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БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 1896-1941. 

ПРИЛОl' познавању сликовних извора за историју Београда ХХ века 

Проуча·вање развоја физичких СТРУК
тура Београда, промена његовог изгледа, 

мењања појединих делова града, претва

рања неких амбијената ОД маЛОl'lрадских у 

велеградске, интерполација НОВИХ кућа ме
ђу постојеliе, преображаја уличних фРОН

това, надрастања волумена појединих обје
ката, као и утврђивања СВИХ других ме

на које одражавају 'суштинскије промене 

урбаног развитка града у првој половини 

овога .столеhа, незамисливо је без позна
вања сликовних извора документарне вред

НОСТИ. Стицајем ОКОЛНОСТИ, више него раз

вијеним СМИСЛОМ за чување најразличити

јих аутентичних извора за проучавање 

урбаног развоја, од свих \Сликовних изво

ра највише 'су се, због ,своје распрострање

ности сачу!Вале поштанске разтледнице. На 
њима 'су, из године у годину, забележена 

стања по којима можемо пратити многе 

промене у спољњем изгледу панораыа Бео

града, појединих делова "Града, улица или 

појединачних 'Зграда од приватних вила до 

јавних палата. Но, иако је на самом по

четку овога века и у Београду владала по

модна .страст Iколекционирања илу,строва

них поштанских карата до нас, из тог нај

ранијег периода, није допрла ниједна иоле 

вредна целовита колекциј а . У ј авним збир

кама библиотека, музеја и архива колек

ције разгледюща углавном су настале по

сле другог светског рата и то најчешfiе 

откупом, а ретко поклонима појединаца. 

Тек после 1950. године у јавним установа-

ма 'стално су прикупљаие разгледнице као 

документарни материјал у 'библиотекама и 

аРХИВИ:\1а или ка'о потенциј алии експонати 

у музејима, али без Iсистематских насто
јања да се остваре потпуне колекције као 

издавачке или документарне целине. С об

зиром на то да код нас не постој е исцрпне, 

сређене и iПриступачне збирке фотоДокуме

ната из IBpeMeHa њиховог настајања, то се 
разгледнице јављају 'Као примарни сли

ковни извори, а накнадно скупљене колек

ције разгледница надокнађују, добрим де

лом, недостатак одговарајућих фотоархива 

с материјалима из прве половине 20. века . 

Супрот>но значај у разгледница, њиховој 

документарној вредности и употребљиво

сти за научна проучавања, оне нису при

купљане, обрађиване, а ни употребљаване 

на одговарајуhи начин. Више су коришhе

не као илустрације, а мање као докумен

ти, па и тада често 'са погрешним и неу

тврђеним подацима и коментарима. Позна

вање разгледница је још у,век слабо . У на

шој литератури мало је радова 'Који се од

носе на разгледнице градова и места. 1 Не 
постоји ниједан приручник lюји би на бил.о 

који начин, у целини или парцијално, обра

ђивао наше разгледнице или обухватао бар 

нека од отворених :питања проблематике 

ове spcTe сликовних извора. Чињеница да 
разгледнице нису ни у другим земљама си

стематски обрађене2 не може бити утеха за 

непознавање наших разгледница, јер код 

нас није било ни онолико илустроване 
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штампе ни фотоархива или других сликов

них архива као у развијенијим средина

ма. Тек 'смо ;на почетку отварања пробле

матике разгледница као сликовних извора 

за проуча,вање развоја изгледа наших гра

дова у првој половини 20. века. Овим ра

дом постављају tce основна питаља за даља 
,систематска истраживања ради израде пот

пуне 'библиографије београдских разтлед

ница. 

Појава u.лустроваuе nоштаUСке карте 

у Србији и 1iастаuа'К беоzрадс'Ке 

разzледuице 

Док је историјат поштанске дописне 

карте - ДОПИDнице, тог веома значајног 

изума за 'Међуљудски саобраћај, пО'знат до 

детаља, дотле је настанак и развој илу

строваних поштанских карата још увек не

известан до у поједина-сти. У Србији је до

писница, као служ·бено издање, уведена у 

поштански промет 1. јула 1873. 'године, две 

године после реше::-ьа о увођењу "Сао.бра

fiајних карата" IОД 23. октобра 1871. годи

не:! 'и лосле четири године од увођења прве 

дописне карте у све'I'СКИ пошта:нски про

мет као СЛУЖјбено средство преписке у по

штама Аустро-Угарске монархије 1. окто

бра 1869 . .године.4 Дописнице 'су ад почет
ка биле службена издања државних по

шта са франкираним, одштампаним вред
ностима, с местом за адресу на предњој 

,страни и слободном страном за писање по

рука на полеђини карте величине 14 Х 9 см. 
Постанак разгледнице, односно илустро

ване ПQштанске карте, није везан за одре-

Старе раЗ'l.леднице су пре ceeza вредни сли
ковни извори за nроуч.авање ранијих изzледа 
u стања беоzрадскuх улица и T'[Jzoea. Сл. 1 и 
2 nоzлед на Кнежев споменик и околину на 
разzледница.ма из 1909. и 1965. zодине. Сл. 3 и 
4 nоzлед на nоч.етшс данашњеz Булевара ре
волуције на раЗ2ледницама из 1912. и 1965. 

zoauHe. 

"Die аиеn Ansichtskarten sind vor аНет wert 
votle BildqueUen zur Erforschung der јгйћегеn 
Aussichten und Zustdnde der Strassen und 
Pldtze Beograds. BHd 1 und 2, Sicht аиј das 
Furstendenkmal und die Uтgebung, аи) den 
Ansichtskarten aus den Јаћгеn 1909 und 1965. 
Bild З und 4, Aussicht аи) den Beginn des 
helttigen Boulevard Јег Revolution von den 
Ansichtskarten aus den Јаћгеn 1912 und 1965. 



ђене датуме и одлуке званичних органа. 

РСЈ.зглеДНЈ-Ща је од почетка била резултат 

приватне иницијативе па је и до данас 

спорно ко је први увео илустроване по

штанске карте. О томе се, пре свега, спо

ре Немци и Французи, а њима се придру

жујемо и 'l\fИ . Сматра се да су прве мадер
lие разгледнице iНастале у пруско-францу

СКОМ рату 1870. године, ла Немци истичу 

свог Аугуста Шварца из Олде>rбурга ,' а 
Французи свог.а Леона Беснардоа из Сил 

Ле Жиљамеа,6 док се опе? у нашој ,7 а вев 

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 

и ,више различитих примера литографиса

них карата са .ведутама и панораl\'Iама из 

седамдесетих и осамдесетих година про

шлог века, још увек несигурни9 и док се о 
престижу на овом пољу још увек расправ

ља у литератури, дотле је сасвим поуздан 

нагли развој и велики ПРQl\'Iет разгледни

ца у последњој деценији прошлог и у пр

вим годинама овог века. Крајем 19. века 

веn није било ни села у Немачкој без раз
гледнице, а до 1898- 99. разгледница је 

продрла у све делове света . Највеfiи изда-

Једна из прве серије беоzрадскuх разzледнuца uздања књuжаре В. Валожи1iа из 1896. zодине. 
Вишебојнu хро.люлuтоzрафија 14 Х 9 см . (Из збирке др Мирка Царина) 

Eine Ansichtskarte aus der ersten Serie der Beograderansichtskarten, Herausgabe der Вuсћ
}tandLung v. Va~oZic aus dem Jahre 1896. Meltrfdrbige Chromolitographie 14 Х 9 ст (Aus der 

Saттlung Dr. M irko Caran). 

и у страној,8 литератури наводи да ј е то 

био Петар Манојловиh , .геодетски офИЦИР, 

који је из Беча послао у Сомбор прву 

штампану ра'згледницу. Но, док су ти први 

поједииачии и нередовни примери појава 

разгледница, поред ранијих примера бакро

пионих штампаних карата из 18. века, као 

". 

вачи разгледница 'били су у Лајпцигу, Бер

лину, Дрездену и Минхену, али се ова ј 

-веома уносан трговачки и штампарски по

сао нагло ширио по свим земљама . Само 

је у Франц)'ској издато 1910. године 123 
милиона разгледница, а на њиховој изра

ди, поред фотографа, сликара, цртача, 1JIa-
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,пирничара, продавача и ДР., У француској 
индустрији разгледница 'било је запослено 

33.000 радника. 

О појави ра-згледница у Србији ПИiса'но 

је мало. На}опширнији је текст који је о 

раз'глед,ницама, као једном виду развоја 

српске фотографије, написао Бранибор де
бељковић у Каталогу изложбе старе срп

ске фотографије одржа не у Музеју при

мењене уметности у Бео'граду 1977. године. 
То ,је први покушај да се .на основу истра

живања у јавним збиркама да оквирна 

проблематика разгледница. Дебељковић је 

истакао да Србија није заостајала за Евро
пом у погледу издавања разгледница и да 

већ "У првој половини деведесетих годи-на 
наилазимо на .прве разгледнице у Србији'Ј. 

Овај !Свој навод изнео је и у напомени са 

ТВРдЊОМ да "једна разгледница носи по

штански жиг са 1893. годином".10 Сматрам 

дп. је овај закључак извео на основу једне 

разгледнице из збирке Народне библиоте

ке Србије lНa којој се чини да је на по

шта нс ком жигу 93. тодина. Но пажљивом 

анализом долази се до закључка да је то, 

у ствари, 1898. тј. 'да је бројка 8 делимич
но оштеhена па се површ·но може про чи

тати као тројка . У јединој фотомонографи-

Примери најстаријих беоzрадских разzледнu
ца са .АIOТU8Шfа цртаним пре .. иа Фотоzрафија
ма u шта.мnаншt ХРОАlOлитоzрафијОАt. Сл. б и 
7 nршtери из најстарије серије uздања књи
жаре В. Валожић.а (из збирке Народне би
блиотеке Србије IНБСI Pz. 78611140 u збирке 
др М. Царана). Сл. 8 пример из хромолито
zрафске серије uздања Јевте М. Павловић.а и 
КОАtn. из 1900. (ДЕС Pz. 7861111) u Сл. 9 Еео
zрадска тврђава према цртежу Х. rajzepa на 
раэzледнuц.и штампаној хромолuтоzрафијо,и 
у Будuмnештu у uздању Емuла Шторха из 
Беч.а са nоштйнCJru.м. даТУАЮМ од 24. З. 1898. 

(ДЕС Pz . 786IХХIХI59). 

Exempet von iHtesten Beograderansichtskarten 
mit аеn Motiven, gezeichnet laut Photos unа 
mit Chromolitographiedruck. Die Photos б unа 
7 sind Exempel aus ает iittersten Ver~agsserie 
ает Bucl1.handlung V. Valozic (aus ает Sammtung 
ает Nationalbibliothek Serbiens (NRS), Reg. 7861 
1140 unа ает Sammlung Dr. М. Сатаn). Das 
Photo 8, ein Ехетреl aus der Chromolitographi
schenserie, Verlag Jevta Pavlovic unа Котр. aus 
dem Јаћте 1900 (NBS Rg. 788!Ј/1), und PhotQ 9 
die Beograderfestung nасћ der Zeichnung Н. 
Gajger аn ает Ansicblskarte chromolito
grap}1.iscl1., gedruckt in Budapest, Verlag ЕтН 
Storcl1. aus Wien, mit ает Postempel von 24. 3. 

1898 (NBS Dg. 786IХХ1ХI59). 



БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 

ји градских разгледница код нас, "Круше
вац на старим разгледницама", Слободан 
С . Марковив. наводи да је "године 1896. 
београдски књижар Велимир Валожиh из

дао серију разгледница с мотивима Београ

да и више места из унутрашњости", и да 

"поштански жиг из 1896. ГОДИIНе на раз-

дов и Беч, Пешта, Париз, Праг и др. свој е 

разгледнице добили 1891-92. године. " Он 

ј едну разгледницу Крушевца датира 1896. 
годином. 12 Иако С . Т\1арковиh не наводи 

прецизно изворе за датирање првих Ва

ложиhевих разгледница градова Србиј е, 

нити сигнатуру и место чувања разгледни-
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.н.с је I)Љ1IIС<ЈН <Ј ун:шред. 

1 1 011lтаlШ 11 IIО I Uf:ШСКlНt зsаI I1 14Н I! ЦНМ:l, 

lI ајстрожнје је НД(јрањсно !Ij)одnја ОВ I IХ 

I':\Г 1lта , 

11 режt ')НО}IС, ове се Ј\ОЩ I С llе "UpTI: II С 'јС 

!lIIK1IKI ' liР IIЮI ПI 1\11 I/ (ј ШТ'ЈМ QTflp<,III,'L1l"Г1!: 

1, Ако I!NI:\jy Т<\4 11О ПРОIНIСНУ 1I<':.'Il1411· 

ву 1I ако 110 буду од 11 p ()J\lICHOr H:1rl:pll 

јаЈl 3 • 

. 2. Ако нс Оуду IIмалс означс н.. е: ~дo

IIIIСll1l Kl1pTa - cnrtc p u st:1.!c #. 

3. Ако (щ;ю СЛ II К:\)I.1 ;'шю 11:1]1:\:111)111 оуду 

1 11'<) ТIШI IС }'СЈIОВ I!М OI 11:1 Т:\'IКС 4 I1 

4 . ЛКIJ ВС Оуду У 1I :1.lI р('д lI:ш Ј\ С II С. 

I Ј о ште "ћС ('·с Нрll отпрnвљ:щ.у OUII.'.: 1(:\ 

гnта н ајТ;1 t1Нllј с IIРIIНl'жаНnТ !1 "ВI!:>: IIР:Ш II 

.'Щ 11 l1ellpaBll!lIl C :\8л[.>жаТII lIослав 11.'.: 110' 

IIIтаIlСКСЈ ' ТС;I СЈ'раф,:к(')м О}lVЉСЊУ 11:\ Yli1l1)nj , 

II :) У:I<.: Н ка;( 111: СЈ}'ЈI'у I )Јщl" l:It\: У I('Ч( h c 

е:lучају IIOI.:ТУ[II\Т I I , КЩ) 11 са ОСТаЈl') .1\ корс, 

c l ~oliДe lll ttljml, KOj !L се "С ,IЫЖU :lа "ТlI[' nlJl l. 

Ouaj IIpaB II Jl IНt K СТУП;\ у ЖI!I:!ОТ 1, јуна 

ОliС \'Oii I I HI; 0;\ когn h.: Дана 11 пош rс 111'11 " 

M:1fl l 11;'1 ~'TllpaBЉnЊC О IЩ KnpTI:. 

} Ј е"а IfI)Н \т :\ tlUO С 1Щ l llllr ll \1(1 I IOTIII:C 

:IU :1Ш I'lIilЩIJШ\ I1 С1' :\ ра CI: u ТnЧlIl) М а :Ј -

1Iрlllt:ЊУ, 

llTGp. Ј 1)(30;-
I li ~I ајз 13\:17 Ј·О Д. 

l.)cvrpa;\ 
If" ~"JJ~,JC" 

.1{" "' ''Cfp. П"lЈ. lfl"'"l'lџе 
11 .. ,,-,,, .. ,,, 

ЗЙ'lлавље Поштанск-о-теле'lрафск-о'l Весник-а, службено'l zлаcuлй хоје је донело и прве поуз
дане вести о беO'lрадсхи . .4! раЗ1.ледН1tцам.а, са фахсим.илом "Правилник-а за lLзраду дописнИЈ: 

харата од стране приватних л1tца", бр. 7 од 18. јуна 1897. 1.0дине, 

Rilck seite d es Post-ТеLеgrаfisсhеnkuriеrs (Postansko teLegr af ski vesnik), des Aтtsblattes, weLches 
die er st en zuversicbllicl~en N achr i chten ii.ber die B eograderansichtskarten verGffentticltte, mit deт 
FaximH »der A nordnung iiber A usarbeitung von Post kar ten seitens der Privatper sonen« Nr. 7 v om 

18. Juni 1897. 

гледници Неготина представља најпоузда

нији доказ о ,старости ових разгледница". 1\ 

Марковић, такође, истиче да Србиј а у од

носу на европске метрополе незнатно зао

стаје 4- 5 година јер <Се " сматра да су гра-

це Неготина са поштанским жигом из 1896. 
године, ипак све упућује на то да су се 

прве разгледнице Београда и других гра

дова Србије пој авиле у тој години. То из

ричито произилази и из ј едног расписа и 
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ЖЕЉКО ШКАЛАМЕРА 

једног члан ка у службеном "Поштаuско-те
леzрафс'Ко.At Весuику" из 1897 . .године. 

