић, Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, каталог 
изложбе, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
Слике из Музеја у Сме ереву, 
каталог изложбе, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; С. 
Цветковић, Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, из 
з ирке Музеја у Сме ереву, 
каталог изложбе, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
В. Томић, „Живот и уметничко 
стварање сликара Миодрага 
Петровића“, Viminacium, – , 
Пожаревац , – ; С. 
Цветковић, Слике са Дунава, 
каталог изложбе, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



    

Василије – Цицо Поповић (Скадар,  – Скопље, )
Уметничку школу је завршио у Београду . године. Стални 
сценограф позоришта у Скопљу постао је већ током наредне године. 
Карикатуром се бавио од . године. Сликао је и обрађивао ликове 
блиских особа, те јавних радника из културног и политичког живота 
Македоније. Радио је и аквареле и цртеже. Бавио се илустрацијом 
књига и педагошким радом. Имао је више самосталних изложби и две 
ретроспективе, . и . године у Скопљу.

Литература: Б. Петковски, Живо  и вореш во о на Василие По овић 
– Цицо, каталог, Скопје ; С. Јаневски, В. Даниловић, Василије 
По овић – Цицо, каталог, Скопје .

Василије – Цицо Поповић
. Куће у Скопљу, око , 

акварел,  ×   цм, сигн. д. д. Цицо 
Поповић СК, инв. бр. 

Литература о делу:
С. Цветковић, Слике из Музеја 
у Сме ереву, каталог,Музеј у 
Смедереву,Смедерево ; С. 
Цветковић, Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, каталог, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј 
у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Слике из Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ; Срūско сликарс во 
ūрве ūоловине  века, из з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .



   

А. Рославец, сликар (Русија)
У Србију долази после руске Октобарске револуције . године. 
Претпоставља се да је неко време живео у Смедереву.

А. Рославец
. Смедеревска тврђава, 

, акварел, ,  ×   цм, 
инв. бр. 

А. Рославец
. Смедеревски град, , 

акварел,  ×   цм, сигн. д. 
д. А. Рославец, инв. бр. 

Литература о делу:
М. Максимовић, Из з ирке 
слика Музеја у Сме ереву, 
каталог, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. 
Цветковић, Сме ерево и 
Сме еревци у ликовној 
уме нос и, из ор из з ирке 
ликовне уме нос и Музеја 
у Сме ереву, каталог, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Слике 
са Дунава, каталог, Музеј 
у Смедереву, Смедерево 

.

Излагано: Из з ирке слика 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Сме ерево и сме еревци 
у ликовној уме нос и, 
из ор из з ирке ликовне 
уме нос и Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; 
Слике са Дунава, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево .



    

Радомир К. Стевановић (Јагодина,  – Београд, )
Похађао је Уметничко занатску школу у Београду ( – )и студирао 
на високој уметничкој школи за примењену уметност у Минхену 
( – ). Учествовао је у Првом светском рату, прешао је Албанију, 
био на Крфу, а на Солунском фронту је имао статус ратног сликара 

 Армије. Демобилисан је . године. Живео је у Београду и бавио 
се примењеном керамиком. Био је члан Удружења ратника, сликара 
и вајара – , и Удружења ликовних уметника примењених 
уметности и дизајна Србије.

Литература: Л. Трифуновић, Ра ни сликари – , каталог изложбе 
(избор радова и каталог: В. Ристић и Н. Шуица) Народни музеј Београд 
и Војни музеј у Београду, Београд , ; Н. Шуица, Дела – , 
Каталог уметничке збирке из Војног музеја у Београду, Београд .

Радомир К. Стевановић
. Солунски фронт 

 Армије, Могленске 
планине – Могленска 
равница, , литографија, 

 ×   цм, сигн. д. л.: Рад. 
К. Стевановић , улазни 
инв. бр. /



   

Антон Хутер (Цриквеница,  – Београд, )
Завршио је Уметничку школу у Београду ( ), где су му предавали 
професори Љ. Ивановић и М. Миловановић. Усавршавао се потом у 
Паризу ( ), где је излагао са групом југословенских уметника. Био 
је члан групе О лик, излагао је са Самос алнима и на „Бојкоташкој 
изложби“ у Београду . Био је професор Академије примењених 
уметности. Сликао је портрете, фигуру, пејзаже и мртву природу. 
Стилски је био опредељен за импресионизам, експресионизам и 
реализам. Приредио је више самосталних изложби у Београду, Новом 
Саду и Скопљу. Постхумна изложба приређена му је у Београду . 
године, а ретроспектива .

Литература: Ђ. Поповић, Ан он Ху ер, каталог, Београд ; М. Б. 
Протић, „Антон Хутер“, у: Ср ско сликарс во  века, , Београд ; 
В. Ристић, Ан он Ху ер, каталог, Београд ; Л. Трифуновић, Ху ер 
Ан он, у: Ср ско сликарс во – , Београд , .

Ходингер (Haudinger)
. Куће у Велесу, , 

цртеж пером/папир, 
 ×   цм, сигн. д. л. лат. 

Haudinger , инв. бр. 



    

Антон Хутер
. Мртва природа, уље/платно,  ×   цм, сигн. д. л. А. Хутер, инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, Слике из Музеја у Сме ереву, каталог, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, Срūско сликарс во ūрве ūоловине  века, из з ирке Музеја 
у Сме ереву, каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево ; С. Цветковић, Слике са 
Дунава, каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Слике из Музеја у Сме ереву, Музеј у Сме ереву, Сме ерево ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине  века, из з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево ; Слике са Дунава, Музеј у Сме ереву, Сме ерево .



