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ЛИКОВИ КАРАЂОРЂА И КРАЈБА ПЕТРА НА МОНЕТИ 
КОВАНОЈ ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ УСТАНКА

Стогодишњица Првог српског устанка 1904. 
године дочекана je са прибраном пажњом бео- 
градске јавности. Научни кругови и просветне 
установе, војска и црква, грађани, уметници и 
омладина старали су ce да годишњицу народног 
устанка обележе достојним поштовањем. 
Срдачни и спонтани изрази опште солидарности 
испољили су ce тада y облику примерне одго- 
ворности средине за историјски датум.

У складу са празником, почетком септембра 
крунисан je Петар Жарађорђевић о чему сведоче 
извештаји савременика1, фотографије y штампи, 
краћи запис на филмској врпци и инсигније за 
церемонијал крунисања (круна, скиптар, плашт 
и шар), начињени по нацртима Михаила Валтро- 
вића.2

Разноврсном програму свечаности поводом 
стогодишњице устанка и крунисања Петра I, 
прикључена je и једна манифсстација, која je 
српски ослободилачки јубилеј прожимала југо- 
словенским карактером. Поворци свечаности 
прикључена je Прва југословенска уметнинка 
изложба.3 Приређена y просторијама Велике 
Школе с више стотина ликовних дела српских, 
хрватских, словеначких и бугарских уметника, 
изложба je предата јавности говором краља Пе- 
тра. Своје разумевање за уметнике и негован од- 
нос према стваралаштву, Краљ je испољио и 
практично: после неколико посета изложби 
одлучио ce да властитим средствима откупи

ДРАГИЦИ И  НИКОЛИ ЂУРЂЕВИЋ

више десетина радова за своју колекцију4, a на- 
длежнима препоручи оснивање ЈуГословенске 
уметничке галерије.5

Неколицина уметника, учесника изложбе, 
узвратила je, тачније, предухитрила je ову пажњу 
изложивши портрете Петра I. Према подацима 
из Каталога6 Пашко Вучетић ce y две своје слике 
бавио његовим ликом, Стева Тодоровић њего- 
вим портретом y природној величини, a Рудолф 
Валдец je начинио студију за краљев портрет, би- 
сту изведену y гипсу, доцније клесану y мермеру, 
и плакету Карађорђсвића.

Посебну пажњу приликом израде лика кра- 
л>а Петра испољио je Ђорђе Јовановић. Поред 
краљеве бисте, вајар je начинио споменицу за 
прославу стогодишњице - плакету са ликовима 
Карађорђа и Петра 1у профилу; исти рељеф по- 
служио je за израду поштанске марке емитоване 
y серији за сврхе јубилеја.7

Из непознатих разлога, међутим, Каталог ни- 
је забележио учешће двојице уметника, који су, 
такође, изложили дела надахнута Петром Ка- 
рађорђевићем. Реч je о композицији Петар 
Мркоњић y босанском уапанку y 3acjedu Спире 
Боцарића8 и медаљи с краљевим ликом, делом 
кнеза Божидара Карађорђевића.9

Поред наведених уметничких дела, поводом 
стогодишњице устанка и крунисања Петра I Ка- 
рађорђевића емитован je сребрни споменички 
новац y вредности од пет динара. Кована почет*
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1. Карађорђе и Крал> Иетар, 1904, сребро, R=37 
mm, аверс, вл. Теодора Илић, Београд.

1. Karadorde and King Petar, 1904, silver, R=37 mm, 
obverse, in possession of Teodor Ilic, Belgrade.

2. Грб Краљевине, Србије, рсверс 

2. Coat of arms of the Kingdom of Serbia, reverse.

kom 1904. године y Бечу y две стотине хиљада 
примерака, монета je, y непознатом тиражу об- 
новљена 1915, током Првог светског рата, и као

званично средство плаћања служила до 1932. го- 
дине.10

Тежине 25 грама (90% сребро, 10% бакар), 
монета je пречника 37 милиметара. На аверсу 
новчанице, читан с лева, полукружни текст гла- 
си: ПЕТАР I. КАРА-ЂОРЂЕ; y средишту су њи- 
хови ликови y профилу, десно Вожд, лево, y це- 
лини лик Краља. Испод Петровог портрета je 
сигнатура аутора: Schwartz.11

Транспарентни, образ уз образ, старији и 
млађи лик обистињују своје крвно сродство и ду- 
ховно заједништво. Устаничка одлучност Вожда 
складно ce преноси на његовог унука, y чијој 
физиономији дозрелог животног искуства леже 
крилате идеје, мисли векова и обистињени снови 
читавог српског народа. Ликовно решење ревер- 
са монете стилизовано je y духу свечаности за 
коју je кована. У врху, између година 1804. и 
1904. (Сл. 50) лежи круна из чијег обода ниче 
и шири крила раскошна драперија прикладно 
украшеног балдахина. Заогрнут плаштом, y сре- 
дини блиста српски грб, са крстом, огњилима и 
двоглавим орлом, над којим je мања круна. У 
дну, између звездица, означсна je новчана вред- 
ност. По ободу монете гравирана je девиза y две 
варијанте.12 Један део тиража носи изреку: БсИ 
нува Србију, начело y другом гласи: Eoi Србију 
чува.13 Измена места друге и треће речи не мења 
смисао девизе, која своје порекло изводи из би- 
блијске мудрости Eoi ми je прва нада, уписане 
y грб династије Карађорђевић.

Само неколико слика и скулптура, спомени- 
ца, поштанске марке14 и сребрни новац забе- 
лежили су лик Пстра Жарађорђевића y дане ње- 
говог крунисања и прославе стогодишњице 
устанка. Лишена претеривања, искрена и неу- 
сиљена пажња јавности посвећена Петру I, дра- 
гоцено je свсдочанство његовој честитој нарави 
и духовној врлини. Нико пре a ни после њсга 
није с толико разумевања бдео над отаџбином 
и делио судбину свога народа, с толико природ- 
не скромности носио круну и ненаметљиво вла- 
дао, с толико одрицања и мудрости испољио сво- 
је хришћанско милосрђе и хуманизам православ- 
ља. Припадност изворним начелима демократије, 
што му ce одувек приписује с разлогом, недово- 
љан je атрибут да исцпри и објасни племенитост
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Краља, a пре свега човека за сва времена. Уста* 
нички и ослободилачки подвизи, изгнаничко 
мучеништво за живота и после смрти Краља,

творе ореол над житијем и ликом Петра I Ка- 
рађорђевића; календар Српске православне 
цркве може да бира његов датум.
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PORTRAITS OF KARADORDE AND KING PETAR ON COINS MINT ON THE OCCASION OF THE 
HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE FIRST RISING

Dragutin Tosic

The hundredth anniversary of the First Serbian 
Rising, when the coronation of King Petar I Ka- 
radordevié took place, was celebrated in 1904 as the 
most important state festivity. A multitude of mani
festations occured and a sériés of lasting memorial 
marks were made. One of them are silver coins of fi- 
ve dinars. On the obverse of the coin there are por
traits in profile: Karadorde, the leader in the First

Serbian Rising and Petar I Karadordevié, his grandchild and 
Serbian king. The reverse of the coin is dominated by the 
crown with baldachin in which shines the Serbian coat of 
arms, with cross, strikes-a-light and a double eagle. Beside 
its cultural historical importance and numismatic value, the 
silver memorial coin, by the skillful stylization of the obverse 
and reverse, possesses noticeable pictorial characteristics as 
well.
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