У ,броју 1 Поштаuско-теле'l.рафско'l. Ве

С1-и.tка из 1897. тодине штамлан је Распис 

бр. 8 од 24. јануара 1897. који је начелник 
пошта и телеграфа у Министарству народ

не привреде Теодор Стефановић Виловски 

упутио "свим поштама" и у којем саопшта
ва да се "дознало да од неког времена 

циркулишу у саобраћају једна врста до

писних карата на којима има разних сли

ка и натписа и које су издања приватних 

лица". У Распису се даље наводи да је 

"оваква радња посве неправил·на јер, ни по 

унутрашњој ни међународној радњи, Срби
ја не дозвољава прављење дописних кара

T<t приватним лицима без нарочите дозво

ле и извесних услова" . 13 Из овога је јасно 

да су разглеДнице, или једна врста допи

сних карата са 'Сликама, кружиле већ пре 

1897. године. Потврду за то налазимо и у 
једном преведеном чла.нку објављеном у 

неслужбеном делу Поштаuс'К.о-телеzраф

CKoz Весuика у бр. 12. од 10. септембра исте 
године.14 У чланку се, поред кратког исто

ријата илустрованих поштанских карата и 

развоја 'Картофилије, на крају, у послед

њем пасусу, каже да је "у Србији прву по
штанску карту са изгледом Београда изда

ла п р о ш л е године књижара В. Валожи

па, а последњих дана има и више других 

издања", даље се још каже да ће "свака

ко њихова проходња и 'код нас освојити 

шире размере, јер странци, потоњих годи

на, прилично посеh.ују нашу домовину, 

којој се не могу одреhи ни природне лепо
те ни ,оригиналност." Тако завршава овој 

по немач.(ком) написан чланак један од че

стих сарадника Поштаuско-телеzрафс'Коz 

Весuика С. д. Мијалковиh, који је овим 

чланком постао и први историчар карто

филије код нас. 

Према томе, ·нема сумње да су прве раз
г.::rеднице Београда и Србије пуштене у 

промет 1896. године . 15 Но да ли је баш Ва
ложиhева хромолитографска серија била 

прва, то се, поред свега наведеног, не би 

могло сасвим да потврди. Наиме, могућ

но је да су страни издавач и у серијаrма 

подунавских градова издали и неку раз

гледницу с мотивом Београда. На ту прет

поставку наводи једна Correspondenz-Karte 
с мотивом Београдоке т.врljаве и насловом 

Belgrad IcaMo на немачком језику. Мотив 
је вероватно цртан према фотографији, а 
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обрађен и illтампан хромолитографијом у 
8 боја . Иако ова разгледница носи датум 24. 
3. 1898,16 ПО свим одликама спада међу нај
старија издања, па (може да нам послужи 

као траг за истраживање разгледница Бео

града евентуално старијих од 1896. годи

не. И лостојање двеју најстаријих серија 

Валожиhевих разгледница, једне хромоли
тографске штампане у Београду, изазива 

(Нова питања и потребу да се тачно утврде 

све чињенице око настанка првих разглед

ница.17 

"ОЮ~СЈЈА ~\М'A ·""c.\1tnf !>ttm'ЛI$ 

"'1' ';'''О",'".ю, 6'~ t """,t4I~~"I~(Щ'\I:~t5dl.~ 

" ., 

Реверсне стране uлустрованuх дописних кара
та - раЗlледнuца - а/ од 1896. до 1905. zодu
не са ' цеЛОЈ!.t страно.М предвиђеном "са.АЮ за 
адресу" U б/ од 1906. zoдине са страном поде
Љс.>НО.А ! на део за адресу u део за саопштења. 

Да су 1896. а нарочито 1897. године раз
гледнице и у Србији нагло постале веома 

ра:спрострањене Iсведочи и потреба за ре

гулисањем односа измеђУ државног по

штанског саобраhај а и приватних издава

ча дописних карата. Стварност је и овде 

била испред државне регулативе па ј е, 

слично као и у другим земљама,18 управа 

српских пошта морала да прихвати једну 

lНовину у међуљудској комуникацији. Убр

зо после поплаве разгледница, тек неколи

ко месеци након што је приватна издања 

илустрованих дописних карата прогласио 

недозвољеном радњом, начелник пошта, 

Теодор СтефаНОБИh. Виловски, је по на

редби министра народне привреде издао 

16. маја 1897. године Распис бр. 4819 свим 
поштанским и поштанско-телеграфским 

станицама по којем је, на основу чл. XVI 



Правиљника за извршење оветске поштан

ске конвенциј е, 'Министар народне привре

де решио да .се дозволи израда Дописних 

карата приватним лици-ма, и то по "Пра

вилнику за израду дописних карата од 

стране приватних лица" . Тим правилником 

се у 5 тачака прописује ка,ко треба да из

гледа илу,стровЭ!на допис на карта дужине 

1·1, а ,ширине 9 сантиметара и шта мора 
обавезно од текста да садржи на "адресној 
страни'4 и шта на н6братној страни" на ко

ј ој, поред писаних и штампаних саОIШIте-

D ie Reversseiten der iHustTieTten Post-kатten
-Ansich tskarten - а) von 1896-1905 mit deт 
ganzen Seite »пит јuт Adresse bestimmt«. u.nd 
Ь) von 1906 mit ge teHten Seiten, ein ТеН јuт 

die Adresse u.nd den ТеН јuт Mitteilungen. 

ња, "могу бити изложене разне Фотограф

CK~, литографске или друге вештачке сли

ке појединих ,вароши, предела, споменика 

итд.". "у друте 4 тачке Правилника одре
ђује се због чега се ове ДОПИClНе карте неће 

примати и поштом отправљати. Према овом 

Правилнику, "забрањено је пак ·на карта
ма стављати било слике, било саОПUIтења 

кој а би имала 'какав демонстративан по

литички карактер или ма коме уопште у

вреду наносиле4<20 Овај правилник ступио 

је у живот 1. јуна 1897. године, па је њи

мс легализована већ проширена пракса 

приватног издавања илустрованих допи

сних карата. Статистички подаци говоре о 
проширености писменог саобраhај а преко 

Дописних карата. Укупни обрт Дописних 

карата у поштанском саобраћају Србије 

прешао је бројку од пет и по милиона у 

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 

1904. години. Те године је у унутрашњем 

саобраћај у било 1,781.410, а у међународ
ном 3,926.230, или укупно 5,707.640 допи

сних карата.21 Наравно, ове се бројке од

носе на све врсте до.писних карата, али је 

сигурно да је појава разгледница увећала 

њихов саобраhај који .се и даље повећавао 

тако да је, на истој територији, 1926. 'годи

не, достигао бројку од 11 ,119.996 дописних 
Kapa'I'a по "унутрашњој и међународној 
радњи".22 

Тај се Iброј у потоњИЈМ годинама од 1931. 
до 1939. смањио и у просеку задржа-вао на 
око 7 милиона ДQПИСНИХ карата годишње.23 

Тunоло~uја бео~радск:uх раз~Jtед'Нuца 

Правилником за израду дописних кара

та од стране приватних лица из 1897. годи
не био је предвиђен мали број обавезних 

елемената за илустроване дописне карте и 

то само формат и подаци на "адресној стра

ни", Обликовање "обратне стране" за саоп

urrења било је препуштено, уз наведена 

"цензорска14 ограничења, слободном избору, 

укусу, iМашти и интересима произвођача и 

издавача . Адресна страна, са становишта 

разгледнице реверсна страна, им:ала је у 

.почетку облик службене дописне карте, али 

без уштЗ'мпане марке и државног грба и 

имала је искључиво функцију адресне 

стране, тј. цела ловршина 'била је "само за 
адресу4ј како је на њој било ОДIIIтампано 

у доњем левом углу . 

Авер с, предња страна разгледнице, од 

почетка је била делом намењена слици, а 

делом саопштењима, често само потпису 

пошиљаоца испод одштампаног "поздрава 

из Београда" . Облици, композиције и вели

чине слика или цртежа били су најразли

читији, са оквирим.а или без њих, слобод
них облика 'Слике с прелазима или комби

новане слике са цртежима ИЛИ орнамен

тима, али све до 1905. године слике нису 

запремале више од две трећине предње 

стране разглеДнице. На аверсу су поред 

илустрациј а од почетка биле одштамлане 

поруке, наслови и називи мотива, а гото

во редовно и подаци ,који се односе на про

извођач а, издавача и бројеве издања, с тим 

што су произвођачи обич:но шифрирани 

иницијалима или знаком . На'ЗИВИ и натпи

си су углавном били двојезични, ћирили

цом И латиницом, али и само на једном 

језику било страном, било нашем. 
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С !Временом се површина са сликом и 

натписима по.већавала на рачун простора 

за саопштења, да би на крају слика заузе

ла цео простор. ПРО-'\1:ене .на аверсу усло

вило је и дељење површине на реверсу. 

Најпре је адресна 'страна подељена тако да 

ј е простор за адресу заузимао нешто више 

од половине површине, да би на крају ре
верена страна била подељена по пола, и то 

пола стране за саопштења, а пола за адре

су. Ова промена озваничена је 2. марта 
1906. године када је по Наредби министра 
грађевина, тада надлежног за српске по

ште, начелник пошта, М. П. Јовановиh, 

објавио Распис бр. ЗЗ и упутио ra свим по

штанско-телеграфским станицама којима је 

дао до знања да дописне карте "на којима 
је адреснастрана подељена на двоје, за 

адресу и за саопштење" ... "наше поште 
могу примати" ... "до коначног решења по 
овом 'IIИтању на поштанском конгресу у 

из Бсffi'jlмџ SQUVQriii се !!cJgrade. 

Риму".24 Занимљиво је да су службене по

штанске дописнице задржале целу адресну 

страну и касније све док она није била 

подељена по пола и то тако да је једна по

ловина имала слику, а друга место за адре

су. Ова промена ·адресне стране на разглед

ницама један је од елемената за датовање 

Примери разних типова најстаријих раз'lЈЈедница. Сл. 13. КОJitnозицuја са два мотива, једно
бојна колотuпuја из 1898. (Музеј 'lрада ЕеО'lрада (ЕГБ) Ур. 5461); сл. 14 најстарији пример раз
'lледнuце са правОА! фОТО'lрафuјОАt налеnљеНОJit у дeKopaтuвHOM флоралном оквиру шта.мпа 
НОМ ХРОAtолиТО'lрафијо.м. (МГБ Ур. 1751); сл. 15 ".мозаик" раЗ'lледница, ПРИJitер композuтне раз
'lледнице из 1906. zодина са више .мотива 'Који су били представљени u на одвојеним са.м.о
сталним разzледницама (НЕС 786/Ј/5) у сл. 16 модел нове зzраде Народне с'Купштине био је 
популарисан серијОJi1 разzледнuца правих фотozрафија 1908. 'lодиие, то су уједно u најстарији 
примери правих фоторазzледнuца на 'КојиАШ је слика заУ3UАшла целу с'грану (МГБ Ур. 6609). 

Exeтpet von verscll.iedenen Туреn iiltester Ansichtskarten. Photo 13, zweimotivenkoтposition, 
einfdrtige Cho~otypie aus 1898 Ј. (Museum ает Stadt Beograd (MGB Ит. 5461). 

Photo 14 - das atteste Ехетре! einer Ansichtskarte mit einem echten Photos, angektebt in Deko
ration FLoralrahmen сltrоmоШоgrарhisсhgеdr-uсkt (MGB ИТ 1751); Photo 15 »Mosaikansichtskarte« 
ein ExeтpeL ает Komposi tenansichtskarte aus ает Jaltre 1906 mit тећтетеn Motiven, die аисl). 
аи! аеn abgesonderten selbststandigen Ansichtskarten dargesteltt waren (NBS 7861115) иnа Pltoto 
16. ModeH des nеuеn Votksversammtungsgebaudes ist poputar isiert gewesen аuтсћ eine Serie von 
Ansichtskarten echter Photos iт Јаћте 1908; es sind gLeichzeitig аuсћ die attesten Exeтpel ает 

echten Photoansichtskarten аиј welchen das вна die ganze Sei te besetzte (MGB ит. 6609). 
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Панорама Беоzрада на троделној разzледнuци uздања хњuжаре Рајховића u Ћуховиnа из 1907. 
zoauHe. Колорuсана фотozрафија штамnана холотиnијо . .и (НБС Pz. 786). 

Раnотате Beograds аn der dreiteiligen Ansichtskarte, Ver~ag der Buchhandlung Rajkovic i Сu
kovic aus Јет Јаћте 1907. Farbphoto holotypiegedruckt (NBS Rg. 786). 

разгледница у случајевима када недостају 

други поузданији подаци. 

По садржају предње стране, београдске 

разгледнице могу се поделити у неколико 

група,'25 и то: 

(1) топографске разгледнице, које обу

хватају пределе, паНОРЗlме града, ведуте 

појединих делова града, улице, појединач

не палате, куће, чесме, споменике и сл.; 

(2) разrледнице са сценама и догађаји
ма, које обухватају уличне сцене и дога

ђаје, поворке, освеhење споменика, мани

фестације, историјске догађаје, поплаве, 
пожаре, нар.одна весеља и сл.; 

(3) портретне разгледнице, са ликовима 
знаменитих личности, државницима, књи

жевницима, глумцима, уметницима и СЛ. ; 

(4) рекламне и пропагандне разглед
нице; 

(5) разrледнице са репродукциј ама у
мет.ничких дела, плаката и сл.; 

(6) остале разгледнице, IC најразличити
јим садржајима од ношњи из околине Бео

града, умањених насловних страница бео

градских дневника до композициј а са сери

јама српских марака или новаца. 

у !Време када није илустрована штампа 

била развијена као што ће то бити касни
је и када није било телевизије, разгледни

цама су објављивани најразличитији дога

ђаји и то непосредно након што су их ка
мере забележиле на лицу места. Тако су, 

на пример, београдски издавачи одмах 

објавили венчање или крунисање владара 
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ПРИJltери из двеју најстаријих разzледница 
"Souvenir de Belgrade" издања дворске књи
жаре Мите Стајића из 1898. zoдuн.е са .моти
ви.ма ондашњеz прuзе.мн.oz и једн.оспратн.оz 

Веozрада. Једн.обојн.е l{Qлотuпије. (МГВ Ур. 
5451, 6858, 2025 li 7564). 

Exeтpel aus zweien CUtesten Ansichtskarten 
»Souvenir de Belgrade«, Herausgabe der Ној
buchhandlung Mita Stajic aus deт Јаћте 1898, 
тit den Motiven erdgeschossigen und einstocki
gen Beograds. Einfarbige Cholotypie (мав ит. 

5451, 6858, 2025 иnа 7564). 

и то читавим серијама разгледница . На 

разгледницама је представљено све што се 

сматрало занимљивом сликом или што се 

као порука требало "Сликовито пренети; 

стога није једноставно класификовати раз

гледнице по садржајима, али је ипак са 

предложених шест група' могув.но обухва

тити 'готово све што се односи на урбани 

}{ друштвени живот Београда забележен 

на разгледницама. Пошто овде и засада 

полази,\lYО првенствено од разматрања раз

гледница као сликовних извора за проу

чавање урбаног и архитектонског . развоја 
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Београда, то нас у овом напису Зqнимају 

само разгледнице са топографским садр

~aje1l'I. Али, пошто се понегда садржај и 

мешају или прожимају, као у случајевима 

уличних сцена, манифестација, поворки 
или, на пример, откривања споменика, где 

се јавни прост,ори исказују у више садр

жаја, треба имати на уму и ове разлике у 

раэврставању разгледница. 

Формална разврставања београдских 

разгледница, зависно од сврхе, могу да се 

врше према издавачким цеЛИНЭI!\1а - сери

јама, за ,библиографско пописивање и опи

сивање, ЛР~'\IIа форма тима, техници слике и 

штампе, бојама, врстама или броју илу

страција, односно мотива, за колекционар

ска прикупљања. Формалне типолошке 

разлике више одражавају комерцијалне 

побуде, укус и наклоности публике, помод-

не ·стилске и естетичке одлике времена, не

го што мењају -садржину' слике. Стога фор
малне разлик~ нису битне када се топо

графске разгледнице посматрају са доку

ментарног гледишта. Типолошке разл-ике 

имају вев.и значај када се разгледн.:~,ще 
проучавају са ~ултурно-истори}ског, исто

р.ијско-уметничкот, социолошкот, пеихоло- , 

шког, колекц~онарског и економског ста

новишта ·или као објекти за семилошко:" 

-семантичка проучавања комуникацијских 

и информаци.јских . одлика илустрованих 

пошта.нских карата. 

Од првих серија београдске разгледни

це, к'ао и разгледнище других градова и у 

ДРУГИ .. l\i земљама, могу се разврстати пре-



ма изгледу аверса у три групе: (1) с једним 
мотивом, (2) ,са комбинацијом топографског 

мотива и разних орнаменталних, графич

ких или ликовних мотива и (3) - са компо

зицијом од више мотива. Све се ове раз

гледнице јављају у више појавних облика. 

