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Снимљено 1915.
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Снимљено 1918.



сто је ће рат не до га ђа је, нај пре у Пр вом бал кан ским ра ту, а 

за тим и у Пр вом свет ском ра ту као зва нич ни рат ни фо то-

ре пор тер Вр хов не ко ман де срп ске вој ске. На пу шта Па риз 

и ре дак ци ју ли ста „New York He rald”, 1919. го ди не, до ла зи 

у Бе о град и за по шља ва се у Цен трал ном прес би роу и оде-

ље њу за штам пу Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, да би 

у свој ству ко ди рек то ра сту пио у те ле граф ску аген ци ју 

„Ава ла”, пр ву но вин ску аген ци ју на тлу Кра ље ви не Ју го-

сла ви је, у ко јој је остао пу них де сет го ди на. Ме ђу пе ри од 

свет ских ра то ва са свим ва жни јим до га ђа ји ма и лич но-

сти ма остао је та ко ђе за бе ле жен ње го вом ка ме ром. Сни-

мио је от кри ва ње спо ме ни ка на ме сти ма по зна тих би та ка 

из Пр вог свет ског ра та, на Мач ко вом кам ену, Цр ном вр ху, 

Те ке ри шу, от кри ва ње Спо ме ни ка не зна ном ју на ку у Бе о-

гра ду и Шап цу, За хвал но сти Фран цу ској, „По бед ник” и спо-

ме ни ка Ар чи бал ду Рај су у Бе о гра ду за вр ша ва ју ћи на тај 

на чин ци к лус те ма ти ке из прет ход ног ра та. Пре жи вео је 

оба свет ска ра та и умро у Бе о гра ду 7. апри ла 1969. го ди не.

Фо то гра фи је Ри сте Мар ја но ви ћа из Пр вог свет ског ра та, не 

мо гу се из дво ји ти из це ло куп ног до ку мен тар ног фон да сни-

ма ка, јед не, вре мен ски на ста ле це ли не од 1910. све до 1960. 

го ди не. Аутор Ри ста Мар ја но вић их је ство рио, по ро ди ца по-

што ва ла и очу ва ла, а За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 

гра да Бе о гра да је ме ђу ва жни јим ак тив но сти ма на по чет-

ку свог де ло ва ња Збир ку фо то-не га ти ва Ри сте Мар ја но ви ћа, 

ста вље ну под за шти ту др жа ве Ре ше њем За во да за за шти-

ту и на уч но про у ча ва ње спо ме ни ак кул ту ре НРС број 636 

из 1958. го ди не, ка та ло шки об ра дио, те мат ски раз вр стао и 

хро но ло шки рас по ре дио уз све у куп ну по моћ ауто ро вих на-

по ме на, по себ но при иден ти фи ка ци ји са др жа ја, вре ме ну и 

ме сту сни ма ња. За вод је ус пео да огром ну збир ку фо то-

граф ских не га ти ва раз ли чи тих фор ма та, раз ли чи тих ма-

те ри ја ла и раз ли чи тих те мат ских це ли на јав но сти учи ни 

до ступ ном пу тем штам па ног ка та ло га под на зи вом „Збир-

ка фо то-не га ти ва Ри сте Мар ја но ви ћа”, Гор дић М. (1973).

Као до ку мен тар ни спо ме нич ки фонд ко ји бро ји 8.542 не-

га ти ва, Збир ка фо то-не га ти ва Ри сте Мар ја но ви ћа ве ћи-

ном је аутор ско де ло фо то-ре пор те ра Ри сте Мар ја но ви ћа, 

а сва ка ко, њен нај вред ни ји исто риј ски део су сним ци рат-

них до га ђа ја. Са раз во јем тех но ло ги је фо то-ма те ри ја ла и 

ње го вом при ме ном, аутор је сва ки ва жни ји сни мак пре-

сни ма вао на но ве, ква ли тет ни је и ма ни пу ла тив ни је ма-

те ри ја ле, та ко да је од ре ђе ни број на ве де них не га ти ва на-

стао и као ре зул тат ду пли ра ња ори ги нал них сни ма ка, са 

на ме ром да са чу ва њи хо ву пр во бит ну све жи ну и аутен-

тич ност. Збир ку Ри сте Мар ја но ви ћа са чи ња ва ју ори ги-

нал ни фо то граф ски не га ти ви са од го ва ра ју ћом пред мет-

ном фо то те ком, филм ске тра ке са сним ци ма пре ла за 

срп ске вој ске из Бе о гра да у Зе мун пре ко Са ве но вем бра 

1918. го ди не, ко лор-ди ја по зи ти ви са сним ци ма до га ђа ја 

27. мар та 1941. го ди не у Бе о гра ду, фо то гра фи је ори ги на ла 

и лич них до ку ме на та ауто ра.

