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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЗО РИ ЦА ХА ЏИЋ

„СА ИСТИН СКИМ ПО ШТО ВА ЊЕМ” –  
ПРЕ ПИ СКА МИ ЛА НА КА ША НИ НА И  

КНЕ ЗА ПА ВЛА КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

125 го ди на од ро ђе ња Ми ла на Ка ша ни на

Од де тињ ства, кроз сав жи вот, све га ми ма ло би ло, – ма ло 
про сто ра и вре ме на, ма ло љу ба ви и ра до сти, ма ло зна ња, гле да ња, 
слу ша ња, ма ло осе ћа ња си гур но сти на зе мљи и ма ло ве ре у жи вот 
на оном све ту. Шта све ни сам ра дио! Во дио др жав не уста но ве, 
уре ђи вао ча со пи се, ор га ни зо вао из ло жбе, пре да вао по му зеј ским 
и уни вер зи тет ским дво ра на ма, др жао збо ро ве по се ли ма. И шта 
све ни сам пи сао! При по вет ке, ро ма не, есе је, пу то пи се, сту ди је, 
кри ти ке, члан ке, ен ци кло пе диј ске бе ле шке, мо но гра фи је, у не во љи 
и пре во дио, и оно што сам во лео и оно што ни сам. Где ме ни је било! 
У си ро тињ ским по дру ми ма и кра љев ским дво ро ви ма, у осве тље ним 
ка те дра ла ма и су мрач ним ће ли ја ма, пу ту ју ћи по све ту бро до ви ма, 
во зо ви ма, ау то мо би ли ма, ави о ни ма, од Един бур га до Ати не и од Вар
ша ве до Мон тре а ла. Да ли сам до бро ра дио? Да се ни сам, слич но 
рав ни ци, су ви ше ра ши рио, пре ви ше об у хва тао, пре ви со ко гле дао?

На вод ко јим за по чи њем овај текст пре у зет је из књи ге Ми
ла на Ка ша ни на Слу чај на от кри ћа. На рав но, ни ма ло слу чај но. 
На пи са на пред крај жи во та, ова књи га све тло сти и пре и спи ти ва
ња, му дрих ре флек си ја, на ста ја ла у пре пле ти ма пу то пи сних и 
ау то би о граф ских па са жа, је сте књи га на чи јим стра ни ца ма не 
пре о вла да ва гор чи на. А мо гло је и та ко да бу де, јер је Ка ша нин 
имао раз ло ге да, по сма тра ју ћи жи вот ко ји је про те као, бу де го рак 
и не за до во љан. Пре ци зно сти ра ди, ми слим пр вен стве но на вре ме 
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по сле Дру гог свет ског ра та и не ми лост у ко ју је, због са рад ње са 
кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем, био гру бо од гур нут. У не ко ли ко 
на ве де них ре че ни ца из овог по зног пре и спи ти ва ња го то во да је 
стао чи тав је дан жи вот.

Ма ти ца срп ска ће об ја ви ти три књи ге пре пи ске Ми ла на Ка ша
ни на под на сло вом Пи сма, су сре ти, тра го ви.1 У овим књи га ма 
ће се, по ред пи са ма по хра ње них у Ма ти ци срп ској, на ћи и пи сма 
ко ја се чу ва ју у дру гим ин сти ту ци ја ма, као и у при ват ном вла сни
штву. На и ме, го спо ђа Ма ри на Бо јић је по кло ни ла ру ко пи се сво га 
оца Ми ла на Ка ша ни на Ма ти ци, уз до го вор да се у Ру ко пи сном 
оде ље њу осну је Лич ни фонд Ми ла на Ка ша ни на и, уз ње го ву пре
пи ску, да се об ја ви још је дан број књи га на ста лих при ре ђи ва њем 
за штам пу по кло ње них ру ко пи са. На осни ва њу Лич ног фон да 
„Ми лан Ка ша нин (1895–1981)” ра ди др Иси до ра По по вић. 

Пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 
ко ја је овом при ли ком пред чи та о ци ма са др жи три де сет и два Ка
ша ни но ва пи сма. Са чу ва на су три пи сма кне за Па вла, од ко јих је 
јед но – при год но и по зна то – штам па но у пр вом бро ју Умет нич ког 
пре гле да 1937. го ди не. Ори ги нал тог пи сма да нас се на ла зи у Ру
ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Два пи сма кне за Па вла Ми ла
ну Ка ша ни ну у по се ду су го спо ди на Ни ко ле Ка ша ни на, ко ји се у 
овој пре пи сци и спо ми ње.2 Је дан део пи са ма, ка ко сам већ на ве ла, 
по кло ни ла је го спо ђа Бо јић Ма ти ци срп ској.3 Оста ла пи са ма из 
ове пре пи ске чу ва ју се у Ар хи ву Ју го сла ви је.4 

Не спор но је да је пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла 
Ка ра ђор ђе ви ћа не до вољ но ис ко ри шће на у струч ној ли те ра ту ри, 
иа ко се ука зу је као ва жна и зна чај на за про у ча ва ње исто ри је кул
тур ног жи во та Ср ба у пе ри о ду из ме ђу два ра та. Но, пре не го што 

1 На слов је, ни ма ло слу чај но, у до слу ху са књи гом Ми ла на Ка ша ни на Су
сре ти и пи сма. У трок њиж ју ко је ће иза ћи у из да њу Ма ти це срп ске би ће штам
па на и нео бја вље на се ћа ња Ми ла на Ка ша ни на на лич но сти са ко ји ма је во дио 
пре пи ску. Ови ме мо ар ски за пи си би ће сво је вр стан пи шчев увод ник у чи та ње 
епи сто лар не гра ђе.

2 Ова пи сма су ске ни ра на и ти ске но ви се, одо бре њем го спо ди на Ни ко ле 
Ка ша ни на, чу ва ју у окви ру Лич ног фон да „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у Ру
ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. 

3 Чи та о ци би тре ба ло да има ју у ви ду да је, у слу ча ју пи са ма са чу ва них 
у по ро ди ци Ми ла на Ка ша ни на, реч о кон цеп ти ма, а не о њи хо вој ко нач ној вер
зи ји, ка ко је на гла ше но у на по ме ни уз пи смо. Кон цеп ти су че сто пре цр та ва ни 
Ка ша ни но вом ру ком, и због то га су не ки де ло ви те же чи тљи ви. По је ди на пи сма 
су по це па на, али су и она об ра ђе на. При ре ди ла сам их она ко ка ко су на пи са на, 
са свим скра ће ни ца ма ко је су, си гур но, у ко нач ној вер зи ји пи сма из о ста ле.

4 За хва љу ју ћи кне ги њи Је ли са ве ти Ка ра ђор ђе вић, Ар хив Ју го сла ви је 
до био је ми кро фил мо ве дра го це не оста ви не кне за Па вла ко ја се на ла зи на Уни
вер зи те ту Ко лум би ја у Њу јор ку. Ви де ти ви ше у: Ми ла дин Ми ло ше вић, „За о став
шти на кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа”, Ар хив, 1–2, 2006, 173–176.
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до не сем са чу ва не епи сто ле, нео п ход но је да се, у крат ким цр та ма, 
освр нем на са рад њу Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла Ка ра ђор ђе
ви ћа.5 За хва љу ју ћи овој са рад њи, у ме ђу рат ном пе ри о ду фор ми
ра на су два зна чај на му зе ја – Му зеј са вре ме не умет но сти и Му зеј 
кне за Па вла. Ко ли ко је не по бит на чи ње ни ца да је уче ни кнез Па вле 
био њи хов осни вач и ин спи ра тор, то ли ко је ја сно да је Ми лан Ка
ша нин био кич ма и те мељ њи хо вог фор ми ра ња и тра ја ња. Дру гим 
ре чи ма, за хва љу ју ћи за јед нич ком пре га ла штву, не по сред но пред 
Дру ги свет ски рат „Бе о град је био је дан од вид них цен та ра умет
нич ког жи во та на ју го и сто ку Евро пе”.6 

Ми лан Ка ша нин и кнез Па вле, ка ко је у јед ном пи сму на пи
са ла Иси до ра Се ку лић, спо ји ли су „две мла де и пле ме ни те енер
ги је [...] на ужа сном, пр во бит ном по слу, чи сто тво рач ком по слу да 
ов де уста не дух и сми сао и по тре ба за ле пим, и да се ску пља дра
го це ност сли кар ског и ва јар ског бла га”.7 Ак це нат у овом освр ту, 
као при ме рен увод ник за чи та ње епи сто лар не гра ђе, би ће на енер
ги ји ко ју је Ми лан Ка ша нин угра дио у на ста ја ње Му зе ја са вре ме не 
умет но сти и Му зе ја кне за Па вла. 

* * *

Као но во сад ски гим на зи ја лац, Ми лан Ка ша нин је пр ви пут 
до шао у Бе о град да би по се тио Че твр ту ју го сло вен ску умет нич ку 
из ло жбу ко ја се одр жа ва ла у згра ди Дру ге бе о град ске гим на зи је 
од 13. ма ја до 1. ју ла 1912. го ди не. На дах нут ре во лу ци о нар ним иде
ја ма то га вре ме на, ни је про пу стио да по се ти и ре дак ци ју Пи је мон
та. Овај ба рањ ски Ср бин, ју го сло вен ски ори јен ти сан у мла дим 
го ди на ма, за љу бљен у сли кар ство, књи жев ност и му зи ку, ди вио се 
им пре си о ни сти ма. Из ло жбу је отво рио краљ Алек сан дар I Ка ра
ђор ђе вић, а на њој су се мо гле ви де ти сли ке: Сте ва на Алек си ћа, 
Ива на Гро ха ра, Ива на Ме штро ви ћа, Сте ва на То до ро ви ћа, Бе те Ву
ка но вић, То ме Ро сан ди ћа, Ко сте Ми ли че ви ћа, Ле о на Ко је на, Ма
ти је Ја ме, Мир ка Рач ког, Уро ша Пре ди ћа, Ани це Зу па нец Сод ник, 
Љу бе Ба би ћа... Још увек млад и не по знат, Ка ша нин са свим си гур но 
ни је мо гао ни да на слу ти да ће са гру пом умет ни ка – чи је је ра
до ве за ди вље но по сма трао – ус по ста ви ти бли ску са рад њу. Ни је 

5 Крат ки освр ти на њи хо ву са рад њу мо гу се про чи та ти у мо но гра фи ји 
Му зеј кне за Па вла ко ју је са чи ни ла гру па ау то ра. Мо но гра фи ја је об ја вље на у 
из да њу На род ног му зе ја у Бе о гра ду 2009. го ди не.

6 Ми лан Ка ша нин, „Са ва Шу ма но вић”, Су сре ти и пи сма. Про на ђе не ства
ри. Ми сли, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2004, 149. Пи смо се 
чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске под сиг на ту ром 28.319.