Поред доминантне појединачне праве илу

строване дописне карте формата 14 Х 9 см, 

разгледнице се јављају и i спојеним ни

зовима од две, три или четири разглед

нице са -јединственом сликом панораме це

лог града или дела Београда, затим у спо

јеним савијеним низовима разгледница 

с различитим мотивима (Leporellofaltung) 
или повезане у блоковима са перфораци

јама, или сложене у мапе с насловом на 

омоту. Најчешhе. се исте с~рије 'или дело

ви серија јављају у више наведених обли

ка, а чак се и ј единствене широке пано-

раме налазе растављено као појединачне 

разгледнице. Композитне разглеДнице, са

стављене од више мотива у слободној или 

геометриЈској композицији, ·садрже оне мо

тиве кqји се увек јављају и на самосталној 

разгледници. 

Према пореклу ' или техници слике од 

_ почетка се јављају серије цртежа, акваре

ла, -фотографија и цртачки' и КОЛОРЈЈСТИЧ
ки обрађених фотографија. Цртежи или 

акварели су обично рађени по фотографи

јама, што .се лако утврђује упоређењем 

цртаних разгледница са истоветним моти

вима на репродукованим ~ фотографијама. 

Фотографије су у припреми за штампу би

ле редовно обрађиване било да су правље-
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ни исечци фотографија па 'су мотиви штам

пани са прелазима у слободним облицима 

где су се оштре ивице тубиле, било да су 

прављене неке друге промене и додаци на 

самим 'сликама. Тако су готово увек црта

не позадине са облацима или 'Су вршени 

ретуши да би се-' отклонили или појачали 

делови слике због "полепшавања" мотива 

или наглашавања детаља. Најопсежнија 

обрада фотографија у припреми за штам
пу било је :прецртавање фот.ографских мо
тива за хромолитографију и колорисање 

фотографија за вишебојну штампу. Ова 
опсежнија обрада додавала је фотографи

ј ама елементе веће привлачности, али се 

на тај начин >Смањивала документарност 

фотографије. 

Разгледнице су биле умножаване у сва 
три вида штампе - у високој, равној и ду-

Две разzледнuце из разних серија (једнобојне 
u вишебојне) са панора.м.с-ки.м uзzледИ.ма ду
навс-ке падине фотоzрафисане са Капетан Ми
шиноz здања 1900. zодин.е. снu .... шње је извр
шио двОРС1СИ фотоzраф Милан Ј овановић. 

(МГБ Ур. 2020 u 6532). 

Zwei Ansichtskarten aus verschiedenen Serien 
(ein- und mehrftirbig, mit Panoramenaussicht 
der Donauabhang, aufgenommen von »Kapetan 
Misino zdanje( -im Јаћте 1900. Aufnahme 'des 
Hofphotographe1~ МНаn Jovanovic (мав ит. 

2020 und 6532). 
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БОКОј штампи, а _ по штампарским техника

ма у литографији, хромолитографији, .ти
пографији (аутотипиј'И), колотипији (лихт

Друку), офсету и дубокој штампи (тифдру
ку) . Биле су шт~~пане у једн.ој, две или 
више .боја. Једнобојне су најчешhе биле 

црно..,беле, али и у тоновима смеђе, зеле

не, плаве и других 'боја. Подједнако су од 

почетка заступљене једнобојне и колори

сане разгледнице. Колорисане разгледнице 

су од првих Iсерија биле израђене техни

ком хромолитографије и типографије или 

су црно-беле разгледнице биле ручно ко
лорисане акварелима и то шематски са 

црвеном и зеленом бојом. Црвеном су ло

кривани кровови, а зеленом дрвеће да би 

се добила живолиснија слика. Но, већ од 
почетка века колорисане разгледнице биле 

На иајстаријИ..4t разZ.ll.едиицама из nоследњuх 
lодuиа 19. века nредстављеии су zoтово сви 
делови БеОlрада од централних rplOBa и ули
ца до удаљених излетuшта у миоzu.м сери
јама разли'iUтих uздавача. Две разzледиице 
са мотивима Теразија и Студен.ТСКОl Tpla 'су 
из серије uздања "NouveHe librairie interna
tionale Belgrade" (сл. 23 и 24), а две са м.ОТИ
внм.а из ТОn'iидеРСКОl парка ИЗ серије изда
ња Вилхелма Геркеа из Беоzрада (МГВ Ур. 

111, 12609, 1093, 10029). 

Лиf аеn iiLtesten Ansichtskarten aus аеn letzten 
Јаћгеn des ХIХ. Јћа. sind f ast аНе Beogradsteile 
dargesteLtt , von аеn Zentralplatzen unа Strassen 
bls zu аen entfernten AusfLugsstiitten иnа zwar 
t'n тећгегеn Seri.en, diverser Herausgeber . Zwei 
Лnsiсll. tskагten mit Terazijemotiv unа аеn Stu
d entenpLatz stammen aus аег V erZagsser ie »Nou
veUe librair ie internationaZe Belgrade« (Bitd 23 
unа 24) wQgegen zwei mitMotiven aus ает Тор
ciderpark, aus аег Verlagsserie Wilhetm Gerke 
аu. Beograd (МСВ ит. 111, 12609, 1093, 10029). 



су штампане вишебојном колотипијом па 

се равноправно јављају са једнобојним раз
гледницама штампаних истом техником. 

Разгледнице су штампане разним техни

кама, али је за период од 1896- 1941. ка

рактеристична доминација технике к.оло

типије или светлоштампе. Ова комплико

вана техника равне штампе, у којој се оти

сак добија .са стаклене плоче превучене 

желатинским светлоосетљивим слојем ка

лијевог бихромата, омогућавала ј е веома 

квалитетну и верну репродукцију тако да 

се отиснута слика 'готово није ра'зликова

ла од пра·ве фотографије по бога'DСТВУ то

нова и фИНОћИ детаља.26 

Разгледнице умножене фотографским 
поступком такође се јављају .већ међу пр

вим серијама и то тако да су испочетка, 

Мноштво мотива из свих делова Беоzрада ка

рактерuше најстарије серије разzледнuца у 

uздањu.ма ВuлхеJUta Геркеа, Јефте Томића u 
неnозиатоz "Д. Ф.". Вео.АЩ добре Фотоzрафије 

штамnане квалитетном колотunuјО.-1t OMOZy1iy
ју нам да у детаЉU.-1tа реконструuшемо uсчезле 

делове u эzраде Беоzрада са 1сраја nрОШЛОZ 

ве"а (МГБ Ур. 411, 1949, 5439 II НБС Pz. 7861 
XXXII2). 

Vietzahl der Motive аиз аНеn BeogradteHen 
kennzeichen die iHtesten Ansichtskartenser ien 
im Verlag Wilhetm Gerke, Jejta Tomic und des 
unbekannten »DF«. Sehr gute Photos, gedruckt 
in hochwertiger Cholotypie етmооНсћеn uns die 
DеtаШrеkоnstruktiоn von verschwundenen Теј
[еn und Gebauden Beograds ат Ende des ver
оаnоеnеn Jahrhunderts (MGB ит. 411, 1949, 5439 
und NBS Rg. 786 (ХХХ112). 

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 
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крајем прошлог века, фотографије мањег 
формата налепљене на картон на <којем је 

био одштампан неки украсни мотив И на

ЗИВ слике, да би ка сније џостепено, али 

све више Фотографија постала по броју 
и мотивима равноправнна са штампаним 

разгледницама и при крају, пред други 

светски рат готово постала доминантна ме

ђу свим типовима разгледница. 

р.азвиј ена -индустрија разгледница под

стрекавала је потрошњу па је из конку

рен'IlСКИХ разлога на тржиште износила 

ра:згледнице штампане на најразличитијим 

папирима и картанима, са утиснутим .окви

рима или испулченим перластим овалима и 

разним досеткама које су повећавале при

влачност. Тако су, на пример, редовне се

рије дневних мотива обрадом постај але 

ноhие сцене са романтичном нотом бледе 

месечине. Касније су ушле у моду фото

графије с ИОЋНИМ мотивима да би се истак
Лf- "светлости велеграда". Будуhи да су из

давачи и произвођачи разгледница насто

јали постићи што већу шароликост да би 

задовољили колекциоиар'ске страсти карто

фила, библиографски посао, који пред

стоји, мораће да обухвати и све варијанте 

које могу да буду основ за најразличитија 

проучавања. 

Перuодuзацuја, 'Катало~uзацuја tt 

бuбJl.uо~рафuја бео~радскuх раЗ'l.Jl.едnuца 

Познате београдске ра'згледиице, наста

Л~-' o~ 1896. до 1941. г.одине, ОМОГУћавају 
хронолошко ' раз,врстава~е у :ч:е.т~ри основ-

Примери 1<Qлорисаних разzледница из серије 
"Поздрав из Беоzрада - Souvenir de Belgrade" 
штампанuх у пастелној хами квалитетном 1<0-
лотuпијо.м. која је била нарочито привлачна за 
коле1<ционаре. Фотоzрафије су из атељеа Ми
лана Јовановића дворскох фотоzрафа. Шта.4t
пане су 1901. ходине у He~ta~tKqj, али су нам 
nроuзвођач. и издавач остали непознати. (МГВ 

Ур. 1226, 1765, 14461, 13597). 

Exempet von Koloransichtskarten аиз der Serie 
»Gruss aus Belgrad«( - »Souvenir , de Belgrade{( 
gedruckt~ in PasteUgamma in hochwertige1' Сћо
lothypie. d i.e besonders fi1,r die K otlektionare 
anziehend war. Die PI~otos stammen aus deт 
PhotoatteLier Мйаn Jovanovic ,аеn Hofphoto 
отарћen. Gedruckt sind sie im Јаћте 1901 iт 
D eutschland, зеdосh sind unз der Erzeuger und 
ает Herausgeber unbekannt geblieben (MGB ит. 

1226, 1765, 14461, 13597). 



че групе од којих свака има неке особе

ности значајне за њи_хово прикупљање, 

обраду и проучаВа~е. 

Прву групу чине разгледнице које при

падају периоду настанка, развоја и широ

ког распростирања разгледница од 1896. до 
1914. године. _ 

Друга група обухвата разглеДнице из 

периода э:уетро-угарске окупације 1915-
1918. 'Године. 
у трећу групу спадају разгледнице из 

периода свестраног и највишег успона илу

строваних поштанских карата измеђУ 1919. 
и 1929. године. 

Четвр'I'ОМ групом обухваhене су раз

гледнице из периода 1930-1941. који се 

карактерише предоминацијом фотографи
је, односно Фоrографски умноженим раз
гледницама. 

у светској - литератури се период прве 

четвртине 20. века, од 1900. до 1925. годи
не, назива "златним добом" илустрованих 

поштанских карата.27 У ову ,светску перио

дизацију уклапају се и београдске разглед

нице, а . то ПО'I\Врђује и напред цитирани 

статистички податак по којем су и бројем 

у промету разгледнице у Србији 1926. го

дине достигле највиши успон, да би после 

те године обим разтледница у ооштанском 

саобраhају опадао. Поред оnштих особено

сти, карактеристичних за сваки од наве

дених периода, сваки период има и других 

посе'бно<;ти :к;оје се огледају у броју- и врсти 

издавача, прои.звођача и продавача, у бро

ју разгледница у оквиру ,серија и броју се

рија, као и ОI1ШТИМ и посебним типоло

шким разликама. 

Делови велике ну.мерисане серије колориса
них разzледница са насловом "Беоzрад Bel
grade" и нази6и.иа ..ttoTliaa· на српском и фран
цуском, изашле у издању к.њижаре Рајков-ића 
и Ћуковића, али 1.L у uздању тривине "Код 
1001 сорте" Моше Коена. Серију је шта.мпала 
колотипијом лајпцишка фир..tta Месћnе1· и 
Ма" 1903. ,оди"е. (МГБ Ур. 584, 13929, 1754 

и 1215). 

ТеНе der orossen nummerierten Serie von Ко
loransiclttskarten mit ает .Oberscltrijt »Beograd 
- Belgrade« Und Motivenbenennungen im Ser
blschen unа Franzosischen, erschienen im V eT
lag de.r Buclthandlung Rdjkovic i Cukovic, аЬет 
аисћ iт Verlag des Handlungsgeschiijtes »Kod 
1001 sorte« Mosa Коen. Die Serie hat die Leipzi
gerfirma Месћnет unа Mass im Јаћте 1903 im 
ChoLothypie gedruckt (MGB ит: 584, 13929, 1754 

"nа 1215). 



ЖЕЉКО ШКАЛАМЕРА 

На основу досадашњих истраживања 

још нисмо у могуhности да извршимо нај

општију каталогизацију београдских раз

гледница. У стању 'смо да лраhењем изда

вача утврдимо многе издавачке целине и 

њихов приближан обим. Досадашње позна

вање указује на правце даљих исТ>ражива

ња ради прикупљања библиографске гра
ђе. Предстоји не само да -се сакупе подаци 

о изда,вачким целинама и пој единачним је

диницама датих целина, веn и упознавање 

са свим осталим 'ЧИНИQцима који су зна

чајни за разумевање и испитивање ком

п,nек,сне проблематике разгледница. 'Уте

ШНО је да су озбиљна истраживања фено-

1\'IeHa разгледница тек на почетку и у раз

вијенијим срединама, онде где би се оче

кивало да се до свих релевантних подата

ка лакше долази.28 На жалост, издавачи 
ни.:у оставили макар рекламне потписе 

својих издања београдских разгледница. 

Посебно је то зачуђујуће за издаваче број
них и великих серија.211 Зато и даље ,саме 

разгледнице остају најсигурнији основ за 

fiиблиографско пописивање. 

БиблиО'графско описивање засада је та
кође могуће једино са самих раз'Гледница. 

Међутим, на разгледницама нису у свим 
периодима подједнако уношени елемен

тарни подаци за њихово идентификовање 

и описивање, а често .се и постојеhи пода

ЦИ не .могу дешифровати без ширих и~пи

тивања. Бројна се питања намећу при по
}{"ушају детаљног и исправног пописивања 

и библиографск.ог описивања београдских 
разгледница. Издавачке целине су често 

подударне код различитих издавач а па се 

поставља питање - није ли исправније 

да се одгова.рајућа серија попише као про

извођачка целина јединствених формалних 
и стилских одлика ос напоменама да се 

растура и продаје преко различитих изда

вача. Проблеме за пописивање ра'Згледни
ца представљају и сериј.ски 'бројеви разли

читих система. Док су неке серије јасно 

означене редним бројевима од 1 па нада
ље, дотле друге носе бројеве делова неких 

ширих серија у којима се налазе и бео

градске разгледнице, а понегда и више се

риј ских Iбројева ОД којих су неки недо

ступни јер ,се ,налазе испод налепљених 

марака или представљају број :кюји се не 

може повезати са .серијом па се може прет

поставити да је нека од произвођачких 

ознака као, на пример, број поруџбине или 
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Књижара Рајковића и Ћуковuћа која је била 
нд Теразuја.ма бр. 16, издала је у првој четвр
тuни oooza века највеliи број различитих се
рија беоzрадскux разzледница. У uздању ове 
књижаре ИЗашле су и најквалитетније раз
zледнице са мотивима БОzатим и најситнuјим 
детаљима дрazоценим за реконструкцију исто
ријских стања беоzрадских улица на почетку 
20. века. Ово су примери изванредно кваЛ1l
тетних једНОбојнux разzледница штамnаних 
колотиnијом из двеју нумерисаних серија око 

1910. (МГБ Ур. 6600, 1986,6520). 

Die sich аиј den Terazije Nr. 16 befindtiche 
BuchhandLungen ћаЬеn in dem ersten Viertet 
dieses Jhd. die grosste Anzabl verschiedener 
Serien von Beogradsansi chtskarten verlegt. lт 
Verlag dieser BuchhandLung er schienen аисћ 
die hochwertigsten Ansichtskarten mit Motiven, 
die reich аисћ ап winzigsten DetaiНen, wertvoH 
zur Rekonstruktion ает historischen Zustlinde 
ает Strassen Beograds ат Апјапу des 20. Јћа. 
sind. Das sind Ехетре! ausserordentLicher 110сћ
wertiger einfiirbiger Ansichtskarten, gedruckt in 
Cl1olothypie aus zwei nummerierten Serien uт 

das Јаћт 1910 (MGB ит. 6600, 1986, 6520). 