   

Марко Челебоновић (Београд,  – Сен Тропе, )
Правне науке завршио је у Паризу. Учио је вајарство у атељеу А. 
Бурдела. Од . године искључиво се бави сликарством које је 
студирао на Academie de la Grande Chaumiere у Паризу. Други светски 
рат провео је у Француској активно учествујући у покрету отпора. 
Од . године поново живи у Београду. Радио је као професор 
на Академији ликовних уметности у Београду. Излагао је групно 
и самостално. Био је члан групе Самос ални. За члана Српске 
академије наука и уметности изабран је . године. Према еволуцији 
колорита његово сликарство се дели на мрку, зелену и светлу фазу, 
док су пластични елементи током времена остали непромењени. 
Колорит М. Челебоновића је био близак духу Париске школе, а у 
појединим периодима се приближавао фовизму. Најчешће је сликао 
мртву природу, ентеријер са фигуром и фигуру, док у послератном 
сликарству доминирају пејзажи.

Литература: С. Живковић, Марко Челе оновић, каталог, Београд ; 
С. Ћелић, Марко Челе оновић, , Издавачки завод Југославије, 
Београд ; А. Челебоновић, Раз овори са Марком, Уметнички 
павиљон Цвијета Зузорић, Београд ; Л. Трифуновић, Ср ско 
сликарс во – , Београд , – ; A. Tedesco, Marco ou Les 
objets et leurs ombrese, . . . . . , Paris 2002; И. Ивановић, „Психолошки 
и симболички подтекст сликарства Марка Челебоновића – дела из 
збирке Народног музеја у Београду“, З орник Наро но  музеја /  
ис орија уме нос и, Београд 2004, 437–455; С. Чупић, Теме и и еје 
мо ерно , ср ско сликарс во – , Галерија Матице српске, Нови 
Сад ; Љ. Миљковић, П. Петровић, Г. Станишић,  о ина ср ске 
уме нос и, сликарс во у Ср ији – , каталог, Народни музеј у 
Београду, Београд , .



    

Марко Челебоновић
. Портрет Милана Ј. Стојимировића, , уље/платно, 

. ×  . цм, сигн. д. д. лат.: Marko C , инв. бр. 

Излагано: Слике из Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; Срūско сликарс во ūрве 
ūоловине  века, из з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Сме ереву, Сме ерево ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у Сме ереву, Сме ерево .

Марко Челебоновић
. Портрет сликара Тревелијана, , уље/платно, 
 ×   цм, сигн. сигн. д. д. лат.: Marko C , инв. бр. 

Излагано: Марко Челе оновић, , Беоīра  ; Срūско 
сликарс во ūрве ūоловине  века, из з ирке Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Сме ереву, Сме ерево .

Литература о делу: С. Живковић, Марко Челе оновић, 
каталог, , Београд ; С. Цветковић, Слике из Музеја 
у Сме ереву, каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево 

; С. Цветковић, Срūско сликарс во ūрве ūоловине 
 века, из з ирке Музеја у Сме ереву, каталог, Музеј у 

Смедереву, Смедерево ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



   

Борис Шаповалов (Русија)
Био је ученик Синодске иконописне школе у манастиру Раковици 
( – ), која је радила под управом руског емигранта Писмена 
Максимовича Софронова. Сликао је портрете и иконе по поруџбини.

Литература: Монах Ј. Р., Како ћемо о и и раву нашу икону, Црква. 
Календар Српске православне патријаршије за просту . годину, 

– ; У. Рајчевић, „Синодска иконописна школа у манастиру Раковица 
код Београда“, у: Руска еми рација у ср ској кул ури  века, том , 
Београд , , ; Ј. Межински Миловановић, „Делатност руских 
емиграната у области црквене ликовне уметности у Југославији“, 
Руска ијас ора и ср ско-руске кул урне везе, Зборник реферата 
међународног научног састанка, Славистичко друштво Србије, 
Београд , – .

Борис Шаповалов
. Портрет Милана Ст. Јовановића 

као младића, уље/платно,  ×   цм, 
инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Сме ереву, 
Сме ерево .

Борис Шаповалов
. Портрет Светозара Јовановића, уље/

платно,  ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Из з ирке слика Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево ; Сме ерево 
и Сме еревци у ликовној уме нос и, из ор 
из з ирке ликовне уме нос и Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Сме ереву, Сме ерево ; 
Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, 
Музеј у Сме ереву, Сме ерево .



    

Борис Шаповалов
106. Портрет Карађорђа као фрајкорца, око 
1937, уље/платно, 30,3 × 25 цм, копија слике 
Николе Апостоловића, каталог број 1, инв. 
бр. 275

Борис Шаповалов
107. Кнез Михаило Обреновић, уље/платно, 61 × 46 цм, копија 
слике Стевана Тодоровића из 1860. године, инв. бр. 225

Литература о делу: М. Максимовић, Из з ирке слика Музеја 
у Сме ереву, каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево 1976; С. 
Цветковић, Сме ерево и Сме еревци у ликовној уме нос и, 
из ор из з ирке ликовне уме нос и Музеја у Сме ереву, 
каталог, Музеј у Смедереву, Смедерево 2001; Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево 2002.