7 М. Ка ша нин, „Иси до ра Се ку лић”, нав. де ло, 39. Пи смо се чу ва у Ру ко
пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске под сиг на ту ром 28.464.
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мо гао да прет по ста ви да ће по ста ти јед на од цен трал них и кључ
них лич ност у умет нич ким кру го ви ма Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Пре су дан за то био је су срет са кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем. 

Не ми слим, при том, на су срет из 1912. го ди не. При ли ком 
пр ве по се те Бе о гра ду, овај ба рањ ски Ср бин пр ви пут је ви део 
кне за Па вла. Мно го ка сни је, у сво јим још увек нео бја вље ним се
ћа њи ма, за бе ле жио је:

Су тра дан, по сле отва ра ња из ло жбе, ви део сам, у Ма ке дон ској 
ули ци, у фи ја ке ру, об у че ног у жа кет и с ци лин дром на гла ви, кнеза 
Па вла. Ни сам знао да ћу му, по сле пет на ест го ди на, би ти са рад ник 
при осни ва њу и уре ђе њу му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду.8

На кон ма ту ре у но во сад ској гим на зи ји и гол го те Пр вог свет
ског ра та, Ка ша нин је на Сор бо ни за вр шио сту ди је исто ри је умет
но сти и упо ред не књи жев но сти. Сту дент ски жи вот у Па ри зу у 
ње го вом фор ми ра њу пред ста вљао је ва жну епи зо ду – но ви свет 
ука зао се пред овим мла ди ћем. Учио је не у мор но упи ја ју ћи раз
ли чи те кул ту ре, оби ла зио му зе је, га ле ри је и цр кве, чи тао ру ску 
књи жев ност у би бли о те ка ма и се ми на ри ма, упи јао де ла По ла Кло
де ла, Ми ге ла де Уна му на, По ла Мо ра на, Мар се ла Пру ста, ди вио 
се ру ским умет ни ци ма, ба ле ту Сер ге ја Дја ги ље ва, Ане Па влов не, 
оча ра но по сма трао Ма ти со ве и Бра ко ве сли ке, тра гао за Се за но вим 
и Ре но а ро вим плат ни ма, упо знао Ла ва Ше сто ва... У Па ри зу је срео 
и сво ју Ру ски њу, Је ка та ри ну Пе тров ну Мар ти но вич – Ља љу, ко ја 
му је по ста ла су пру га, са пут ник кроз сва жи вот на ис ку ше ња. На
кон за вр ше них сту ди ја вра тио се у Бе о град, где је до био ме сто 
пи са ра пр ве кла се у Ми ни стар ству про све те, а по стао је и хо но рар
ни пре да вач исто ри је умет но сти у бе о град ској Умет нич коза нат
ској шко ли. Док тор ску те зу „Бе ла цр ква ка ран ска” за вр шио је 1926, 
а од бра нио две го ди не ка сни је код про фе со ра Вла ди ми ра Пет ко
ви ћа. Исто вре ме но, успе шно је гра дио ка ри је ру књи жев ни ка и ко вао 
ве ли ке пла но ве у ве зи са сво јим бу ду ћим ра дом на књи жев но сти.9 

Не ка ко у исто вре ме кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић, свр ше ни окс
форд ски сту дент са ди пло мом исто ри ча ра умет но сти, је ди нац 
кне за Ар се на Ка ра ђор ђе ви ћа и кне ги ње Ау ро ре Па влов не Де ми
дов, био је за о ку пљен иде јом да осну је му зеј у Бе о гра ду. На шао 
је по год но ме сто за му зеј у Ко на ку кне ги ње Љу би це. Тих го ди на 

8 На ве де ни део пре у зет је из нео бја вље ног за пи са о Бог да ну По по ви ћу 
(РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди).

9 О жи во ту Ми ла на Ка ша ни на ви де ти у књи зи Ра до ва на По по ви ћа Ари
сто крат ду ха. Жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на, штам па ној у из да њу Ма ти це 
срп ске 2016. го ди не.
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се до го дио су срет Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла. Су срет је био, 
ис по ста ви ће се, на обо стра ну ко рист и за до вољ ство. За Ка ша ни на, 
јер је до био при ли ку да по ка же сво је зна ње из исто ри је умет но сти 
и му зе о ло ги је. За кне за Па вла, јер му је у жи вот до нео од лич ног 
струч ња ка и ода ног са рад ни ка. Ми лан Ка ша нин је, нај пре, по стао 
ку стос Му зе ја са вре ме не умет но сти 1927. го ди не, а на ред не го ди не 
и ди рек тор. Ње го ва пи сма кне зу Па влу из пе ри о да док је био на 
ме сту ди рек то ра Му зе ја са вре ме не умет но сти по ка зу ју у ко ли кој 
ме ри се ан га жо вао у на бав ци и при ку пља њу сли ка, ор га ни за ци ји 
из ло жби, фор ми ра њу по став ки, тра же њу ма те ри јал не пот по ре од 
ин сти ту ци ја и при ват них ли ца... Млад и не у мо ран, за хва љу ју ћи 
кне же вом по кро ви тељ ству, че сто је пу то вао ус по ста вља ју ћи ве зе 
са нај зна чај ни јим сли ка ри ма и исто ри ча ри ма умет но сти тог вре
ме на. По ла зи ло му је за ру ком да по по вољ ни јим це на ма на ба ви 
ре пре зен та тив не сли ке за Му зеј, ко ји је још при ли ком фор ми ра ња 
био обо га ћен вред ним плат ни ма ка ко из лич не ко лек ци је кне за 
Па вла, та ко и по кло ни ма кне же вих имућ них при ја те ља.10 За хва
љу ју ћи по др шци и пи сму Фло ра на Фел са, уред ни ка ча со пи са L̓ art 
vi vant, упу ће ном фран цу ским сли ка ри ма, Ка ша нин је ус пео да 
ус по ста ви са њи ма кон такт. У сво јим се ћа њи ма на тај пе ри од на
пи сао је: 

Пи смо ни је има ло на ро чит од јек, али ми је по мо гло да бу дем 
до бро при мљен у ате ље и ма па ри ских сли ка ра и иза зо вем код њих 
и код ко лек ци о на ра и вла сни ка га ле ри ја ин те ре со ва ње за но во о сно
ва ни му зеј у на шој зе мљи. Ви јар и Де рен су по кло ни ли по је дан цр теж, 
Тер шко вич јед ну сли ку, Вла менк, Фри ес и Ван Дон ген усту пи ли 
сво је ра до ве по ни жој це ни, сам Фелс за не знат ну сво ту одво јио из 
сво је збир ке јед но га Ша га ла. Убр зо по том, с дру гих стра на, од по
зна тих ко лек ци о на ра у Па ри зу, Лон до ну и Фи рен ци, Му зеј, ко ји је 
у европ ским умет нич ким кру го ви ма до би јао на гла су због име на 
сво га осни ва ча и по кро ви те ља, при мио је на дар сли ке и та квих ве
ли ких умет ни ка ка кви су Го ген, Пи са ро и Ма тис, а од при ку пље них 
при ло га у Бе о гра ду би ли су на ба вље ни на аук ци ја ма и код про да
ва ца сли ка у Па ри зу, Мо не, Ре но ар, Де га, Ту лузЛо трек и – не могу 
их све ре ђа ти – Бо нар, Ви јар, Ди фи, Се гон зак, Утри ло, Руо. У исти 
мах, у Му зеј су ушле, по кло ње не, ком плет не збир ке сли ка са вре
ме них хо ланд ских и бел гиј ских сли ка ра, ме ђу ко ји ма су би ли Ван 
Гог и Пер ме ке. За не ких шест го ди на, пре о бра же ни бе о град ски му зеј 

10 Ви де ти ви ше у по ме ну тој мо но гра фи ји Му зеј кне за Па вла и књи зи Нила 
Бал фу ра и Се ли Ме кеј Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић: јед на за ка сне ла би о гра фи ја, 
у пре во ду Ђу ри це Кр сти ћа, об ја вље ној у Бе о гра ду 1990. го ди не.
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ус пео је да стек не нај зна чај ни ју ко лек ци ју мо дер них сли ка на ју го
и сто ку Евро пе и, чи ни се, пр ви европ ски му зеј у ко јем је из ло жен 
је дан Мон дри јан.11 

Још од вре ме на кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа по сто јао 
је леп оби чај да краљ за су му од 100.000 ди на ра от ку пи од ре ђе ни 
број сли ка и скулп ту ра за Му зеј. Ту тра ди ци ју је, ка сни је, на ста
вио и кнез на ме сник Па вле. Ка ша нин је, као ди рек тор, во дио ра
чу на о пи са њу штам пе и на сто јао да ани ми ра и имућ ни је гра ђа не 
да по кло не плат на му зе ју. Го то во све од лу ке до но сио је у са рад њи 
са кне зом Па влом, а из пре пи ске се ви ди да је о од лу ка ма са мо
стал но до не тим кне за истог тре на оба ве шта вао. 

Струч ност, истин ска пре да ност по слу и не у мор но за ла га ње 
по твр ђе но у прет ход ним го ди на ма са рад ње пре по ру чи ли су Ми
ла на Ка ша ни на за ме сто ди рек то ра Му зе ја кне за Па вла. Та ко је 
ин тен зив на са рад ња Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла на ста вље
на и при ли ком ства ра ња Кра љев ског му зе ја, за ко ји је краљ Алек
сан дар Ка ра ђор ђе вић усту пио згра ду Но вог дво ра. Рад на ње го вом 
на ста ја њу по кло пио се са уби ством кра ља Алек сан дра у Мар се љу. 
Кнез Па вле је по стао на ме сник 1934. го ди не, пре у зео је власт, што 
је исто вре ме но зна чи ло ма ње вре ме на за по све ће ност Му зе ју. Не
што пре отва ра ња, Му зеј је по нео име кне за Па вла. Фор ми ран је 
спа ја њем Хи сто риј скоумет нич ког му зе ја и Му зе ја са вре ме не 
умет но сти, а за јав ност је био отво рен у ја ну а ру 1936. го ди не. Како 
прет ход но ни је био укљу чен у по ли тич ки жи вот, кнез на ме сник 
се на јед ном об рео у те шкој и сло же ној по ли тич кој си ту а ци ји. У 
Ка ша ни но вим нео бја вље ним за пи си ма о кне зу Па влу пи ше да му 
је по сле смр ти кра ља Алек сан дра ре као: „Мо је име се ни је сме ло 
по ми ња ти по но ви на ма. Мо ја же на и ја као два очај ни ка се ди мо 
уве че. Ни ко га не зна мо.”12 Не спо ко јан и за бри нут, са свим окре нут 
во ђе њу уну тра шње и спо ља шње по ли ти ке, кнез Па вле је ма кар 
мо гао би ти ми ран ка да је о му зе ју реч. „Ма ло је по зна вао на шу зе
мљу, и ге о граф ски, и ет нич ки, и исто риј ски. Ма ло је по зна вао и 
љу де. Ни је био си гу ран у име ни ма сво јих ми ни ста ра, ни ти је знао 
мно го о њи ма. С ким је он ра дио, ра дио је с ми ни стром дво ра и 

11 М. Ка ша нин, „Са ва Шу ма но вић”, нав. де ло, 151. Уз гред, по сто ји и јед на 
анег до та у ве зи са Ша га ло вим де лом ко је се у овом на во ду по ми ње. Ка да је Ка
ша нин од Фло ра на Фе ла са ку пио Ша га ло ву сли ку за Му зеј, не ма ју ћи где да је 
у хо те лу др жи, од нео ју је у на шу ам ба са ду. Та да шњи ам ба са дор, др Ми ро слав 
Спа лај ко вић, ре као му је ка да је ви део сли ку: „Ка жи те ви ва шем Кне зу, кад бу де 
ку по вао за сво је па ре, не ка ку пу је ове глу по сти...! А не да ово но си те на шем 
на ро ду у Бе о град!”