налога за штампање. Серијски бројеви, ко
ји су делови веhих серија, обично су ви

шецифрени па се београдске разгледнице 

налазе у некој ~олони до 10.000, али и у 
колонама преко 300.000. Но и поред посто
јања ,низова означених разгледница, че

сто се оне, са истим М.Qтивима, јављају без 

И'здавача и без бројчаних ознака, што пред
ставља додатне тешкоће за остваривање 

потпуне .библиографије београдсюих раз

гледница. Утврђивање броја београдских 

разгледницама у ширим серијама намеће 

познавање теXiнологије израде разгледни

ца, односно детаљније познавање свих де

лова процеса настанка разгледнице од ау-

Делови велике ну.мерисане серије 'Колорисаних 

раЗ'lледница из 1911'. zодuне (серијских броје
ва 223, 205, 240 и 241) издања књuжаре Рај 
ковила и Ћуковић.а са .4lОтиви.ма llз свих де
лова Беоzрада. На разzледницама ове серије 
представљени су репрезентативни фронтови 
zлавнuх улица, али и сасвим неуzледне .мале 

улице. (МГБ Ур. 6821, 836, 5888, 6857). 

Teile ает grossen nummerierten Serte V011 Ко
loransichtskarten aus dem Јаћте 1911. (Serien 
nитmет 223, 205, 240 unа 241), Verlag der Висћ
ћдndlung Rajkovic i Cukovic mit Motiven aus 
аНеn gegenden Beograds. Ап ,аеn Ansichtskarten 
dieser Serie sind die reprlisentativen Fronten 
von Hauptstrassen dаrgеstеШ, јеаосћ аuсћ die 
ganz unansehnLichen kLeinen Gassen (MGB ИТ. 

6821, 836, 5888, 6857). 
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Ж.ЕЉ'КО ШКАЛАМЕРА 

Делови двеју н.У.4tерuса1iИХ репрезентаТИ6НИХ 
серија тзв . ,,1СРУНСХИХ" разzледница са деко
ративни.А! оквирима 11 ucnупчеН11.м. СЛ11хама 113 
1910. zодине. Ове колекцuонарскu вео.АШ при
елачн.е 'Колорuсане разzледН11це уzлавн.О.4t су 
аНQНИ .. ЮiОZ издавача, али се налазе и са пот
писима КЊllжаре Рајкови1iа 11 Ћукови1iа. (МТВ 

Ур. 1340, 876, 1992, 1646, 858, 6670, 1180). 

Teile zweier unnummerierten Reprasentativen 
seтien sog. »Kronenansichtskarten« mit Dekora
tivrahmen unа етЫјЫеn вйаетn aus ает. Јаћте 
1910. D iese muste'(sammlungsтassige sehr аn
ziel~ende Koloransichtskarten stammen haupt
sachtich von deт unbekannten Verleger, jedoch 
sie sind аuсћ zu finden тit аеn Unterscl~riften 
ает BuchhandLung Rajkovic i Cukovic (MGB ит. 

1340, 876, 1992, 1646, 858, 6670, 1180). 

тора фотографије, поруч:иоца или издава

ча до произвођача или штампара , као и 

боље познавање свих учесника у произ

водњи И продаји разгледница . За овакво 

познавање још увек је постојеhа литера

тура недовољна, а произвођачи су готово 

непознати, нарочито они у Немачкој, где 

је штампано највише београдских разглед

ница. 

Као пример за наведене тешкоће око 
припремања грађе за библиографију бео

градских ра-згледница, може се на-вести јед

на серија из првог периода настала око 

1902. а произведена од фирме Месhпег и 

Mass из Лајпцига.. До сада евидентиране 

београд:ске разгледнице налазе се у окви

ру веће серије истог типа, а носе бројеве 

од 7.610 па даље до 7.620. Међутим, у стил
ски истој ,серији евидентиране су земун

ске разгледнице са IБРОјевима 7.792-7.795, 
али и једна београдска разгледница са бро

јем 8.336. Ова серија спада међу лепше и 
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квалитетније колорисане серије штампа

не колотипијом, са широким ведутама бео

градских улица па је занимљива и за проу

чавање урбаног развоја града. Серија носи 

наслов БЕОГРАД - BELGRADE одштам
пан црвеном бојом ,на белом пољу које чи

ни 1/6 аверса разгледнице. Поред наслова 
на свакој је разгледници одштампан и на

зив улице или мотива и то на српском и 

францу'ском . Ову серију налазимо, са и
стим бројевима, без ознаке издавача, и у 

издањима два велика београдска издава

ча: књижаре РајКОВИћа и Ћуковића и трго

вачке радње Моше Коена. Из овога сле

ДИ да би библиографски опис целине било 

нај:исправније засновати на произвођачкој 

целиыи; међутим, примери са другим сери

јама ynyh'yjy и на другачиј е \поступке. Же-

лима ·само да ИСТ8Rнемо да је саставља

ње библИ'ографије београдских разгледни
ца сложен посао који претпоставља шира 

:истражИ'вања . При описивању разгледни

ца потребно је полазити од стандарда које 

за некњиж.ни материјал прописује Међу
народна федерација Iбиблиотекарских дру

штава и институција,ЗО односно од елеме
ната пописа прил.агођених и протумачених 

за наше услове.:Н Ово наводимо зато што 
у веhини наших јавних и приватних збир

ки каталогизирање разгледница .није извр

шено према библиографским стандардима 

чиме је 'Отежана израда БИБлио:nрафије раз
гледница. Збирке разгледница су у Народ

ној библиотеци Србије, Музеју града Бео

града, као и у другим нашим библиотека

ма,З2 каталогизиране групно и предметно 



са уазбученим међашима с називима ули

ца и тргова или неких олштих појм,ова као 

Калемегдан, Дорhол, ·споменици или пано

раме Београда. Унутар овакве, сасвим уоп

штене, поделе разгледнице нису разврста

не ни хронолошки НИ према 'Издавачима 

нити по било којем принципу, а за фондо

ве разгледница нису урађени никакви ре

гистри. Овакав начин каталогизирања О'МО

гућује лако и брзо налажење топографске 
разгледнице у непотпу,ним фондовима, али 

је унапред онемогуВ:ио остваривање изда

вачких цеЈ]ина, тј. к.омплетирање серија и 

по свему је супротан принципима би6лио

графсжог описа и библиотечког каталоги

ризирања, па и начелима прикупљања му

зејске колекщије. 

Тешкоhе ок'о комплеТИiрања издавачких 

целина су објективне, нарочито код ано

нимних издања и ненумерисаних сериј а 

кюје се ка'о серије утврђују по формалним 

одликама разгледница. За ову врсту раз

глеДница тек се у дужем раздобљу могу 
очекивати резултати библиографског по

писа, а и тада са унапред предвиђеним 

ограIlичењима и непотпун-остима . 

У досадаШЊИl\f истраживањима само су 

за први перисд од 1896. до 1914. године 
евидентирана 32 издапача, од којих осам 

великих који су издаЈ]И више серија, нај

мање 4, а највише 15. Грубим прорачуном 
само би за овај период требало библио

графски обрадити преко 1.500 београдских 
разтледница, а најмање дВОСТРУКО за чи

тава раздобље ОД 1896. до 1941. г<одине у 
којем је евидентирано укупно преко осам

десет издава"t.Ia београдских разгледница. 
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За вре/ш aycтpoyzapcKe окупације Беоzрада 
разни издавачи из Бе"Ча и БудlLМ.nеште понав
љали су предратне .мотиве Iсл. 53 МГВ Ур. 
65921, али су доносили и фотоzрафије бомбар
довањем. порушених делова Беоzрада у 1915. 
zодuни Iсл. 54 из збирке В. Коњикушиhаl или 
шстуелне СНU.ЮСе појединих делова или зzрада 
из oKynupaHOz Беоzрада Iсл. 55, Кафана Алба-

нија, МГВ Ур. 1909/. 

w аћтenа ает osterreichischen Okkupation Вео
grads. ћаЬеn тећтете VerLeger aus Wien unа 
Budapest die Vorkriegsmotive wiederhoU (вна 
53 мсв ит. 6592), јеаосћ ћаЬen sie аuсћ Photos 
von аеn durch das Bombardement 1915 zer
t rumer ten ТеНеn Beograds (Photo 54 aus ает 
Sammlung V. Konjikusi c), оает die aktueHen 
Аuјnаћтеn von einzelnen Stadtteiten оает Се
Ьаuаеn aus ает okkupierten Beograd verofent 
Hcht (Photo 55, Kajfehaus Albanija МСВ ит. 

1909). 

Дакле, најапштијом проценом, заснованом 
на досадашњем познавању делова сериј а 

од најмање у којој се налази 6 разгледни
ца до највеће где 'смо евидентирали преко 

300 бројева у три .варијанте, библиографи

ја београдских разгледница, насталих до 

друг-ог све'ГСког рата, треба да обухвати 

најмање 3.500 библиографских јединица. 

Аутори, uздава-ч.u, nРОUЗВОђа'Чu и nродавци 
беоzрадскuх разzледnuца 

Израдом, издавањем и продајом бео
градских разгледница бавило се много 

предузимача од најчувенијих 'књижара и 

познатих штампарских nредузећа до ма

ње познатих окретН!их ТрI1Оваца, ситничара 

и ДУlВанџија. Још увек многи учесници ни

су познати, а нарочито мало знамо о фо
тографима . Па ипак један -од најзначајни
јих српских фотографа заслужан је и за 

прве највредније серије београдских раз

гледница, јер нема сумње да је дворски фо

тограф Милан Јовановић (Вршац 1863-
Београд 1944)" аутор највећег броја фото
графија које су непосредно или обрађене 
искоришhене за разгледнице. То се веома 

ла~о утврђује већ према до сада познатим 

,сиг.нираним фотографијама М. Јованови

ва упоређеним са истоветнИlVI разгледница
м:а;34 Готово је сигурно да се, према утвр

ђеном ауторству неких разгледница у сери

јама, и целе серије могу приписати Милану 

Ј овановиhу. јер су истих композицио'Них И 

стилских одлика 'својствених о.вом фото

графу. Чини нам се да се са доста сигур
ности и прве цртане серије разгледница 

могу приписати познатом илустратору са 

краја века - Владиславу Тителбаху,35 ко

ји је цртао ношње и ланораме српских гра

дова.ЗG 

Колико 'год је очигледно да је Милан 

Јовановиh снимио највеви број мотива за 
београдске разгледнице из првог периода, 
толико је засада тешко утврдити друге фо

тографе који су такође припремали слике 
за разгледнице . Изгледа да су у разви

јеној индустрији разгледница страни про

извођачи често, поред домаћих, користили 

и своје фотографе. Тако видимо да су у 

другом периоду 'за време рата и окупације 

1915-1918. године, швајцарски издавач 

ОrеШ Fi.issli из Цириха, бечка фирма "Рћо
tobrom!l и фирма L. Hannet из Бремерха-



вена у Немачкој имали своје фотографе, 

па је О . Фисли (издао серију разгледница 

према 'оригиналним снимцима С. Sturze
negger'a, rrредузеhе ,,IPhotobrom" по сним
цима фотографа Ј. Perscheida, а немачки 
издавач је имао службеног фотографа. 

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДИИЦЕ 

то Bp€l\1e на разгледницама је уписан и 

"Фато Путник" што значи да су фотогра
фи ове агенције снимаљи мотиве за штам

пу или за умножавање фОТОIlрафских раз

гледница . Ко су били фотографи бројних 

серија великих издавача, посебно када је 

Двојна, једнобојна разzледнuца шта.млана колотuлuјом, са ефектниЈ,! изzледом беоzрадскuх 
утврђења uздања С. Мешулама из Beozpaaa 1916. zoauHe (МТВ Ур. 866). 

DoppeLte einjiirbige Ansichtskarte cholotypiegedruckt mit wirkungsvoller Aussicht аиј die Вео
grader Bejestigungen, Vertag S. Mesulam aus Beograd, aus dem Јаћте 1916 (MGB ИТ. 866). 

Панорама Beozpaaa поzлед са "Мостара". У прво.М плану су маzацuни државноz монопола. 
Двојна разzледнuца uздања С. МеШУЛаАta из 1916. 'lOдине (МЕТ Ур. 6629). 

Beogradsrundblick. Aussicht vom »MostarK aus. Јп dem ersten Plan sind die L ager des Staatsmo
nopoIs zu erblicken. Eine doppeIte Ansichtskarte, Verlag S. Mesulams aus dem Јаћте 1916 (MGB 

Ur. 6629). 

Између . два рата, у треЋем и четвртом 

периоду, са.мо су нам позната два фотогра

фа, дворски фотограф Милан Шимиh, ко

ји се јавља на разгледницама око 1925. го
дине, и Фото-Бенчиh око 1930. године. У 

све више преовладавала права фотографи

ја на разгледницама, тек треба да се испи
тује. 

Мало су познати и аутори, цртачи и 

акварелисти . На једној од првих раз'Глед-
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ница израђеној хромолитографијом кој у је 
у Бечу издао ЕтН Storch, а штампао у Бу
димпешти "Kosmos", сигниран је као аутор 
Н. Geiger.37 Један акварел Доситејевог ли

цеја на разгледници књижара С. Б. Цви-

Два U3'lледа Народн.о1.. позорuшта, на раз1..лед
ници Моше Коена из 1908. 'lодине l 'lopel и раз-
1..леднuци издаља Љ. Лалера из 1920. 1..Одине. 
Раз?-леднuце документују U3'lледе пре и после 
реконструкције позоришне 31..раде uзвршене 

1912. ,адине. (МГБ Ур . 10049 и 5645). 

Zwei A'Ussichten des N ationaltheaters аn ает 
Ansichtskarte Mosa Koens aus ает Jal~Te 1908 
l obenl 'Und аn der Ansichtskarte aus dem Ver~ag 
Lj. Pa~eT aus ает Jaltre 1920. Die A nsichtskar 
ten beweisen die Aussichten vor иnа nасћ ает 
Uberhotung аев Tlteatergebliudes im Јаћте 1912 

(MGB иТ. 10049 und 5645). 

јановиhа из 1910. године сигниран је са V. 
Hti1selmann из Београда.38 Око 1925. иза
шла је серија а::шарела које је радио Ј. 

КраТИJIа за загребачког издавач а Јосипа 

Чакловиhа, али очигледно по фоТ"ографи-
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ј ама. Није нам познат аутор велике серије 

акварела коју је 'Издала београдска .. Гра
фиј а С< 1921. године, а за београдску "Ми

нерву" серију акварела радио је Г. Тадиli 

око 1936. године. Познате су још разглед

нице са беоnрадским мотивима које је цр

тао Д. Стојановиh 'ОКО 1936. и мапа раз

l'ледница 'Које је цртао и штампао у вла

ститој офсет техници - растеротрафији 

Владимир Пинтарић из Загреба.М 

За први период, од 1896. до 1914. еви
дентирали ~MO највеhи број издавача раз

гледница . Уосталом, то је било време када 

су разгледнице, као ново саобраfiајно сред

ство и нови медијум визуелне културе, 

освајале свет па и наше к;рајеве, када су 

постале ПОМОДНО потрошно добро и када је 

разбуктаној потражњи одговарала спрем

ност издавача да брзо, актуелно, за свачи

ји џеп и на разне начине задовоље прохте

ве Kynarцa . У првом периоду настало је 

мноштво серија с великим бројем мотива 

који ће, када се сви буду сакупили , пред

.стављати веродостојне изворе за рекон

струкцију изгледа Београда на :к.рају ХIХ 

и на почетку ХХ века. 

Бећ смо поменули да је прва 'београд

ска раЗГJlедница 'Изашла у издању 'К'Њuжа

ре Вел.u.м.uра Валожu.ћ.а у Поп-Лукиној бр. 

2 1896. године. Ова књижара , о снована 1854. 
'l'одине, по много чему је предњачила у 

српском књижарству, па је ето издала и 

прве серије београдских разгледница. Та 

прва цртана и хромоли'Гографисана сериј а 

имала је, изгледа, 12 мотива, мада је на

ма познато само 6. На њој су у слободној 

композицији били цртежи београдсюих 

грађевина, ношњи и униформи . Цртеж и 

БОје били су доста наИDНИ и невешти, али 

у оно време ,сигурно привлачни. Серија је, 

вероватно , штампа на на ,страни ј ер се слич

не сериј е, сличних композиција и истих 

слова срећу и на разгледницама других на

ших градова изван Србије. Ова књижара 

издала ј е 'и већ поменуту серију српских 

градова 'која ј е штампа на типографиј ом: у 

ШТaI\'Iпа'Рији Самуила Хоровица у Београ

ду у Улици цара Уроша бр. 5; међутим, 

нама ,ниј е позната и разгледница Београда 

из ·ове сериј е, а нису на.м познате ни ка

сније серије оозог издавача. 

С)'1лротно значају првих Валожиh.евих 

разгледница за историј у српских ИЛУСТРО

ваних ДО'Јисних карата и уопште за исто

рију ОВЕ специфичне друштвене појаве. 



оне немају особитих вредности за проуча

вање изгледа Београда. 

