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ДРАГУТИН ТОШИЋ Годщуњак iрада Беоiрада 
књ. XLII - 1995. 

ИЗВОРИ О ИМЕНУ И ПОРЕКЛУ ЈЕДНЕ СЛИКЕ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА 

Крајем девсruаестог века Краљевина Србија 
позnана је да учествује на Светској изложби 
1900. у Паризу. Позив француских домаћина 
чинио се тск обновљеној Краљевини1 као дра
гоцена прилика да међународној јавности пре
дочи своје политичке интересе и државни суве

ренитет, привредне и економске могућности, 

културну баштину и уметничке особсности.2 
Стога је већ 1897. године образован вишечлани 
одбор, којем је председавао Светозар Гвоздић, 
а у сврхе свенародне изложбе на париском тлу 
је, по нацртима арх. Милана Капетановића са
грађен властити павиљон у српско-визаЈПИјском 

стилу.з У просторијама павиљона изложени су 
махом предмети сајамске природе; дела српских 
уметника стекла су ес у Гран-nалеу.4 

Пажња светске јавности усмерена ка 
изложби била је равна њеном имену и свестра
ном значају; на сразмерно сличан начин учешће 
Краљевине праћено је у матичној средини.s То
ком припрема и у време изложбе, дневна и пе-

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАдЕМИЈА 

/грб/ 

Господине Министре! 

риодична штампа ревносно су извештавале о до

гађајима и околностима у вези са учешћем у Па
ризу; један садржајан текст, писан уочи отвара
ња изложбе, критички је размотрио дела 
српских уметника предвиђених за париску мани

фестацију.6 

Мноштво разноврсних података о припрема
ма и учешћу Србије на Светској изложби лежи 
у архивским списима. Један свежањ докумената, 

тематски повезан, обухвата преписку српског 
Министарства просвете и привреде са Српском 
краљевском академијом, изложбеним одбором и 
сликарем Пајом Јовановићем. Из садржине два
десетак изворних сведочанстава дознаје се исти
на о имену, пореклу и судбини историјске ком
позиције Крунисање цара Дуцшна, знане и под 
именом Проiла~gење Дуt,!!аноооi законика. Хро
нолошки нанизан од краја 1897. до средине 1901. 
године, исказ архивске грађе започиње писмом 

Српске краљевске академије Министарству про
свете и црквених послова: 

у Београду 25. новембра 1897. 
А Бр. 109. 

Г. Паја Јовановић, члан Српске Краљевске Академије, писменом представком,7 обратио се 

Српској Краљевској Академији, изјављујући да је намеран израдити слику: Крунисање Сiйефана 
ДУЦ!ана у Скойљу за цара Срба, Грка и Буiара ... која би слика била изложена на Светској Изложби 
у Паризу. 
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ДРАГУrИН ТОШИЋ 

Академија уметности, на свом јучерашњем састанку, ову је понуду проучила, и одлучила да 
је најтоплије препоручи. 

Усвајајући ову одлуку стручне Академије, и Председништво, прилажући уз ово писмо поменуrу 
представку % подупире жељу чувенога уметника и српског Академика. 

Према свему томе, потписати има част намеру ову најтоплије препоручити просвећеној и ро· 
дољубивој пажњи Господина Министра просвете, и, у исто време, молити га да изволи примити 

уверење о његову дубоком поштовањем. 

Архив Србије, Министарство Просвете (даље: А. С. М. пс.) Ф. Х1 - 93/ 1901. Оригинал. 

Господину Министру народне привреде 
П Бр. 19712. 

29. новембра 1897. год. Б. 

Господине Министре, 

Председник Академије, 
М. Ђ. Милићевић 

У прилогу % част ми је послати Њм понуду Г. Паје Јовановића сликара, коју је учинио Српској 
Краљевској Академији, и мишљење Академије о тој понуди. 

Г. Јовановић је намеран да за париску изложбу 1900. год. изради слику: Крунисање Стефана 
Душана силног у Скопљу 1345. године.в За израду те слике г. Јовановић мора путовати, мора на
бављати разно одело итд. мора учинити знатне издатке. Како ова слика, која има специјалне вред
ности за Србију, можда нс би имала купаца на страни, који би дали онолику цену, којом би се 
могли покрити учињени издатци, то би је г. Јовановић радио само у том случају, ако би му је 
наша држава доцније откупила. 

Овом сликом г. Јовановића не само да би се образованом свету показало на ком ступњу стоји 
наше сликарство, но је она веома важна с националног гледишта, јер би се једним тако значајним 
историјским моментом колико толико потпомогло једно истинито тврђење: да је Скоruъе српски 
град. Са ових разлога, част ми је замолити Ње да ову понуду доставите "Одбору за париску изложбу" 
који је образован у подручном 1hм министарству, и да из позиције, која је одређена на прикуruьање 
предмета за париску изложбу, одредите извесну суму на откуп те Јовановићеве слике. 

О Ihшем решењу по овој ствари, част ми је замолити Ње, да ме у што скоријем року известите. 
Примите, Господине Министре, итд. 

м. 
П Бр. 19712. 

А С. М. пс. ф.Хl - 93/1901 
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КРАЉ. СРП 
МИНИСГАРСГВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 

П Бр. 1093 
19. фебруара 1898. г. 

у Београду 

Господину 
Министру просвете и црквених послова 

Господине Министре, 

У одговору на писмо &ше од 29. новембра пр. год., П бр. 19.714, част ми известити Ње, да 
сам понуду г. Паје Јовановића, сликара, доставио Одбору за париску светску из.ложбу. 

Писмом од 18. ов. мес" Бр. 78, Одбор ми је саопштио, да је сагласан с гледиштем, да слику 
"Крунисање Цара Душана", коју г. Јовановић нуди да изради за српско одељење париске светске 
изложбе, треба, кад буде готова, откупити за рачун државе, и да &м се из кредита, одређеног 
за париску из.ложбу, као припомоћ за откуп речене слике за рачун државе, може ставити на ра
сположење до 6.000 /шест хиљада/ динара. 

Саопштавајући Њм ово мишљење Одбора за париску из.ложбу, које усвајам, част ми је и овом 
приликом уверити &с, Господине Министре, о свом одличном поштовању. 

А С. М. пс. ф.ХI - 93/1901. Оригинал. 

Господину Андри Ђорђевићу 
министру просвете и црквених послова итд итд итд 

Београд 

Господине Министре, 

Министар 
Народне Привреде, 
С. М. Лозанић 

Позивајући се на упутства, која сте ми Ви изволели усмено дати, и на основу caoпurreњa, која 
ми је, по &шем налогу, учинио г. Св. М. Јакшић, мени је част Вашој просвећеној пажњи доставити 
следеће: 

Пourro сте изволели одобрити моју замисао да за Српско Одељење на кдућој Париској из.ложби 
израдим велику историску слику /дуж. 6. вис. 4м./ "Крунисање Стефана Душана у Скопљу за цара 
Срба, Грка и Бугара'\ част ми је и овим путем известити Ње да сам за тај рад, кој ће трајати 
скоро две године, и кој ће мене лично коштати знатну суму - одредио цену од ЗО.ООО Динара у 
з.лату. 