12 Из нео бја вље них Ка ша ни но вих за пи са о кне зу Па влу (РОМС, Лич ни фонд 
„Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди).



119

пред сед ни ком вла де. У Му зе ју, чи ји је био ин спи ра тор, ни ко га 
ни је по зна вао од осо бља осим ме не ни ти се за ко га ин те ре со вао. 
Од го во ран све му био сам са мо ја, као што су слу жбе ни ци би ли 
од го вор ни ме ни.”13 Има ју ћи, да кле, пот пу но по ве ре ње у Ми ла на 
Ка ша ни на, знао је да је му зеј у си гур ним ру ка ма. Но во на ста ле 
окол но сти учи ни ле су да је ал фа и оме га Му зе ја кне за Па вла по стао 
Ми лан Ка ша нин. По кро ви тељ ство моћ ног и ис тан ча ног љу би те
ља умет но сти, кне за на ме сни ка, и да ље је на ста ви ло да олак ша ва 
ре а ли за ци је иде ја и под сти че рад ни елан. Али Ка ша нин је бри нуо о 
то ме ка ко Му зеј жи ви и пул си ра. Во дио је Му зеј кне же вог име на 
са на ме ром да од ње га по ста не „при јат на и жи ва ку ћа, у ко јој се не 
са мо сти че и бо га ти зна ње, не го и раз ви ја сен зи би ли тет, – а сен
зи би ли тет је нај струч ни ја ме ра кул ту ре јед ног дру штва.”14 Бри нуо 
се о нај сит ни јим де та љи ма, од уни фор ми за по сле них до обез бе
ђи ва ња ма те ри јал них сред ста ва за на бав ку сли ка, кон ци пи рао и 
ор га ни зо вао из ло жбе, ста рао се о рас по ре ду му зеј ских екс по на та, 
ор га ни зо вао пре да ва ња... И да ље се при да ва ла ва жност од зи ви ма 
до ма ће и ино стра не штам пе и до брим ве за ма са овим ли сто ви ма. 
Уз се бе је имао сја јан и стру чан тим за по сле них ку сто са и сви 
за јед но, као је дин стве на це ли на, до при не ли су ства ра њу мо дер ног 
му зе ја. Ди рек тор Ка ша нин је по све ће но во дио бри гу да „уну тра
шњи рад ни ме ха ни зам” Му зе ја кне за Па вла „бу де стал но у по кре
ту као ср це, као сат”.15 О раз гра на тим ак тив но сти ма Му зе ја све
до че ве ли ке из ло жбе, бо га ти ка та ло зи, пу бли ка ци је, као и ча со пис 
Умет нич ки пре глед ко ји је из ла зио од 1937. до 1941. го ди не под 
уред ни штвом Ми ла на Ка ша ни на. 

Из бо ром струч ног и ча сног ли ца за ди рек то ра Му зе ја, кнез Па
вле ни је по гре шио. Са Ка ша ни ном је де лио ве ру у пле ме ни тост за
јед нич ке кул тур не ми си је. Не ма ни ма ло по зе ни снис хо дљи во сти 
ка да у пи сму кне зу Ка ша нин на пи ше: „Ја без гра нич но ве ру јем у 
срп ски на род, у Ср би ју и Оно га ко ји их сад во ди.” Он ни ка да ни је 
за бо ра вио да је за хва љу ју ћи по кро ви тељ ству моћ ног љу би те ља умет
но сти, кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, упо знао зна чај не сли ка ре и исто
ри ча ре умет но сти то га вре ме на. И не са мо њих, го сти кне за Па вла 
из све та по ли ти ке, кул ту ре и на у ке оба ве зно су до ла зи ли у по се ту 
Му зе ју. Сли ко ви то, са ма ло ре чи, Цр њан ски је у сво јим Ем ба ха да ма 
пи шу ћи о кне зу, уз гред но по све до чио о то ме ка ко су се кне же ви 
го сти осла ња ли на Ка ша ни но во по зна ва ње исто ри је умет но сти:

13 Исто.
14 Ми лан Ка ша нин, „Шта су, и че му да нас слу же му зе ји”, Вре ме, 6, 7, 8. 

и 9. ја ну ар 1936, год. XVI, бр. 5025, 13. 
15 На вод је, по но во, из Ка ша ни но вог тек ста „Шта су, и че му да нас слу же 

му зе ји”. Ви де ти прет ход ну на по ме ну. 
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Кнез Па вле је био осе тљив на оде ло по зва них, а хла дан у оп
ште њу с љу ди ма. Ге не ра ли, ко ји су ишли у ау ди јен ци ју код ње га, 
свра ћа ли би, пр во, у Му зеј Прин ца Па вла, код ди рек то ра Му зе ја, 
Ка ша ни на. Рас пи ти ва ли би о сли ка ма и сли кар ству. Же ле ли су да 
им Ка ша нин ка же не што о то ме, да би то по ме ну ли, у раз го во ру, 
код кне за, ко ји је ва жио за знал ца умет но сти и сли кар ства. Би ла је 
то изр јад на ко ме ди ја.16

У сва ком слу ча ју, обо стра но ува жа ва ње и по што ва ње учи ни
ли су да по слов на са рад ња кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа и Ми ла на 
Ка ша ни на по ла ко пре ђе и на при ва тан фон. Ка ша ни нов тре ћи син, 
Па вле, до био је име по кне зу, а ћер ка Ма ри на до би ла је име по 
се стри кне ги ње Ол ге. Ку мо вао им је на кр ште њу кнез Па вле. 

По сто ји, ме ђу тим, и дру га стра на ме да ље. Ор га ни зо ва ње и 
во ђе ње ова квог му зе ја тра жи ло је це лог чо ве ка и ни је Ка ша ни ну 
оста вља ло про стор за књи жев но ства ра ње. Та ко ђе, не ма сум ње да 
је ње го ва бли скост са кне зом на ме сни ком иза зва ла мно го за ви сти. 
Не ки му то ни ка да ни су опро сти ли. Ко ли ко је у пред рат но вре ме 
био у по вла шће ној по зи ци ји због те са рад ње, то ли ко је по сле ра та 
по стао жр тва. У оба слу ча ја, са рад ња са кне зом Па влом му је ве
ли кој ме ри од ре ди ла и про ме ни ла жи вот. Био је у са мом цен тру 
умет нич ких де ша ва ња и са мо тре ну так ка сни је, на кон рат ног ви
хо ра, гур нут на мар ги ну.

Му зеј кне за Па вла, под тим име ном, по сто јао је де вет го ди на, а 
Ка ша нин је све вре ме био на ме сту ди рек то ра. Пр вих го ди на уз без
ре зер вну по др шку кне за Па вла. За вре ме оку па ци је, Ка ша нин је ос
тао сам. На ве тро ме ти ни. У рат ним при ли ка ма по зи ци ја ди рек то ра 
Му зе ја кне за Па вла ни ка ко ни је би ла по жељ но ме сто. Бу ду ћи да је 
Му зеј сва ко днев но ра дио то ком оку па ци је, Ка ша нин не са мо да је 
мо рао да одр жа ва при вид да је све у ре ду већ и да, че сто уз ве ли ки 
ри зик, са чу ва му зеј ске дра го це но сти. У ту ми си ју уло жио је сву 
сво ју енер ги ју. Тр пео је, као рат ни ди рек тор, ма ли ци о зне на па де 
об ја вљи ва не у штам пи, од го ва рао на зах те ве да до ста ви име на за по
сле них Је вре ја или Ци га на, на рав не ча сти де лио при сти гла сле до ва
ња свим за по сле ни ма... Му зеј је, и у рат ним го ди на ма, мо рао да ра ди 
„као ср це, као сат”. Као ди рек тор, био је у оба ве зи да пер ма нент но 
пи ше из ве шта је Ми ни стар ству про све те. Ови из ве шта ји да нас пред
ста вља ју дра го цен до ку мент и пу то каз за про у ча ва ње ра да Му зе ја 
за вре ме оку па ци је и опи су ју ди на ми ку рат ног жи во та Му зе ја.17 

16 Ми лош Цр њан ски, Ем ба ха де I–I II, прир. Бо ри слав Ра до вић, Но лит, 
Бе о град 1984, 300–301.

17 Из ве шта ји Ми ла на Ка ша ни на, као и до ку мен та ци ја о рат ним го ди на ма 
Му зе ја кне за Па вла, чу ва се у ар хи ви На род ног му зе ја. За хва љу ју ћи са рад њи 
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Из њих са зна је мо да је на кон бом бар до ва ња 6. апри ла 1941. Ка ша
нин зах те вао да се на ула зу у Му зеј по ста ве ка ме ре ка ко би се вр шио 
над зор о то ме ко у згра ду ула зи. Стра да лој На род ној би бли о те ци 
по слао је по моћ у ви ду из да ња Му зе ја. По ру чио је спе ци ја лан пе
чат ка ко би обе ле жа вао све умет нич ке екс по на те у вла сни штву 
Му зе ја. Број за по сле них био је сма њен, али он се бо рио да ње го ви 
ку сто си не оста ну без по сла, што је од ње га као ди рек то ра тра же но. 
У овим из ве шта ји ма чи та мо и о по се та ма Му зе ју, че стим му ка ма 
са огре вом и за гре ва њем му зеј ских про сто ри ја... До ку мен та ци ја 
по твр ђу је Ка ша ни но ву сва ко днев ну бри гу о фи нан си ја ма, ре ста
у ра ци ји сли ка, по прав ка ма на згра ди... За вре ме оку па ци је у Му
зе ју је одр жа ван курс за му зеј ски под мла дак, у на ме ри да се на ста
ви са про све ти тељ ском функ ци јом Му зе ја.