На нај-ранијим београдским разгледни

цама, датираним 1898. и 1899. годином, на
лазимо 'Неколико издавач а чије разгледни-

це представљају аутентичне сликовне из

воре. То су, пре свега, велике београдске 

књижаре и папирнице веhином смештене у 

Кнез-Михаиловој улици и на Теразијама. 

Дворска књuжара Мите Стајuћа, осно

вана 1896. године,40 у Кнез-Михаиловој бр. 
8, издала је нек;олико серија разгледница, 
с поштанским датумима из 1898/99. и 1900. 
године. Све су једно60ј,не, у плавим, зеле

ним или црним тоновима, фототрафије 

штампа не 'квалитетно техником колотипи

је. На свима слика са неоштрим ивицама 

слободног облика заузима део површине 

авер са . Две серије имају наслов Souvenir 
ае Belg1·ade и називе мотива ,само на фран-

Примери разних серија разzледница издатих 
после npBOz CBerCKQZ рата. Теразије са хоте
.r.O-,И Москва бр. 4 из серије "Неноаот" (сл. 60); 
зzрада привре.меноz двора на ТеразијаАta раз
zледница бр. 25 из серије штампане у тифдру
ку (сл. 61) и Хотел Славија бр. 36 из КQЛОри
сане серије "Bromid - chromo" све у издању 
Јос. Чакловиnа из 3аzреба. И Кнез Михаило
ва ули"Ца са једнобојне разzледни"Це бр. Д 114 
из серије uздава"Ч.а М. Б. "Vidov-Dan" из Же
неве, све из 1920. zoдине (МТВ Ур. 1143, 876, 

1990, 1235). 

цуском, а две наслов "Поздрав из БеО'l.рада 

- Souvenir de Belgrade" без легенди за 

представљене .мотиве. Једна од 'Ових је 

"ноћна" серија на плавичастом картону са 

пригушеном сликом и месечином. Две се

рије ,имају ·серијске 'бројеве, али на основу 

Exempel von verschiedenen Serien der Аn
sichtskarten, herausgegeben nасћ dem ersten 
Weltkrieg. Terazije Nr. 4 mit ает Hote~ Moskva, 
aus ает Serie »)HetiodoT« (BHd ба); das аеЬаuае 
аев vOTUiufigen Konigspalastes аn Terazije, eine 
Ansichtskarte Nr. 25 aus ает Serie die tief
gedriickt ist (вна б1) und das Hotel Юаviја (Nr. 
36 au.s ает kotoriteren Serie »Bromid Сћтото«(, 
аНе im Verlag Jos. Cak~ovic au.s Zagreb. Аисћ 
die Fiirst Michael Strasse von ает einjdrbigen 
Ansichtskarte Nr. D 114 aus der Serie des Her
au.sgebeTS МВ »Vidov Dan«( аuв аеnј, aUes aus 
dem Jahre 1920 (MGB Ur. 1143, 876, 1990, 1235). 
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само неколико до сада 1I10знатих примера

ка не можемо закључити о величини се

рија . По одабраним мотивима, од ведуте 

општег изгледа Београда, изгледа улица, 

појединачних значајнијих зграда до моти

ва из Топчидера, тrретпостављамо да је 

свака серија требало да има најмање 12 
комада. На неким примерцима је заштитни 

знак произвођача, СТИЛiИзовано сунце с мо

нограмом "LKH". Слике су веома квали
тетне и вредне за проучавање. Књижара 

Мите Стајиhа издавала је разгледнице и у 
трећем периоду, после првог ,светског ра

та, али, на жалост, ОВУ делатност није за
бележила у свом 'библиографски веома 

вредном "Главном каталогу" 'који је иза
шао у 4 издања. 

Нова .м..е!,}уиародиа кљuжара из Београ
да, на разгледницама уписана на францу

ском или немачком језику (Nouvelle librai
rie internationale Belgrade или Neue Inter
nationale Buchhandlung Belgrad), издала је 
сличну серију као и књижара Мите Стаји

ва, квалитетних фотографија са распли

нутим ивицама, штампаних колотипијом од 

које -смо нашли неколико ПРИl\'Iерака дати

раних последњом годином прошлог века. 

Ова ,се серија разликује од М. Стајиhеве 

по томе што, уместо наслова Поздрав из 

БеО'l.рада, има истим писмом исписане на

зиве мотива на српском и француском. 
Стилска слично ст и квалитет упуhују на 

истог произвођача. И друга серија с насло

вом Поздрав из БеО'l.рада, исписаниМ' ронд 
писмом, и с називима мотива на немачком 

и француском, слична је серијама других 

београдских издавач а (Геркеа и Ј ефте То

мића). То је серија са по две слике уокви

рене и слободно компоноване са цветови

ма између њих. Сваки мотив има легенду 

на француском и немачком. Серија је НУ-

мерисана и очигледно, по великој бројци, 

припада некој широј серији градова . 

Разгледница датираних последњом ·годи
ном прошлог века има и у издању к'Њuжа

ре Ериеста Ајхштедта (Ernest Eichstiidt) 
основане 1896. која се такође налазила у 
Кнез-Михаиљовој улици бр. ЗА, а у већем 

броју их налазимо у издаљу Јефте То.м,иnа. 
Овај трговац, чије разгледнице носе њего

во име -само 'На немачком, "Eigenhumsrecht 
Jefta Tomits, Belgrad", има велику серију, 
са варијантама, под насловом Поздрав из 

БеО'l.рада исписаним ранд словима и леген
дама само на немачком језику. Серијски 

бројеви Томиfiевих разгледница иду од 

9.820 навишеЈ41 али има и разгледница ну
мерисаних са петоцифреним бројевима нпр. 

13.514, што значи да су те серије делови 
неких Behмx lJ1роизвођачких целина истог 

типа . Квалитет једнобојних разгледница 
овог издавач а упућује на доброг Фотогра

фа, а веродостојност слика на потребу да 

се серија комплетира ради проучавања. 

Дату.м из прошлог века носи и једна 
разгледница 'с насловом Поздрав из Бео

'l.рада - Gruss aus Belgrad42 l{ој ој је про

извођач или издавач ·био непознати "F. В. 
G.l

( Занимљиво да је једна разгледница 

:из 1898. с насловом Gruss aus Semlin -
Belgrad, на којој је приказан "Sava Brtickecc

, 

произведена чак у Т.ријеру судеhи по пот

пису Schaar et Dathe а. Treves.43 

Прве ·београдске разгледнице с право:м 

фотографијом налепљеном на хромолито

графски одштампану карту са украсним: 

цвећем, јављају се већ почетком века, око 



1900. Таква је једна разгледница с насло
вом Поздрав t!з Беоzрада и називом Улица 

Књаза Михаила датована поштанским жи
гом са 14. 1. 1901,44 истоветна с једном раз
гледницом 3ему;на од земун ског издавача 

Јоћапа Pulyo датираном 1900. годином. 

Очигледно да постоји оваква серија с пра

вим фотографијама па је потребно да се 

трага за мотивима ове серије. 

је 

Фир.ма Вt! .л.хе.л.,мд Геркеа 

међу првИ!'.f издавачима 

из Београда 

београдских 

разтледница из најранијег периода. Геркео

!Ве разгледнице сличне су ТО1\'Iићевим и све 

имају исти наслов - Поздрав uз Беozра

да, као и легенде на немачком и францу
ском језику. Позна-то је много варијаната 

истих мотива на различитим подлогама 

светлијег или taMiJ-шјег картона, са утисну

том -сликом или ручно 050јеном и лакира

НОМ сликом. И овај се издавач потписује 

као и Томиh., само мање диокретно и h.ири

лицом са "ИСКЉО'ЧИВО ПРАВО ВИЛ
ХЕЛМ ГЕРКЕ БЕОГРАД". Има различи

тих сериј а, различито г квалитета, али и 

веома вероДостојних слика. Утврдили смо 

да је неколико мотива с његових разглед

ница потпуно истоветно са сигнираним фо

тографијама Милана Јовановиh.а.45 Разглед
нице Вилхелма Геркеа имају најразличи

тије серијске бројеве па је тешко одредити 

евентуални број комада у серијама, док се 

не евидентира више примерака са уза-стоп

ним бројевима. Познате разгледнице дати

ране су првим годинама о.вога века, има

ју најраЗЛИЧil1тије мотиве из свих делова 

Београда, пасу и по томе значајне за испи

тивање Iпромена урбаног изгледа града. 
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ИЗ.међу два светска рата један од највећих 
l1здавача беоzрадских разzледница био је Љ. 
Палер са велико.М серијО.4t од преко 300 бро
јева, у три варијанте - једнобојних, двобој
них и вишебојних разzледница. На ОВllМ се
ријама представљена је дина.l',шчна изzрадња 
Беоzрада нарочито ИЗ.4tеђу 1923. и 1929. zодине 
када су не само поједине зzраде већ и цен
тралне улице nрерастале дотадашњу уzлавном 
једносnратну висину . При.мери разzледница бр. 
60, 127, 45 и 21 из велике Палерове серије 
(Приватна збирка и збирка МГБ Ур. 5652, 

1154 u 987). 

Einer der gTossten Verleger von Beogradsan
sichtskarten zwischen den zwei Weltkriegen war 
Lj. Paler, mit einer grossen Serie von иЬет 300 
Nummern und zwar in drei Varianten - ein
jiirbige, zweifdrbige und mehrjiirbige Ansichts
karten. ln diesen Serien ist ает dynamische 
Ausbau BeLgrads bes. zwischen 1923 unа 1929 
dаrgеstеПt, besondeTs јеnет, zwischen 1923-
1929 Ј. aLs nicht nит die einzelnen СеЬаuае 
sondern аuсћ die -Наuрtstrаssеn ihre bisherige 
hauptsdchlich einstockige Ноће ilberwuchsen. Die 
Exempel ает Ansichtskarten Nr. 60, 127, 45 unа 
21 aus ает grossen Paler Serie (Privatsamтlung 
unа die Saтmlung мав ит. 5652, 1154 unа 987). 

Чини ,се да је, према досадашњем позна

вању, највеhи издавач београдских раз

гледница била задуго књuжара Рајковuћа 

и Ђуковuћа, основана 1896. са просторија

ма на Теразијама Iбр. 16 до хотела "Бал
кан". Раз·гледнице "изда:ља Рајковиh.а и 
ЋУ'ковиhа" срећемо од почетка века, од 

1900. па после првог светског рата до 1930. 
Евидентирали 01'\10 преко 15 серија овог из
давача, стилски веома различитих и од раз

личитих произвоljача, нумерисаних редним 

бројевима од 1 па надаље и другим начи

нима с великим бројевима унутар ширих 

серија. Серије овог издавач а познате су и 

као анонимне и као серије других издава

ча, али ·се може реh.и да је књижара Рај-
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~ Између два светска рата јављају се и прве 
серије снимака БеО'lрада из авиона на раз
'lледница.ма разли-ч.итuх издавач.а. Највише 
авионских снимака, У'lлавном правих фото
'lрафuја има у нумерисаној серији издања М. 
В. Нешковиliа из БеО'lрада. На овu.И раЗ'lлед
ницама сусрећ.е~tO се са сасвим новим МОТU
вu.4Ш на којима у старuјшt деловима 'lрада 
.4!еђу једноспратницама стрч.е HOBOU3'lpaIjeнe 
вuшеспратнuце или се у тоталу јављају ново
U3'lpaIjeHli комплекси какав је био нови Бео
lpadcKU саја ... ! из 1936. 'lодиие. (МГБ Ур. 2030, 

2029, 5669 u 5102). 

Zwischen den beiden Weltkriegen, erschienen 
аuсћ die ersten Serien ает Luftaufnahтen 
Beograds unа zwar ап аеп Ansichts1carten ver
schiedener Verteger. Die meisten LHftaufnah
теп, hauptsacћlich echte Photos befinden sich 
in der nummerierten Vertagsserie М. V. Nesko
vic aus Beograd. Ап diesen Ansichtskarten Ъе
gegnen wir аen viШig пеuеп Motiven анј аenen 
in der atten StadtteHen aus аеп einstockigen Ge
bliuden die neugebauten Me1~rstockgebliude ћет
vorspringen . oder in ает Total die neua1Lsge
bauten Komplexe erscheinen, wie dies die пеие 
Belgrader Messe aus ает Јаћте 1936 war. (MGB 

ИТ. 2030, 2029, 5669 unа 5102). 

ковиhа и ЋУКОБиhа несумњиво Бодеhа у 

издавању квалитетних, разноврсних и до

кументарно .веома вредних разгледница 

Србије и Београда. Са потписом овог из

давача започете су велике колорисане се

рије, серија са репродукцијама старих гра

вира Београда, 'серије изванредно финих 

једнобојних разгледница богате тонске ска

ле чиј и квалитет достиже валере најбољих 

фотографија. Ова је фирма међу првима 

увела праве фото:rрафије у целом форма
ту ДОIl'исне карте, широке !IIaHOpaMe у ни
зу ОД три и четири спојене разгледнице, 

разrлеДнице са снимцима Београда из аеро

плана, као и блокове и алб уме разтледни-
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ца. Све серије Рајковиhа и Ћуковиhа носе 
наслов Беоzрад - Belgrade с називима мо
тива h.ирилицом и на францу,ском . На ви

ше серија налазимо зашТlИТНИ знак нама 

непознатог произвођача С монограмом D. Т. 
Со. у тролисту или сиглу MML, тј. Mechne
га i Messa из Лајпциrа иЈ. С. Pickenheima 
и сина из Chemnitza, данашњег Karl Marks 
Stadta. Више евидентираних серија има се
ријскебројеве у распону од преко 40 бро
јева по чему се :може оценити величина 

серија. 

Међу велике издаваче београдских раз

гледница првог периода спада и Tp~oвuxa 

"Код 1001 сорте карата" Моше Коеnа која 
се налазила између Главне поште и хотела 

"Србија" на делу порушених зграда да
нашњег Трга Републике на почетку Маке

донске улице. Са потписом Издање Моше 

Коена налазимо више различитих, углав

ном ненумерисаних једнобојних и колори

саних .сериј а, обично с насловом Поздрав 

'I.tЗ Беоzрада - G TUSS aus Belgrad и са ле

гендама h.ирилицом м на яемачком. 

Бројем серија, квалитетом и разновр

СНОШhу издања истиче се у првом периоду 

и TpZOBU1ia Јевте М. Павловunа и Ко.м..nаuи

је, велико стовариште папира које је било 
Сi\'Iештено у К,нез-Михаиловој 46, а затим 

од 1912. када је подигнута зграда на углу 
'Ускочке УЛЈ.ще у Кнез-Михаиловој бр. 41. 
Евидентирали смо више од 10 серија овог 
издавача, од првих цртаних, слободно ком

понован их разгледница са више мотива у 

цветном аранжману штампаних хромоли

тографијом до врло квалитетних колориса-



них фотографија штампаних колотипијом. 

Серије му углавном носе наслов Бео?рад -
Belgrade и легенде ћирилицом и на фран
цуском, а им:а ИХ ненумерисаних и нуме

рисаних редним бројевима од 1 па до пре
ко 25. Нај,старије серије имају типолошке 

одлике свих раних серија на којима слике 

не заузимају целу површину аверса, а ка

сније особине развијенијих разгледница 

када слика покрива целу страну. Више

страно су занимљиве за проучавање како 

друштвеног и ликовног укуса, тако и за 

утврђивање урбаних стања. 

Квалитетну серију разгледница чији је 

аутор фотограф Милан Ј оваНОВИЋ, са пре

ко 30 мотива, издао је неидентификовани 

"Д, ф.и око 1900. године с насловом По

здрав из Бео?рада - Souvenir de Belgrade 
и легендама на српском и францу-ском. 

Од почетка века разгледнице почињу 

да издају и новооснована кљuжара Геце 

Коиа, осно.вана 1901. и кљuжара СветиСJl.а
ва Б. Цвuјановuпа, основана 1902. године, 

обе смештене у Кнез-Михаиловој улици. 
Књижара С. Б. Цвијановића специјализо

вала се за разгледнице са портретима зна

менитих људи, док је књижара Геце Кона 

издавала серије ТОПОl'рафских разгледни

ца и разне појединачне пригодне разглед

нице . Као издавач разгледница .ад 1900. 
јавља се и К'њuжара Ђоке Аuастасијевила 

из Београда. 

у првом периоду издавачи су и штаi\'I

парије: тако од почетка у !Издавању уче

ствује шта.м..nарuја Са.м.УИJl.а Хоровица у 

Цара >'роша улици бр. 5 и Јщто.раф"ја 

1" 
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Светозара ВеJl.ицко? и Д. Рашuhа са Зеле

ног венца. 