Сем тога, како ћу ја одмах, чим ми Ви будете изволели учинити формалну поруџбину, морати 
путовати и чинити знатне издатке а међу тим напустити остале послове, који су ми извор зараде, 

надам се да ће те уважити неопходност мога услова: да ми се та сума исплати у три рате: у току 
прве године рада 10000; у току друге године рада 10000, а остатак од 10000 кад слика буде готова 
и Њма предата. Тhчно одређење термина исплате ја остављам Њшем нахођењу. 

Право репродукције помоћу којега се може несумњиво добити већа сума од ЗО.ООО дин., на
рочито кад се узме значај те слике, ја уступам поручном Њм Министарству, односно Српској 
Држави. 
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· Очекујући од Ње, Господине Министре, да ту слику поручите ми на начин, који сте сами из
волели одредити, мени је част уверити Ње о свом највећем поштовању и назвати се 

А С. М. nc. ф. ХЈ - 93/1901. Оригинал. 

СРПСКО КРАЉЕВСКО 
МИНИСГАРСГВО ПРОСВЕТЕ 
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛО&\ 

/грб/ 
ПРОСВЕТНО ОДЕЉЕЊЕ 

П Бр. 
марта 1898 год. 

Београд 

Министарском Савету 

Њш покорни 
Паја Јовановић 

Г. Паја Јовановић, сликар и прави члан Српске Краљевске Академије, обратио се писменом 
представком Председништву Академије, изјављујући, да намерава израдити слику: ,,Крунисање Ciiie
вaнa дУ!Ј!ана у Скойљу за цара Срба, Грка и Буiара", - која би слика била изложена у Српском 
одељењу на Светској Изложби у Паризу. 

Академија је понуду г. Јовановића проучила и најтоплије препоручила с молбом, да се она 
државном потпором и оствари. 

Увиђајући корисност ове понуде, ја сам се био обратио г-ну министру народне привреде с мол
бом, да се за откуп овог угледног уметничког рада одреди извесна новчана помоћ из буџета ми
нистарства народне привреде, и то из оне позиције, која је стављена на расположење Одбору за 
Париску Изложбу. Госп. Министар саслушавши мишљење поменутог Одбора сагласио се с гле
диштем одборским, да би слику "Крунисање цара Душана" требало откупити и да се за тај циљ 
из кредита одређеног на трошкове око изложбе може издати само 6000 динара. 

Ну како ће г. Јовановић, поводом израде ове слике, а поради потребних му студија, морати 
извесне крајеве Српства нарочито пропутовати; и како ћс тога ради принуђен бити набављати и 
разно историјско одело, оружје и друге потребне ствари, што ће му све причинити знатне издатке, 
и на послетку, како ће израда ове велике и значајне слике трајати скоро две године дана, за које 
ће време г. Јовановић морати напустити све остале послове, који су му сада једини извор зараде, 
то је г. Јовановић изјавио, да ће ову слику моћи радити само тако, ако му српска држава откупи 
по цену од ЗО.ООО динара у злату. 

Како ће ова слика, изложена на &ликој Париској Изложби, бити, не само сјајан доказ на 
којем ступњу стоји наша сликарска уметност, већ ће она имати особита значаја и са нашег на
ционалног гледишта, јер би се овим значајним историјским моментом у знатној мери потпомогло 
једно истинито тврђење, да је град Скопље, доиста српски град; и како ће се на послетку репро
дукцијом саме слике коју уметник уступа Министарству просвете и црквених послова, односно 
српској држави, несумњиво моћи добити и већа сума од ове, по коју је израда слике понуђена; 
то част ми је предложити министарском савету да изволи решити: да се r. Павлу Јовановићу, за 
израду слике: "Крунисање Цара Душана" може издати из државне благајне 24.000 динара у злату, 
пошто ће остатак у 6000 динара исплатити Одбор за париску изложбу. 
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Ова сума исплатила би се по пристанку г. Јовановића у три рате, и то: у току прве године 
рада 10.000 динара, у току друге године рада опет 10.000 динара, а остатак од 10.000 динара испла
тиће му се кад слика буде готова и министарству просвете предата. 

Министарски савет одобрава овај предлог. 

Председник 
Министарског савета 

Министар иностраних дела, 

Министар финансија 

Министар народне привреде, 

Министар просвете и 

црквених послова, 

А. С. М. пс. ф.ХI - 93/1901. Оригинал. 

СРП КР АЉ. ОДБОР 
/грб/ 

ЗА ПАРИСКУ СВЕТСКУ ИЗЛОЖБУ 
Бр. 146. 

14. октобра 1898. год. 
Београд. 

Господину 

Министру Просвете и Црквених Послова 

Београд. 

Господине Министре, 

Министар 
просвете и црквених послова 

Министар унутрашњих дела 

Министар правде, 

Министар грађевина, ђенерал, 

Министар војни 
Почасни ађутант Њег. &л. Краља 

пуковник 

Одбор за париску изложбу има част најучтивије замолити Ње, да бисте имали доброту саопшти
ти овом Одбору Њше решење, у погледу откупа слике нашег признатог уметника г. Паје Јова
новића, академског живописца, која би представљала: "Крунисање Цара Душана у Скопљу". 

Што скорије сазнање овога решења Г. Министровог потребно је овоме Одбору, пошто је крајње 
време, да се изложбеној дирекцији у Паризу прецизно одговори: хоће ли се место за ову слику, 
које износи знатан простор, резервисати; а поред тога, неизоставно је потребно овоме Одбору да 
зна: да ли ће суму од 6000 динара, намењену за припомоћ откупа ове слике, резервисати. 

Међутим, Одбор и сада остаје при своме гледишту, које је имао част, преко Господина Ми
нистра Народне Привреде, поднети &м, у извештају своме од 18. фебруара т. г. 78" и према коме 
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би, како за углед наше кулrуре, тако и за националне интересе наше од највеће користи било, 
кад би се речена слика могла откупити, и у нашем одељењу изложити. 

Одбор за париску изложбу има част и овом приликом поднети Господину Министру изразе 
свога одличног поштовања. 

А С. М. пс. ф. Xl - 93/1901. Оригинал. 

Госп. Паји Јовановићу 
члану Срп. Краљ. Академије 

ПБр. 18623. 
5. нов. 1898. год. 
У Београду 

Господине, 

Председник 
Одбора за париску изложбу 

Свет. Гвоздић 

Поводом &ше понуде, да за Српски Одељак на будућој Париској Изложби израдите велику 
историјску слику "Крунисање Стефана Душана у Скопљу за цара Срба, Грка и Бугара" част ми 
је одговорити Вам, да је Министарски Савет примио :Вашу понуду да за цену од ЗО.ООО динара 
израдите поменуту слику. Измена према вашој понуди је само у томе, што је Министарски Савет 
мишљења, да :Вам се ова награда исплати у сребру, а не у злаrу као што сте Ви били предложили. 

По свршетку изложбе слика би постала својина Краљевине Србије, и она у погледу умножавања 
те слике задржава сва права за себе. 

О овоме част ми је известити Ње ради знања, с молбом, да изволите одговорити о Њшем 
пристанку на ове понуде. 

А С. М. пс. ф. XI - 93/1901. 

Господину 
Господину Анд. Ђорђевићу 
Министру Просвете и Црквених послова 

итд. итд. итд. 

Београд 

Господине Министре, 

Примите и т.д. 

Примио сам цењено Њше писмо од 5. ов. Мес. ПБр. 18623 и част ми је, уз моју најдубљу бла
годарност известити Вас, да пристајем на услове у њему изложене, и да ћу се трудити, колико 
год више будем могао, да одговорим високом задатку, који сте ми поставили. 
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Молим Ње Господине Министре, да изволите примити уверење о мом најдубљем поштовању. 