Има ју ћи у ви ду све не да ће са ко ји ма се Ка ша нин сва ко днев но 
бо рио то ком рат них го ди на, не чу ди што је у се ћа њу Де ја на Ме
да ко ви ћа, во лон те ра у Му зе ју за вре ме оку па ци је, остао за бе ле жен 
као строг и ћу тљив ди рек тор.18 Исто та ко, Ме да ко вић је на дру гом 
ме сту ис та као да је Ка ша нин „до сто јан стве но под но сио оба ве зна 
по ни же ња и не ра зу ме ва ња. На ма ко ји смо га по зна ва ли из те шких 
оку па циј ских да на, ја сно је да се он огла сио за вре ме оку па ци је 
ис кљу чи во у функ ци ји од бра не Му зе ја ко ји му је био по ве рен”.19 
Са чу вао је Му зеј и са чу вао је образ.

Крај 1944. го ди не до нео је, го то во јед но вре ме но, два те шка 
удар ца Ми ла ну Ка ша ни ну и ње го вој по ро ди ци. У улич ним бор
ба ма за па љен му је стан. Са су пру гом и че тво ро де це на шао се на 
ули ци. На кон то га срам но је сме њен са ме ста ди рек то ра Му зе ја. 
По стао је пен зи о нер у пу ној рад ној сна зи, са не пу них пе де сет го
ди на. На ње го во ме сто по бе до но сно је до шао Вељ ко Пе тро вић, а 
Му зеј кне за Па вла је пре и ме но ван у На род ни му зеј. 

По ни жен и ома ло ва жен, у зле ху до вре ме ка да су се ме ри ле 
за слу ге и до при но си но вом по рет ку, он је био про гла шен за кви
слин га. Пре ко то га што је ус пео да са чу ва Му зеј кне за Па вла и 
дра го це на умет нич ка де ла, Ми ро сла вље во је ван ђе ље и за ста ве срп
ских пу ко ва, ћут ке се пре ла зи ло. Иа ко му је за ме ра но то што је 
об ја вио две књи ге за вре ме Дру гог свет ског ра та (Два ве ка срп ског 
сли кар ства и Умет ност и умет ни ци), Ка ша нин је још ви ше био 
обе ле жен због са рад ње са кне зом Па влом. И дру ги пи сци су об ја

Ма ти це срп ске и На род ног му зе ја, део Ка ша ни но вих пи са ма из ар хи ве На род
ног му зе ја би ће об ја вљен у књи га ма пре пи ске Ми ла на Ка ша ни на.

18 Ми слим на се ћа ња Де ја на Ме да ко ви ћа об ја вље на у дру гој књи зи Ефе
ме рис: хро ни ка јед не по ро ди це.

19 Де јан Ме да ко вић, „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, Збор ник На род ног 
му зе ја, XVI/2, На род ни му зеј, Бе о град 1997, 32–33.



122

вљи ва ли књи ге за вре ме ра та, али ни је сви ма јед на ко због то га 
су ђе но. У те шким по рат ним го ди на ма на Ка ша ни но во пи са ње и 
де ло ва ње буд но се мо три ло. Чак и ка сни је, ка да су сте ге по пу сти
ле, он се увек ла ко мо гао ели ми ни са ти као – са рад ник оку па то ра. 
Без обра зло же ња и без ја сне кри ви це.

Пред чи та о ци ма је, да кле, са чу ва на пре пи ска Ми ла на Ка ша
ни на и кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа:

I

14 Бо го ја вљен ска 5 ав густ 1929
Бе о град

Ва ше Ви со чан ство,
То пло бла го да рим на ви со кој па жњи ко ју сте ми ука за ли и 

на ра до сти ко ју сте ми при чи ни ли сво јим пи смом. Сре ћан и охра
брен, мо лим за до зво лу да ја вим о Му зе ју још не ко ли ко ве сти.

Чим је би ла до ста вље на же ља Ва шег Кра љев ског Ви со чан
ства да се пу бли ка пу шта у Му зеј без на пла ћи ва ња ула зни ца, 
та ко је би ло учи ње но, и Му зеј је по стао при сту па чан по се ти о ци
ма, од 23 ју ла. Од зив пу бли ке је леп. За пр вих осам да на за бе ле
же но је бли зу хи ља ду по се ти ла ца. Ин те ре со ва ње не опа да не го 
ра сте: ју че, у не де љу, по хо ди ло је Му зеј 352 по се ти о ца, – што је 
код нас ре кор дан број, осо би то сад у ле то, кад су шко ле рас пу ште
не а имућ ни ји свет по ба ња ма.

О Му зе ју су пи са ли, и још увек пи шу, днев ни ли сто ви и ча со
пи си. Од зи ви штам пе се при ку пља ју и оста вља ју у му зеј ску ар хи ву.

Ма да се ула зни це не на пла ћу ју, ни је се об у ста ви ло тра же ње 
да се за то до би је одо бре ње, ко је има Штро сма је ро ва Га ле ри ја у 
За гре бу. До је се ни, одо бре ње ће се сва ка ко до би ти, па се он да, по 
на хо ђе њу, мо же и уве сти и не уве сти, по же љи. Мо жда ни је не
смо тре но да се оно има у ре зер ви.

Ше др ван се опо ра вља! Тро шко ве под но си оп шти на бе о град
ска. Рад ни ци су већ на по слу, а над зор во ди скулп тор г. То ма Ро сан
дић. Пре прав ке ће тра ја ти ме сец да на и, чим бу ду за вр ше не, ше
др ван ће се ин ста ли са ти на од ре ђе но ме ме сту, пре ма на цр ту ко ји 
је за тра жен и до би јен из Ни ша.

Исто та ко оп шти на узе ла је на се бе да екс про при ше део су сед
ног има ња, о че му [су] се во ди ли ду ги и за мр ше ни раз го во ри. Сви 
су из гле ди да се од те од лу ке не ће ви ше од у ста ти.

У гра ђе вин ској сек ци ји из ра ђен је про јект те ме љи тог оси гу
ра ња кро ва на му зеј ској згра ди, ко ја је до сад сва ке зи ме про ки шња
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ва ла. Кре дит је да ло Ми ни стар ство Про све те, и с по слом тре ба да 
се поч не од мах. У ма те ри јал и у оп шти из глед кро ва не ће се ни шта 
ди ра ти.

О сли ка ма ко је тре ба да стиг ну у Му зеј из Фран цу ске, оп шир
ни ја вест је из и шла у бе о град ско ме „Вре ме ну”. Ко ли ко се ода тле 
ви ди, Ma tis se ко ји ће до ћи за Му зеј ни је по зна ти Hen ri Ma tis se, 
не го је дан ње гов име њак. Мо жда би не ки на ши углед ни сли ка ри 
ко ји жи ве у Па ри зу (Ми лу но вић, Шу ма но вић) мо гли при ку пи ти 
за Му зеј не што и од оних фран цу ских умет ни ка од ко јих или није 
тра жен или ни је до би јен по клон. Са одо бре њем Ва шег Кра љев ског 
Ви со чан ства, обра тио бих се, на по го дан и дис кре тан на чин, Ми
лу но ви ћу и Шу ма но ви ћу, с при ја тељ ском мол бом да ви де да ли би 
хте ли да ти не што за Му зеј Hen ri Ma tis se, Bo ur del le, De rain, Vla minck, 
Lot he, Ma il lol, Utril lo, и дру ги, с ко ји ма су они у вр ло до брим ве за ма.

Од на ших ста ри јих умет ни ка, Му зеј је до био још две при но ве. 
Син сли ка ра Ак сен ти ја Ма ро ди ћа, са вре ме ни ка Сте ве То до ро ви ћа 
и Но ва ка Ра до ни ћа, усту пио је Му зе ју две до бре сли ке свог по кој
ног оца. Мо жда би се, на дис кре тан на чин, мо гло од гра ђа на до
би ти још по кло на од вред но сти, за што мо лим одо бре ње.

Ду бо ко сам бла го да ран Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству на 
то плом ин те ре со ва њу за мој од мор. Ка да бу ду по свр ша ва ни неод
 ло жни по сло ви ко ји су у то ку, на дам се да ћу мо ћи оти ћи на 14 да на 
у Ју жну Ср би ју, ра ди до вр ше ња за по че те мо но гра фи је о на шем 
сли кар ству XI II ве ка. Та ко бих спо јио dul ce cum uti le, и осве жио 
се у при ро ди.

Пре да но мо ле ћи за из ви ну за ова ко ду го пи смо,
Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству

вер ни и ода ни
Ми лан Ка ша нин 

[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
663665]

II

14, Бо го ја вљен ска ул. 29 април 1930
Бе о град

Ва ше Ви со чан ство,
Због тро днев ног ба вље ња у Лон до ну, на на шој умет нич кој 

из ло жби, куд сам био слу жбе но по слат у по след њем тре нут ку; 
за тим, због ус кр шњих пра зни ка и за то што се г. Бран ко По по вић 
од мах вра тио у Бе о град, та ко да сам у Па ри зу сам остао, – због 
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све га то га за др жао сам се на пу ту осам да на ду же не го што сам 
пред ви ђао и, та ко, био ли шен сре ће да за тек нем Ва ше Кра љев ско 
Ви со чан ство у Бе о гра ду. Пре да но мо лим за из ви ну и за до зво лу 
да пи сме но са оп штим шта сам ура дио у Па ри зу.

За две не де ље, по се тио сам пре ко два де сет фран цу ских умет
ни ка у њи хо вим ате ље и ма. Сву да сам на и шао на нај леп ши при јем 
и на жи во ин те ре со ва ње за Му зеј. Је дан део умет ни ка спре ман је 
да по кло ни Му зе ју по ко ји свој рад; дру ги део је во љан да про да 
сли ке по вр ло по вољ ним усло ви ма. По кло ни ли би сли ке Fa vory, 
Per Krogh, Ou dot, Gim mi, и дру ги. Гђа Bo ur del le усту па бес плат но 
сва ку скулп ту ру свог по кој ног му жа, с тим да се пла ти ма те ри јал 
при од ли ву у брон зу. Из гле да да би се под истим усло вом мо гли 
до би ти и Ro din и Ma il lol. Сли ка ри An dré Lho te и Si monLe vy да ће 
плат на по 2000, а аква ре ле по 600 фра на ка. Ве ли ки умет ни ци, као 
De rain, Vla minck и R. Dufy, са оп шти ли су ми да у прин ци пу не по
кла ња ју, али да ће Му зе ју усту пи ти сво је сли ке по нај ни жој мо гу
ћој це ни: оне исте ра до ве ко је они обич но про да ју по 50–100.000 
фра на ка, усту пи ли би Му зе ју за 5–10.000 фра на ка. Ma tis se и Bon nard 
су би ли от сут ни из Па ри за, та ко да их ни сам ви део. 