Од 1904. па до 1914. на разгледницама 
срећемо имена бројних издавача. Међу њи

ма с највише веома разноликих, али сигур

но и врло комерцијалних сериј а истиче се 

ТР?ОВU1Ш старих марака СОJl.о.м.она Ј. Коеиа 

"Код НаnОJl.еона" из Кнез-Михаилове бр. 
24. Нароч,ито -су занимљиве његове серије 

са монтираним фигурама и сценама по бео

градским улицама, са хумористичком или 

сензационалистичком нотом, као и прве до

писне карте на којима је репродуковано 

више разгледница из исте серије, а које 

налазимо и као самосталне разгледнице. 

Овај тип разгледН!Ице, .који ће нарочито 

бити crIопуларан у трећем и четвртом пе

риоду, поред осталог један је од библио

графских 'извора за комплетирање колек

ција. На разгледницама радње "Код Напо
леона" налазимо један заштитни знак, ло

штанско сандуче, са серијским бројем ка

ка.,в налазимо и код других издавача, а ко

ј и сигурно припада неком значајнијем, за

сада неи,дентификованом произвођачу ква

литетних колотипија . Разгледнице издаје и 

ситничарска радља "Код срећ.ие руке" И. 

КаJl..м.ultа из Вишњиће.ве бр. 7, па радља 
"Код Наде" Исака Бе1iЦО1iuја, те радње 
Милорада С. Антоuијевиnа, Јеф'1'е l'aapu
Jl.овића, Б. М. БОJICuhа, Гл. Т. Аидрејевић.а 

Брата u KOJrl..na1/'uje, а од 1910. године и рад
ље А1/,ТО1/,ија п. Ћурдевuhа, БјеJl.иhа u Ми
Jl.осављевиhа, Руса u КаJl..м..ић.а, као и Нат

burgera i Birkhotza из Будимпеште (1) Har
minczad ut. 6. Рекламне појединачне раз

гледнице, са сликама својих објеката, из

дају разне угоститељске и трговачке рад

ње, па тако власници хотела "Париз" на 

Теразијама, Светозар и Младен Боториh, 

једном цртаном разгледницом на којој је у 

декоративној композицији њихов хотел и 
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Вајфертова пивара, illтампаном хромоли

тографијом , честитају нову годину и нови 

век.46 

Као издавачи београдских разгледница 

јављају се и земунски књижари и трговци ; 

ту су од 1900. Јоћаn Pulyo и Karl F,.ankl, 
а ОД 1913. S. Sasson. 

Међу разгледницама из првог периода, 

поред оних ,са означеним издавачима, на

лазимо и много анонимних серија и поје

диначних карата. Та'ко се, 'Између осталих, 

истичу две серије. Једна из око 1901. са 

колорисаним фотографиј ама, штампана 

веома .квалитетном колотипијом, с насло

вом Поздрав uз Бео?'рада - Souvenir de 
BeZgrade одштампаним црвеном бојом. Не

жан колорит пастелних тонова и фина 

штампарска обрада ове серије, нумериса-

ском и варијантом са четвртастом сликом 

и другачијим оквиром, означена је на ре

версу као "Издање 'Картела М ... ". До сада 
су у њој евидент.ирана 32 броја, углавном 

из других серија познатих мотива. Заним

љива је колекщионарски јер је веома сли

ковита . Од преко 20 евидентираних броје
ва (између 1 и 32)47 само смо на једном 

примерку, поред горње назнаке издања, 

нашли и издавача Рајковића и Ћуковиhа и 

'1'0 на четвртастој варијанти. 

По огласима у штампи видимо да у 

првом пер.иоду развоја београдоких раз

Г,,;тедница, поред наведених књижара и тр

говаца, у продаји разгледница учествују и 

други трговци који се не јављају као из

давачи. Тако, на пример, трговина Милана 

Арсенијевиhа и компаније из Београда 

Панора.ма Беоzрада са Саве. Колорuсана фО1'о zрш:јјuја 1-Ш троделној разzлсднu1ј.U uздања YJ.ICT
НUЧКе zaлернје Беоzрад ИЗ 1920. zoдине. (МГБУр. 14330). 

Rundbtick von Beograd, von der Save gesehen . Koloipho~o аn d er dretteiligen Ansicblskarte, 
herausgegeb en von der KunstgaHerie Beograd iш Jal~re 1920 (МСВ Ur. 14330). 

не бројевима 6.470 и даље, представљају 

колекционарски вредне примерке. На осно

ВУ четири идентификоване разгледнице мо

жемо целу серију приписати aYTopC'DBY фо

тографа Милана Ј овановића . Друга ано

нимна .серија, са две варијанте, је серија 

популарно назвапа "крунске разгледнице" 

због грба у -симетрали сецесиј ски стил'Изо:" 
вапог оквира. Ова колориса.на серија из 

око 1910. са варијантом овалне сли'Ке, и

спупченим перластим белим и четвртастим 

сецесијским оквиром, насловом Be~g1'ade -
Бео~рад и н:,зи:вима на CpnCKO:vI и францу-
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оглашава у дневном листу "Штампа" од 12. 
4. 1903. да на СВОМ лагеру има 500.000 раз
гледница са "разним сликама предела, зна

менитих људи и серије разНiИХ догађаја" и 

то за "препродавце нарочито јевтино" .48 Је
дан оглас из "Малих новости" бр . 2 из 1908. 
такође објављује стовариште од преко 

100.000 разних карата,49 а трговац Милиh 

Брадић из Кнез-Михаилове бр. 26 У јед

ном огласу двојези'iНОГ бедекера "Вођа 

кроз Београд" из 1910. године на немач

ком обзнањује да има највеhи лагер ан

зихтскарата.5О 



• 
Други период од 1915. до 1918. године 

карактерише се мањим бројем издавача, и 

ТО углавном изван Београда, и НО,БИМ са

држајима са сликама ратних пустошења. 

Најчешh€ се среhУ разгледнице ИЗ ве

ликих серија железничког предузеhа за 

продају разгледница "Vasuti levelezOlap 
arusitasU из Будимпешт€, Kadar utcza 4, и 

другог неидентификованог издавача, тако

ђе из Будимпеште који се потпиаУЈ€, на 

реверсу лево, иницијалима "К. Ј. Бр" став
љајуhи поред тога Тбгv . vedve, тј. законом 

заштиhено и годину издања. Колорисане 

серије оба ова издавач а носе наслове Бео

град и називе мотива на мађарском, немач

КОМ и ЛQшем српском, а поред кориШh€ња 

старијих фотографија које налази-м:о и КОД 

ранијих. српских издавача, имају и нове 

слике снимљене 1915. и 1916- 1918. године . 

Vasu't i levelezёlap има на реверсу и заштит
ни знак произвођача са Меркуром који но

си гирланду, а у њој иницијали D i М. Из 
Еудимпеште 'београдске разгледнице изда

је још и друштво Magyar Rotophot Tarsasag. 
Сличне колорисане серије, са 'од раније 

познатим мотивима, наставља да издаје зе

мунски издавач St, Sasson, а у овом перио

ду у Земуну београдске разгледнице изда
ју ј ош и браnа КАе.м,еnс (Briider ·Klemens), 
N . Levy и Мјсћаеl Vogel. 

Од београдских издавач а највише раз

гледница из овог периода налазимо 'с пот

писом Саламона Мешулама,односно с пот
писом S. Meschulam, Bellg.rad, и то, углав-
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ном, У црно--6елој техници. Посебно су за

нимљиве његове двојне разгледнице са ши

роким ведутама. 

у Бечу Iбеоградске разгледнице издаје 

VеrlаgstеПе "Photobrom" и то, углавном, 

једнобојне са актуелним снимцима. А из

гледа да ј е непознати издавач који издаје 

београдске раз'гледнице "У корист удови

ца и сuрочадu nаАUХ ayctpo-уzарскuх рат

nиха и сиротиље zрада Беоzрада", такође 

из Беча, мада се иста намена продаје ових 

серија налази исписана на реверсу раз

гледница, поред српских, и на мађарским и 

немачким серијама. 

Поменути издавачи и њихове серије и 
када доносе нове с.нимке учињене за вре

ме окупације, не представљају нешто по

себно јер настављају предратне начине 

објављивања мотива са београдских ули

ца. У овом периоду занимљивије су сери

је актуелних снимака ратних разарања 

Београда и то подједнако међу издавачи

ма противниЧ'ких зараћених страна. Серије 

разгледница са ратним сценама и рушењи

ма Београда издале су фирме Е. Le Deley 
из Париза, Boulevard de Sebasto:pol 127,51 и 
уметнички завод ОтеН Fiissli из Цириха. 
Једну серију под циничним насловом Wohl
fahrtaussohuss - Belgrad, на реверсу раз
гледница, штампала је фирма Husnik unа 
Hiiusle1' из непознатог места, а другу са на
словом Citadelle Belgrad nach 'der Beschies
sung издала је немачка фирма L. Hannet 
из Бремерхавена.52 Обе серије приказују 
детаље порушених делова Београдске твр

ђаве и бомбардоване делове вароши за вре
ме првих година рата. 

• 
Треhи период после првог светског рата 

од 1919. до 1929. године Iкарактерише се по

ново веhим бројем издавача. Неки издава

чи из првог периода настављају да изда

ју своје серије и оснивају нове, као књи- '" 
жаре ]\дите Стајиhа, Геце Кона, Рајкови

ћа и Ћуковиhа па до мањих издавач а као 

Б. М. Божић, али се јавља и много нових 
са више великих серија. Међу првима је 

фирма Јосип Чакловиh из Загреба, која 

има заштитни знак испод подеоне линије 

на реверсу. Разгледнице Чакловиhевих о

сам до сада евидентираних серија издате 

су од 1919. до 1925. тодине. Прва серија 

има испод слике штампане у смеђем тону 
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доле лево наслов Бео~радЈ а доле десно на
зив мотива, оба исписана курзивом. Еви

деитирано је 28 мотива . Заштитни знак, 

симбол у.метности ,са три штита, има натпис 

Edition Caklovic Zagreb. Готово истоветна 
са овом је и серија штампа на у зеленом 

тону са ознаком Ј 05. Caklovic Za'g'reb; ме
ђутим, бројеви и мотиви се не поклапај у 

тако да се не ради о доштаl\.mавању прет

ходне серије. Слична овима је и трећа се
риј а у плавом тону са из,мењеним заштит

ним: знаком, iКPYГOM пресеченим линијом у 
којем у полукругу стоји назив издавача 

Ј ос. Чакловић Загреб, а у хоризонталној 

линији име ове серије: "Photogravure" и 
испод тога серијски .број. Евидентирано је 

преко 70 мотива ове сериј е. Варијанта ове 

серије одштаl\mана је у смеђем тону. Три 

серије колорисаних фотографија имају 

исти знак као и претходне две са другим 

именима. "Bromid chl'omo" је назив коло
рисане серије из око 1922. са квалитетним 
сликама и разноврсним мотивима из свих 

делова Београда. У овој серији евиденти

рано је 40 мотива. Слична овој је и сери

ј а "Ph{)tohrom". 
ЧаКЛОВИћева сериј а "Heliodor" у КОЈОЈ 

је евидентирано 40 мотива, разликује се од 
других колорисаних серија на којима се у 

основи имитирало реални iКолорит, по спе

цифичној колористичкој гами у жутом И 

црвеном океру пригушеног тоналитета и са 

карактеристично цртаним .небом у стилу 

немирних ,сецесиј ских линија којима се 

желео постићи посебан дојам. Серију је 

Чакловиh очигледно преузео од нама непо
знатог лроизвођача јер се јавља и код дру

гих издавач а, и то у претходном периоду 

код С . Мешулама, а у овоме код Рајко
вива и ЋУ'ковића. Да је серија преузета 

сведоче и велике серијске бројке поред по

стојеhих редних Iбројева Чакловиhеве се

рије. 

Поред наведених, Чакловиh. је издао и 

сериј у акварела Ј. Кратине у којој је еви

дентирано преко 20 бројева. Међутим, вред
ност ове серије умањена је чињеницом да 

су акварели рађени по фотографијама а не 

на лицу места. Међу боље Чакловиhеве се

рије могу се уброј ити "Brom'id chrom'o" и 
"Heliodor", док оне једнобојне нису осо
бито квалитетне, нарочито не оне штампа
не тифдруком на лошијем полукартону. 

Највеhи издавач разгледница у Београ

ду у овом периоду био је Љ. Ладер, најпре 
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у Паравинској улици 'бр. 3, а затим у Вај
фертовој бр. 1, Његове ,су серије све нуме

рисане и означене испочетка са иниција

лима ЈЬ П В, а каC1Iије са Издање Љ. Па

.љер Бемрад - Edition L. Раllет Belgrade. 
Издавао је серије веома квалитетних фото

графија IКвалитетно штампаних колотили

јом. Изгледа да је почео с мањим серија

ма да би завршио са до сада најбројнијим 

серијама од преко 300 мотива, заправо 
с једном серијом у три варијанте, колори

саних фотографија, фотографија штамла

них у дуплексу ~цpHa и тон) и једнобојних 
црно-белих фотографија. Чини се да су 

међу тих преко 300 мотива насликани сви 
значајнији делови града, улице и поједи

начне зграде па ,се, стога, Палерове раз

гледнице јављају IKao вредни извори за 

проучавање Београда између два рата. До

душе, међу разгледницама из ове велике 

серије има много примерака са три, чети

ри, пет или чак девет мотива који се јав

љају и 'као посебне разгледнице.53 Може се 
закључити да Палерове разгледнице КРУ

нишу "златни век" београдских разглед

ница. 

Од београдских издавача истичу се у о

вом периоду колорисане раз'гледнице изда

ња У.«.еТ1iuч.ке ~алерије Beo~paд и фото

-разгледнице издања М. В. НешковuhЈ из 

К. Станковића бр. 15, односно Ламартино
ве 7. Са потписом Издање Уметничке Га
лерије, Београд - налазимо разгледнице 

нумерисане на три начина, али највише у 

серији са редним бројевима од 1 до 48. ко

ја има најновије снимке значајнијих дело

ва и палата у Београду који су добро /ко

лорисани и одштампани колотипијОМ. У

MeтHичKa галерија издала је и серију фото
-разгледница, као и неколико панорама од 

вишеделних разгледница. Специфичност 

издања М. В. Нешковиhа је велика сери

ј а, од преко 80 регистрованих мотива, са 

много тотала и снимака из авиона . 

За разлику од наведених београдских 

издавач а чије се разгледнице чеШће нала

зе, мање су познате серије издања к'Њuжа

ре "Ла Фраu.с" Дра'l.ољуба Тешuла из Поен

карове 32, разгледнице са потписом "Edi
tion dJart librairie frащ;аisе Н. Soubre" из 
Кнез-Михаилове 19, па затим разгледнице 
"Дуван.'Џииице иивалидско~ удружењаf(Ј 

изд. предузеfiа "Народиа Просвета'\ пре
дузеliа Графuја, Вреде или "Аеро-клуба 
СХС", од кога су позната само четири мо-



тива ваздушних снимака Бојног ваздухо

плова које је штампао у тифдруку "Умет

нички завод "Графика" из Новог Сада 

1924. године. У тиФдруку су штампани и 
"авијонски снимци" на разгледницама из

дања књижаре РајКОБића и Ћуковиfiа, и то 

у штампарији "Макарије А. Д." У Земуну. 
Графuја из Београда, чије разгледнице на

лазимо од 1921. године, издала је велику 

нумеРИС1!НУ серију акварела у кој ој смо 
евидентирали 27 мотива између серијских 
бројева 1-68. 

С поче'JIка трећег периода налазимо раз

глеДнице С потписима Светл.отuсак, Светл.о
тuса'Чкu завод д. Хеј-па и У .m.eT1-tUЧКU завод 

"Деспота ва кул.а", сва три издавач а из 

Вршца. Не знамо да ли се ради о једном 

предузећу које је мењало имена или О три 

фирме, али је занимљиво да су готово све 
серије штампане lКолотипијом у иностран

СТВУ, а да се у овом периоду јавља један 

"светлотисачки" завод на нашем тлу. Раз
глеДнице ових вршачких издања имају 

исте одлике па зато помишљамо на једно 

предузеће, ,све су фотографије помало не

уобичајених, мање репрезентативних моти

ва и све су штампане једнобојном колоти

пиј ом. 

Занимљиво је да је једна серија београд

ских разгледница шта.мпана у Женеви. 
Издавач те једнобајне серије потписује се 

са Edit. "Vidov - Dan" М. В. Ge.neve Саве 
6g43, а разгледнице носе датуме од 1921. 
године. 