7. новембра 1898. 
Беч 

А С. М. пс. ф. XI - 93/1901. Оригинал 

Беч 7or нов. 898. 

Многопоштовани 
Господине Министре 

Паја Јовановић 

ак. сликар 

Члан Краљ. Срп. Академије 
Наука и У меrnости 

Имао сам част примити Њше званично писмо од 5. ов. М" и под данашњим одговорити Њм 
о мојој готовости да извршим задатак, који сте ми поверили. 

Али овом приликом ја сматрам за своју специјалну обавезу да Њм доставим своју највећу и 
најусрднију благодарност, што сте били добри и изволели Њшим заузимањем учинити, да један 
по мом схватању тако велики и патриотски задатак падне у част мени. Охрабрен таковим признањем 
ја се надам, да ћу постићи да мојом сликом: "Крунисање Стефана Душана у Скопљу" задовољим 
наде, које и родољубље и уметност на тај рад полажу, и да оправдам што боље поверење, које 
ми је овом приликом указано. 

Молим Ње најучтивије, Господине Министре, да уз уверење о мом најдубљем поштовању из

волите примити и изразе моје оданости, с најлепшим жељама за што веће успехе на просветном 
и културном раду у Србији, којем сте посветили Њше знање и Њш дар. 

Њш одани поштовалац 

А С. М. пс. ф. XI - 93/1901. Приватно писмо. 

Господину Андри Ђорђевићу 
Министру просвете и Uрквених послова 

итд. итд. итд. Ниш 

Господине Министре 

Паја Јовановић 

Готов да приступим претходним студијама за велику слику "Крунисање Стефана Душана итд", 
мени је, пре свега неопходно нужно, да ради прикупљања и избора материјала, као и израде по
требног одела и оружја, походим Млетке, Цариград и Скопље, где ћу то наћи и где ћу, и иначе, 
доћи до читавог низа потребних детаља. 

Да бих све то могао учинити са што више прецизности, мени је преко потребно, да Ви, Го
сподине Министре изволите бити добри ставити ми на расположење једну трећину погођене суме 
а према условима, које сте Ви изволели примити и Министарски Савет одобрити. 
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Како сам намеран да због времена које ми за тај рад од данас остаје на расположењу, што 
пре отпочнем студије, мени је част молити llic најучтивије, да изволите што скорије ставити ме 
у могућност да ту суму примим. 

Изволите примити, Господине Министре, молим Ње, уверење мога најотличнијег и најдубљег 
поштовања. 

Беч боr јануара 1899. 
А. С. М. пс. ф. ХЈ - 93/1901. Оригинал 

29. јануара 1899. 
Београд 

Министарству финансија 

Господине министре, 

П Јовановић 

Примивши понуду нашега прослављенога уметника сликара г. Паје Јовановића, да за рачун 
српске државе изради слику "Крунисање цара Стефана Душана у Скопљу", која би била изложена 
на париској светској изложби 1900. год" ја сам, саслушавши о овоме предлогу и мишљење Српске 
Краљевске Академије, предложио и Министарски Савет је одлучио: да се понуда г. Јовановића 
прими, т. ј. да он изради за париску изложбу, на рачун српске државе, велику слику Крунисање 
цара Стефана Душана у Скопљу, а српска држава да исплати за ту слику 30000 динара, која би 
му се сума издала, по његову пристанку по 10000 динара годишње, у року од три године, и то 
24000 динара из буџета министарства просвете и црквених послова и 6000 из буџета министарства 
народне привреде. 

Како ће ова слика, изложена на париској изложби, бити, не само сјајан доказ на којем и каквом 
ступњу стоји наша сликарска уметности, већ ће она имати особити значај и са нашег националног 
гледишта, јер би се овим значајним историским моментом знатно поmомогло једно истинито 
тврђење да је Град Скопље доиста Српски Град, и зато треба, да ова слика буде на време готова 
и што боље урађена. А да ово буде, потребно је у првоме реду да се г. Јовановићу исплати прва 
рата од 10000 динара, како би имао средства, да пропутује многе српске крајеве, ради прикупљања 
потребне му грађе: одела, оружја и др. Овога ради, част ми је, господине министре, умолити .Ње, 
да изволите наредити, да се благајнику поверснога Вам Министарства, из партије на помоћ научним 
и умети. друштвима, стави на расположење сума од 10000 динара, ради исплате прве рате г. Јо
вановићу за поручену слику. 

Примите, господине министре, итд. 

А. С. М. пс. ф. XI - 93/1901. 
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СРПСКО КРАЈЬЕВСКО 
МИНИСГАРСГВО ПРОСВЕТЕ 
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

/Г{Ю/ 
ПРОСВЕТНО ОДЕЉЕЊЕ 

. ПБр. 11990 
20. октобра 1899. rод. 

Београд 

Господину Министру Народне Привреде 

Господине Министре 

Г. Паја Јовановић, академски сликар, који по утврђеној погодби са Министарством Просвете 
израђује за Париску изложбу велику слику "Крунисање цара Стефана Душана у Скопљу" обратио 
ми се молбом, да му се изда и друrа рата од погођене суме. 

Како је прва рата у суми од 10.000 динара г. Јовановићу издата још у почетку ове рачунске 
године, те је дотична буџетска партија сада сва утрошена, а међутим г. Јовановић је ради даљих 
набавака новац врло потребан, то ми је част замолити Ње, да изволите препоручити Одбору за 
Париску Изложбу, да оних 6000 /шест хиљада/ динара, које је одбор као своју припомоћ за израду 
ове слике одредио и за њену исплату резервисао, да се тих 6000 динара пошаљу благајни поверенога 
ми Министарства, како би се одавде тај новац исплатио г. Јовановићу. 

Уверен да ћете и Ви делити моје мишљење да ћс ова слика признатога уметника бити један 
од најлепших наших украса на Париској Изложби, и да према томе треба настати, да се г. Јо
вановићу стави на расположење тражена сума новца, како би се с безбрижношћу моrао одати 
само и искључиво томе своме раду, за време којега он ће бити лишен сваке друrс зараде, мени 
је част замолити Ње, за што скорију одлуку по овој ствари. 

Примите rосподине министре, уверење о моме одличном поштовању. 

А. С. М. пс. ф. ХУП р. ?Ј\900. 
А. С. Министарство народне привреде, Т. ф. XVJI р. ?Ј1900. Оригинал 

Министар 
просвете и црквених послова 

Анд. Ђорђевић 
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МИНИСГАРСГВО НАРОД. ПРИВРЕДЕ 
/грб/ 

ОДFЉЕЊЕ 
ЗА ТРГОВИНУ, РАДИНОСГ И САОБРАЋАЈ 

ПБр. 5461. 
22. октобра 1899 г. 

Београд 

Одбору за Париску Изложбу 

У вези са писмом одборовим од 18. фебруара прошле године, Бр. 78" одељењу овом част је 
замолити одбор, да Г. Министру народне привреде изволи у што краћем року учинити предлог 
у смислу: да се из кредита, одређеног буџетом за Париску Светску Изложбу може ставити Г. Ми

нистру просвете и црквених послова на расположење - шест хиљада - динара, као припомоћ за 
откуп слике "Крунисање Цара Душана", коју слику ради за ту Изложбу познати уметник српски 
г. Паја Јовановић, академијски сликар. 