Због крат ко ће вре ме на, ни сам до че као крај ак ци је ко ју сам 
био раз вио. Лич но, са сво јим пр тља гом пре нео сам сли ку ко ју је 
дао А. Fa vory и цр теж од Ar chi pen ka, с тим да се ка сни је при ку пе 
сли ке од оста лих умет ни ка. Уве рио сам се да би би ло по треб но 
про ве сти у Па ри зу нај ма ње ме сец да на и, за то вре ме, ви ше пу та 
по се ти ти сва ког умет ни ка, ани ми ра ти га за Му зеј и спри ја те љи ти 
се с њи ме; за та кву ак ци ју нај по год ни је вре ме је дру га по ло ви на 
ма ја и по че так ју на, јер је он да умет нич ка се зо на у пу ном је ку и 
сви умет ни ци у Па ри зу. Исто та ко, по тре бан би био кре дит од 
50–75.000 фра на ка су ма за ко ју би се под нај бо љом це ном, ку пи ли 
ра до ви ве ли ких умет ни ка. На тај на чин, – ма ло при ја тељ ским 
ве за ма, а ма ло ку по ви ном, – мо гло би се на ба ви ти 30–40 пр во кла
сних умет нич ких де ла.

За кре дит има три из во ра. Г. Ку ма ну ди је, пред мој пут, обе
ћао, у на че лу, ма те ри јал ну по моћ за на бав ку фран цу ских сли ка. 
Ми ни стар ство Про све те има, у ово го ди шњем бу џе ту, 350.000 ди
на ра за умет ност и књи жев ност, та ко да би мо гло одво ји ти из ве сну 
су му за овај циљ. Сам Му зеј је уште део, у про шло го ди шњем бу
џе ту, 11. 000 ди на ра. Из та три из во ра сва ка ко ће се на ћи по треб на 
су ма за от куп.

Од мах од да нас по тру ди ћу се да обез бе дим по тре бан кре дит 
и по моћ у Ми ни стар ству Про све те и Ино стра них Де ла. По сле 
то га, не ћу ни шта пред у зи ма ти без одо бре ња, же ља и упу та Ва шег 
Кра љев ског Ви со чан ства, ни ти се по но во кре та ти на пут.
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Нај по сле мо лим за до зво лу да са оп штим да је су сед но има ње 
про це ње но и де фи ни тив но от ку пље но; чим ко ми сиј ско ре ше ње 
про ђе све за кон ске фор мал но сти, по че ће се са ру ше њем су сед ног 
зи да и са за о кру гља ва њем му зеј ског пар ка.

Ру ске сли ке су раз ме ште не у оде ље ња за ру ску умет ност.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; 
кон цепт пи сма, недовршено]

III

8, Бо го ја вљен ска ул.  25 јул 1930
Бе о град

Ва ше Ви со чан ство,
У тре нут ку кад се вра ћам из Па ри за, у ко ме сам се за др жао 

цео ме сец, бла го да ре ћи по мо ћи ко ју сте ми из во ле ли ука за ти и 
ко ју не мо гу за бо ра ви ти, – мо лим за до зво лу да са оп штим, у при
ло гу овог пи сма, ли сту умет ни ка и њи хо вих де ла ко ја су узе та или 
до би ве на за Му зеј.

Не усу ђу јем се за ма ра ти Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство оп
шир ним при ча њем о свим за ни мљи вим до га ђа ји ма ко ји су пра ти
ли ку по ва ње сли ка; на дам се да ћу то мо ћи из ло жи ти усме но на 
је сен. По се тио сам пре ко че тр де сет умет ни ка (Вла мен ку сам ишао 
у Нор ман ди ју, у Ver ne uil), и об и шао сам све тр гов це умет нич ким 
де ли ма. До крај њих гра ни ца мо гућ но сти др жао сам се ли сте ко ју 
сте из во ле ли утвр ди ти; од ли сте сам од сту пао са мо кад се ко ји 
умет ник на ла зио вр ло да ле ко од Па ри за или кад му је сли ка би ла 
и од ви ше ску па. При зна јем да ни је би ло увек ла ко до би ти нај бо ље 
ра до ве од нај бо љих умет ни ка по нај ни жој це ни.

Све сли ке су пре не се не у По слан ство, где ће би ти спа ко ва не, 
оси гу ра не и екс пе до ва не за Бе о град на Упра ву Дво ра. Због крат
ко ће вре ме на, фо то гра фи са ње сли ка из вр ши ће се у Му зе ју, у Бе
о гра ду, кра јем ав гу ста ме се ца.

Мо лим за из ви ну што ћу до да ти још и ово: од мно гих умет
ни ка до био сам че сти та ња на иде ја ма и умет нич ким по гле ди ма 
Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства. Ре че но ми је да ни ко, ни Фран
цу зи, не ма ју сре ћу да им сто ји на че лу лич ност то ли ко са вре ме них 
иде ја и пре фи ње ног уку са. 

Под но се ћи из ве штај о све му овом, то пло мо лим Ва ше Кра
љев ско Ви со чан ство да ве ру је да сам, са сво је стра не, учи нио све 
мо гу ће да у Му зеј до ђе што ви ше и што бо љих сли ка. Мо ја нај ве
ћа сре ћа би ће ако, иду ћи пут, на про ле ће, Ва ше Ви со чан ство бу де 
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лич но би ра ло ра до ве за Му зеј, а ме ни до де ли уло гу пра ти о ца. 
По ста ра ћу се да Му зеј опет до ђе до сред ста ва за ку по ви ну. При
ли ке су у Па ри зу ван ред но по вољ не, и још увек се мо гу на ба ви ти, 
ре ла тив но јев ти но (од 50 до 100.000 фра на ка), и ве ли ки мај сто ри, 
Ре но ар, Се зан, Си слеј и Мо не. Не што ће при то ме по мо ћи и ве зе 
ко је сам сте као са умет ни ци ма и ди рек то ри ма умет нич ких ча со
пи са, ко ји су ми тра жи ли члан ке о Му зе ју и о на шој умет но сти, 
ста рој и но вој.

Све стан од ли ко ва ња ко јим сте ме из во ле ли по ча ство ва ти, да
ју ћи ми Сво је ви со ко по ве ре ње и пру жа ју ћи ми по моћ за бо ра вак у 
Па ри зу, бла го да рим то пло и од свег ср ца на све му, и мо лим Ва ше 
Кра љев ско Ви со чан ство да из во ли те при ми ти уве ре ње мо га нај
ду бљег по што ва ња и по ни зно сти.

Ми лан Ка ша нин
[у при ло гу пи сма:]

1. Vu il lard, Étu de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   по клон 
2. Fri esz, Paysa ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000. frcs.
3. Fri esz, Fle urs (aqu a rel le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750.
4. Utril lo, La rue des Sa u les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000. 
5. Bri an chon, Dan se u se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.
6. Vla minck, Paysa ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.
7. Vla minck, Fle urs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.
8. De rain, Nu (san gu i ne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   по клон 
9. Van Don gen, Por tra it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000. frcs.
10. S. Va la don, Fle urs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000. frcs.
11. R. Dufy, Paysa ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000. 
12. R. Ou dot, Na tu re mor te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.
13. M. Ki sling, Por tra it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.
14. A. Fa vory, Paysa ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   по клон
15. Ch. Du fre sne, Le phi lo sop he . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200. frcs. 
16. C. Te rec hko vitch, Paysa ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.
17. C. Te rec ho vitch, Por tra it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   по клон
18. M. Cha gall, Sce ne paysa nue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000. frcs.
19. Y. Alix, Bo is (aqu a rel le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.
20. Mo di gli a ni, Des sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   по клон
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
663667]
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IV

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД
1. ја ну ар 1931.

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Же ле ћи Вам до бро до шли цу, сло бо дан сам са оп шти ти да сам, 

про шле су бо те, имао част, адре со ва ти на Па риз из ве штај о но во
сти ма у Му зе ју, за јед но са хо ланд ским ча со пи сом De Kunst и са 
јед ним на шим не дељ ним ли стом, у ко ји ма су иза шли члан ци о 
Му зе ју и ре про дук ци је.

У на ди да ће се та по шиљ ка вра ти ти, до ста вљам да нас са мо 
то да ми је при ру ци јед на ико на, ко ја мо же би ти из дру ге по ло вине 
XIV или са по чет ка XV ве ка, и ко ја при па да ита лови зан тиј ској 
шко ли, рад грч ко га мај сто ра. При ру ци ми је и ли те ра ту ра за да
та ци ју ико не, ко ја је вр ло до бро очу ва на и пред ста вља Бла го ве сти. 
Се ћам се да сте је дан пут из во ле ли из ра зи ти же љу да би сте во ле ли 
има ти та кву ико ну.

Сто је ћи у све му на рас по ла га њу В. К. В., мо лим да бла го и зво
ли те при ми ти уве ре ње о мо јој по сто ја ној ода но сти и по ни зно сти.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; 
кон цепт писма]

V

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 28 ја ну ар 1931

Ва ше Ви со чан ство,
Пре да но мо лим за из ви ну што се усу ђу јем упу ти ти ово ма ло 

ре чи, ко је до ста вљам са мо сто га што не знам да ли ћу уско ро има
ти част и ра дост да Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство об ра ду је Му зеј 
по се том. 

Наш по сла ник у Ха гу, г. Бо шко Хри стић, по сле ау ди јен ци је 
у ко ју сте га из во ле ли при ми ти, до ла зио је у Му зеј и за мо лио ме 
да му по мог нем у при ку пља њу и из бо ру сли ка хо ланд ских. По 
же љи г. Хри сти ћа, мо лим за до зво лу да, сре ди ном фе бру а ра, по
ку шам да от пу ту јем на две не де ље у Хаг и да се на ђем на ру ци 
г. Хри сти ћу и олак шам му по сао.
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Био бих без мер но за хва лан на са ве ти ма ко је би сте ми из во ле ли 
по сла ти, али се на дам да по га ђам ми сли Ва шег Кра љев ског Ви
со чан ства ка да др жим да је глав но да се до би је Van Gogh, а по сле 
ње га Jong kind, Ma ris, Mes dag, Isra els, Ma u ve и To o rop, а од мла ђих 
мо жда Leyden и Kruysen. 

Са нај леп шим же ља ма за здра вље Ва шег Кра љев ског Ви со
чан ства, оста јем

ода ни
Ми лан Ка ша нин

[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
668]

VI

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД
5 април 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Част ми је до ста ви ти це не сли ка ко је сте из во ле ли за па зи ти 

на не мач кој из ло жби. Ко ме сар из ло жбе, г. Кун, ка же ми да ће се 
при ку по ви ни за Му зеј учи ни ти по пуст.

По след њу све ску из Propyläen Kunst geschic hte (Ein stein, Die 
Kunst des 20. Ja hr hun derts) ни сам мо гао на ћи ни у јед ној књи жа ри. 
По ру че на је, би ће у Бе о гра ду за три до че ти ри да на.

