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СУДБИНА ДВА РЕЉЕФА ЋОРЋА ЈОВАНОВИЋА

Ha Ilpnoj југослопенској уметничкој 
изложби1, приређеној 1904. године y Београду 
поводом прославе Стогодишњице првог 
српског усганка и крунисаља Петра I Ка- 
рађорђевића2, Ђорђе Јовамовић je изложио 
шеснаест вајарских радова: фигуре (1усдар, Вс- 
лика Србија, Ц рногорац на стражи, М ирис про- 
леМа), попрсја и бисте (Гордост, Млалост, Брап- 
ко Радичевић, Пх В. Краљ Пстар) и рељефе (Г-ђа 
Папакостопулос, М идош  Цветић, М ој отац Г. и  
l'-ђа Павловић, Иук Караџић, Ј1аза Костић, Кара- 
Ђорђс и  Kpajb llcrap, Зора Ослобођсња).

Рефел.и Кара-Ђорђе и  Краљ Пстар и Зора 
Ослобође/ha, плакета и медаљон, повод овом 
прилогу, с више разлога заслуж ују пажњу и 
иотребу да ce њихова судбина протумачи. У 
непосредним извсштајима са изложбс ломену- 
ти као дсла која треба памтити, али лиш сни 
оииса4, оба рељсфа су, мсђутим, због својих не- 
сумњивих вредности били иредмст откупа5; 
сврхе y које су поводом Стогодишњицс устан- 
ка и церсмоније круписа»ва употрсбјБеии, 
савршено указују на њихове ликовнс врлимс.

Плакета Кара-Ђорђс и  Kpajb Петар (47,5 х 
39 cm), правоугаоиог облика6, по ободу 
украшена местимично укрш теним тракама и 
стилизованим биљним орнаментом y духу се- 
цесије, с врха носи верзални натпис: УСПОМЕ- 
IIA ILA СТОГОДИШЊИЦУ УСТАНКА. У дну, 
лсво и дссно, заокружсне су годинс јубилсја: 
1804 и 1904. Између њих, двоглави орао 
раширсних крила носи ш тит са крстом и оци- 
лима, иа лснти испод, гравирана јс породична 
девиза Карађорђевића: SPES МШ1 PRIMA 
DEIJS (Бог ми je прва нада). Над круиисаним 
темснима орла лебди ловорова грана која с дна 
повсзује ликове Карађорђа и Петра y овалу; 
љихова имена исписана су лсво и десно по обо-

ду медаљоиа. Представљсии y профилу и окре- 
нути улево, образ уз образ, па стога и траиспа- 
рситни, ликови старијег и млађсг, деде и уну- 
ка, обистињ ују својс крвмо сродсгво, духовио 
и свстовио зајсдниш тво иосвећсно истом осло- 
бодилачком цмљу. Всштином вајарске илузи- 
је, устаничка одлучмост Вожда складно ce upo- 
тсже на краља Ile ipa, y чијој ф изиоиомији до- 
зрслог ж ивотног искусгва лежс крилате идејс, 
мисли вскова, снови и јава читавог српског на- 
рода.

MeдaJboн Зора Ослобођсп>а /R = 29 cm/ 
прсдставља алегоријски призор мочетка првог 
сриског устанка.7 У дну над ловоровом граном 
je уклесамо: ЗОРА ОСЛОБОЂЕЊА 1804. Лево 
je оличеи»е Србије, ф игура жене окованс лан- 
цима, крај ibe десно, орао проиетих крила, a y 
нозадини плитко резана и налик скици, купо- 
ла сриске нркве. У средишту нредставе, 
окружси устаницима нод оружјем, Карађорђе 
y иодигнутим рукама лоси заставу и мач. Над 
jbMM, раширсних крила и уздигнуте десне ру- 
кс, лебди вила, псрсонификација слободе, која 
надзире устаничку ревиост и наговсш тава по- 
белу. Обе жснске фигуре, окована Србија и ви- 
ла с победоносним 3HaMcibeM, несумњиво ду- 
гују своје порекло (и свој изглед) ликовима 
жсна са Споменика косовским јунацима, стари- 
јем Јовановићсвом делу. Н свелику рељефну 
композицију, склалне перспективс, разиграну 
мноштвом фигура, распричану симболиком и 
српском традицијом, обасјава сноп блеш тавих 
зрака излазећег сунца.

