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1<Њ. XXVII - 1980. 

АНАСТАС ЈОВАНОВИIi - АУТОР ПРВЕ СРПСКЕ МЕДАЉЕ 

Светоандрејска 'скупштина 1858. године 
збацила је с власти кнеза Александра Ка

рађорђевиhа а 'вратила кнеза Милош·а 

Обреновића. 

Кнез Милош је двадесет година живео у 

изгнанству одакле је 'одржавао везе са да

МQВИНОМ преко својих присталица које је 

имао у Србији. Они -су му припремили и 

омогуhили повратак на 1Власт управо на 

Светоандрејској ОКј'1ПШТИНИ. 

ПО угледу на европске земље, где 'се у 

XIX веку уводе медаље као оСпоменице и
сторијских догађај а или ЛИЧ'ИDСТИ, кнез 

Милош одлучује да установи медаљу којом 

би обележио за њега значај ан догађај ,СВОГ 

повратка у Србију, овеКQвеЧИQ себе 'Као 

првог 'кнеза и доделом ·ОВОГ одличја захва

лио се својим присталицама на приврже

ности. Одржавање Светоандреј ске скуп

штине узима као повод за додељиваље 

медаље. 

Тако је прва српска медаља настала по 

жељи и на личну иницијативу Милоша 

Обреновиliа. 

Кнез Милош није желео ништа да ме

ња у унутрашњој политици. Остао је стари 

аутократа који 'се у Iсве мешао, па је и 
исплату одличја, \које је -сам зажелео, сма

трао као сасвим природно - да се испла

ти из државне касе. Кнез званичним актом 

тражи од Савета иаплату 750 дуката це
сарских из државне касе за медаље и 'кр

стове: 

САВЕТУ КНЯЖЕСТВА СРБСКОГЪ.' 

Hezosa Светлост да би овекове'Ч,ила сnо
.меu иа Свет-Аnдреиску кародuу скуnштu

пу, и дenYTиpцu.м.a исте дала знак какав 
csoz блаzоволеuuя, иЗВОлuла е заnоведuтu 

те су за деnутирце zpabanCKoz реда сребрnе 
,м,едаЛЋ uачиЋuе, а за деnутuрце духовnоz 

реда злат'И.u КРСТОВН. - За исплату .м.едаля 
u крстава ОВН потребна е су.м.а од 750 ц. 

дук ., и зато се Представиuчество Кияже
еко, по 'Н..алоzу Нъzове Светлости, обраh.а 

Савету да 6tJL изводuо решити да се ова 

су.м.а па озиа'Ч,еuу потребу uзъ касе Правu

телствеuе изда. 

27 юnuя. 1859 .о д. 
У Бео.раду. 

На'Ч,алnuк Оделеuuя 

Милаu Лешя'Н..иu 

Кuяжескu Представиu'К, 

Поnе'Ч,uтељ Иностр. дtла, 

Полков'Н..uк. Кавалер 

Цв. Раuовић. 

Савет одобрава исплату одлuчја из др

жавuе касе: 

Ваша Светлостъ~ 

Представuuчество Ваше Светлости nодъ 

27. пр . .м.. ви. 3090. я.вuло е Савету, како е 
Ваша Светлостъ за овекове'Ч,еие сnо.м..ен.а 
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Св. Аuдреиске Ск:уnштиuе и за указаUЂ 

з"аке высоч. б.лаИ80.лim ВАШЕ СВЕТ ло

СТИ nре.м.а 6ывшu.м.а деnутирц·ы.м.а исте, 
1tаредu.ла да се за деnутuрце .ра!) . реда 

сребрuе .м.едалЂ, а за оие духовно? реда 
златuи крстови начuuе. 

На исnљату 08-Ы зuакова Представuuче

СТВО е зактевало и Савет одобрава 750 ду
'Ката Ц. из nравителъствеuе касе. 

Кое свое решен..иъtе честъ u.м.а ВАШОИ 

СВЕТЛОСТИ иа вuсочаuше nотвр!ЈеиЂ у 

nоuизности nодuети. 

Но 1221 
3 ю.лuя 1859 .од. 
у Бе02раду. 