   

Непознати аутор
. Портрет кнеза Милана II Обреновића као 

младића, уље/платно,  ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Портрет човека са седом косом, 

уље/даска,  ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Краљ Милан, бојени гипс/

рељеф,  ×   цм, инв. бр. 



    

Непознати аутор
. Портрет краља Петра I Карађорђевића, уље/платно, 
 ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Портрет др Душана Стојимировића, / , уље/платно, 
 ×   цм, инв. бр. 



   

. Портрет Димитрија Давидовића, према слици Уроша Кнежевића, , 
бакротиск,  ×   цм, улазни инв. бр. /

. Г. Рокибауер, Димитрије 
Давидовић, , гипс, 
 ×   ×   цм, сигн.: 

средина бочно, са десне 
стране ћир.: Г. Рокибауер; 
на полеђини – Лабораторија 
„Пластика“ , Кузминац, 
инв. бр. 



    

. Кинез на стаклу, стакло, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Бруно (?), Мртва природа 
са поврћем, , уље/
картон,  ×   цм, сигн. д. д. 
Бруно Нирнберг , инв. 
бр. 

. Мртва природа са 
шољицом кафе, уље/даска, 
 ×  ,  цм, инв. бр. 

. Умка на Сави, , уље/платно, 
сигн. д. д. А , инв. бр. 

. Олуја, уље/платно, 
прва половина . века, 
 ×   цм, инв. бр. 



   

Копије римске пластике

. Мушка глава, бронза, 
 ×   ×   цм, римска уметност, 

копија, инв. бр. 

. Женска глава, бронза, 
 ×   ×   цм, римска уметност, 

копија, инв. бр. 

. Мушка глава, бронза, 
 ×   ×   цм, римска уметност, 

копија, инв. бр. 

. Мушка глава (Епикур?), бронза, 
 ×   ×   цм, римска уметност, 

копија, инв. бр. 



    

. Фаун који игра, 
бронза,  ×   ×   цм, 
римска уметност, копија, 
инв. бр. 

. Јеленче, бронза, 
 ×   ×   цм, римска 

уметност, копија, инв. 
бр. 

. Нарцис, бронза, 
 ×   ×   цм, римска 

уметност, копија, инв. бр. 

Литература:

Л. Павловић, Музеј и неки 
сūоменици кул уре, Смедерево 

, – ; Л. Павловић, „Јован 
Дучић и Смедерево“, Сме ерево, 
часопис за културу, уметност, науку 
и друштво, Смедерево , – .

Излагано: У основној 
поставци Музеја у Смедереву 
(лапидаријуму) од . године; 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



  

. Богородица са пророком Давидом, 
Охрид, . век, дрво/темпера, 

 ×  ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

. Апостоли Петар и Павле 
(део триптиха), . век, дрво/
темпера,  ×   ×  ,  цм, инв.
бр. 



   

. Успење Пресвете Богородице, крај . века, дрво/уље,  ×  ,  цм, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј 
у Смедереву, Смедерево ; С. Цветковић, М. Марковић, Иконе, из уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, деплијан, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево .



  

. Света Петка, / . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Света Богородица, / . век, дрво/темпера, 
,  ×   ×  ,  цм, инв. бр. 



   

. Свети Сава архиепископ са 
Светим Симеоном, око , 
дрво/темпера,  ×   цм, инв. 
бр. 

Литература о делу: Уз арје 
Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група 
аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, 
М. Марковић, Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја у 
Сме ереву, деплијан, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану 
Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; 
Иконе, из уме ничке з ирке 
Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

. Света Богородица, / . век, дрво/
темпера,  ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Света тројица, . 

век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 



  

Поп Сава
. Свети Никола, , дрво/

темпера,  ×   цм, инв. 
бр. 

Литература о делу:
С. Цветковић, М. Марковић, 
Иконе, из уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, 
деплијан, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.

Излагано: Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево 

.

. Свети Пантелејмон (део 
триптиха), . век, дрво/
темпера,  ×   цм, инв. бр. 



   

. Свети Харалампије, . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Свети мученик Симон, Свети Авгарије и Преподобни 
Давид, . век, дрво/темпера,  ×   ×   цм, инв. бр. 



  

Непознати аутор
. Исус Христос, дрво/темпера, 
 ×   ×  ,  цм, инв. бр. 

Литература о делу:
С. Цветковић, М. Марковић, Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, 
деплијан, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Иконе, из уме ничке з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево 

.

Непознати аутор
. Свети Георгије и Свети 

Димитрије (део триптиха), 
. век, дрво/темпера, 
 ×   ×  ,  цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Непознати 

светитељ, дрво/
темпера,  ×   цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор
. Део иконостаса, 

околина Сент-Андреје, 
Мађарска, дрво/
темпера, . век,  ×   
цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Део иконостаса, 

дрво/темпера, . век, 
,  ×   цм, инв. бр. 



   

.
Света Богородица 
са Христом, / . 
век, метал/дрво/
темпера,  ×   
цм, инв. бр. 

.
Свети Никола, 

/ . век, 
дрво/темпера, 
 ×   ×   цм,

инв. бр. 

.
Свети Димитрије, 

/ . век, дрво/
уље,  ×   цм, 
инв. бр. 

.
Света Богородица, 

/ . век, 
дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. 

бр. 