Свестан вредности својих рељефа и њихо- 
ве ликовне садржине прикладне прослави за 
коју су нрављени, Ђорђе Јовановић je нацрт за 
средишњи овални део плакете и решење за мс- 
даљон y целини употребио (спојио) за израду
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1. -  К ара-Ђ орђе и Kpaji, Пегар, 1904, плакета, гипс, 
47,5 х 39 cm, сигн: десио. доле: Ђ. Јовановић 

(ћирилица)
1. -  Kara-Dorde ang King Petar, 1904, plaque, plaster, 
4*7,5 h 39 cm, sing: left, down: D. Jovanovié (Cyrillic 

alphabet)

2. -  Зора Ослобођенл, 1904. медаљом. бронза, R = 29 
cm, сигн: десмо, доле: Ћ. Јоваиовић (ћнрилица)
2. -  The Dawn o f  Liberation 1904, medallion, 

bronze, R =  29 cm. sign: right, down: D. Jovanovié 
(Cyrillic alphabet)

4 -  Јубиларна марка c представом медал.она Зора 
ОслобођсиА. 1904.

4. -  Jubilee postage stamp with the representation of the 
medallion ihe Dawn o f  Liberation, 1904.

3. -  Јубиларна марка c ликовнма Карађорђе и Крал^ 
Пстра, 1904

3. -  Jubilee postage stamp with the portraits of Karadordc 
and King Petar, 1904

5. -  Рел,ефни гипсани модел за израду калупа за 
марку с ликовима Карађорђа и Кралл Петра, 1904, 
225,2 х 38 cm, сигн: десно, доле: Ђ. Јовановић 1904 
(ћирилица), власништво Галерије Матицс српске
5. -  Plaster model in relief for the mold of the postage 
stamp with the portraits of Karadorde and King Petar, 

1904. 25,2 h 38 cm, sign: right, down: D. Jovanovié, 1904 
(Cyrillic alphabet), owned by the Gallery of the Matica 

Srpska



СУДБИНА ДВА РЕЉЕФА ЂОРћА ЈОВАНОВ11ЋА

медале. Ibcii аверс чиие описаии ликовн Ка- 
рађорђа иП етра I Карађорђевића са илакстс. На 
рсвсрсу јс сцена с мелаљона Зора Ослобођсња, 
y левом делу, као пандан окованој ф игури с 
десна, допуњепа нрсдставом Србијс из 1904. го- 
диме, која "наслољена на топ, мирио и досто- 
јамствеио очекујс булућност; морсд њеиих но- 
гу су атрибути наукс, уметиости и кул гурс, a 
иза ње јс Српски Крал>свски Двор”. . Са овак- 
вим рсшсњсм, на моссбпо расписаиом конкур- 
су за израду споменичке медал»с, иамсљспс 
свим учесницима Првс југословенске умет- 
ничке изложбе, Ђорђе Јоваповић je награђен 
трећом, словспачки вајар Светослав Перуци 
другом, a хрватски кимар Роберт Фрамгсш Ми- 
хановић првом наградом.9

Одлукс копкурснс комисије y којима ce па- 
зиру усиљснс потребе за равпотсжом и симе- 
тријом y признањима мсђу уметницима појс- 
диних народа и слуте вечитс могубпе варке ма 
уштрб стваралашатва, нису утицалс на зами- 
сли Поиггс Крад.евиие Србије. Доследна свом 
нзбору, српска лржавна маркариииа преузима 
ликовна pcuieiba нлаксте и медад.оиа за штам- 
naibc двс јубмларнс моштамске врсдности, ио- 
свсћспс стогодишњини устаика и круиисању 
Петра I Карађорђевића. *’ Обе маркс, истог 
облика и всличиис (2,5 х 3,5 cm), изузев сре- 
лишњих мотива y оваду, подударио су рсшенс 
и распоредом гскста и стилизованим украсом. 
У врху обе маркс јс натпис: КРАЈБЕВИПА 
СРБИЈА, лево y лну датс су новчанс вредности, 
лссио јс верзални патпис: IIOIIITA. Б и ј б н и  ор- 
иамснт с преилстом окружује и украшава го- 
лине јубилеја: 1804. и 1904. У средишту марака, 
над двоглавим орлом развијсних крила са 
српским грбом, крстом и оцилима, дсвнзом Ка- 
рађорђсвићаSPlïS MIIII PRIMA DEUS иа трацм, 
почивају рсљсфпе прсдставс с плакете и меда- 
jboua. Па старијој, ликови Kapahopha и Kpajba 
Петра, на млађој je ciiciia устанка с медалона 
Зсра Ослобођсн,а. На лоњој маргини кол обе 
марке, између ликовмих представа и ивичног 
зупчања, отиспут јс с лсвс cipaiic ћирилички 
потпис аутора нацрга: Ћ. Јоваиовић; дссио јс 
сигнатура гравсра: Е. Mouchon.11 Марка с ј ш к о - 
вима Карађор1]а и Крал>а Пстра, смигована y 
тиражу ол неколико милиоиа примсрака, чува 
сс y иет бојепих врста (зелсна, првена, ирпено- 
јорговаиаста, плава, смсђа) и олговарајућим