Мо лим Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство да бла го и зво ли при
ми ти уве ре ње нај ду бље га по што ва ња и по ни зно сти.

М. Ка ша нин
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

VII

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 22 април 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Сре ћан и бла го да ран због пи сма ко је сам овог тре нут ка при

мио, мо лим за до зво лу да са оп штим да сам оба ве стио г. Ку на да се 
узи ма за Му зеј Ко рин тов аква рел „Pa vil lon Ma se ot te”. Тач на и по след
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ња це на је би ла 3000 ма ра ка или 41.400 ди на ра. Аква рел пр во иде 
на из ло жбу у За греб, а одан де се ша ље на Двор. Пла ћа ња ће се из
вр ши ти по при је му сли ке, кра јем ма ја, по пред ло гу г. Ку на, ко ји 
је ве о ма за до во љан и бла го да ран на па жњи Ва шег Ви со чан ства.

Сти гао је из Ха га г. Хри стић, са ве о ма при јат ним ве сти ма, 
али ми ни је хтео све са оп шти ти, пре не го се при ја ви у ау ди јен ци ју 
и пр во Ва шем Ви со чан ству из ло жи шта је све учи нио.

Му зеј ски парк се уве ли ко ра ди и би ће го тов за осам да на, јер 
је оп шти на ста ви ла на рас по ло же ње пет на ест рад ни ка. У исти мах 
се из во ди мал те ри са ње, кре че ње и фар ба ње згра де, што ће се за
вр ши ти у ро ку од две не де ље. Био бих ве о ма бла го да ран Ва шем 
Кра љев ском Ви со чан ству на са ве ту о бо ји ко јом ће се згра да окре
чи ти. Мај стор пред ла же бо ју фар бе ко јом је окре че но Ми ни стар ство 
Спољ них По сло ва, пре ко пу та Дво ра. У на ди да ће Ва ше Кра љев ско 
Ви со чан ство мо ћи уско ро об ра до ва ти Му зеј по се том, на чи ни ће се 
триче ти ри му стре на зи ду, да би се мо гла иза бра ти нај леп ша боја.

За ка пи ју на огра ди цр кве Св. Мар ка и сам [сам] се бо јао да 
би би ла за Му зеј ве ли ка, на ро чи то због ма лог ра сто ја ња од ули це 
до згра де. Кон сул то ва ће се дватри ар хи тек та.

По след ња све ска из PropyläenKunst geschic hte мо мен та но је 
рас про да та. Но во из да ње је у штам пи и, чим изи ђе, на ба ви ће се.

Сли ке до би ве не из Ми ни стар ства Спољ них По сло ва не ће 
би ти раз ме ште не пре не го што их пр во ви ди Ва ше Кра љев ско Ви
со чан ство.

Све срд но бла го да ре ћи за стал ну бри гу пре ма Му зе ју, и же
ле ћи нај бо ље здра вље Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству, оста јем 
ода ни слу га

М. Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15
935/669670; Кон цепт пи сма у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша
нин (1895–1981)”, у обради]

VI II

MUSÉE D A̓RT CON TEM PO RAIN
8, BO GO JA VLJEN SKA

BEL GRA DE
30 мај 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
У жи вој же љи и у на ди да се Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство 

опо ра ви ло и за до би ло рас по ло же ње ко је је сва ког усре ћа ва ло, мо
лим за до зво лу да са оп штим о Му зе ју не ко ли ке но во сти.
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Кра љев ски кон сул у Ам стер да му, г. Ме ренс, ја вља да су 
до сад ску пље не сли ке од 21 хо ланд ског умет ни ка, и да се са 
при ку пља њем на ста вља. Сли ке ће би ти у Бе о гра ду кра јем сеп
тем бра или по чет ком ок то бра. Ко ми тет ће спре ми ти и спе ци ја лан 
ка та лог, са ре про дук ци ја ма, са по дат ци ма о сли ка ри ма и опи сом 
сли ка.

У са мом Му зе ју је глав на но вост да је уре ђе на це ла ба шта, са 
свих стра на, и да је ку ћа сва из но ва окре че на, пу те ра сто све тлом 
бо јом, и да су про зо ри и вра та по но во офар ба ни ка ко су би ли, тако 
да су сад и ба шта и згра да пот пу но уре ђе не и чи сте. По се та је са да 
вр ло ве ли ка, и због ле пог вре ме на и због кра ја школ ске го ди не: 
има да на кад бу де по две ста и ви ше по се ти ла ца.

Ме ђу умет нич ким објек ти ма, но вост је сли ка гђе Ма рин ко вић, 
ко ја је по кло ни ла свој пеј заж „Мла ву”. Ми ни стар ство Про све те 
је от ку пи ло са Про лећ не из ло жбе по до ста сли ка, од ко јих ће се 
не ке мо ћи ода бра ти за Му зеј. Не мач ке сли ке још ни су сти гле са 
из ло жбе у За гре бу, али се оче ку ју сва ког да на.

Нај ви ше по сла је за да ва ло, и за да је још увек, при ку пља ње 
су ме за на бав ку фран цу ских сли ка у Па ри зу. Мно ги на ши љу ди су 
обе ћа ва ли по моћ, али до сад их се ма ло ода зва ло. Ску пље но је, до 
да нас 100.000 ди на ра. Та су ма ће се по ве ћа ти кад јој се бу де до дала 
си гур на по моћ Ми ни стар ства Про све те, та ко да ће це ла из но си ти 
150200.000 ди на ра.

По што ми је нај ве ћа же ља да се ку по ви на из вр ши ове го ди не 
по лич ном из бо ру Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства, мо лим за ин
струк ци је да ли бих се мо гао кре ну ти за Па риз из ме ђу 10 и 15 
ју на, јер ће до то га ро ка би ти све спрем но, сем у слу ча ју не пред
ви ђе них те шко ћа.

У на ди да ћу уско ро мо ћи под не ти оп шир ни ји усмен из ве
штај о му зеј ским по сло ви ма, мо лим Ва ше Кра љев ско Ви со чан
ство да бла го и зво ли те при ми ти уве ре ње нај ду бље ода но сти и 
по ни зно сти.

М. Ка ша нин 
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
681, 683684; Кон цеп ти пи сма у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка
ша нин (1895–1981)”, у обради]
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IX

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 25 ју ла 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Ду бо ко дир нут пи смом ко јим сте ме из во ле ли по ча ство ва ти, 

бла го да рим на из ра зи ма за до вољ ства по во дом на бав ке De gasов а 
па сте ла, ко ји је све леп ши што га чо век ду же гле да. Све стан сам 
да је нај ма ње мо ја за слу га што је тај див ни па стел на ба вљен, и још 
увек сам не ми ран што сам су ви ше ве ро вао љу ди ма ко ји су обе ћа
ва ли по моћ: би ла је ма ла и мно го ма ња не го што сам се дуго на дао. 
На сто ја ћу да за је сен при ба вим но ва сред ства за на бав ку сли ка.

За Fo raina сам се ин те ре со вао од пр вог тре нут ка у Па ри зу; на 
жа лост, ста ри умет ник је био те шко бо ле стан и умро баш тих дана, 
као што је Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству си гур но по зна то.

Ус пео сам, ме ђу тим, да до ђем у ве зу с мно гим па ри ским ди
рек то ри ма му зе ја и умет нич ких ча со пи са. За са да је по стиг ну то 
да су гг. De zar ro is, Jac qu es Gu en ne, Wal de mar Ge or ge и Ga ston Po
u lain из ја ви ли го то вост да стал но до но се ве сти о Му зе ју Ва шег 
Кра љев ског Ви со чан ства у ча со пи си ма Re vue de l̓ art, L̓ art vi vant, 
For mes, Be a uxArts и Co mo e dia. Исто та ко, пред у зе ти су ко ра ци 
да Му зеј бу де оба ве шта ван о про да ја ма у Sal le Dro u ot.

Ди рек тор град ског му зе ја у Бу ку ре шту, г. D. V. Ros set ti, сам 
од се бе је по ну дио да при ку пи и по ша ље на дар не ко ли ко ре пре зен
та тив них сли ка са вре ме них ру мун ских умет ни ка. Мо лим за ин струк
ци је да ли да се по клон при ми, ако ди рек тор Му зе ја из Бу ку ре шта 
за и ста оста не при сво јој иде ји и бу де ми пи сао, као што је обе ћао.

При по врат ку у Бе о град (22 ју ла), при сту пио сам раз ме шта њу 
но вих обје ка та: Ми ни стар ство Про све те је от ку пи ло и да ро ва ло 
де сет ра до ва са Про лет ње из ло жбе, а Ми ни стар ство Ино стра них 
Де ла осам сли ка од на ших умет ни ка ко ји жи ве у Па ри зу и ко ји се 
сма тра ју од нај бо љих у мла ђој ге не ра ци ји (Ми лу но вић, Узе лац, 
Че ле бо но вић и Ара ли ца).

За го ди ну да на, Му зеј је уве ћан са 78 сли ка и 3 скулп ту ре; 
од то га бро ја от па да на стра не умет ни ке 28 де ла. Број по се ти ла ца, 
од отва ра ња Му зе ја, уско ро ће из но си ти 30. 000. Кад уско ро до ђе 
De gasoв  па стел, – за ко ји већ сад вла да ве ли ко ин те ре со ва ње међу 
на шим умет ни ци ма, – и кад на је сен бу де отво ре на хо ланд ска ко лек
ци ја, не ма сум ње да ће по се та Му зе ју би ти још ве ћа и ко ри сни ја.
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Истин ски сам сре ћан и бла го да ран што сам иза бран да се ба
вим ова ко ле пим ра дом, о ко ме сам це ле мла до сти са њао. До бро се 
се ћа ју ћи сва ког тре нут ка ко ји сам имао част да про ве дем у дру штву 
Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства у Па ри зу, и ни кад не за бо ра вља
ју ћи сво ју ду жност и при ме ре ко је сам мо гао ви де ти у све ту, мо
лим да бла го и зво ли те при ми ти уве ре ње о мо јој по сто ја ној те жњи 
ка уса вр ша ва њу, са осе ћа њи ма ва зда шње ода но сти и по ни зно сти.

Ми лан Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
671673; Кон цепт пи сма у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин 
(1895–1981)”, у обради]

X

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 2 сеп тем бра 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Хи там да од го во рим на пи та ње ко је сте ми из во ле ли упу ти ти 

пре ко пи са ма ко је сам овог ча са са ра до шћу при мио.
Ја вио сам се г. Ме рен су 12 ав гу ста, и за мо лио га да ме оба ве

сти: о свом до ла ску у Бе о град, о по шиљ ци сли ка, о бро ју го сти ју, 
и о све му дру гом што је у ве зи са отва ра њем хо ланд ског оде ље ња 
у Му зе ју. Од го вор г. Ме рен са још увек че кам.