  

. Света Богородица, / . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

Излагано: Основна ūос авка Музеја у Сме ереву.

. Свети Димитрије, / . век, дрво/темпера, 
,  ×   ×  ,  цм, инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, М. Марковић, 
Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, 
деплијан, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево .



   

Димитар Крстев – Зограф Дичо (Тресонче код Дебра, – )
Дуборезачки занат је учио у радионици код свога оце Крсте, док се 
почетак његове зографске делатности може пратити од . године. 
Радио је у свом родном селу и у околини Охрида и Скопља, као и у 
Србији, Бугарској и Грчкој. Његових икона има у бројним црквама 
Македоније. Насликао је око  икона, више иконостаса и неколико 
портрета. Сматра се једним од најталентованијих македонских 
сликара тог времена који се издвојио својим цртежом и колоритом, 
као и квалитетом иконографских и композиционих решења.

Литература: А. Николовски, Маке онски е зо рафи о  крајо  на  и 
оче око  на  век, Скопје , – , , – ; Н. Кусовац, Ср ско 
сликарс во . и . века, ка ало  з ирке Наро но  музеја Бео ра , 
Народни музеј Београд, Београд , .

9. Дванаест апостола, . век, уље/платно/дрво,  ×   ×  ,  цм, инв. бр. 
 (икона није репродукована у овом каталогу због тога што се налази 

на рестаураторско-конзерваторском третману)

Никола Јаковљевић Никола Јаковљевић
. Свети арханђел Михаило, 

око , уље/картон, 
,  ×  ,  цм, инв. бр. 



  

Непознати аутор
. Света Богородица са 

Христом, . век, уље/дрво, 
 ×  ,  ×  ,  цм, инв. бр. 



   

. Рођење Христово, . век, 
дрво/темпера,  ×   цм, инв. 
бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, 
М. Марковић, Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја у 
Сме ереву, деплијан, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Иконе, из уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, 
Музеј у Смедереву, Смедерево 

; Основна ūос авка Музеја 
у Сме ереву.

. Света Богородица са четири 
светитеља, . век, дрво/уље, 
 ×   ×  ,  цм, инв. бр. 

. Свети 
Ђорђе, . век, 
дрво/темпера, 

 ×   цм, инв. 
бр. 

. Света 
Богородица, . 
век, дрво/темпера, 

 ×   цм, инв. 
бр. 



  

. Свети Максим патријарх српски, , 
дрво/темпера,  ×   ×   цм, инв. бр. 

. Света Богородица, . век, дрво/
темпера/метал, ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

. Света Богородица, , век, дрво/
темпера,  ×   цм, инв. бр. 



   

. Свети Харалампије и Свети Димитрије 
(део триптиха), дрво/темпера, . век, 

,  ×   ×  ,  цм, инв. бр. 

. Света Богородица – Богородица 
неувела ружа, . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Света Богородица – Богородица 
неувела ружа, . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Непознати светитељ (део 
триптиха), . век, дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 



  

Непознати аутор
. Света Богородица, . век, дрво/темпера, 
 ×   ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Христово распеће (у средини), 

чудотворне Богородичине иконе (горе 
лево и десно), свети Димитрије и свети 
Георгије (доле лево и десно), Русија, . 
век, дрво/темпера,  ×   цм, инв. бр. 



   

Непознати аутор
. Свети Димитрије и непознати 

светац (део триптиха), . век, 
дрво/темпера,  ×  ,  ×  ,  цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор
. Свети Георгије (део триптиха), . 

век, дрво/темпера,  ×   ×  ,  цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор
. Непознати светац (део 

триптиха), . век, дрво/темпера, 
 ×   ×  ,  цм, инв. бр. 



  

Непознати аутор
. Света Богородица са 

Христом (део триптиха), . 
век, дрво/темпера,  ×   цм, 
инв. бр. 

Непознати аутор
. Патријарх Арсеније, . 

век, платно на дрвету/уље, 
 ×  ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Четири светитеља (део триптиха), 
. век, дрво/темпера,  ×   ×  ,  цм, 

инв. бр. 



   

Штампане иконе

. Вазнесење Богородице, 

. век, хартија/графика, 
 ×   цм, инв. бр. 



  

. Манастир Дохијар на 
Атосу, . век, хартија/
графика, 8  ×   цм, инв. 
бр. 



   

. Манастир Хиландар на 
Атосу, Псеудо-Орфелин 
(Захарија), Аустрија, Беч, 

, бакропис,  ×   цм, 
плоча и отисак – Хиландар, 
инв. бр. 

Литература о делу:
С. Леуновић, Наше с аре 
ш амūане иконе, Вардар, 
Скопље, . април ; 
Д. Давидов, Хилан арска 
īрафика, Београд , кат. 
бр. ; Д. Миловановић, 
Ризнице манас ира 
Хилан ара, Музеј 
примењене уметности, 
Београд , .



  

. Свети Сава први српски 
архиепископ и преподобни 
Симеон, аутор Андреј 
Павлов Черноморец, , 
Света Гора, руски скит светог 
пророка Илије, бакрорез, 
 ×   цм, плоча и отисак – 

Хиландар, инв. бр. 

Литература о делу:
С. Леуновић, Наше с аре 
ш амūане иконе, Вардар, 
Скопље, . април ; 
Д. Давидов, Хилан арска 
īрафика, Београд , кат. 
бр. ; Д. Миловановић, 
Ризнице манас ира 
Хилан ара, Музеј 
примењене уметности, 
Београд , .