Од 1920. године налазимо серије раз

гледница које израђује У .meT'JiU-ЧКU завод 

Графt,(,ка из Новог Сада, а у Загребу поред 
већ поменутог Ј ос. ЧаКЛОВИЋа београдске 

разглеДнице издаје више фирми . Тако од 

1926. налазимо серије са потписом Отаџбu
uа, а нарочито лепе и у документарном 

смислу вредне колорисане и црно-беле ,се

рије издаје од 1928. Iгодине С. Марковић. 
lVlарковићеве серије су нумерисане па се 

могу лакше библиографски обрадити, за 

разлику од фато-разгледница фирме Gries
Ьасћ i Knaus, :које се јављају у исто вре

ме али без серијских бројева. 3агребачка 

фирма Г.риз6ах и Кнаус, из Јуришиfiеве 1, 
издаје разгледнице са заштитним знаком 

који се састоји од круга и монограма L G Z, 
али и без овог знака па њене разгледнице 

треба препознавати по стилу и писму. Са
мо у Националној и Свеучилишној библио-

Један од новинских QZласа 1сојИАta су пре 
npaoz свеТСК02 рата често реКла .... tuрали вели
ки избор различитих разzледнича. Оzлас из 

беоzрадске "Шта.мпе" од 12. 4. 1903. zодИ1iе. 

Zeitungsinserat womit mаn vor dem ersten 
Weltkrieg haufig die grosse Auswahl von ver
schiedenen Ansichtskarten geworben hat. Inserat 
aus dem Beograderblatt »Stampa« v on 12. 4. 

1903. 

теци у Загребу има 40 комада београдских 
разгледница са знаком ове фирме па оне 

могу да послуже за даље комплетирање 

издања Гризбаха и Кнауса, с обзиром на 
то да се ради о правим фотографиј ама ко

је представљају праве сликовне изворе. 

И у трећем периоду, као и раније, на

лазимо бројне серије анонИlМНИХ издава-ча 
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и то најчешhе са истим типолошким одли

кама какве имају разгледнице познатих из

давача. Тако, на пример, постоји аноним

на серија потпуно истоветна с великом ко

лорисаном и врло квалите'l'НОМ нумериса

ном ПалеРОБОМ ·серијом. Значи да се и на 
примерима из овог периода поново постав

ља питање принципа 6иблиографског по

писа издавачких целина. Разгледнице овог 

периода свој значај сликовних извора за 

проучавање урбаног развој а и мењања ар

хитектонског лика Београда имају и стога 

што је .на њима зэ:бележено в:еО:\1а много 

промена управо у времену најдинамични

је изградње града у доба економског поле

та између 1923. и 1929. године. 

• 
-оу четврто.м периоду од 1930. до 1941. го

дине издавање београдских разгледница 

настављају издавачи који су ову делатност 

развили у претходном периоду, а нарочито 

Љ. Палер и М. В. Неш'ковиh из Београда 

и С. Марковиh и Griesbach i Knaus из За

греба. Њихова активност је толика да и

мена нових издавача који се јављај у у 

оrюм периоду немају већег значаја јер се 

ни 'бројем, врстом и мотивима својих се

рија .не истичу над старијим издзвачима. 

Нове издаваче бележимо, пре свега , да би 

заокружили овај преглед и ради потпуно

сти припреме ,библиографске обраде укуп

ног фонда београдских разгледница . 

Од 1930. године нове серије издају Ју -

20C~OBeuc%a ~o~a трезвеuости ГYT -Te~

nларСК02 реда из Београда којој разглед

нице израђује произвођач са инициј алима 

r. О. G. Т., затим фирме C~и"К.a/ Нова Бро.м/ 
Ј. И. 3. 3 ./ Мuлорад С. A iiTOHujeButi, а око 
1936. Задру.а .ма.лоnродаваца дувана и фир
ма Мuнерва Мирка Ујвари из Пап-Лукине 

улице бр. 12 са серијом пријатних акваре

ла Г. Тодиhа у вишеБОјној типографској 

техници . "у овом периоду значајна је поја

ва агенције ФОТО-ПУТНUХ која се, поред у

ступања фотографија, и сама бави изда

вањем разгледница. 

На крају овог -прегледа може се само 

као занимљивост истаhи да се разгледница 

развила из дописнице, понегде и у суко

бу са званичним издањима Дописних lКa

рата, да би у овом периоду и служ6ена до
писница постала делимично разгледницом 

тиме што су дописне карте државног из -
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дања на половини адресне стране добиле 

слике важнијих државних грађевина или 

предела с природним лепотама. 

Картофи~uја и ко~е%циО1iарство 

Иако нас занимају разгледнице, првен

ствено као сликовни извори за проучавање 

развој а Београда, потребно је да се оне са

гледавају и са других становишта као сво

јеврстан медиј друштвене комуникације. 

С тот становишта картофилија54 није ни 
издалека у положају у каквом је њој срод

на филателија која не само да је стекла 

"право грађанства" већ и најширу дру

штвену подршку од подстицања најразно

врснијих издања до редовног прш{азивач

ког простора у дневним новинама . Тешко 

се може објаснити оволико различит став 

према двема сродним појавама, осим, мо

жда/ степеном примарне вредности пред

мета прикупљања што ј е само један од 

елемената социолошког феномена колек

ционарске пасије. Већ. и констатација о не

равноправно.М приступу једној друштвеној 

активности говори да смо на почет.ку и

страживања картофилије као посебне ко

леюционарске врсте. Како се код нас раз

вијала картофилија, ко су били први скуп

љачи разгледница, како су изгледале прве 

збирке и каква је била њихова судбина? 
На та питања тек чекамо одговоре. До

душе, ни другде још није одговорено на 

ова питањаББ јер у литератури налазимо 

исте захтеве за обрадом развој а .картоФи

лиј е. Нева Стојановиh је у својим сеhањи

ма, с почетка овог века, отела из заборава 

и сећање да ,су "тада у моди биле "анзис
-карте" и да је "на почетку Македонске 
улице до тадашње Главне поште држао 

Кон (Моша Коен, н. п. ) радњу "Код 1001 
сорте", те да је "ту заиста био велики из
бор 'аНЗИС-fКарата' које је омладина СКУП

љала у албуме" .5G 

Прегледом збирки разгледница у Народ

ној -библиотеци Србије, у Музеју града Бео
града, Заводу за заштиту споменика кул

туре града Београда, Музеју примењене у

метности, Историјском музеју Србије, Би

блиотеци града Београда и Завичајном му

зеју Земуна , установили смо да су све ове 

збирке углавном формиране после 1960. го

дине и да нису наследнице било чије прет

ходне збирке. Занимљиво је да у свим 



овим установама има разгледница откуп

љених "Из збирке Димитрија Јаниhијеви
ћа, Војислава Илиhа 321', што се види по 
печату на љима, а по чему судимо да је 

Д. Јанићијевиh свакако био један од ве
hих -београдских колекционара .разгледни

ца . На жалост, у јавним колекцијама још 

увек је приступ прикупљаљу ограничен на 

случај,не понуђаче и на тематски откуп, 

уместо на систематско остваривање изда

вачких целина. Можда је и то разлог што 

број београдских разгледница у јавним 

збир.кама не прелази појединачно бројку 
од 3.000 разгледница. 

Бројни картофили .који данас генерал

но или тематски колекционирају београд

ске :разгледнице, углавном су непознати, 

као и љихове колекције57 за разлику од 

филателиста к:оји своје збирке излажу на 
јавним изложбама и за њих добијају ј авна 

Дома'ћа и инострана признања. У Iколекцио

нарским листовима, подједнако као и у 

ревијалној штампи, нема вредних, струч

них прилога58 који би пратили развој ове 

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦ1; 

врсте колекционарства, . а поготово немамо 

){зложбених, аукцијских, аквизицијских 

или дру.гих каталога који би бацили више 

светла на проблеме наше Iкартофилије. 

Овде се задовољавамо само напоменама о 

потреби даљих истраживања ради откри

ьања проблематике ове области. 

* 
Прегледом проблематике питања која 

намећу разгледнице као аутентични изво

ри за проучавање изгледа Београда у првој 

половини овога века, као и прегледом глав

них издавач а и њихових серија, отпочели 

смо систематско истраживање ради оства

ривања најшире могуће Iбиблиографије 

београдских ,разгледница која ће омогуЋи

ти разноврсна проучавања. Надамо се да 

ћемо овим не само под-етапи даља истра

живања већ и допринети да се лакше до

лази до још увек затворених, љубоморно 
чуваних или недовољно познатих целина. 

НАПОМЕНЕ 

1 Литература о разгледницама у југосло

венској библиографији сасвим је скромна. 
Предлоге за библиотечку обраду разгледница 
изнео је Драгутин Никчевић у ПРИ/1O't обради 
раЗ'l-ледни'Ца у "Библиотека ру" бр. З, Београд 
1962, сТр. 226-229. Први покушај библиогра
фије разгледница једног места израдио је 
Istvan Erdelyi за Сенту, »Bibliografija sencan
skih razg~ednica«, Senta 1964. и Bibliografija 
sencanskih izdan;a. Sеnсалskе sveske 131 А, Na
rodna 'biblioteka Senta 1965, стр. 5-35 и 43-46, 
таб . V-VПI. И Ердељи израдио је уз би
блиографИју и предметни регистар, регистар 
издавачких сер. бројева и регистар издавача 
и произвођача разгледница. На ову прву би
блиографију разгледница осврнуо се Драгутин 
Никчевић у приказу Поводом бuбЛUО'l-рафu
је сенnанских раЗ'l-ледни'Ца, Библиотекар бр. 
5-6, Београд 1964, 410-411. Под одредницом 
»Razglednica« Enciklopedija Jugoslovenskog lek
s i'kografSkog zavoda 'Sv. 5, Zagreb 1969, стр. 408, 
тек у другом издању у 10 редака објаснила је 
појам и прихватила да је прву разгледницу 
израдио Петар Манојловић 1870. године. На

ционална и свеучилишна библиотека у Загре
бу је поводом изложбе, коју је припремила 
Nela Schmi'dichen, издала каталог Stare raz
glednice gradova srediSnje i istocne Hrvatske 
1890-1918. Загреб ' 1976, стр. 11. Добар општи 
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преглед о разгледницама у Србији, у којем 
је отворио низ питања везаних за настанак, 

врсту и ауторство разгледница, дао је Бра
нибор Дебељковић у Стара српска фОТО'l-ра
фија, Београд 1977, стр. 47-49. Једина потпу
нија публикација која обрађује разгледнице 
једног града код нас је Крушевац на стар11.М. 

раз'l-леднu'Ца.ма коју је припремио Адам Сто
шић са сарадницима, Крушевац 1982, стр. 84, 
а издало Друштво за неговање историјских и 
уметничких вредности из Крушевца. У овој 

фотомонографији, с великим бројем илустра
ција, нарочито су вредни прилози Слободана 
С. Марковића о издањима и издавачима кру

шевачких разгледница. Сви наведени радо
ви пружају податке за компаративна проу

чавања издања, издавачких серија, аутора 

слика, произвођача, штампара и издавача раз
гледница. До које мере је запостављено струч

но обрађивање разгледница показује њихо
во коришћење. Тако, на пример, у фотомо
нографији БеО'l-рад са старих фОТО'l-рафија, 
издање Туристичке штампе , Београд 1968, у 
којој готово половина слика чине разгледни

це, нема ниједног податка о томе да су то 

разгледнице, нити било каје ближе хроно
лошке или друге одреднице узете са саме 

разгледнице. 
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ЖЕЉКО ШКАЛАМЕРА 

2 Интерес за стручну и научну обраду раз
гледница је уопште новијег датума, тако да је 
и у иностраној литератури мали број радова 
о разгледницама. ПристуIП1 обради разгледни
ца су различити , али најчешће окренути КО
лекционарству. Ипак постоји неколико дела 
ширег значаја која се чешће цитирају. Ради 
оријентације наводимо овде само иеке насло
ве који могу бити интересантни за водитеље 
збирки и колеКЦионаре: A<lo Кугоu, L'uge d'or 
de lu_ carte postale. Paris, An'dre Balland, 1966; 
Holt Toni aod Valmai, Picture postcards 01 the 
golden age. London ,1978; Wel'sch Roger L., ТаН
- tale postcards, А pictoriul history. Н. S. Barnes 
1'975; МШег Oeorge and Dогоthу, Picture post
cards in Ље United states 1893- 1918. New York 
1976. Међу страним насловима има доста из
ложбених каталога и локалних или специјал
них издања разгледница градова, железница, 

плаката , уметничких слика или других садр

жаја са старих разгледница. У познатом при
ручнику нових издања »Books in print« за 

1982/83. под одредницом Postal Cards има само 
на енглеском 32 наслова књига о разгледни
цама; исти приручник за немачку књигу за 

исту годиНу нема, међутим, ниједног наслова 
о разгледtlицама . У ову врсту литературе, по
ред аукцијских каталога, има и колекционар
ских каталога као нпр. Encyclopedie Interna
tionale de la carte postale. Paris 1978; Bernhard 
WiШ, BHdpostkartenkatalog Deutschland 1870-
1945. НашЬuгg 1972 i 1980; Catalogo delle сат
toUne ilustrate itaUane. Roma 1980. и сл. 

3 Ст. Станојевић, Народна енциклопедија 
СХС, 1. Загреб 1925, 623-625; Олга М. Кова
чевић, Збирка целина са подручја Југосла
вије Србија (БИБлиографИја дописница 
1873-1915). ПТТ Архив 18, Београд 1973/74, 207. 

4 Ст. Станојевић, н. д., 623, Enciclopedia 
ita1iana, '5. V. cartolina posta1e. 

о Der Grosse Brockhaus 1953, в. У. Ansichst
postkarte. 

е А. Кугои, L'age а'от de lа carte postale. 
Paris 1966. 

7 Enciklopedija Jugostavenskog leksikograf
skog zavoda св. 5, Zagreb 1969, стр. 408; Срећ
ко Дрк, Најстарија рuэzледница на свету -
наша. Политикин забавник 12. ХI 1982. 

8 Н. Falkenberg-H. Krajicek, Baurlic1~es 
Leben аи1 аиеп Ansichtskarten. Grossweil bei 
Мигпаи 1981, 1,6. 

D У оквиру разматрања најстаријих илу
строваних дописних карата, аналогно Швар
цовој или Беснардоовој разгледници где су за
право само пригодни цртежи на делу полеђи

не Дописнице узети као примери илустрациј а, 

могло би да се на исти начин међу најстари
је илустроване дописнице уброји службена 
Дописна карта Србије издања 1895. са сликом 
Николе Тесле на полеђини (в. О. Ковачевић, 
н. д., стр. 215). 

10 Б. Дебељковић, Стара српска Фотоzра
фија, стр. 47, напомена 235. 

н А. Стошић са сарадницима , Крушевац 
на старим рuэzледницcutа, стр. 69. 

1.2 Исто, 69 и 15. 
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13 Поштанско-телеzрафскu Весник, св . 1. 
Београд 1897, стр. 6. 

14 С. Д. М. Мијалковић, Илустроване по
штанске карте. Поштанско-телеграфски Ве

сник, св. 12. Београд 1897, стр. 243-246. 

15 Недавно је нађена једна Валожићева 
разгледница Београда датована поштанским 
жигом 1896. годином, а налази се у збирци 
Драгана Грујића из Београда. То је нова по
тврда о првим београдским разглеДницама. 

16 Народна библиотека Србије (НБС); Pr. 
786/XXIX/59; Музеј града Београда (МГБ); Ур. 
6554 (недатована, није била у промету). 

17 Све појединости око двеју првих сери
ја Валожићевих разгледница нису познате. 
Типографска серија градова Србије с насло
вом "Поздрав из ... " компонована од клишеј а 
панорамског цртежа Ужица, Пожаревца, Не
готина, Ваљева, Смедерева , Чачка, Пирота, 
Прокупља, Ћуприје, Књажевца, Зајечара (све 
у збирци др М. Царана из Београда), Кру
шевца (В. Крушевац на старим Разгледница
ма, стр. 15) и других градова и украсних окви
ра и вињета састављених од стандардних ти

пографских декоративних елемената, штам
пана је у више боја у Штампарији Самуела 
Хоровица у Београду. Чини се да су цртежи 
градова Србије из једног уџбеника земљописа 
и да их је радио Владислав Тителбах. Раз
гледница Београда у овој серији није ми по
зната. 

18 Тачни датуми званичних одобреља про
мета илустрованих ПОIUтанских карата од 

стране државних пошта различити су по по

јединим земљама и нису подударни са ма
совном појавом разгледница. За Немачку се 
наводи да је и поред постојања разгледница 
још 1889. године, тек шест година касније По
шта службено одобрила отпремање разглед
ница. (Н. FаlkепЬелg-Н. Krajicek, 1i. д., стр. 
16). У Енглеској је промет разгледница слу
жбено одобрен 1894. године .. што је убрзало 
замашан развој илустрованих поштанских ка
рата". (Encyclopaedi a Britanica vol. 18, 1960, 
s. v. Posocard). 

19 Поштанско-телеzрафски Весник св. 7 од 
15. јуна 1897, СТр. 65-66. 