Ово га ча са по сла ћу му но во пи смо и за мо ли ти га да све ча но 
отва ра ње са ле бу де по чет ком ок то бра, из ме ђу пр во га и пе тог. Од
го вор г. Ме рен са са оп шти ћу Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству 
истог тре нут ка и нај кра ћим пу тем.

У по след њем свом пи сму, ко је сам био сло бо дан да по ша љем 
по по врат ку из Па ри за, о г. Ме рен су ни сам ја вљао за то што ни сам 
имао од ње га ни ка квих ве сти.

De gasов а сли ка је баш да нас сти гла, а са упра вом Дво ра је 
ре гу ли са но пи та ње Co rinthов е и Ho ferов е сли ке; по што је но вац 
по ло жен, обе сли ке су пре не се не у Му зеј.

Увек спре ман да се ода зо вем же ља ма Ва шег Кра љев ског Ви
со чан ства, мо лим да бла го и зво ли те при ми ти уве ре ње мо је по сто
ја не ода но сти и по ни зно сти.

Ми лан Ка ша нин.
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
674675]
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XI

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 4 сеп тем бра 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Част ми је соп шти ти да сам од мах, по при је му пр вог пи сма, 

био упу тио де пе шу г. Ме рен су и за мо лио га да ме те ле граф ски 
оба ве сти да ли се мо же хо ланд ска са ла отво ри ти из ме ђу пр вог и 
пе тог ок то бра.

Да нас, по при је му дру гог пи сма, ви дим да сам се ма ло по жу
рио са де пе шом г. Ме рен су. Учи нио сам то био сто га што сам 
же лео да Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство бу де што пре оба ве ште но 
о да ту му и да би Хо лан ђа ни има ли вре ме на да по шљу сли ке и да 
се спре ме за пут.

Од го вор г. Ме рен са оче ку јем у то ку да на шњег или су тра шњег 
да на, и од мах ћу га до ста ви ти Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству, 
да не би би ло не из ве сно сти.

У Му зе ју је све у ре ду. Још од про ле тос је пар ки ра на це ла 
ба шта, згра да по но во окре че на (на бо ље), про зо ри и вра та офар ба ни, 
слу жи те ље ва ку ћи ца са зи да на, по се та увек јед на ко до бра. Днев ни 
ли сто ви и ча со пи си, па чак и ка лен да ри, че шће до но се о Му зе ју 
по не ку вест или чла нак са ре про дук ци ја ма. Од ско ра се спре ма ју 
фо то граф ски сним ци и члан ци за фран цу ске умет нич ке ча со пи се. 
Стран ци се уоп ште вр ло жи во ин те ре су ју за Му зеј, на ро чи то Ен
гле зи и Аме ри кан ци. Не дав но се у Бе о гра ду ба ви ла јед на ве ћа 
ар хе о ло шка аме рич ка ми си ја, чи ји чла но ви су се вр ло ла ска во из
ра зи ли о Му зе ју, на ро чи то гђа Na as, ко ја и са ма има ве ћу при ват ну 
ко лек ци ју мо дер ног сли кар ства.

Истин ска ра дост је гле да ти ка ко се Му зеј раз ви ја и ка ко иза зи
ва ин те ре со ва ње на свим стра на ма. Драг ми је овај по сао, и сре ћан 
сам што сам у слу жби Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства. Је ди на ме 
бри га му чи ка ко да се по ве ћа му зеј ски бу џет и да се до ђе до ви ше 
но ва ца, па да се на ба ви још не ко ли ко ства ри као што је De gas.

У сло бо ди да са оп штим од го вор г. Ме рен са чим га до би јем, 
и да пред ло жим на црт про гра ма за бо ра вак хо ланд ских го сти ју 
ако би се све ча ност ипак мо ра ла одр жа ти по чет ком ок то бра, мо лим 
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство да и овом при ли ком из во ли те при
ми ти уве ре ње мо је пот пу не ода но сти и по ни зно сти.

Ми лан Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
676678]
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XII

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД 11 сеп тем бра 1931

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Ово га ча са при мих од г. Ме рен са ра ди о грам ко ји имам част 

до ста ви ти уз ово пи смо.
Од го вор г. Ме рен са до ла зи по сле сед ни це Хо ланд ског ко ми

те та ко ји се са стао у Ам стер да му 9 сеп тем бра, чи ме се об ја шња ва 
ре ла тив но ду го че ка ње на од го вор.

С дру ге стра не, наш но ви по сла ник у Ха гу, г. Стра жниц ки, ја вља 
да ће сли ке би ти по сла не за Бе о град 17 сеп тем бра и да их има 41.

Сва ку но ву вест из Хо лан ди је до ста ви ћу Ва шем Кра љев ском 
Ви со чан ству чим је при мим.

Мо ле ћи за ин струк ци је и за же ље, сло бо дан сам са оп шти ти 
шта ми слим пред у зе ти: оба ве сти ћу о све ча но сти г. Ми ни стра Про
све те; на чи ни ти спи сак лич но сти ко је ће би ти по зва не на отва ра ње; 
при пре ми ти члан ке и фо то граф ске сним ке сликâ за днев ну штам
пу; из ра ди ти за го сте бес плат ну же ле знич ки кар ту; ор га ни зо ва ти 
за Хо лан ђа не не ки из лет, да би упо зна ли на шу зе мљу, ако се код 
нас ду же за др жа ва ју; за мо ли ти г. Ми ни стра Про све те да под не се 
пред лог о од ли ко ва њу чла но ва Ко ми те та.

У на ди да ћу има ти сре ћу да чи там упут ства Ва шег Кра љев
ског Ви со чан ства, мо лим да бла го и зво ли те при ми ти уве ре ње мога 
ду бо ког по што ва ња и по ни зно сти.

Ми лан Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 15935/ 
679680; Кон цепт пи сма у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин 
(1895–1981)”, у обради]

XI II

21 септ. 1931
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,

Мо лим за до зво лу да са оп штим да се ја вио г. Ме ренс, јед ном 
де пе шом и јед ним пи смом, оба ве шта ва ју ћи да су сли ке екс пе до
ва не из Ам стер да ма 17 ово га ме се ца и да сти жу у Бе о град око 28 
сеп тем бра. Сам г. Ме ренс, са дво ји цомтро ји цом чла но ва Ко ми
те та, до ла зи око 1 ок то бра.
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Ко ми тет је спре мио ка та лог ко ји ће са др жа ва ти: 1) увод од г. 
Бар да, ди рек то ра град ског му зе ја у Ам стер да му; 2) пре глед са вре ме
не хо ланд ске умет но сти, од г. Ван Бел да ра, ди рек то ра умет нич ког 
оде ље ња; 3) спи сак сли ка ра и сли ка; 4) за вр шну реч од г. Ме рен са; 
и 5) де сет ре про дук ци ја.

Ме ре за до чек го сти ју и за све ча ност би ће пред у зе те у спо
ра зу му и по са ве ти ма ми ни стра Дво ра, г. Бо шка Јев ти ћа, ко ме сам 
се ја вио од мах из сто па ка да сам имао част да ви дим Ва ше Кра
љев ско Ви со чан ство.

У Бе о гра ду се на ла зи, у овом тре нут ку, до ско ра шњи по сла ник 
у Ха гу, а са да у Ати ни, г. Бо шко Хри стић; он ће по мо ћи са ве ти ма 
за до чек го сти ју и већ је дао ко ри сна оба ве ште ња о њи ма.

Го сти ће оста ти у Бе о гра ду, и у на шој зе мљи уоп ште, нај ма
ње три, а нај ви ше осам да на. Пред ви ђа се да им се при ре ди и је дан 
из лет кроз Шу ма ди ју до То по ле, а мо жда и да ље до не ких ма на
сти ра или до мо ра.

Оба ве штен сам да ће им би ти нај ве ћа сре ћа што ће би ти при
мље ни од Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства, и кад би им се да ро ва ла 
фо то гра фи ја са сво је руч ним пот пи сом, и да до би ју ор ден св. Са ве.

Већ је на чи њен спи сак ли ца (око 300) ко ја ће би ти по зва на на 
отва ра ње хо ланд ске ко лек ци је. Ин те ре со ва ње је већ сад вр ло ве ли ко.

Пред у зе ти су ко ра ци да се на вре ме из вр ше пре прав ке у му
зеј ској згра ди и да се све спре ми за раз ме штај хо ланд ских сли ка.

По сла ће би ти до ста ових да на, али је глав но да се све до бро 
свр ши.

Сва ку но ву вест од г. Ме рен са, и ина че, би ћу сло бо дан да до
ста вим од мах!

Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству 
ода ни слу га
Ми лан Ка ша нин

[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма] 

XIV

26 септ. 1931.
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Част ми је са оп шти ти да су си ноћ сти гле, а ју трос да су рас

па ко ва не хо ланд ске сли ке, њих 41 на бро ју. Сти гле су ап со лут но 
нео ште ће не, јер су би ле за па ко ва не те ме љи то, по хо ланд ски, а 
сан ду ци су би ли плом би ра ни. Сло бо дан сам уз ово пи смо при ло
жи ти спи сак сли ка и сли ка ра. 



Сли ке су ап со лут но пр во кла сне, и ра дост их је ви де ти. Је ди
но ми је жао што их ни сте, Ви со чан ство, пр ви ви де ли; уте ха ми 
је што ће те их оце ни ти и ви де ти бо ље но ико код нас.

Не из гле да да би се све сли ке мо гле сме сти ти у јед ну со бу; 
има их де се так ве ли ких сра зме ра. Мо ра ће се, по свој при ли ци, узе
ти за њих још јед на со ба, она у ко јој су ру ске сли ке. У то ме слу ча ју, 
Фран цу зи ма би се усту пи ла она ма ња ен гле ска со ба, а ен гле ске 
сли ке би ста ле у две со бе.

Пред у зе то је све што тре ба за сме штај сли ка, за пре у ре ђе ње 
со ба, за до чек го сти ју и за све ча ност 3 ок то бра. Г. Ме ренс је оба ве
штен де пе шом да су сли ке сти гле и за мо љен је да до ста ви име на 
го сти ју и да ја ви да ли још ко осим ње га до ла зи са же ном. Г. Ме
ши ро вић је спе ци јал ним пи смом по зван на све ча ност.

За са да све го во ри за то да ће отва ра ње хо ланд ске ко лек ци је 
би ти вр ло ле по.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

XV

25 дец. 1931
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Мо лим за до зво лу да са оп штим но во сти о Му зе ју за по след

њих ме сец да на.
Као и до са да, сем сва ки да шњих по сло ва око одр жа ња Му зе ја, 

пред у зи ма на је ак ци ја око ње го ва уна пре ђе ња и бо га ће ња, ка ко 
ју го сло вен ског, та ко и ино стра ног оде ље ња. У то ме ци љу, пре гле
да не су по свим др жав ним над ле штви ма сли ке и скулп ту ре ко је су 
ку по ва не од ју го сло вен ских умет ни ка за по след њих де се так го ди
на. На ђе но је на ра зним стра на ма око сто ти ну умет нич ких де ла, 
и од њих је ода бра но за му зеј два де сет. На тај на чин ће се, с јед не 
стра не, Му зеј ком пле ти ра ти, а с дру ге стра не ће се сла би је сли ке 
за ме ни ти бо љи ма.