Предлог овај моли се одбор да изволи учинити у продужењу овог акта. 

23. Х 99. По наредби 
Београд. Министра нар. привреде 

А С. Мин. нар. привреде, Т. ф. ХУП п. Ц'1900. Оригинал. 

СРП КРАЉ ОДБОР 
ЗА ПАРИСКУ СВЕТСКУ ИЗЛОЖБУ 

Бр. 466. 
24. октобар 1899. год. 

Београд 

Господину Министру Народне Привреде. 

Секретар 
ВН Јовановић 

У вези своје представке од 18. фебруара пр. г. Бр. 78. част је овом одбору замолити Господина 
Министра, да би изволео наредити рачуноводству подручног Му Министарства, да оно одмах стави 
на расположење благајни Министарства просвете и црквених послова, а из кредита одређеног за 
париску изложбу 6000 динара како припомоћ за откуп слике: "Крунисање цара Душана у Скопљу", 
коју израђује наш признати уметник Г. Паја Јовановић, за српско уметничко одељење париске свет
ске изложбе. 

Част је одбору и овом приликом поднети Господину Министру уверење отличног поштовања. 

Секретар, 
Жив. Шопарац 

А С. Мин нар. 11ривреде, Т. ф. XVll р. ?Ј1900. Оригинал. 
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Пуномоћје 

Којим овлашћујем мога брата г. Милана Јовановића фотографа у Београду да може место мене 
примити Шћу рату у суми од 10.000 - Динара десетхиљада у сребру за слику Крунисање Стефана 
Душана Силног коју по налогу Кр. Срп. Министарства Просвете и Uрквених послова радим. Мој 
брат може место мене издати пуноважну признаницу на горњу суму. 

У Бечу 
1. Марта 1900. Паја Јовановић 

Да је Г. Паја Јовановић, акад. сликар, који је овом Посланству лично познат, ово пуномоћје 
у свему за своје признао и својеручно потписао, тврди се од стране Краљ. Посланства Србије у 
Бечу с тим да је такса плаћена. 

кпа. з11 
Беч, 1. марта 1900. 

/печат/ 

А. С. М. пс. ф. XI - 93/1901. Оригинал. 

Господину 
Господину Анд. Ђорђевићу, 
Министру Просвете и Црквених Послова 

Београд. 

Господине Министре, 

Секретар Посланства 
Dr М. Б. Радуловић 

&ма је најбоље познато да међу оним недостацима који се тако лако примећавају у нашем 
јавном и приватном животу, пада у очи оскудица довољног поштовања и култивисања наше 
прошлости, која, и сјајна и тужна, треба не само да се зна и у школама учи, већ да се и видним 
знацима народу пред очи износи. 

Нисам само ја који налази, да наше и школско и јавно образовање оскудева култивисањем 
историских момената, који спомињући нас на славу или погруженост наших предака, служе нама 
за углед и са свим природно буде у нама жељу да што више допринесемо општем српском добру 

како би српско име и српска Краљевска Круна синули оном величанственом светлошћу негдашње 
снаге и величине. 

fuђен тим осећајима и том тежњом, ја сам, као што знате, био срећан, да мој предлог, кроз 
&шу доброту и патриотско расположење Владе Њ В Краља, буде награђен успехом и да рад нашег 
данас најбољег сликара, академика г. Паје Јовановића, не краси данас на међународној изложби 
у Паризу ни босански ни угарски већ српски павиљон у коме свему свету истиче пред очи један 
од најславнијих момената наше старије прошлости - крунисање Стефана Душана у Скопљу. 

Тај факт може за мене бити разлог сталног поноса и благодарности према свима чиниоцима, 
који су помогли да мој предлог да остварења дође. 

Међутим ја сам имао част, Господине Министре, да и моји д;1љи предпози буду одпиковани 
&шим одобрењем, и пошто је сад главно дело свршено, мени остаје да Ње, према Вашем упутству, 
овим путем Rајучтивије молим, да ми изволите помоћи, као што сте били добри обећати ми то, 
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да ово знаменито српско сликарско дело употребим, колико је то год могућно, као васпитно сред
ство у ширем, патриотском смислу, и да ми дате право уметнички израдити и умножити слику 

"Крунисање Стефана Душана у Скопљу", и томе моме раду указати ону наклоност, коју сте и Ви 
и Њши поштовани другов и у Влади Њ В Краља указали сличним патриотским издањима и по
словима, пошто целокупан тај рад иште капитал у суми од 30000 динара у злату. 

Репродукција, којом ћс руководити сам г. Јовановић, биће израђена у пропорцији, која ће јој 
сачувати све одлике оригинала, пошто ће за њу r. Јовановић морати радити нарочиту мању слику; 
а извршиће се у једном од најбољих завода, који за то постоје, те ће у сваком погледу бити пер
фекција посла тс врсте; сем тога биће снабдевена великим и уметнички израђеним оквиром, и 
коштаће ипак по примерку са 30% јевтиније од цене по коју су од стране државе примани послови 
П Николића, из Загреба, који се по уметничкој изради неће моћи такмичити са овим радом, дакле, 
по 50 дин. у сребру. 

Да бисте и Ви, Господине Министре, и Ваши поштовани другови видели са колико искрености 
и неспекулативне тежње желим да извршим овај велики и скупи посао, ја изјављујем, да не тражим 
у напред никакву обавезу државе о куповини тих слика за над:1сштва Србије, молећи само да ми 
се благонаклоност за то сачува само за с.~учај, ако репродукција буде доиста такво дело, да ту 
благонаклоност и помоћ сама заслужи. 

Ако, пак, ви, Господине Министре налазите, као и ако то нађу и остали чланови Краљевске 
Владе, да ја за овај патриотски посао, који предузимам на овакав начин, треба да платим ипак 
држави какву суму у име накнаде, онда молим најучтивије, да Ви ту суму одредите, на коју бих 
могао пристати, а ја унапред изјављујем, да ћу знатан број примерака уступити овдашњим про
светним заводима, као и свим министарским канцеларијама. 

Да би репродукција ове слике могла бити готова у тренутку кад оригинал буде са изложбе 
дошао у Србију, г. Јовановић мора на дуже време ићи у Париз да тамо ради нову с~шњсну слику 
ради репродукције, - с тога ми је част најучтивије молити Вас Господине Министре, да будете 
добри дати ми овој молби сходно решење, како бих што пре могао приступити послу. 

Молим Вас, Господине Министре, да изволите примити уверење о мом најдубљем поштовању. 

/на полеђини/ 

КРАЉ. СРП МИПИСГАРСГВО 
ПРОСВЕТЕ И ЦРКВ ПОСЛОВА 
7. мај 90. 
ПБр. 4133. 

понизан 

Свет. М. Јакшић9 

Потписатом јс непознато да има ма какве заслуге молиочсве у томе факту што је уметник 
П Јовановић израдио слику о којој јс реч. У осталом овом молиоцу треба бар да јс познато: да 
је сваком чиновнику забрањено упуштати се у ма какву било трговину и шпекулацију ове врсте, 
а и да и за ово већ мора да сноси извесну одговорност. 

14. vп 900. 
Б. 

А. С. М. пс. ф. ХЈ - 93/1901. Оригинал. 
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Господину 
Министру Просвете и Црквених Послова. 