Ни је слу чај но, ви ше је суд бин ски, да је у ње ном са ста ву 

и 43 фо то-не га ти ва са сним ци ма дру гих ауто ра, и то 14 

сни ма ка из Срп ско-тур ског ра та 1876/77. го ди не, ко је је 

на шао у ру ше ви на ма згра де Ге не рал шта ба 1941. го ди не, 

као и 18 сни ма ка ко ји су пре у зе ти из фо то-до ку мен та ци-

је ко ју је при ку пи ла Ме ђу на род на ко ми си ја за утвр ђи ва ње 

рат них зло чи на не при ја те ља у Ср би ји 1914. го ди не. По ред 

ових са чу ва них рат них сни ма ка дру гих ауто ра, ако се има 

у ви ду да је Ри ста Мар ја но вић сни мао фо то гра фи је из Пр-

вог бал кан ског ра та 1912. го ди не, као и сним ке из оку пи-

ра ног Бе о гра да 1941–1945. го ди не, у тој за о кру же ној сим-

бо ли ци осло бо ди лач ких ра то ва ко је је Ср би ја во ди ла, стра-

да ла и по бе ђи ва ла, про шао је це ло куп ни жи вот ни и про-

фе си о нал ни пут Ри сте Мар ја но ви ћа.

Те ма из ло жбе „Рат ни фо то-ре пор тер Ри ста Мар ја но вић”, 

а ти ме и мо ти ва на фо то гра фи ја ма, је сте „Ве ли ки рат”, 

од но сно, вре ме и до га ђа ји из Пр вог свет ског ра та од 1914. 

до 1918. го 2ди не, чи ја се стогoдишњица обе ле жа ва и овом 

из ло жбом. Овај рат је за по чет у Ср би ји, и због Ср би је, а 

ње го ви по чет ни су ко би од ви ја ли су се упра во на под руч-

ји ма Ма чве и По це ри не, за ко је је род бин ски па и суд бин-

ски био ве зан и аутор фо то гра фи ја, екс по на та из ло жбе, 

фо то-ре пор тер Ри ста Мар ја но вић.

Аутен тич ност сни ма ња би ла је за га ран то ва на са мим ста-

ту сом ауто ра, као зва нич ног фо то-ре пор те ра Вр хов не ко-

ман де срп ске вој ске, под ди рект ним над зо ром пу ков ни ка  

Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са. Бар у пр вим да ни ма ра-