   

. Манастир Констамонит 
на Атосу, . век, 68 × 51 цм, 
хартија/графика, инв. бр. 22

. Српски светитељи, . 
век,  ×   цм, хартија на 
картону/репродукција, 
штампано у државној 
штампарији у Београду 

. године, инв. бр. 



  

. Христос на суђењу, , 
графика,  ×   цм, инв. 
бр. 

. Gabriel Max, 
Jesus Christus, 

, папир/
репродукција, 

 ×   цм, сигн. 
г. л.: ; г. д.: 
Gab. Max, инв. 
бр. 

. S. Мaria Czestochoviensis, 
папир/репродукција, 
 ×   цм, инв. бр. 

Габријел фон Макс (Gabriel von Max, Праг, – )

Студирао је на уметничкој Академији у Прагу између . и . го-
дине. Студије је наставио на бечкој Академији уметности, , а затим на 
Академији у Минхену, од . до . године, код професора  K. T. фoн 
Пилотија. У периоду од . до . године био је професор историје 
сликарства на Академији у Минхену. Углавном се бавио религиозним 
сликарством, жанр и историјским композицијама.
 
Литература: Thieme U., Becker F., Allgemeines lexikon der Bildenen Kunstler 
von der antike bis zur Gegenwart, Lepzig  , , / .



   

. Богородица Тројеручица 
Хиландарска, хартија/
репродукција,  ×   цм, 
штампано у државној 
штампарији Краљевине 
Србије, инв. бр. 

. Свети Сава, репродукција 
фреске из . века, папир, 
 ×   цм, инв. бр. 



  

Металне иконе

. Свети Георгије, , месинг, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Свети Никола, / . век, 
месинг,  ×   цм, инв. бр. 

. Свети Никола,  век, месинг,  ×  ,  цм, 
инв. бр. 

. Света Богородица, . век, 
месинг,  ×   цм, инв. бр. 

. Света Богородица, . век, 
метал/ливено, ,  ×   цм, инв. 
бр. 



   

. Свети Јован митрополит, свети Никола 
чудотворац и свети апостол Јован Богослов, 

. век, месинг,  ×   цм, инв. бр. 

. Цар Константин и царица Јелена, /  
век месинг, ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

. Света Богородица страсна, . век (?), 
бела легура,  ×   цм, инв. бр. 

. Свети Јован Претеча и свети 
Никола, / . век, месинг,  ×  ,  
цм, инв. бр. 

. Света Богородица „Радост 
свих жалосних“, . век (?), 
месинг,  ×   цм, копија 
чудотворне иконе из болнице 
Киевопечерске лавре из . 
године, инв. бр. 

Литература: Л. Павловић, 
„Металне иконе у Етнографском 
музеју у Београду“, Гласник 
Етнографског музеја, , 
Београд, . М. Јевтовић, 
„Руске металне иконе-од 
молитве до сувенира“, Зборник 
музеја примењене уметности, 

/ , Београд , – .

Излагано: У основној поставци 
Музеја у Смедереву од . до 

. године.



  

Б. Володин, руски иконописац

Ђорђе Зографски (Папрадиште крај Велеса,  – Скопље, )
Сликар и иконописац, најплоднији представник чувене породице 
иконографа Рензовских-Зографских. Основе иконографије стекао је 
у породичној тајфи, а студије наставио у Петрограду. Извео је више 
иконографских радова у Македонији, Србији и Бугарској. Аутор је 
иконостаса у родном селу Папрадишту и Светом Ђорђу у Кратову. 
Са Теофаном Исаиловићем Буџароским насликао је иконостас цркве 
светог Ђорђа у Сурдулици.

Литература: С. Леуновић, „Ђ. Ј. Зографски“, Вар ар, .  .  , Скопље, 
; А. Николовски, Маке онски е зо рафи о  крајо  на  и оче око  
на  века, Ан онов, Зо рафски и Ван еловик, Скопје ; Н. Макуљевић, 
Црквена уме нос  у Краљевини Ср ији ( – ), Београд , , 

.

Б. Володин
. Исус Христос – Сведржитељ, 

пре , папир/графика, 
 ×  ,  цм, инв. бр. , 

репродукција

На полеђини је аутограф аутора 
следеће садржине: „Драгом 
господину Др. Јовановићу, 
за успомену о заједничком 
путовању кроз Јужну Србију . 
г. од оданог аутора Б. Володина 
– Београд / . .“



   

Ђорђе Зографски
. Свети Никола, , уље/платно,  ×  ,  цм, сигн. 

д. д. ћир. Ђ. Зографски , инв. бр. 

Ђорђе Зографски
. Свети Никола, , дрво/темпера,  ×   ×  ,  цм, инв. 

бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; С. Цветковић, М. Марковић, Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, деплијан, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, 
група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево ; 
Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



  

Милан Стојимировић Јовановић (Смедерево,  – Београд, )
Окушао се и као иконописац. Обилазио је православне манастире 
по Јужној Србији. Својим текстовима у листу „Вардар“, чији је био 
оснивач и уредник у Скопљу ( – ), апеловао је за заштиту икона и 
предмета црквене уметности. Био је власник вредне збирке икона и 
црквених предмета. Више о биографији М. Ј. Стојимировића у Каталогу 
Збирке ликовне уметности.