У жељи да позната слика мога брата Паје Јовановића: "Крунисање Цара Душана" која јс одли
кована златном медаљом на Париској Изложби,9~ буде што више раширена по Српству те да то 
знаменито српско сликарско дело може послужити и као васпитно средство у ширем патриотском 

смислу, ја сам слободан замолити Ње, Господине Министре, да бисте имали доброту мени уступити 
право репродуковања ове слике. 

Репродукцијом ћс руковати сам сликар Јовановић, и репродукована слика ћс бити у таквој про
порцији, да ће бити сачувана сва одли.ка ориrинала, а извршиће се у једном од најпризнатијих завода, 
који за тај посао постоје. Како је та слика већ враћена из Париза и налази се овде у Београду, то 
ми је част замолити Ње Господине Министре, да би ме изволе.1и решењем известити о евентуалном 
одобрењу вашем, како би се по том у што скоријем времену могло приступити даљем раду по овој 
ствари. Тај факат, што ће у овај посао с великом љубављу ући и сам Паја, а са друге стране моја 
жеља, да ово уметничко дело мога брата и у маломе облику изађе укусно и прикладно за намењену 
му сврху, дају наnачс гаранције, ЩI ћСМО МИ ОД СВОјС стране УЧИНИТИ СВе ШТО ГОД Се УЗМОГНС И ШТО 
год затреба, те да издање ове слике буде боље но што је до сада и једно друго било. 

Односно услова ако би Господин Министар каквих имао стојим на расположењу у свако доба. 
За решење прилажем таксу у два динара у таксеним маркама. 

Господину Министру 
8. фебруара 1901. 

у Београду. 

А. С. М. пс. ф. XI - 93/190l. Оригина.11. 

Чувару Нар. Музеја 
ПБр. 4385. 

8. маја 1901, Београд 

Понизан 
Милан Јовановић 
Дворски фотограф 

Како сликом г. Павла Јовановића: Крунисање Стевана Душана у Скопљу, чију је израду платило 
ово министарство из својих годишњих буџета, располаже као својином министарство просвете, то 
сам одлучио да се ова слика уступи Народном Музеју. 

Према овоме Ви ћете изволети порадити шта треба да ес слика пренесе у Музеј из дворнице 
В Школе,10 где јс до сада била изложена. 

А. С. М. пс. ф. Х\ - 93/1901.М. 

* 
Одлуком Министарства просвете којом ес 

Крунисање l{apa Дyr,itafla уступа београдском На
родном Музеју, завршава се исповест прочитане 
/доступне/ архивске грађе. Из музејског азила 
слика ће 1904. године бити враћена у јавност и 
&лику школу, у чијим је просторијама при
ређена Прва југословенска уметничка изложба. 11 

* * 
Три године доцније /1907/ запажена јс на Бал
канској изложби у Лондону.12 У скорије време 
/1980/ изложена је на Београдском сајму. 1з 

О врлинама слике, њеном житију у простору 
и времену, о њеној судбини у естетској расправи 
различитих генерација оцењивача исписано је 
обимно штиво, готово подударно библиог-
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рафији Паје Јовановића насталој после 1900. го
дине.14 У мноштву написа, анализа Богдана По
повића 1s писана у најранијој младости слике, и 
данас је непревазиђена: 

"Слика Г. Јовановића представља тренутак 
кад се Душан после крунисања појављује пред 
сакупљеним народом. На средини слике, на врху 
црквених степеница застртих простирком отво

рено љубичасте боје, са мраморном фасадом 
црквеном иза својих леђа, на челу своје пратње 

која излази из цркве, Душан, висок и врло угле
дан, с царицом и царевићем поред себе, прису
ствује читању прогласа о крунисању. Лево и де
сно по застртим степенима, и доле пред црквом, 

стоје народ и војска, и одушевљено, махањем ру
ку, оружја, и застава, поздрављају Душана, 
пошто су чули читача који на средини степеница, 
у коластој аздији, држи одвијену повељу. Изнад 

гомиле лепршају се шарене заставице, стрше дуге 
трубе и копља, а десно, поред цркве, даље у пе
спективи, иза многобројних, шарених барјачића 
врло празнична изгледа, плаве се у јутарњем зраку 

окићени домови скопљански. Тренутак је за деко
ративну слику добро изабран, јер допушта лакше 
и боље но који други да се прилика представи што 
свечанијом и што радоснијом. 

Слика, одмах на први поглед, чини врло при
јатан утисак. Прегледна композиција, леп распо
ред, сиrуран цртеж, сиrурна обрада појединости, 
извесни укупни утисак (врло пријатан у нашим 
приликама) који гледалац има да стоји пред пра
вилном, вешто рађеном сликом, без невештина и 
натезања тако честих у нас, затим њен пријаnщ 
ублажени - угашени - и складно изведени тона
литет, то је оно што човеку одмах падне у очи и 
у чему човек од прве ужива. Имамо од прве утисак 
да стојимо пред добром сликом, и сликом која би 
била добра, не само код нас но и другде. - Ако 
би ко хтео подробније да прати, да провери ово 
што је овде речено, нека, прво у погледу комйо
зиц~gе и распореда, види како се једним погледом 
може обухватити и разумети цела слика, како очи 
падну одмах на главну личност, како групе зајед
нички граде једну лепо компоновану линију, и ка
ко су поједине међу њима, и она горе, и оне са 

стране, прегледне, оделите, и опет тесно везане 

међу собом; пред овом сликом човек није у опа-
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сности да не зна шта која група хоће, шта значи, 
и куда иде, или, сувише још, да не може да поз
на чија је која рука или нога у групи. Г. Јова
новић, у осталом, увек правилно компонује, 
можда и сувише правилно; он се, човек би ре
као, држи раније огледаних образаца, по којипут 
на штеrу снаге и новине саме слике. - Што се 
сиrурности црiuежа тиче, није потребно нарочито 
упућивати на ову или ону појединост; правилан и 
сиrуран цртеж је тако несумњиво једна од главних 
одлика слике да се човек о томе може уверити 

на ма ком делу њеном (као један мален пример, 
видите како су цртани царица и читач). Чак је у 
том погледу Г. Јовановић дао мало више но што 
бисмо од њега тражили; не само ставови и лица 
да су правилно и брижљиво цртани, но су и нај
ситније појединости рађене с истом, мало 
сићушном савесношћу: очи, браде, златни украси, 
дугмад, копче, драго камење, шаре на оделу, без
бројне и разноврсно на разноврсним материјали
ма, на свили, на кадифи, на челику, на крунама, 

шлемовима, оружју, шаре златне, уrкане, везене, 

исковане, димишћијисане, шаре угласте, коласте, 
звездасте, све је то рађено с истом брижљивошћу 
као и крупније и важније ствари. Али ако тај мало 
излишни и мало сићушни рад оставимо на страну, 
тачност и поузданост цртежа дају не малу вредност 
слици. Бадава је, и за оне који колорИl)' као умет
ничкој особини дају прсваrу над цртежем (а уз те 
и ми без устезања пристајемо), "цртеж" остаје 
"поштење сликарске вештине", и једна ,,добро 
цртана слика увек је и довољно сликана". - Што 
се најзад кoлopuiiia тиче, ко жели да му се и ту 
пажња обрати на појединости, нека нарочито пре

гледа, и редом колорит којим су рађени они 
"грађани" што пред осталима клече на степени
цама, оне владике с обе стране Душана, они ка
луђери непосредно иза њега, сам Душан и царица 
у њиховим хаљинама отворено љубичасте боје, 
читач на простирци исте боје, и тако даље, па онда 
нека покуша да после још једном прими укупни 
утисак од свију тих појединости и да опази поме
нути благи, пријатно угашени, и складно изведени 
тоналитет ове слике. 