новчаним врсдностима од пст, лссст, пстиаест, 
двадссстпет и педссет пара. Марка с нрсдста- 
вом Зора Ослобођспуа, зиатно мањег тиража, 
штампана y три боје (жутос.међа, смарагднозс* 
лсна, љубичаста), цсњепа je, прсма наведеним 
бојама на јсдан, три и пет дииара. Обс маркс, 
рађеке патањ см, глатком и прозирном папиру,

1
са линијским  зумчаљем 11 - ,  чине серију ол

осам врста.12
М сдалон Зора Ослобођсња и илакета Кара- 

Ђорђс и  Краљ Иетар, рељефие усмомене lia 
српску устаничку прош лост и лржавне 
свечаности којима јс она достојно обележела, 
лрагоцена су документа срмског ликовног 
стваралаштва. У мсвесслој судбини српскс 
скулптуре, која je готово ио;иедпако трагичио 
распоређена и на вајаре и њихова пострадала 
дела, a мротеже ce на читаву сриску уметпост 
y свим временима, два рел>ефа ce срчано олу- 
пиру проиалању, спассни за вечмост својом 
ноштанском умножепошћу. ГБихова примена 
y обликоваљ у спомепичкс медаљс и за штам- 
naibc јубиларннх марака, служе и као извори 
за разумевање угледа и тумачењ е уметничких 
врлииа Ђорђа Јовановића. Један олродоначсл- 
ника српске уметиости повијегдоба и гласник 
модернс, вајар завидне радиности и педагог, 
покретач ликовиог живота и оснивач раних 
уметничких удружеља, Bophe Јоваповић je, 
разиоврсном уиоф ебом  истоветиих ликовних 
peiiiciba, за различите сврхе y оквиру свечаног 
повода, остварио својеврспу луцидну игру на- 
лахнутог еха и преиознатљивог ритма. Налик 
олразима y огледалу, плакета и медаља, поре- 
клом из јсдне лозе и посебно лредставЈБене на 
изложби, уједињене су споменичком медал»ом 
y целину, да ce коиачпо укаж у на двема 
поштанским маркама којс чине једиу филате- 
листичку серију.

Прикладне свечаиим приликама за које су 
начињене, плакста, медаљон, споменичка ме- 
лaJba и две ноштанске марке, образују особит 
и јединствеп циклус y разуђеном ствара- 
лаштву Tiopha Јоваиовића. Својим ликовним 
вредностима, опи су ipajtia сведочанства и 
свог времсиа и ломета сриске уметности на 
почетку двадесетог века.
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ДРАГУТ1 III ТОШ1ПН

H A П O M E H E

'Одржана je од 6/18/. септембра до 6/18/. октобра 
1904. године y просторијама на другом спрату Капе- 
тан-Мишиног здаил. Учествовало јс око стотииу 
српских, хрватских, словеначких и бугарских уметни- 
ка, a било je изложено више стотина умстничкнх дела. 
R: Д. Тошић, Југословси скс  ум ст и ч к с  изложбс 1904-
1927, Београд 1983, 38-60.

‘М. Цар, П осле био/ радскс слане, Босанска Вила 
23-24, Сарајсво 1904,419-421; Рагко с Косова, Ииоград- 
ске снсчаиости, Босанска Вила 23-24, Сарајево 1904, 
421—426; М. Васић, Југословенска Умел/ичка Изложба, 
Српски кн.нжевми гласник 13, Пеоград 1904, 107-120.