Литература: Б. Ковачевић, „Предговор“, у: Силуе е с аро  Бео ра а, 
Београд , – ; „Јовановић Стојимировић, Милан“, у: Лексикон 
исаца Ју ославије, , Нови Сад , – ; Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Јарослав Кратина (Костајница,  – Београд, )
Сликар, копист и рестауратор икона и фреско-слика. Био је међу 
нашим првим копистима фресака, обављајући пионирски посао 
копирања и рестаурације фресака. Више о Јарославу Кратини у 
каталогу Збирке ликовне уметности.

Милан Стојимировић Јовановић
50. Свети Трифун, око 1920, картон/темпера, 
28 × 27 цм, инв. бр. 33

Јарослав Кратина
. Непознати светац, око , 

уље/картон,  ×   цм, инв. бр.  
(копија)



   

Јарослав Кратина
. Света Параскева, , дрво/

темпера,  ×   цм, сигн. д. д. 
ћир.: коп Ј. К. , инв. бр.  
(копија фреске из Пећи)

Јарослав Кратина
. Свети Никола, око , 

дрво/темпера, ,  ×  ,  цм, 
сигн. д. д. ћир.: Ј. Кратина, 
инв. бр.  (копија из цркве у 
Нерезима код Скопља)

Јарослав Кратина
. Света Богородица, , 

дрво/темпера,  ×   цм, 
инв. бр.  (копија)



  

Лазар Личеноски (Галичник,  – Скопље, )
Сликао је иконе и осликавао цркве. „Генетски“ везан за средњовековну 
естетику и ликовни израз последњих мијачких зографа, продужио је 
њихову иконописну традицију дубоко у . век. Свакако је присутан и 
утицај специјализације зидног сликарства у Паризу у атељеу сликара-
фрескисте Марсела Леноара ( – ). Насликао је две иконе и фреске 
за нову цркву у Галичнику ( – ), иконостас цркве Светог Ђорђа у 
манастиру Дељадровце крај Куманова ( ) и осликао православну 
цркву у Јајцу ( ). Више о биографији Лазара Личеноског у каталогу 
Збирке ликовне уметности.

Литература: Б. Петковски, Современо маке онско сликарс во, Скопје 
; В. В. Димеска, Лазар Личеноски – , Музеј на современата 

уметност – Скопје, Скопје ; Симона Чупић, Теме и и еје мо ерно , 
ср ско сликарс во – , Галерија Матице српске, Нови Сад 2008.Јарослав Кратина

. Свети Трифун, 
1934, дрво/уљане боје, 

 ×   цм, сигн. д. д. лат. 
коп. Ј. Кратина . г, инв. 
бр.  (копија из цркве у 
Нерезима код Скопља)

Јарослав Кратина
. Анђео – детаљ из манастира 

Милешеве, око , дрво/темпера, 
 ×   цм, инв. бр.  (копија)

Јарослав Кратина
. Свети Никола, око , платно/темпера, 
 ×   цм, инв. бр.  (копија)



   

Јарослав Кратина
. Свети Сава, око , 

дрво/темпера,  ×   цм, 
инв. бр. 8 (копија)

Јарослав Кратина
. Мироносице на Христовом гробу, око , темпера/шпер-плоча,  ×   цм, сигн. 

д. д. ћир. Ј. Кратина, инв. бр. 

Литература о делу: Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј у 
Смедереву, Смедерево ; С. Цветковић, М. Марковић, Иконе, из уме ничке з ирке 
Музеја у Сме ереву, деплијан, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Излагано: Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, група аутора, Музеј у Смедереву, 
Смедерево ; Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .



  

Лазар Личеноски
. Богородица са Христом, , картон/уљане боје, 
 ×   цм, инв. бр. 

Литература о делу: С. Цветковић, М. Марковић, Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја у Сме ереву, деплијан, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .

Излагано: Иконе, из уме ничке з ирке Музеја у 
Сме ереву, Музеј у Смедереву, Смедерево .

Лазар Личеноски
. Света Богородица се жали распетом Христу, 

темпера/картон,  ×   цм, инв. бр. 



   

Николај Мајендорф (Русија)
Доселио се у Србију после руске Октобарске револуције. Носио је 
титулу барона. Са уметницима Борисом Обрасковим и Александром 
Дикијем радио је на украшавању капеле при Старом двору на 
Дедињу ( – ), па потом и на припреми картона и постављању 
мозаика у Опленачкој цркви у Тополи, као и на зидном сликарству у 
цркви Светог Саве на Врачару у Београду ( – ). Андреју Биценку 
асистирао је приликом осликавања храма Светог Георгија у Смедереву 
( – ).

Литература: Велика излож а руске уме нос и, каталог изложбе, Београд 
, ; М. Лечић, „Изградња и обнова цркава и манастира“, Ср ска 

равославна црква – . С оменица о - о ишњици вас ос ављања 
Ср ске а ријаршије, Београд , , , ; М. Јовановић, Ср ско 
црквено ра и ељс во и сликарс во новије  о а, Београд–Крагујевац, 

, ; М. Јовановић, О ленац, Топола ; Б. Вујовић, Улога руских 
уметника у развоју ликовне културе у Србији, Руска еми рација у ср ској 
кул ури  века, том , Београд , , .