Од других појединости, мана и врлина, да 
поменемо још, преко реда: да је она група око 
Душана нарочито лепа и, узгред, да врло лепо 



.... 

ИЗВОРИ О ИМЕНУ И ПОРЕКЛУ ЈЕДНЕ СЛИКЕ ПNЕ ЈОВАНОВИЋА 

представља таласање гомиле која излази; да је 

царица просто дражесна у свом мазном држању 

младе и лепе жене (видите јој руку, како јој је 
пала уз тело); да коњ са својом отворено љу
бичастом ашом пада можда сувише у очи, да от
ворено љубичаста боја уопште захвата, неодме
њсна, сувише простора на слици (на истом је ко
њу, ако се не варамо, тон седла према јахачевим 
бедрима сувише јак, тако да јахач помало изгле
да као да јаше поред коња); да су грађани који 
лево праве гомилу незначајни, без карактера, су
више познати; и тако даље. Ове последње замер
ке помињемо скоро само зато да Г. Јовановићу 
покажемо с каквом смо пажњом разгледали ње

гову слику; оне једва да могу што одузети од 
вредности слике, која остаје једна од најлепших 
рађених српском руком, једна декоративна, до
бро компонована, добро цртана, пријатно коло
рисана, празнична, лепа и велика слика." 

Темељита студија, срочена по начелима "ред 
по ред", по свему матични лист и прва препорука 
композицији, већ с почетка као да наговештава 

несклад имена слике и призора који "представ
ља тренутак када се Душан после крунисања по
јављује пред сакупљеним народом." Неуса
глашеност званичног назива /Крунисање"./ са 
представом "после крунисања" свакако је буди
ла радозналост и подстицала пажњу доследне 

мањине посматрача ка разрешењу истине. Ми
стерију ће, у својој време, обелоданити аутор 

слике. У мемоарима, писаним у одмаклим годи
нама, Паја Јовановић каже:lб ,Друго је било кад 
сам моје "Прокламацију законика цара Душана" 
због истих разлога изнова радија. - То је било 
сасвим што друго! - Ја просто нисам могао да 
сносим јед да ми најлепша композиција, што сам 
икад радија, због те анемичне технике остала 
без живота. - Стално ме гонила жеља за изра
дом нове слике без грешке што кваре прву. -
Тако сам и учинијо! - Прво би исправљена пер
спектива слике са дужом ,,Дистанс тачком" да 

би смањијо разлику величине предњих и задњих 
особа. Друга исправка се тиче лика Душана и 
Деспот Оливера. - Оба лика су у новој слици 
рађена према аутентичним портретима у Леснов

ском манастиру. Али најважнија промена нове 

слике лежи у изради. - Јако осветлење и 

одређене сенке и снажни потези четкице у па
стозним бојама разликују нову слику од прве. 
Дахнуо сам душом кад сам мог Душана видео 
у новом облику. -Нисам га дуго уживо. - Штета 
што је тако далеко отишо;17" 

Из1юд из мемоара верна је илустрација сли
каревог односа према "најлепшој композицији", 
за коју се припремао са истраживачком страшћу, 
коју је насликао у више верзија, 1s за коју је био 
готово судбински везан; прави назив за мотив 
слике /Прокламација законика Цilpa дУУ:Јана/, 
уметник је објаснио у одговору на радознало пи
смо које је поставило питање с тим у вези.19 У 
позно доба свога живота, ближио се деведесет 
шестом рођендану, средином пролећа 1955. го
дине, свежег сећања на своју чувену слику, њено 

и~.~ и порекло, Паја Јовановић памти: 

,,'Крунисање Душаново' би поручено од Ср. 

Владе за Св. изложбу у Паризу " али сам у до· 
говору са Ст. Новаковићем20 сам решијо да на
пустим чин крунисања у цркви21 - већ израдити: 
Прокламацију Душановог Законика, на отворе
ном пољу пред црквом показујући војну и поли
тичку снагу Младог Царства.22 

Према том програму сам морао да сакупим 
хисторијски и археолошки материјал да би сли

ка што верније дејствовала. 

У првом реду одела и оружје. То је тешко 
било јер у Душановој Држави није било, као у 
других, једног народног одела и наоружања, већ 

је тај смели Реформатор узео све што му се до
бро чинило из туђих држава. 

Двор - дворски људи као и цар сам су но

сили Византиска одела. 

То ми је било лако набавити. Према много
бројним виз. сликама ми је костумлијер Бечке 
опере Блашкер отличан мајстор за хисторијска 
одела израдијо од свиле и броката Царево и Ца
рицина одело, па и сакоа Протовестијара Нико
ле Бућа што на слици чита прокламацију. 

Немачки најамници - царева немачка гарда 
под Палманом23 носи гвоздену опрему немачког 
ритера xrv века. 

Српску, властелску коњицу је Цар наоружао 
из Млетачког арзенала. Стојан Новаковић је 
пронашао у Ренецијанској архиви писма са ко

јима Цар поручује ЗОО панцир опреме за своје 
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Србе - и то је било лако реконструисати, а ја 
сам поручијо таково одело према Скалигер-Мо
нументу у Верони. 

У том лепом панциру ес види млади Прељуб 
војвода на турниркоњу /на првом плану слике/. 

Све ово је иако са великим трошком лако 
ишло - најтеже је било народно одело и нао
ружање самосталних Срба који - на степсницr~
ма клечећи - са испруженим мачевима - ес Цару 

на веру заклињу. 

Због тога дела слике сам обишао наше ма
настире, у Жичи сам понешто нашао али ни из
далека оно што сам тражијо. 

За Хералдику у слици, сам сретним случајем 
наишао у Бечкој дворској библиотеци на једну 
велику руком писану и измо.rювr~ну књигу од 

неизмерне вредности што су Аустријанци при 

окупациЈИ Херцеговине из манастира Жито
мишљића узели и у Беч однели. 

Књига садржава преко сто грба српских по
родица, почевши са грбом и цимиром Душано
вим, двоглавим белим орлом садржавr~јући у 
средини цимире земаља којима је владао. 

Преко педесет тих грба у форми штита сам 
пресликао; најважнији се виде на фанијонима 
копља српске коњице, ту јс Кобиловић - дед 
Милоша Обилића - три коњске главе - њега 
близо Охмучсвић - са лепим грбом 'Крила' на 
штиту и фанијону24 отац Реље Крилr~тицс - за 
Кастриоту прадеду Ћ. Скендербега је најлакше 
било, јер се сопствени шлем Скендербега као и 
његов силни дворучни мач находе у Бечком му
зеју. Кастриота ес познаје по шлему са козијом 

главом као цимир. 

Мач и шлем су донесени из Босне. По праву 
би требало те ствари да се врате као и књига 
из Житомишљића". Све ми је било готово да 
почнем велику слику осим правог српског одела. 