20 Занимљиво је да је прва забрана раз
гледница уследила 13. јануара 1900. и то ,.до
писних карата на којима су на разне начине 

репродуковане фотографске и друге слике 
против јавног:морала попраћених најскандало
знијим текстом" (ПОШТШl.ско-телеzрафски Ве
сник св. 1, Београд 1900, Распис бр. 5). 

21 Извод Главне поштанско-телеграфске 
статистике за 1904. год., Поштаиско-телеzраф
ски Весник бр. 4 и 5 од 10. Х"! 1905, стр. 22. 

22 Главна статистика по шта, телеzрафа и 
телефона краљевине СХС за ~oдиHY 1926. 

23 Исто, за године 1931-1939. Упоредили 
смо предратну статистику која се односила на 
територију Краљевине Србије до 1912. годи
не чија је статистичка територија била поду
дарна са каснијом територијом ПТТ Дирекци
је Београд. 



24 Поштан.ско-телеzрафски Весн.ик св. 3. 
Београд 1906. 

2S Уп. Б. Дебељковић, н. д., стр. 47. Де
бељковић предлаже да се све разгледнице по

деле у 5 група. Тако, на пример, код њега би 
група 2. обухватала разгледнице на којима 
би биле "историјске и знамените ЛИЧНОСТИ", а 
група 4. оне на којима би били "ликови: 
глумци, књижевници и уметници". Будући да 
се у оквиру сваке групе, зависно од броја раз
гледница, могу вршити различита разврстава

ња, сматрам да треба усвојити методологију 
међународног библиографског описа по кОјем 
се тек у регистрима или азбуч:ним каталози
ма класификују утврђене издавачке целине. 

'26 V. F. Mesaroo, Graficka enciklopedija, 
ZagrEfu 19Ћ, 327 Б. V. Svjetlotisa:k; Н. Klajn, 
МаН leksikon stamparstva i grajike. Beograd 
1979, 175-177. 

27 Уп. А. Кугоu, L' Age d'or de lа carte ро
stale. Paris 1966; T.-V. Ho1t, Picture postcard of 
the gotden аое. Lопdоп 197'1. 

28 Н. Fa1ken'berg, у н. д. на стр. 19. истиче 
да » 1п Deutschland wissen wir tiber Bildspost
kartenverlage, selbS"t UЬeг die 'grossen, -sehr 
wen1g. Es ·gibt kein zuvегНissigеs Handbu-eh, 
mit dem Albktirz·ungen oder FirmenzeiIChen der 
Hersteller entschltisselt werden kOnnen.« На
стављајући у истом смислу Фалкенберг оцр
тава почетно стање проучавања илустрованих 

поштанских карата у Немачкој 1981. године, 
а оно је слично у другим земљама као и код 

нас. 

29 Као примере можемо навести два нај
старија издавача бројних серија београдских 
разгледница који уопште не помињу те сво

је производе, то не чини књижара Мите Ста
јића у свом обимном Главном каталоzу, нити 
папирница Јевте М. Павловића и Компаније 
у свој ој Споменици из 1912. године. Ни у из
давачким: каталозима других издавача нигде 

се не спомињу разгледнице. 

30 Met1unarodna federacija bibliotekaгskih 
dr·ustava i ustanova, lSBD (NBM) Medunar odni 
standardni bibliografski opis neknjizne grade. 
Zagreb 1981. 

31 Исто. Оквирну схему !SBD (NBM) по
требно је терминолошки, ј езички и садржај но 
прилагодити нашим условима, са упутствима 

кој а ће полазити од располажуhе грађе и то 
стога што је већ сада јасно да се опис мора 
скратити у односу на предложену оквирну 

схему. 

32 Прегледао сам београдске разгледнице у 
збиркама Националне и Свеучилишне библио
теке у . Загребу и Народне ин универзитетне 
књижнице у Љубљани и установио да се и 
тамо разгледнице каталогизирају предметно 

по називима градова. 

3з Д. Ћурић-Замоло, Сачувани лик Бео
zpada на фотоzрафијама А. JosaHoBu1'i.a, И. 
Грамана и М. Јовановића. Годишњак града 
Београда књ. X1V 1967, стр . 156-164; Б. Де
бељковић , н. д., 42-44. 

34 Упоређењем више сигнираних фотогра
фија Милана Јовановића публикованих у 
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Беоzрад у слици и речи Вшlареst 1892, и у 
радовима Д. Ћурић-Замоло Сачувани лик . .. 
и Беоzрад са старих Фотоzрафија. Београд 
1968, са разгледницама из збирке Музеја гра
да Београда установили смо да је аутор ових 
разгледница Милан Јовановић. Осим тога, и 
стилске анализе других разгледница из истих 

серија указују на исто кадрирање и компо
новање, избор угла снимања и мотива свој
ствено Ј овановићевом поступку. 

35 Уп. Владислав Тителбах, Аквареле и 
цртежи (Предговор П . Петровић). Етнограф
ски музеј, пос. издања св. 1, Београд 1931. 

36 В. Тителбах је илустровао земљописне 
уџбенике у којима су исте оне панораме које 
налазимо на најстаријој Валожићевој серији 
разгледница српских вароти, а његовом ма

ниру одговарају и цртежи прве хромолито

графске Баложиhеве серије. Сматрам да је 
нетачно приписивати те цртеже Феликсу Ка
ницу како то чине писци за крушевачке раз

глеДнице у Крушевац на старим разzледница
ма стр. 15. и 69. 

31 МГБ Ур. 6554; ИБС Рг. 786/XX IX /59. 

38 МГБ Ур. 861. 
39 В. Пинтарић , Беоzрад MCMXXXIX. За

греб 1939, стр. 16+ 24 разгл. вел. 15 Х 10 см. 

40 В. En'cilklopedija Jugoslavije 5. Zagreb 
1962, Knjii.arstvo стр. 270; Љ. Дурковић-Јак
шић, Јуzословенско књижарство 1918-1941. 
Београд 1979; исто и за друге књижаре. 

4 1 Евидентиране су разгледнице на које је 
"искључиво право" полагао Ј ефта Томић са 
бројевима 9828, 9830, 9833, 9843 и 13514. 

42 ИЗ збирке Војина Вишацког. 

43 МГБ Ур. 6684. 
.. МГБ Ур. 1751. 

4S Уп. нпр. разгледницу МГВ Ур. 2020 са 
сигнираном фотографијом у Д. Ћури11.-Замо
ло, Сачувани лшс Беozрада ... на стр. 158. 

46 ИБС Рг. 786/1/3. 
47 Примера ради овде наводимо до сада 

евидентиране бројеве и мотиве ове серије 
"крунских разгледница" које на аверсу има
ј у слику и оквир са државним грбом, наслов 
и назив мотива на српском и француском, а 
на реверсу лево "Издање картела Но . . . ", а у 
средини горе Србија - Serbie. Доnисна карта 
- Carte postale, Светски nоштански савез -
Union postale universette Но. 1. Теразије, 2 -
3 Краљ Миланова улица, 4 - , 5 Изглед Бео
града, 6 Изглед Београда, 7 Народно позори

ште, 8 Кнез-Михаилова улица, 9 Карађорђев 
споменик, 10 - , 11 Карађорђева улица, 12 
Топчидерски парк, 13 Главно шеталиште Ка
лемегдана, 14 Краља Александра улица, 15 - , 
16 -, 17 Кнеза-Михаила улица, 18 -, 19 - , 
20 Народна скупштина, 21 Нова зграда ,.дру

штва Росија"-хотел Москва, 22 -, 23 Кнез
-Михаилова улица, 24 Универзитет, 25 Упра
ва фондова и позориште, 26 Нови и Стари 
Двор, 27 Краља Милана улица, 28 - , 29 До
њи град са Дунавом, 30 Управа фондова, 31 -, 
32 Славија. Поред ових евидентиране су још 
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и разгледнице без броја: Нова јеврејска си
нагога и Краља Милана улица - Двор. Еви

дентиране разгледнице су из збирки МГБ, 
НБе и А. Гаротића. 

48 З. Јанц, Оzласи у старој српској ШТlUt.
ли 1834-1915. Београд 1978. 

49 Исто, б. Л.; Б. Дебељковић, н. Д., стр. 48, 
цитирани су огласи из "Старих .малих новина" 

из 1901, "Малоz журн.ала" из 1905. и "Нове 
ИскреН из 1911. 

50 Вођа кроз Беоzрад - F ilhrer dUfch Bel 
grad, изд. "Пролеће". Београд 1910, 8. 

(11 В. А. Кугоu , н. Д. 18 и 99. 
52 Делови обеју серија налазе се у ко

лекцији Владимира Коњикушића. 

53 Композитне разгледнице са више моти
ва од којих се сваки ј авља и као засебна раз
гледница, називају се у нашој литератури 

"мозаик" или "колаж" разгледнице. Сматрам 
да су оба термина неадекватна и подједнако, 
сем условно, неразумљива за дате слике. 

54 Картофилија је термин који је уведен, 

попут филателије, још почетком овога века. 
Њиме се обухвата целокупна делатност ко

лекционирања поштанских илустрованих ка

рата, делатност клубова љубитеља и скупља-

ча карата, као и публикације с тематиком 
разгледница. Код нас није широко одомаћен. 

55 Консултирајући велике енциклопедије 
само смо у Enciclopedia Vniversal Пvstrаdа. 
Madri<i 1958, tom 59, s. v. Tarjeta postal нашли 
о прикупљању и великим збиркама разглед
ница, док остале енциклопедије ову пробле
матику нису ни забележиле. 

56 Нева Стојановић, Како се сн.абдевао 
Беоzрад око 1900. Београд у сећањима 1900-
1918. Београд, СКЗ, 1977, 52. 

G7 Прикупљајући грађу за библиографИју 
београдских разгледница наишао сам на ра
зумевање београдских колекционара др Серги
ја Димитријевића, др Мирка Царана, др Драга
на Вицића, Александра Гаротића, Драгана Гру
ј ића и Владимира Коњикушића којима се и 
овом приликом и на овај начин искрено захва
љујем што су ми омогућили упознавање с њи
ховим збиркама и тиме допринели приближа
вању још увек далеком задатку остварења ком
плетне библиографије београдских разгледница . 

68 Под стручним прилозима подразумева
мо, пре свега, оне радове који одређеном тер

минологијом, каква још ниј е усвојена, прате 
настајање и развој колекција , пружају увид 
у аукције и аквизиције и третирају друга 
актуелна питања картофилије. , 

ШЕ AN:SICHTSKARTEN BEJOGRADS 1896-1941 

Beitrag zum Kennenlernen der Bildquellen Шг die Geschichte Beograds 
des ХIХ. Jhd. 

Zeljko Skalamara 

Веј der P l'oblema·tikfestsetzung von Шustгi
erten . Postkarten auf denen Beograd, seine 
Strassen, Platze, DenkmaIer und einzelnen Ье
deutenden Gebau-de dargestel1t sind, hebt дег 
Ul'heber dieses Artikels- hervor, die Bedeutung 
von Ansichotskarten ftir дје Erforsehung der 
uгЬа-пеп uпд arhitektonischen S tad tentwic'klung 
јп дег ersten НЗ1ftе diese.s Jahrhl.lnderts, beson
ders аЪег јп der Zeit des »goblenen ЈаЬгћuп
derts« der Ansicћtskarten. I n dem ArHkel stellt 
ег urkundlich fest дје Erscheinung der ersten 
Serie von illustгiегtеп P ostk·arten mit Beograds
motiven, јт Verlag 'дег ВеоgгаdеI'Ь'uсhhапd-luпg 
V. ValoziC im ЈаЬге 1896 in der Chromolitho
graphietechni'k. Erst ејп ЈаЬг spa:ter hat die 
Serbische Sta'atspost деп P rivatverlag von ВН
derpostkarten genehmigt ипд hat аuсЬ im Мај 
1897 ејпе Geschaftsoll dnung mit ејпег Ver
ordnung йЬег д:е Bedingungen йЬег 'деп Verlag 
ипд Ver:bot, 'beztiglich der ВНдег дје auf деп 
Ansichtskarten erscheinen, veroffent1icht. 

Auf ·Grund der Kenntnisse von Beograder
ansich't-skarten d:e sich јп деп Privaten- ипд 
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Offentlichensammlungen Ibefinden hat деl' Ur
ЬеЬег d ieses Arti'kels ејпе ,Periodisation дег Ьго 
nologisch en und ty.pologischen Vel'teilung der bls 
zum ЈаЬге 1941 erschienenen Beograderansichts
karten in vier Gruppen vorgenommen. Die erste, 
Шг d en Zeitabschnitt von 1896 'bis 1914 d.h. von 
дег Erscheinung der AnsicMskarten, bis zu dem 
ersten Weltk'rieg, die zweite filr деп Zeitab
schnitt 1915-1918, 8'ls Beograd unter дег Oster
reichischen Okkupation stand, дје d r itte Шг 
деп Ze: ta1bschnitt von 1919- 1929, дје Zeit eines 
regen AuSbaus Beograds, vor дег grossen Wirt
schaftskri'se, uпд 'die vierte Gruppe ШГ деп 
Zeita:bschnitt von 1'930-1'941 als ct'з.s »,goldene 
J ,ahrhun,dert der Ansich·tskarten« zu Ende w ar, 
uлd 'der 'Gesamtumsatz von :Postkarten јп Ser
'o:>ien von йЬег 11.000.000 јm Јаћге 1926 auf uп
gefahr 7.000.000 јm J ahre 1939 san'k. 

In diesem Arbeit werden den angeftihrten 
Zeitalbschnitten пасЬ, die Verleger der Вео
graderansichstkarten beobachtet, als аисЬ die 
Anzahl der herausgegebenen Serienarten. Der 
gestalt sind јп dem er.sten Zeitbaschnitt 1896-



• 

1914, 32 Verleger festgesetzt v,on denen a,cht 
Grosse mi t mi'пdеstепs 4, hбсhstепs 15 еiпПiгЫ
gen oder FагЬsегiеп . Diese Verleger stammen 
hauptsa:chlich aus Beogra'd, wahrend die Ег
zellger aus Deu·tscMand, siпd эus Frankfurt/ 
Мајп, Dresden, Leipzig und Chemnitz, jedoch 
аuсЬ aus p.rag und einer аиБ Trier. In den 
zweiten ZеitЭ1Ьсhпitt апtеГЬгесhеп 'die einheimi
schen Verleger, ausser еЈпет, ЈЬге Verla.gstatig
keit, wdbei ihre TatigkeH die Verleger au'S Ви
dapest und Wien йЬегпоттеп ЬаЬеп. In dem 
dritten Zeitabschnitt 1919-192:9 lebt а:Ьегшаl-s 
die Ta:tigkeit der еiпhеiшi-sсhеп Verleger auf 
so\vohl der jen1gen aus den Vorkriegsjahren als 
аисЬ пеuеп, 80 dass von 24 evidentierten Ver
leger aus diesem ZеИа'Ьsсhпitt sind einige 
grossere aus Beograd und Zagreb mИ ihren 
zahlreichen Serien уоп Einfarbigen- und Ко-
10riertenanskh-tskarten, die haup bsachlich in der 
Kolotypietechni!k gedruc'kt ..sind. Der vierte 
Zeitabschnitt 1930-1941 stellt ејпе BesHindig'keit 
јп der Ansichtskartenausgabe даг, тјЬ der Vor-

БЕОГРАДСКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 

herrscha'ft уоп Photoansi1chts'karten. 1п diesem 
Zeita'bschnitt setzen die fri.i.heren Verleger ihre 
Tatigkeit fort, so da.gs nur ејпе klei'ne Anzahl 
уоп пеuеп Ver leger vorhanden ist. Es erscheinen 
keine пеиеп AnsichtskaTtenarten weil аНе Ье
kannten Туре, erschienen im ersten uпд ent
wickelten 'Sich јп dem drHten Zei1Jbasch'nitt. 

АНе sei'nen Erforschungen ,hat der Autor 
зиf дје Stoffansammlung zur Ausarbeitung ејпег 
vollstandigen Bibliographie der Беоgгаdегап
sichts'karten gelenkt, die es егmбgliсhеп wiirde 
ејпе verschiedenartiogste soziologische, psycholo
gische, histoгilsсh-kUпstlегisсhе, semantische .und 
semiologische Erfoгschung d'ieser spezifischen 
Gesselschaftskomunikationmediums џп'sегег Zeit 
zu verwirklichen. Zu diesem Zweck erwahnt ег 
den unell'twickelten Zustand und das ungleicbe
rechti'gte Verhaltnis gegeniiber der Kartofilie, 
a·ls auch das Verbindungsbediirfnis mit den Ргј
vа'Ьsаmюlегп, die den Stoff aus den бffепtliсhеп 
Ansammlungen vervollstandigen kбппеп. 