}Катадог излож спих ум ел ш ч к и х  дсла  иа /  Ј у г о  
словсн ско ј Ум сгиичкој Изложби y  Исограду, Београд 
1904, 4; В: Д. Тошић, Учсшће Ћорђа Јовановића на 
П рво ј ју го с л о в с н с к о ј уметиичкој изложби, Го- 
дишњак града Псограда XXXVIII, Кеоград 1991. 165- 
181.

-  dis - ,  Са ју го сл о в с н с к е  у м ст и ч к с  нзложбс, Са- 
моуправа 9-11. X 1904; Ј. R. Sever, Pn-a jtigoslovenska 
umeniiSka izlolba  r Bclgradu, Ljubljanski zvon 12, 
Љубл>а||а 1904. 733.

5 OrKyiubeiiH радови  са Југословспске Умстничке 
Ичложбе, Српски ки,ижевни гласмик 13, Пеоград 1904, 
317; Краљ на издожби. Политика 20. IX 1904; Кра,гсва  
пажиа прсма Југословснској изложби, Босанска Вила 
23-24, Сарајеаво 1904, 436.

^ у в а  ce y Галерији Матиие српске y Новом Саду. 
В: Р. Кулић, Збирка вајарских ралова Г алсри је  М агице  
српскс, Пови Сад 1989, 49.

7Медал.ои je власииштво Историјског музеја 
Србије. О плакети и медал.ону види: Д. Гошић, 
Учеи/hc Ђорђа Јовиновићи на П рвој ју го сл о всн ск о ј  
ум ст и ч к о ј изложби, Годишњак града Веограда 
XXXVIII, Неоград 1992, 177.

^Разпо, Нова Искра 5, Веоград 1904. 126 
^Мсдаље са изложбс, Политика 13. X 1904.
1<)Разно, Нова Искра 9, Београд 1904, 285. 
u l>ouis Eugène Moushon (1843-1914), углсдни  

француски вајар, медал>ар и резач гема, чувем са својих 
гравира за бакрописс и поштапске марке.

12Kaia/og poSiariskih maralai jiigoslovcriskJh zanalja, 
Beograd 1991, 21. Корнстим прилику да колегиници 
Смиљи Семић захвалим иа пријатељској иажЈ^и.

Dragiitin ToSid

THE FATE OF TWO RELIEFS OF DJORDJE J O V A N O V lé

On the First Yugoslav Art Exhibition, held in Bel
grade in 1904, on the occasion of the 100 th Anniver
sary of the First Serbian Uprising and the coronation 
of Petar I Karadjordjevid, the sculptor Djordjc Jovano- 
vid displayed sixteen works; two of his reliefs Kara- 
Djordje and King Petar and the Dawn o f Liberation, a 
plaque and a medallion, deserve of many reasons that 
their fate is explained. Bccausc of their obvious artistic 
values both reliefs were interesting for purchase even 
during the exhibition. Their artistic qualities were also 
corroborated by the purpose for which they were inten
ded on the occasion of the 100th Anniversary and the 
ceremony of the coronation.

The circular representation from the plaque and 
the whole scene from the medallion were used by Djor- 
dje Jovanovid to make a commemorating medal, whose 
obverse was made up by the portraits of Karadjordjc 
and King Petar and the reverse by the scene from the 
medallion the Dawn o f Liberation. This work brought 
to the sculptor the third prize on the contest for the

design of the commemorating medal. At the same time 
the design for the plaque and medallion was used by 
ihe Post Office of the Kingdom of Serbia for the prin
ting of two jubilee stamps issued in philatelic series and 
in several millions of postage stamps.

By making variations of the same artistic design for 
various purposes within the framework of the festal 
occasion Djordjc Jovanovid created a distinguished 
fluttering play of a spirited echo and recognizable 
rhytm. Similar to the reflections in a mirror, the plaque 
and medallion -  originating in one and the same stem 
and separately presented on the exhibition -  were uni
ted by the commemorating medal in a whole to finally 
appear on two postage stamps.

Fitting into the festival occasion that they were 
made for, the plaque, medallion, medal and two postage 
stamps make a particular and unique cycle in the many- 
fold creative work of Djordje Jovanovid. By their artistic 
values they represent precious testimonies of the Serbian 
art at the beginning of the twentieth century.
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