Миша Ристић у посланству ме саветовао да одем 
видети Грачаницу." В::ћ жеља да видим Косово 
мс нагонила да га послушам ". сутрадан сам ес 
одвозијо у Грачаницу". В::ћ на први поглед ме 
Грачаница очарала. Слике Кр. Милутина и Си
мониде ме упркос изкопаних очију изненадиле 

лепотом израде. Али фреске у Певницама - је
дан низ Стратилата са сваке стране, - као да јс 
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у ствари број портрета моћних људи, који су тим 
начином себи створили трајне споменике; свака 
од тих слика носи обиљежије личног карактера 
- а одела и оружје је у сваког другачије и ра
зликује ес од свих што сам онда видео. Сретан 
успехом сам их све пресликао масним бојама." 

* 
Исповедне успомене Паје Јовановића у пи

сму, управо скица за летопис о слици, када ука

зују на порекло и коришћене узоре, демантују 

дугогодишњи назив композиције и пружају ра
зумљива образложења. Свечаност крунисања, 
обред везан искључиво за унутрашњост цркве, 
лишио би слику природне, дневне светлости, су

зио могућности р1пмичног плана и складног та

ласања мноштва разноврсних фигура. Монумен

тално замишљеној /и оствареној/ панорами од
говарала је церемонија обнародовања законика 
"на отвореном пољу пред црквом показујући вој
ну и политичку снагу Младог Царства." Симбо
лично испољена сећања на величину српског 

средњовековног царства на слици, савршено су 

одговарала амбицијама обновљене Краљевине 
Србије приликом Светске из..,1ожбс на париском 
тлу у години на додиру два века. 

Дуго скриван, апокрифни назив слике, вре
менски обзнањен по принципима архивске 
грађе, једнодушно је прихваћен средином века, 
са изменом која јс термин латинског порекла 
/прокламација/, прилагодила духу српског језика 
/проглашсње/;25 временом, поједини аутори вра
тили су се првобитном називу.њ 

Пола века знана под именом Крунисање ца
ра Ду~.џана, сликаревим признањем преимено
вана у Проiла!Ј}ење ду'У!ановоi законика, зна

менита композиција Паје Јовановића отпорно 
влада својим свестраним врлинама због којих 
је одувек предмет пажње и ревносног преи
спитивања. Двојако име, не ретко код умет

ничких дела, не одузима слици изворну при

влачност, не лишава је метафизичке моћи да 

са лакоћом премости векове и својом ликов
ном илузијом зађе у прошлост српског средњо

вековног царства. 



1. Паја Јовановић, Крунисање цара Дуtgана - Проiла1Џење Душановоi законика, 1899/1900, уље на шtатну, 390 " 500 
цм, сигн: д. д. П Јовановић ,1Ъиритща/, вл. Народни музеј, Београд. 

Fig. 1- Раја Jovanovic, Crow11u1g of the Czar DиЈа11 - Proclamation of Dz&a11 :r СШ of Lov.'S, 1899/1900, oil on can~-as, 390" 500 
cm, sign: d. d. Р. Jovanovic (Cyrillic), owncrsllip: National Museum, Вelgrade. 

2 Раја Jovanovic, Крунисшы цара Дуtgана - Проiла1Џење Дуtgановоi законика, после 1900, уље на матну, 126 " 190 
см, сиги: д. д. П Јовановић /tmpJ, в. Музеј града Београда - Легат Паје Јовановића. 

Fig. 2- Раја Jovanovic, Crowningof the Cz.ar DuJan-Proclamationod DuJan:r Codeof Lows, after 1900, oil оо canvas, 126" 190 
cm, sign: d. d .. Р. Jovanovic (Cyrillic), ownership: Вelgrade City Museum- Legacy of Раја Jovanovic. 
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3. Паја Јовановић, Кр;нисање цара Дуц/{1}/(Ј - ПРf!iМЦЈење Дуrџановоi эаконШUl, око 1900, уље на матну, 56 " 90 
см, сиrя: д. д. Р. Jovanow1ch, в.л. Галерија Мапще српске, Нови Сад. 

Fig. 3- Раја Jovanovic, Crow11ing of the Сшr DuJa11- Proclamati011 of DuJa11 :S Code of Laws, around 1900, oil on canvas, 56" 90 
cm, sign: d. d. Р. Jovanovic (Latin characters), ownership: Glaerija Matice Srpske, Novi Sad. 
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4. Факсимил рух:оnиса Паје Јовановића, Мемоари JII, 
стр. 7. /Чува се у Музеју града Београда - Легат Паје 

Јовановића/ . 

Fig. 4. - Facsimile of handwriting of Раја Jovanovic, 
Memoirs ПЈ, page 7 (Preserved in the lkl~de City Museum -

Legasy о( Раја JovanoVJC). 
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ИЗВОРИ О ИМЕНУ И ПОРЕКЛУ JF,DJIE СЛИКЕ ЛNЕ ЈОВАНОВИЋА 

НАПОМЕНЕ: 

1 Србија је проглашена за краљевину у време Милана 
Обреновића, 22. фебруара 1882. год11не, тако да на Свет
ској изложби у Паризу 1900. слави своје пунолетство. 

1 Уп.: Л. Трифуновић, Срйско слих.арсШво 1900-1950, 
Београд 1973, 44~9; Л. Трифуновић, Умеiiiници чланови 
САНУ, Београд 1980, 499-517; Б. Душковић, Србија на 
Cвeiiicкoj изла»сби у Паризу 1900, Београд 1995, ~/ка
талог Етнографског музеја, Београд/. 

3 Z. Maпevic, Srpsko arbl1ek111ra 1900-1970, Београд 1972, 
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4 Излаrали су Марко Мурат, Ђорђе Крстић, Леон Ко
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вић и др. В: Л. Трифуновић, Умеiiiници чланови CAllY, 
500-501. 

s. Ilепубликована Библиоiрафија срйси умеiiiносШи 
mr Соње Богдановић о Светској изложби у Паризу 1900, 
садржи више десетина одредниuа и чува се у фондовима 
Института за историју уметности Филозофског факултета 
у БеогрС!Д}'. 

6 Б. Николајевић, Срйска yмeiiiнociii на йариској 
изложби, Бранково коло 8-10, 12, Сремски Карловци 
1900, 248-253, 280-284, 310-312, 372-375 trекст је 
завршен 17. марта 1900/, прештампан у Л. Трифуновиl\, 
Срйска ликовна криiiiика, Београд 1967, 161-173. 

7 Овај податак исправља досадашња уверења да је 
српска Влада наручила слику од Паје Јовановића; 
нажалост, слихарева понуда не лежи уз овде коришћену 

архивску грађу. 
8 Наведена год11на је исправна ако се подразумева ви

зантијска хронологија, где године почињу са 1. септем
бром. Б.: V. Grimel, Traite d'etudes b1rza111i11es /, La cl1ro110/ogie, 
Парис 1958, 261. Иначе "по црквеним обредима и визан
тијском церемонијалу, Душан је крунисан царском круном 
у Скопљу на Ускрс 16. априла 1346." Ун.: М. Благојевић, 
Идеја и ciiiвapнociii Луч.1анове царевине, Исiuорија срйскоi 
народа !, Београд1981, 527. 

9 Службеник српске Владе, једно време заступник 
шефа пропаганде у Министарству иностраних дела, Све
толик Јакшић, можда и због овог геста напустио држав
ну _?ЈУЈ!:'бу и 1902. покренуо дневне новине под именом 
Шшамиа, демократски лист за политику, новости, при
вреду, војску и књижевност, који је излазио до 1914. го
дине. 