Главuu 

Секретар Савета, 

Раико (uечuтко) 

Председател Савета, 

Генерал-Маuоръ, 

Стевча Мuхаuловuh 

Из докумената сазнајемо да 'су у бео
градској Типографији наручена и .писма -
повеље које ве бити додељене уз ·одличја: 

Кuяжескоu Каu~еларiuЗ 

С nuс.м.Ояъ cвou.м..ъ од 13. Ав?уста тек. 
ид. бр.: 3618. nос.лаиu 196 • • р. и 16 пр. nор. 
за uашта.м.nаuu Ои 378 ко.м.. nuса.м.а, кол су 

уз .м.едалЂ и крстове деnутирци.м.а Свето

-Аuдреuске-Скуnштuuе 1858. zод. дата, 
nри.м.ио е Иuсnекторат, о че.м.у се 01tй nрu

ложеuо.м. овде квито.м. уверава. 

Н: 2221 

9. сеnтеЈ<бра 1859. 

у Бео.раду 

Иuсnекторат 

К. Срб. Тunо.рафuе, 

Васа Берар 

К'н.яжеской. Каuцеларiu. 

87 2р. 39. пр. пар. послани съ nuс.м.о..% 

своu.м.ъ од 13. AвzycTa тек. zod., бр: 3554 за 
uашта.м.nаuu iou 58 ко.м.. nиса.м..а, коя.. су уз 

.м.еда.1Ђ и крстове деnутирци.м.а Св. Аидреu

с'Ке Скуnштuuе 1858 ?-од. дата, nрu..м.uо е 
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И'Н.шnекторатъ, о че.м.у се 0па nрu.л.оже1iО.м. 
овде квuто.м. уверава. 

Н: 2219 
9. СеnтеЈ<бра 1859. 

у Бео.раду. 

Инсnекторат 

К. Срб. Тunо.рафuе, 

Васа Берар 

По рачунима Книгопечатње Кнежевине 
Србије видимо да је 7. јуна 1859. године 
наплав.ено 87 гроша и 39 пара за 58 писа
ма уз медаље и крстове.4 

Касније, 27. јула исте године, Книгопе
чатна је наплатила 196 гроша и 16 пара за 
378 комада писама уз медаље.5 

Судеhи по тексту ових рачуна 'Вероват
но је првих 58 писама било намењено све
Illтеним лицима којима су додељени кр

стови. 

Других 378 писама намењено је било 

осталим учесницима Скупштине којима су 

додељене медаље. 

'Укупан број учесника Скупштине, по 

овим рачунима, био је 436. 

у -списку чланова Скупштине .народне 

наведено је 439 имена, тј. учес.ника ове 

Скупштине којима ве -се доделити медаље 

и крстови .б 

У Iпостојевој 

ђају наилазимо, 

јеве учесника 

скупштине.7 

литератури о овом дога

такође, на различите бро

Светоандрејске народне 

Разлике су незнатне и у укупном броју 

учесни'Юа Скупштине подаци се разилазе 

за један, односно два учесника у односу на 

тај податак који дају спискови учесника 

Скупштине .народне. 

Кнез Милош, по ранијој н·авмци и свом 

схватању улоге кнеза и власти, долази у 

-сукоб 'са либералима - интелектуалцима 

који ,су се истакли на Светоандрејској 
скупштини.8 

Кнез не заборавља да их искључи из 

списка за доделу медаље, иако су били 

учесници Скупштине и по 'Гоме, свакако, 
требало да добију одличје. 

Типографији је тајно било -наређено да 
за шесторицу учесника Скупштине ,не 

штампа писма: 



Сл. 1. Сребрnа .медаља, Народ'Њи ..и.узеј Кру- Fig. 1. Silver Medal, National Museuт Krusevac. 
шевац. 

Сл. 2. Злат'nu крст, Музеј 'lрада Беоzрада. Fig. 2. Gold cross, МUБеuт city ој Belgrade. 
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"ПредстаВ1iu'Ч.ество кnежеСКОЈ nреnору

ttye И1iшnекторату прав: ТUnО1.рафиеЈ да по 
nРUJl.оже1iО.м.ъ под -7- СnU,СКУ nаnе'Ч.ата nи

с.м.а за све деnутирце uзузu.м..ајућ.u шесто

рицу КОЯ су U1iшnекторату nриватпи.м.ъ 

nуте.м.ъ u.м.е1iова1iа. 