Николај Мајендорф
. Света Богородица, после 

, гипс,  ×   цм, инв. бр. 
 (копија)

Литература о делу:
С. Цветковић, М. Марковић, 
Иконе, из уме ничке 
з ирке Музеја у Сме ереву, 
деплијан, Музеј у Смедереву, 
Смедерево .

Излагано: Иконе, из 
уме ничке з ирке Музеја 
у Сме ереву, Музеј у 
Смедереву, Смедерево .



  

Непознати аутор
. Рођење Христово, . век, картон/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 

Непознати аутор
. Богородица са Христом, . век, картон/темпера, 
 ×   цм, инв. бр. 



   

Непознати аутор
. Деспот Ђурађ Бранковић са породицом, око , дрво/темпера,  ×   цм, инв. бр. 



   

Крстови

. Дрвени крст, дрво/метал,  ×   цм, 
инв. бр. 

На предњој страни крста у плитком 
рељефу приказано је Христово 
крштење у Јордану. Христос држи 
прекрштене руке на грудима, а око 
бедара је обмотана  тканина. Изнад  
нимба пластично је представљен 
голуб као симбол Светог духа. Десно 
и лево са попречних кракова крста 
Христу су окренути Јован Крститељ са 
крстом, док је у другом краку крста 
представљена Богородица.

На другој страни изрезбарено је 
Распеће Христово. У крацима крста 
представљени су пророци који су 
предсказивали о распећу.

Крст има метални оков и четири 
филигрански урађене розете.



    

. Крст, . век, метал/ливење, ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

Разапети Христос на глави има плитку дијадему романског 
стила, која упућује на стил и време кнеза Михаила из Стона. Руке 
су представљене потпуно хоризонтално. Око бедара, до колена, 
тело је увијено у драперију са три набора.  Ноге су постављене 
паралелно једна уз другу. Израда упућује на мајстора са Запада 
и романски стил, а може се датовати у . век. Овај крст М. Ј. 
Стојимировић купио je у Липљану у близини Новог Брда.

Излагано: У основној ūос авци Музеја у Сме ереву о  . īо .

. Крст, . век, дрво, ,  ×  ,  цм, инв. бр. 

На предњој страни представљено је Распеће Христово. 
У  попречним крацима крста допојасно су представљени 
непознати светитељи. На другој страни крста централно 
место заузима Крштење Христово са две људске фигуре 
са стране. У попречним крацима крста је такође по једна 
допојасна фигура. На бочним странама попречних кракова 
крста изрезане су две људске главе. Геометријска орнаментика 
изведена је на примитиван начин, као што је и стопа крста 
реализована прилично невешто.



   

. Крст, , метал, стопа крста  ×  ,  цм, крст  ×   цм, инв. бр. 

На крсту је представљено Распеће Христово. Поред његових руку налазе се 
сунце и месец. Изнад нимба лебде два анђела, док је изнад њих Саваот.

На полеђини је угравиран крст и година , а на стопи крста се налази 
диаграм у правоугаонику са следећим натписом:

67 ЗСЬС(Т)А 53
АУСЕ
АГГЬ

СВЕТ ИОАНЇ
БАТИ(СТ)

1879 СВЕТ НИКОЛН 33

Представа је изведена у византијском стилу.

. Крст, / . век, метал, 
,  ×  ,  цм, инв. бр. 

Христово распеће представљено 
је у пуној пластици. Христова 
глава нагнута је удесно, руке и 
ноге су потпуно статичне, ребра 
изражена, стопала једно преко 
другог, а кроз њих је пробијен 
ексер.

Стил израде упућује на 
мајстора са Запада.

Излагано: У основној ūос авци 
Музеја у Сме ереву о  . 
īо ине.



    

. Крст, . век, сребро, ,  ×   ×  , инв. бр. 

На предњој страни у барељефу приказана је Богородица са Христом у пуном расту, са грчким 
натписом: МР ΘУ док се са стране ове две речи налази по један утиснут печат са турским 
текстом.

На другој страни, такође у барељефу представљено је Васкрсење Христово. Христос је 
приказан над празним гробом док у левој руци носи барјак. Около су такође утиснути печати 
са натписом на турском језику.

Између кракова крста су метални зраци. Печат са мањим турским текстом утиснут је и на 
десној бочној страни крста.

Овакав крст носиле су сељанке у Галичнику.



   

. Крст, метал/ливење, 
 ×  ,  цм, инв. бр. 

Сачуван је метални оков 
крста, док дрвени део 
недостаје.Крст је помоћу 
навртња спојен са сталком. 
На стопи крста у дванаест 
медаљона је представљен 
по један цвет.

. Крст, , метал/ливење,  ×   цм, 
инв. бр. 

Представа на крсту готово је 
идентична редном броју , са том 
разликом што није сачувана стопа 
крста. На полеђини крста уписана је 

. година.



    

. Крст, метал/ливење, 
 ×   цм, инв. бр. 

. Крст, смола,  ×   цм, инв. бр. 

На предњој страни Богородица у пуном расту 
држи Христа на левој руци, док  се из облака 
у горњем делу, према њеном нимбу пружају 
зраци Светог Духа. Са стране у краковима крста 
представљен је по један светац у медаљону.

На другој страни крста представљено је 
Распеће Христово, такође са представом Светог 
Духа у облику зракова. У пољима са стране у 
медаљонима су дате фигуре светаца.



   

Сасуди

. Путир, никл, ,  ×   цм, инв. бр. 