'1-4 Паја Јовановић је том приликом понео Tlfl)'лy Of
ficier d'Academie. Ун. Д. Медаковић, Паја Јовановић, 
Срйски сликари XV/11-XX века. Нови Сад 1969, 345; Р. Ан
тић, нав. дело, 36. 

10 Го1U1Не 1892, из Велике школе /Капетан-Мишино 
здање, данас Универзитет у Београду/, Народни музеј је 
пресељен у суседну зrраду, доцније срушену радИ изград
ње данашњег Филолошког фаt..')'лтета. 

11 Д. Тошић, Ј}iословенске умеiiiничкt излажбе 1904-
1927, Београд 1983, 38-60. 

12 Н. Симић, Балканска излаж:ба у Лондону 1907. iо
дине, Пeiiiap Убавкић 185G-1910, Београд 1989, 334-342. 

13 В: Л. Трифуновић, Умеiiiн1щ11 чланови САНУ, Бео
град 1980, 508-509. 

14 В: Р. Антић, Паја Јовановић, Београд 1970, 125-133 
/прилог сликаревој библиографији са 355 јединица/. 

15 Б. Поповић, Ј !ач.1е умейiничке йрилих.е. - Крунисање 
Цара Л}'Ц}ана у Скойљу, слика Паје Јовановића"., Српски 
књижевни гласник 1!, Београд 1901, 224-227. 

16 Мемоари l/l, 7. Мемоари се чувају у Музеју града 
Београда. 

17 Композиција је насликана у више реплика ра
зличитог формата знатно мањих од првобитне. У овом 
случају реч Је о примерку, насликаном крајем 1925. и 
почетком 1926. године, а рађеном по поруuбини из Аме
рике. Уп.: Н. Кусовац, Паја Јовановић. Слих.е велих.оi фop
мaiiia, Београд 1979, 38 /Каталог Народног музеја, Бео
град/. 

IR 11. Кусовац, нав. дело, 38. 
19 П Стевчић, Паја Јовановић о својој слици ПЈЮ

iлач.1ење Луч.юновоi законих.а, Летопис Матице српске 383, 
Нови Сад 1959, 278-289. 

20 Уочи изложбе, 1898. године, Стојан Новаковић 
/1842-1915/ објавио је Законик Ciiieфaнa Дуч.tана, цара 
срйскоi 1349. и 1354. /друго издање/. 

21 Претпоставља се да је крунисање обављено у скоп
ској катедралној цркви Свете Богородице Тројеручице ко
ја није очувана. В: Г. Бабић Ћорђевиl\, Класицизам доба 
Палеолоiа у срйској yмeiiiнocWu, Иciiiopuja срйскоi народа 
/, Београд 1981, 481. 

21 Законик је обзнањен на ,,државном сабору у Скоп
љу 21. маја 1349, у присуству патријарха и црквених ве
ликодостојника и све властеле«. Уп.: М. Благојевић, нав. 
Шо, 544-545. 

1Ј Палман Теутоникус, командант Душанове царске 
гарде. Студија његовог лика и фиrуре у стојећем ставу, 
чува се уз остале детаље композиције у Легату Паје Јо
вановића. Уп.: Р. Антић, нав. дело, 162. 

2• Фанијон је украсна заставица. Прилика је да mr 
Мирјани Глигоријевић Максимовић захвалим на колеги
јалној солидарности, труду и саветима код разрешења по
јединих појмова и проблема везаних за византијску и 
српску историју. 

2S Уп.: В Петровић, Излаж:ба слШ«l Уроц_1а Предића 
и Паје Јовановића, Београд 1949, 13-14 /каталог Умет
ничког музеја/; М. Стевановић, Излаж:ба слика Yporga 
Предића Паје Јовановића, Југославија - СССР, Београд, 
1949, 32; Z.S. /ими'N, Dveiz/olhe11Ume111ickomm11zejии8eo
~rad14 Ume111os1 l, Београд 1949, 13-14; D. Medakovic,Dve 
1zlofhe11Umemickomm1rzej11и8eograd14 Umetnost 2, Београд 
1950, 73-75; П Њсић, Паја Јовановић, Рад војвођанских 
музеја 8, Нови Сад 1959, 147-157; M.KolariЏovanovicPa
ja, Enciklopcdija likovnih umetnosti 3, Zagreb MCMLXIV, 94; 
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Р. Антић, Паја Јовановић, Београд 1970, 18; Л. Трифу
новић, Срйски умеiiiници ХЈХ века. Академици, Београд 
1968, 9, 49; N. Kusovac,Paja Jovanovic, Београд 1976 /ка
талог Галерије "Моша Пијаде"; Н. Симић, Пeiilap Убав
кић 1850-1910, Беогрзд 1989, 305. М. Рогић, Пејзажно 

с11икарсii1во Паје Јовановића, Освит 7-8, Лесковац, 1992, 
178-192. 

26 Л. Трифуновић, Срйско C/IШrApciilвo 1900-1950, 15; 
Н. Кусояац, Паја Јованов1uL С11ике великоi формаШа Бео
град 1979, 34-38. 

SOURCES FOR 11IE NАМЕ AND ORIGIN OF А PAINТING ВУ РАЈА JOV ANOVIC 

Dragutin Tosic 

At the end of the nineteenth century the Kingdom of 
Serbia took part in the \Vorld ExhiЬition in Paris ш 1900. 
For the newly re-cstaЫished Кingdom it was а valuaЫe oc
casion to present to international puЫic its politica\ amb1-
Lions and state sovereingnity, economic power, cultural he
ritage and art characteristics. For this purpose а pavilion 
was erected on Frcncn ground according to the plans of 
Arch Milan Kapetanovic in Serblan-Byzantine style. ln thc 
pavilion wcre displayed objects of exhiЬit character, while 
the works of SerЬian sculptors and painters where displa
yed at Grand Palais. 

Тhе attention of cosmopolitan puЫic directed to the 
exhibltion was equa1 to its name and manysided importance. 
In а similar way was recorded the participation of the Кin
gdom in the mother country. Daily newspapcrs :щd peri
odicals reported in details on preparations and participaton 
of SerЬia in the exhibltion in Paris and the multitude of va
rious data have Ьееn prcserved in the funds of the Archives 
of Serbla. А set of documents on this subjcct deals with the 
correspondence of Serbian ministries concerning the partici-
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pation of Раја Jovano~;t in the exhiЬition w11h his painting 
Crow11i11g of tlie Czar DuJa11 or, as it was stated latcr, Procla
matio11 о/ D11Ja11's Code of lд111s. 

Beside archival documents, this paper шclud.:s the stu
dies of Bogdan Popovic concerning this painting, summary 
from the memoirs of Раја Jovanovic and а part of his aru;wcr 
to а letter in which thc explanation was rcquircd as to the 
correct name of this historical composition. On the basis of 
the painter's reply and detailed explanation, the motiI on the 
painting is Proc!ama1ion of DиS011 's Code of Laws, which was 
unanimously accepted in scholarly papers on the painter and 
his word after 1948. 

Half а century known as the Cro1vning of Ilie Сшr DиSan, 
through the painter's explanation re-namcd in the long year 
apocryphal Ьу Раја Jovanovic persistently dominates Ьу its ma
ny-sided values, Ьecause of which 11 always represcnted а suЬ
ject of attention and constant re-examination. DouЫe title does 
not dcprive it of its metapysical powcr to bridge easily the cen
turies and Ьу its artistic illusion to enter tnlo past of SerЬian 
mcdieval empire with reliaЬility 01· а calm witness. 