Фор.м..а nuс..ча nОЗ1iата е већ. U1iшnекто
рату.Нјј 

Познато је да су то били: Атанасије Ни

колиh., пом.оfiник министра у,нутрашњих 

дела; Јаков Ж'Ив'Ковиh., помоhни.к мини

стра правде; Тимотије Кнежевиh., члан 

Касационог суда; Фрањо Зах, управитељ 

Војне академије; Петар Ј'овановиh, митро

полит београдски, и Тома Вучиh-Перишиh, 

председник Оавета. 1О 

Настанак сребрне медаље и златног кр

ста као 'QПомена на Све1'оандрејску народ

ну скупштину И повратак кнеза Милоша 

ОбренавИћа у Србију 1858. године је .. вре
ме настанка првог српског одличја, 

Напоменуто је, да је по жељи кнеза до

дељена медаља и крст СВe'I'оандре}ске 

скупштине, па је то сигурно и разлог да 

нигде у званичној штампи или актима тога 

времена није забележено када је одличје 

додељено учесницима. Такође, .не по:тоји 

ни указ о установљељу ове медаље и !Крста. 

Нај-вероватније да је одличје додељено 

учеоницима с.купштине у Крагујевцу, сеп

тембра 1859, године на Малогоспојинској 

народној СКУ'пштини. Њу је 'отворио кнез 

и била је једина 'која је одржана за време 

друге владе Милоша Обреновиfi.а . l1 

Други податак који нам потврђује ову 

пре1'поставку је тај, што се сва .преписка 

између к;иеза, Савета и Типографије око 

Jllтампања и исплате писама уз медаље и 

крстове одвија у времену од јуна до авгу

ста 1859. године, Што потврђује да је од

личје припремано за доделу управо за је

сен исте године.12 

Сачуваних примерака овог одличја не
ма MHoro, или боље реh.и врло их је мало. 
За сада знамо за пет примерка сребрне 
медаље које се налазе у музеј има Србије13 

(СJl.. 1). Крстови, који су додељени свеште
ним лицима, израђени су 'Од злата iИ по

знат нам је само један сачувани примерак, 

који се чува у Музеју града Београда 14 

(сл. 2). 

Аутори медаља, у веh.ини случајева су 

анонимне личности и понекад се само зна-
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Сл. З, Гавр'uло ПоnовUћЈ шаба'Ч.'Ко- ваљевск't(. 
прота. 

Fig, З, Gavrito Popovit, head - priest ој Sabac 
and Vatjevo. 

ло за места или радионице где су оне из

рађиване. 'у случају наше прве медаље "За 
приврженост", ,К'ако се одличје додељено 

учесницима Свето андреј ске 'скупштине о
бично назива, имамо неке податке који нам 
откривају име аутора. 

'у Србским новинама од 1865 године, у 
рубрици где је објављивана захвалност за 
поклоњене предмете Народном музеју, на

илазимо на овакав податак: 

"Господин Настас Јовановuћ., управитељ 
К1-tежево1. двора nОКJl.ања .м.узеју у 'Чел.u:х:у 



Сл. 4. Василије блаzовештеuскu архи.маnдрuт. 

Fig. 4. Archimandrite VasНije. 

резане штаuце за nечатање .медаље за cnо

,ilteu свето-аuдрејске сnуnштuuе .. "1~ 

Већ ова чињеница довољна је да закљу

чимо 'ко је аутор медаље ,,3а приврже

ност". Анастас Јовановић је сачувао калуп 

З<3 отиакивање медаље и поклонио га Му

зеју шест година после израде медаље. 

Има још момената из живота и рада 

овог уметника који иду у прилог чињеници 

да је аутор медаље могао бити Анастас. 

Још у поче'Гку свога рада у штампарији 
Анастас се занимао за граверске послове. 

Резао је печате за себе, своје оараднике <3 

и званичне печате разним установама. Ин

тересовањем за ову ВРСТУ занат·ск'о-умет-

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ 

нич.кОг рада достигао је та,к,ав ниво да га 

је кнез ,ангажовао да уреже посвету ,на 

сабљи коју је поклонио барону Хердеру 

1836. године. 
Такође је урезао натпис на кандилу 'од 

Iсребра које је књегиња Љубица послала 
на дар у Русију. 