та на ла зио се у жи жи до га ђа ја, не у по за ди ни, не у спољ-

ној са рад њи или ин тен дан ту ри. Осим број них фо то гра-

фи ја ко је до ку мен ту ју исто риј ске до га ђа је и лич но сти, 

ме ђу њи ма по сто је и оне, ко је су се „оте ле” и од ауто ра, и 

од вре ме на, и од про сто ра и по ста ле уни вер зал ни ван-

вре мен ски и естет ски сим бо ли, ар хе ти по ви за у ста вље-

них тре ну та ка ко ји се до жи вља ва ју као са мо стал на умет-

нич ка де ла. И оно што је по себ но, не ма ни јед ног де ла рат-

не це ли не – бор ба, ра ње ни ци, са хра на, пре дах, ис хра на, а 

да ни су до ку мен то ва ни фо то граф ском ка ме ром. Гле да-

лац тих сни ма ка, и да нас, не при су ству је те о риј ском или 

ана ли тич ком при ка зу ра та, већ са гле да ва го лу исти ну 

оног Ве ли ког ра та ко ји је про ме нио суд би ну и по ло жај 

свих на ро да ко ји на се ља ва ју Бал кан ско по лу о стр во. За бе-

ле же ни тре ну ци ра та, у ства ри нај ва жни јих до га ђа ја у 

Ср би ји XX ве ка, по ста ли су и оста ли срп ске ико не стра да-

ња. Увек ће се по ка зи ва ти „Ра до Ср бин иде у вој ни ке”, од-

но сно, мо би ли за ци ја као увод у рат, „Тру бач”, „Ве зи ров 

мост”, сви по кре ти вој ске и на ро да ка Це ру и око Це ра, 

делa Ри сте Мар ја но ви ћа, но си о ца ти ту ле „ек се лен ци ја фо-

то гра фи је”, ко ју је до био од Удру же ња са мо стал них умет-

ни ка фо то гра фа 1965. го ди не.

По на ло гу срп ске Вр хов не ко ман де, 1916. го ди не од ла зи у 

Па риз, об ја вљу је сво је фо то гра фи је и исте го ди не уче ству-

је на Све са ве знич кој из ло жби рат не фо то гра фи је у па ви-

љо ну Мар сан (Mar san) па ри ског Лу вра (Lo u vre). Би ла је то 

пр ва из ло жба у ни зу ко ји је ка сни је сле дио, и ко ја је по 

оце на ма стра не штам пе и ре чи ма са мог ауто ра раз ве ја ла 

слут ње о то тал ном уни ште њу срп ске вој ске по сле јед но ме сеч-

ног од су ства ве сти. Сле де ће го ди не, та ко ђе, узи ма уче шће 

на са ве знич ким из ло жба ма фо то гра фи ја са рат ном те ма-

ти ком, по чев од Vic to ria mu se um и Graf fton gal lery у Лон до-

ну, гра до вима у уну траш шо сти Ен гле ске, до Сје ди ње них 

Аме рич ких Др жа ва, где Фран цу зи пре но се ком плет ну из-

ло жбу. По оце на ма из ве шта ча, ове фо то гра фи је одр жа ва ју 

бор бе ни дух и по ди жу по љу ља ни мо рал са ве знич ких вој ни ка.

Аутор сни ма ка, ко је пра ти мо пу тем из ло же них фо то гра-

фи ја, био је Ри ста Мар ја но вић, ро ђен у Шап цу 1. мар та 

1885. го ди не. У Бе о гра ду је упи сао Срп ску цр тач ку и сли-

кар ску шко лу Ри сте и Бе те Ву ка но вић, а прак тич ни фо то-

граф ски за нат упо ре до из у чио код чу ве ног двор ског фо-

то гра фа Ми ла на Јо ва но ви ћа. По сле Бе ча и Бер ли на, ко-

нач но се на ста нио у Па ри зу. За по слио се у пред у зе ћу Roll et 

com pag nie као фо то граф, у вре ме ка да се фо то-ре пор та жа 

на гло раз ви ја ла и уса вр ша ва ла пу тем све ма сов ни је при-

ме не илу стра ци ја у но вин ским тек сто ви ма. Го ди не 1908. 

по ста је члан, а не што ка сни је и уред ник за илу стра ци је 

ли ста „New York He rald”, из да ња за Евро пу, чи је се се ди-

ште на ла зи ло у Па ри зу. Пред Бал кан ски рат 1912. го ди не, 

на по зив Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са, ше фа Оба ве-

штај ног оде ље ња Вр хов не ко ман де срп ске вој ске, Ри ста 

Мар ја но вић се вра ћа у зе мљу са за дат ком да сни ма пред-

КРАЉ ПЕТАР I СА ШТАБОМ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ 
ПРЕЛАЗИ ВЕЗИРОВ МОСТ НА ЦРНОМ ДРИМУ

Снимљено новембра 1915.

СОЛУНСКИ ФРОНТ – ГРУПНИ ПОРТРЕТ 
АРТИЉЕРАЦА СРПСКИХ, ВОЈНИКА И ОФИЦИРА 

ПОРЕД СВОЈИХ ОРУЂА
Снимљено 1916.

СОЛУНСКИ ФРОНТ – РЕГЕНТ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ И ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ 
У ШТАБУ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ

Снимљено 1918.

ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕ, КОМАНДАНТ САВЕЗНИЧКИХ 
СНАГА НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ

Снимљено после Првог светског рата