У горњем делу су две зоне, од којих је на 
првој представљена пресована шематизована 
орнаментика лишћа, док су у другој ситне  
вертикалне линије. Држач чаше је у облику 
издужених листова филигрански урађених. У 
доњем делу чаше се налази завртањ преко кога 
је чаша повезана са постољем које је такође 
филигрански урађено.

. Анафорник, бакар и калај,  ×   ×   цм, инв. бр. 

Посуда је овалног облика. На средини се  у барељефу налази 
представа Светог Димитрија  на коњу. По ободу анафорника 
искуцана је биљна орнаментика у којој се наизменично 
понављају цветови у лишћу, укупно шеснаест пута.



    

. Кадионица, метал,  ×   цм, инв. бр. 

Овакав тип ручне кадионице употребљава се само у 
Светогорским манастирима. Биљна орнаментика је рађена 
техником искуцавања и то у доњем делу, у првом појасу и у 
подножју. У другом појасу су цветови. Горњи део кадионице 
који се код отварања покреће има три рупичасто искована поља 
на којима је такође биљна орнаментика. У врху се налази једна 
осмоугаона звездица са ручком ради отварања код загревања. 
Дршка у горњем и доњем делу има завоје преко којих се 
причвршћује за кадионицу. Недостаје доњи део стакла. 

. Муммаказе, месинг,  ×  ,  цм, 
инв. бр. 

Маказе су направљене тако да на 
дужој ножници постоји причвршен 
један плочасти део маказа како 
би секао пухор од фитиља свеће. 
Горње и доње ножице имају 
закивак са малом розетом.



   

. Хорос (фрагмент), Марков манастир код 
Скопља, . век, метал/ливено,  ×   цм,
инв. бр. 

Централни део крстастог дела хороса из 
Марковог манастира код Скопља, изливен је 
од две металне плоче, тако да је у крстастом 
делу остављен простор у који је убачена 
сцена са Христовим распећем. У угловима 
четири поља крста су представе јеванђелиста. 
Крст је опточен изливеном биљном 
орнаментиком са бобицама. Сва четири 
крака крста продужена су  такође изливеним 
украсним плочицама испуњеним прорезима 
са мотивом розете, на које се надовезују 
кружни облици такође са мотивом розете. 
Са десне стране хоризонталног крака крста 
сачувано је постоље за свећу.

Излагано: У основној ūос авци Музеја у 
Сме ереву о  . īо ине.

Светила



    

. Кандило, . век, метал,  ×  ,  цм, инв. бр. 

У доњем делу кандила је шематизована биљна 
орнаментика. На овај појас надовезује се фриз са девет 
светаца приказаних у пуном расту испод аркада. Поље 
изнад њих испуњено је биљном декорацијом у облику 
винове лозе.

. Кандило, бакар/цизелирање,  ×   цм, инв. бр. 

Припада кандилима средње величине. У трбушастом 
делу средње поље, ширине ,  цм, украшено је биљном 
орнаментиком техником цизелирања.Од некада три 
постојећих плочица у облику стилизованих птица, које 
су служиле за ланчиће који су држали кандило, а које су 
биле аплициране на трбушастом делу, две су сачуване. 
Недостаје стаклена посуда за чување уља.

. Кивот, . век, лим,  ×   ×   цм, инв. бр. 

На левој страни у плитком рељефу представљено је 
Васкрсење Христово са празним гробом поред кога су 
стражари, док је Христос у облацима са драперијом око 
бедара и малим барјаком у левој руци. У угловима су 
представљени јеванђелисти и то: Матеј и Јован у горњем 
делу, а Марко и Лука у доњем.

На десној страни, у плитком рељефу,  представљено 
је Распеће Христово са Богородицом и Светим Јованом. 
Испод крста у дну је Адамова лобања. У медаљонима сва 
четири угла приказани су старозаветни пророци који су 
прорицали о Христовом распећу.

Кивот је са стране имао две копче за затварање. Данас 
је сачувана једна копча на којој је у плитком рељефу 
представљен анђео. Унутрашњост кивота је празна.



   

. Брендан (?), Човек са мишом, 
бронза,  ×  ×   цм,

– –

. Сто, средина  века, 
необарок, дрво/орах и 
птичји јавор, Средња Европа, 
технике: фурнирано, дуборез 
и профилација, основана 
претпоставка да је припадао 
кнезу Михаилу Обреновићу, 
 ×  ×   цм, – –

Излагано: У основној ūос авци 
Музеја у Сме ереву о  . 
īо ине.Детаљи стола





CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

. : / ( . )( . )
:  Јовановић Стојимировић М.
/ ( . )” / ”( . )

ЦВЕТКОВИЋ, Снежана, -
   Оставштина Милана Јовановића Стојимировића
у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву /  
Снежана Цветковић ; [фотографије Милан Лазић,
Радослав Жика Ранисављевић, Љубомир Златановић].
- Смедерево : Музеј,  (Вршац : Тритон).
-  стр. : фотогр., репродукције;  cm

Слике М. Јовановића Стојимировића. - Тираж . 
- Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Summary. - Библиографија: стр. -  и уз већину 
инвентарних јединица у Каталогу.

ISBN - - - -
. Музеј (Смедерево)
a) Музеј (Смедерево). Уметничко одељење 
- Збирка Милана Јовановића Стојимировића -   
Каталози b) Јовановић Стојимировић, Милан  
( - )

COBISS.SR-ID 