Кнежевиhима Милану и Михаилу изра

дио је печате грбовног типа у 'сребру,16 

Анастас Ј.овановиh одлази у Беч на ли

ковно школовање 1838. годиве али 'се тамо 

интересује и за уметничке занате. Интере

сује се за гравероке послове и љегово ЗIнга

жовање на раду у 'овој врсти занат,ско

-уметниЧ'ких послова ·сада је бројније и 

разнаврсније. Сарађује приликом избора 

лик-а за ОБИЛИЋеву мед,аљу и даје одгова

рајуhи цртеж за њу.'1 

Код ЈlQваНОВИЋа је наручен печат за бео

градску Гимназију 1852. гадинеУ' 
у Бечу је Анастас имао и свој атеље где 

је по наруџбини израђивао разне црквене 
предмете.!9 

Све ове чињенице дају основа за тврђе

ље да је и медаљу "За приврженост" био у 
могуh:насти да изради Анастас ЈоваНОВИЋ 

јер је занатски и уметнички ниво љеговог 

рада био веЋ проверен. 

Кнез Миљош је још од 1836. године пр а
'гиа и био задовоља.н радом овог мајостора, 

па га је на основу тога као и дугогодишњег 

:-zриј.атељсТ\ва и .привржености КУЋИ Обре

НОВИЋа, вероватно ангажовао за израду 

медаље.2О 

у .стварању ,ове врсте предмета била су 

ОД утицај а он устаљена правила приликом 

израде па је тако на аверсу медаље лик 

кнеза Милоша. Став главе, израз лица и 

одећа Iкнеза веома су 'слични цртежу Ми

лоша Обреновиhа који је Анастас ЈОБано

Биfi израдио после 1850. године.21 Без сум

ње је овај цртеж коришhен за аверс меда

ље Светоандрејске ·аКУ1Пштине. Врло добро 
обликована 'слова 'којима је изведен натпис 

на медаљи иста 'су ,као она у делима Вука 

Караџиfiа ~oJa су Ш'l\ампана у то време. 

Сам лик кнеза Милоша изведен је слаби
ј е. Очигледно да ,калуп за ливење медаље 

није био израђен на нивоу бечких занат
ских радова тога !Времена. 

Велик:а је разлика и у квалитету поје

диних примерака саме медаље. Медаља ко

ја се чува у Музеју у Крушевцу, много је 
боље изливена ОД оне која ј е у Историј-
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ском музеју Србије или у Музеју града 

Београда. Вероватно је у питању оштеhе

ње самог калупа због већег броја одлива

ка медаље. 

Златни крст, који су добила свештена 
лица, много је боље израђен. Крст је ви

зантијског типа, са траком ·од тамноплавог 

емајла уз ивице. Издужена слова постав

љена су на рељефно-мрежастој основи кр

ста. На реверсу је година одржавања Скуп

штине и крст св. Андрије који ,симболич

но повезује 'Време одржавања Светоандреј-· 

ске скупштине са ослобођењем Београда на 

дан св. Андрије 1806. године.21а 

На њему су два жига. Један у облику 

птице који је вероватно знак мајстора, али 

како тада није постојао регистар мајстора, 

то се не зна ко је у питању. Други жиг 

су слова фр и АА.22 

По свему судеhи крст је радио неки вео

ма добар бечки мај стор. 3ла'Гни крст Све

тоандрејске скупштине је права реткост и 

за сада знамо само за овај један сачувани 

примерак. 

Одличја - медаља и крст ношени су на 

'l'роугластој траци светлоплаве боје са цр-

веном пругом по ивицама.23 Да је ово од
личје ,пошено на троугластој траци сведо

че нам и Фотографије Гаврила Поповиliа 

из Баје, пр·оте шабачко-ваљевског и архи
мандрита благовештенског Василија, који 

носе овај крст на троугластој траци24 (сл. 

3 и 4). 
Анастас Јовановиh, чији је рад из обла

сти примењене уметности у ХIХ веку вео

ма цењен, графичар и сликар, први мај

стор фотографије у Србији, јавља се и као 
њреатор .нацрта за делове војних унифор

ми, амблема и ордена. 

Његов уопешан рад на гравирању који 

се одви}ао у првим годинама учења у 

штампарији у Београду и Крагујевцу на

стављен је у Бечу где је отишао на ликов

но школовање, али стваралачка радозна

лост 'Подстицала га је на развој и у области 

уметничкюг занатства. 

Наш човек у tПрвој генерацији ликовних 
стваралаца романтизма израђује и прву 

српску медаљу у 'спомен једног историјског 

догађаја. 

Раду &настаса Ј'овановиhа, који је био 
веома .богат и разноврстан, ,сада можемо до

дати и медаљу Светоандрејске скупштине. 
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565. 
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аверс 

МQИ 
св. а'Нщ). скупштина 

1858 
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за приврженост 

Х 

ДlИМенэије: 
45 Х 55 мм кова'НО злато IИ тамноплави 

емајл. 
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ANASTAS JOVANOVIC - AUTHOR OF ТНЕ FIRST SERВIAN MEDAL 

Raskovic М Неnа 

Тће Szentender Skиpsblna (a.ssembly) was 
oonvened јп 1858 and оп tbls occas.ion the 
adherents of ргЈпсе Milos ОЬгепоvЈс епаЫед 
ћјт to retJurn -to Serbia. 

Accord1ng to the pracbice prevai1ed i·n эоmе 
Ешюреаn 'countl'1ies, where Ijn ,the 19th cen'tury 
medals were .iontroduced to commemorate some 
hilStordcal evellts or ,persons, prJnce МИоs dec ided 
Ьо estab1ish ,decora,tJions tю шагk for h.im the 
Jmpor,tant event of his ooming 'back to Serbia 
and оо ргеsепt these badges of honor to his 
J!ollowers аБ а sign of gratitude for thei.r SUPPOl-t. 

17 

The Szeпteпder Slropstina \.vas а good ор
por.tuI1ity for awarding decoration, silver medals 
to laymen and gold crosses to the clergy. 

Ву order of .pr.ince МИоs the Соипсј} agreed 
to рау 750 ·duсЗits ou·t о! ·the s-tate treasury for 
58 crosses and 378 medals оо Ье presented to 436 
parrticipants о! .the Sk.upst1na. Together wlth 
these decorations dip10mas printed Јп the Pl"'int
ing House in Belgrade "\vere a1so granted. 

ТЬе begJnn,ing о! ,stг·1Юiпg si1ver medals a·nd 
gold crosses, as а сomтетоха'йоп о! the Szent
ender Skupstina and геЬuгп о! ргјпсе Мilos 
Obrenovlc to Sel-bla dn 1858 is a1so the Фimе of 
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the арреаrапсе о! the fi.rst Serbian badges of 
попог presented to those who took part Јп the 
work of the Skup.stьna wh:ich took рlасе јп 
Krag:ujevac јn September 1859 at the day of 
Ље NativHy о! the Vljrgi·n М·агу. 

These decorations have <Jl'Ot Ьееп preserved 
јп а large пumЬег. For the 'bime bei.ng we lиюw 
of fi've specimens of silver medals hou.sed јп 
the museums ~n Serbla a.nd а specimen of the 
gold cross. 

ТЬе gold cгoss wa's made in Vrien.na bear,ing 
two stamps, опе of the master and the other of 
Ље city of Vi enn-a. 

ТЬе authoГJ5 of these badges of Ьопor аге 
most frequently апопушоus, but as far as оиг 

first medal .is ј п quesbion, the .пате of the 
аиЉог lis kn'Own. It Js A.nastas J wanovic who 
preserved the mold fOT makdng medals and 
presented lit to the МuseUllТl .in 1865. Besi-de thi<; 
iПЮI1mа'ш'Оп we ha:ve data whkh concef\n th6 
life а·пС wor.k 'Of th1is ar,tis,t who tf\ied ћ:rЗ hand 
wJth success at eng·raV'bng 'in аddШоп to his 
being engaged Јп pa.intJing, photograophy, making 
desiglns for pa'rts of mil'itary 'wniforrns, emblems 
and meda,ls. 

Т,п the frl'l\St gen-eration of fione art c.reators 
о! the Rоmапtiс Movement Аюаstаs Јоуапоујс 
rs а Serib.iam med·alliIst who made the ti.rst 
Serb"ian badge 'of ћопог ,ј,п соттеmогаЫоп о! а 
historkal event. 