Цр пе ћи по у ку из ис ку ства про шле го ди не, при са би ра њу по
треб не су ме за ку по ва ње сли ка од фран цу ских умет ни ка, већ се 
ра ди на ње ном при ку пља њу за иду ће про ле ће. Сем већ до би ве не 
по мо ћи од На род не бан ке, оси гу ра на је по моћ и Ми ни стар ства 
про све те, а уне се на је ма ња су ма и у на ред ни бу џет са мог Му зе ја. 
Да се не би тра жи ло све од др жа ве, за ми шљен је је дан апел на при
ват на имућ на ли ца, бан ке и ин сти ту ци је. Та ко је спре мље но пи смо 
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на шим кон су ли ма по ра зним др жа ва ма у Аме ри ци, јер има ве ро
ват но сти да би апел упу ћен њи ма уро дио успе хом. Сло бо дан сам 
до ста ви ти кон цепт то га пи сма, с мол бом за одо бре ње да се ра за шље.

Чи не се ко ра ци, исто та ко, код имућ ни јих љу ди у Бе о гра ду, 
да по мог ну Му зеј при ло гом за ко ји ће се на ба ви ти сли ка на њи
хо во име. Мо жда би би ло нај бо ље са зва ти их јед ног да на у Му зеј 
и из ло жи ти им по тре бу та кве ак ци је на кон фе рен ци ји; али ће се 
то учи ни ти истом по сле по врат ка Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства 
и по сле оп шир ни јег усме ног из ве шта ја о за ми шље ном пи сму.

У днев ној штам пи и ча со пи си ма стал но се пи ше о Му зе ју. 
По след ње члан ке, са илу стра ци ја ма, до нео је хо ланд ски не дељ ни 
лист De Kunst и на ше Не дељ не илу стра ци је, ко је сам сло бо дан 
по сла ти са овим пи смом.

Мо лим Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство да, уз овај крат ки 
оквир ни из ве штај о Му зе ју у ко ме је све у ре ду, бла го и зво ли те 
при ми ти уве ре ње о мо јој по сто ја ној ода но сти и по ни зно сти.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; 
кон цепт писма]

XVI

11I32
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
По поврaтк у са го ди шњег од мо ра, за те као сам јед но пи смо 

од на шег по сла ни ка у Ха гу ко је ми је част до ста ви ти, са ми шље
њем да би мо жда нај бо ље би ло за мо ли ти г. Ме ле та да се, и сли ка ма 
ко је же ли да по ша ље на дар Му зе ју, спо ра зу ме са пред став ни ци ма 
хо ланд ског ко ми те та, г. Ме рен сом и г. ди рек то ром Му зе ја г. Бар
дом. Ни је ми по зна то од ка кве је вред но сти сли кар Пер Мо лен и, 
да не би би ло не спо ра зу ма, на ла зим да је нај бо ље да се они у Хо
лан ди ји о то ме спо ра зу ме ју, као и до сад.

Дру га но вост је да ор га ни за то ри не дав но за тво ре не Из ло жбе 
ста рих мај сто ра пред ла жу да се од не су у Му зеј и оста ве у ње му 
ме сец да на сли ке Ме ду ли ће ве. Иа ко Ме ду лић при па да вре ме ну 
чи ји пред став ни ци ни су за сту пље ни у Му зе ју, мо жда не би би ло 
рђа во из ло жи ти ње го ве сли ке, јед но због ње го ве ин те ре сант но сти 
и вред но сти, а дру го сто га што би то био нов по вод да се пу бли ка 
за ин те ре су је за Му зеј. Ве ћа не зго да је у то ме што су пред ла га чи 
тр гов ци, та ко да би се из ла га њу Ме ду ли ћа у Му зе ју мо гао мо жда 
за ме ри ти ко мер ци а лан ка рак тер.
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Био бих сре ћан ка да бих са Ва ма, Ви со чан ство, мо гао раз го
ва ра ти о тим ства ри ма, уто ли ко пре што ју че ни сам имао част и 
за до вољ. да Вас ви дим и по здра вим при по се ти му зе ју.

са нај бо љим осе ћа њи ма,
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

XVII

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД
17 ја ну ар 1932

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
На дао сам Вам се ових да на, па ми слим да се још не осе ћа те 

са свим до бро, што ме истин ски ожа ло шћу је. Мо гу ли Вас ипак 
уз не ми ри ти, са мо ти ме да из ра зим сво ју нај то пли ју бла го дар ност 
на че стит ци ко јом сте ме об ра до ва ли о на шој Но вој Го ди ни, и да 
са оп штим две при јат не но во сти?

Ју че је у Му зеј до ла зио ми ни стар г. René Mas si gli, из Ми ни
стар ства Ино стра них По сло ва у Па ри зу. Жи во се ин те ре со вао за 
Му зеј, ко ји је цео пре гле дао, по ка зу ју ћи из вр сно по зна ва ње са вре
ме ног фран цу ског сли кар ства. На по ла ску ми је ре као да се у Па
ри зу спре ма по клон Му зе ју („un pe tit ca de au”), али већ ни сам мо гао 
са зна ти ка кав и од ко јих умет ни ка.

Дру га но вост је пре ци зни ја. Био је пре кју че у Му зе ју је дан 
чи нов ник на шег по слан ства у Ха гу, са по ру ка ма по сла ни ка г. Стра
жниц ког. Хо ланд ски сли ка ри ко ји су оку пље ни у клу бу „Pul chri 
stu dio” у Ха гу и „Ar ti et ami ci tie” у Ам стер да му, по сле уче шћа на 
ме ђу на род ној из ло жби у Ве не ци ји, же ле да пре не су сво ју из ло жбу 
у Бе о град и да ве ћи ну сво јих сли ка оста ве на дар Му зе ју. Из ме ђу 
оста лих раз ло га, они би то учи ни ли и због то га што на ла зе да 
њи хо ве на пред ни је и мо дер ни је умет нич ке стру је ни су до вољ но 
ни до бро за сту пље не у ко лек ци ји ко ју је при ку пио г. Ме ренс.

Из ло жба би тре ба ла да бу де у сеп тем бру, у исто вре ме кад 
тре ба да се одр жи јед на на ша из ло жба у Ам стер да му. Хо лан ђа ни 
су већ обра зо ва ли од бор за сво ју из ло жбу у Бе о гра ду и по ве ли пре
го во ре са „Цви је том Зу зо рић” за са лу у Умет нич ком па ви љо ну.

Раз ми шља ју ћи о то ме, до шла ми је на ум ми сао да би се та 
из ло жба мо жда мо гла при ре ди ти у Му зе ју, а не у Умет нич ком па
ви љо ну. Хо ланд ским умет ни ци ма и њи хо вом од бо ру, ко ји пла ћа ју 
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пут и оси гу ра ње од Ве не ци је до Бе о гра да, учи ни ла би се ве ли ка 
олак ши ца ти ме што не би пла ћа ли из ло жбе ну са лу (30.000 ди на
ра!), а Му зеј би од ула зни ца и од ка та ло га (ко ји ће Хо лан ђа ни 
са ми штам па ти) мо гао има ти при ход од 15 до 20.000 ди на ра. Ако 
би сте се, Ви со чан ство, сло жи ли с тим пла ном, ја бих ја вио г. Стра
жниц ком да им сто је на рас по ла га њу му зеј ске про сто ри је, под 
усло вом да то не иза зи ва не рас по ло же ње г. Ме рен са и пр вог ко
ми те та.

Из ви њу ју ћи се због ова ко ду гог пи сма, мо лим Вас, Ви со чан
ство, да и овом при ли ком при ми те уве ре ње о мо ме нај ду бљем по
што ва њу.

Ми лан Ка ша нин
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

XVI II

MUSÉE D А̓RT CON TEM PO RAIN
8, BO GO JA VLJEN SKA

BEL GRA DE
10 јун 1932

Ва ше Ви со чан ство,
Сре ћан сам што Вам мо гу са оп шти ти да је Му зеј удво стру чио 

сво ју су му до бро вољ них при ло га, та ко да би се, као и ла не, мо гао 
на ба ви ти не ки до бар рад, уто ли ко пре што чи там да су це не сли ка 
ве о ма па ле. Уздам се да бих се мо гао кре ну ти за Па риз 20 ју на. Био 
бих Вам ве о ма за хва лан, Ви со чан ство, на оба ве ште њу да ли ће те 
се у то вре ме ба ви ти у Па ри зу, да бих Вас мо гао за мо ли ти да ода
бе ре те сли ке за Му зеј.

Но вост је да се, од 25 ма ја, у сви ма му зе ји ма на пла ћу ју ула
зни це, та ко да ће и с те стра не би ти не што при хо да за бу дућ ност. 
Ка та лог или Вођ кроз Му зеј мо ћи ће се от штам па ти у др жав ној 
штам па ри ји, по узо ру јед но га од ен гле ских ка та ло га ко ји сте ми 
из во ле ли оста ви ти пред пут. И од ка та ло га ће чи сти при ход ићи 
Му зе ју. Сад се вр ше фо то граф ска сни ма ња и спре ма се текст, а де
фи ни тив ној из ра ди при сту пи ће се по Ва шем по врат ку у Бе о град. 
И од ка та ло га ће сва ка ко би ти при хо да.

Иде ја о при ре ђи ва њу из ло жбе ста ре срп ске цр кве не умет но
сти при во ди се у де ло. У са гла сно сти са Њ. Св. Па три јар хом и са 
св. Си но дом, обра зо ван је Рад ни од бор, у ко ме су и про фе со ри уни
вер зи те та, го спо да Ст. Ста но је вић, Л. Мир ко вић и В. Пет ко вић. У 
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име од бо ра, мо лим Ва ше Ви со чан ство да се из во ли те при ми ти По
кро ви тељ ства те из ло жбе, ко ја тре ба да бу де јед на од нај ве ћих и 
нај леп ших у на шој зе мљи, а одр жа ће се о Ус кр су 1933 на Тех нич
ком фа кул те ту, јер је Умет нич ки Па ви љон ма лен за ту из ло жбу.

Из ло жба са вр. ју госл. умет. у Ам стер да му, над ко јом сте се 
из во ле ли при ми ти По кро ви тељ ства, отво ри ће се у ам стер дам ском 
град ском Му зе ју 10 септ. и тра ја ће до 9 авг. Сви на ши умет ни ци, 
а та ко исто и го спо ђе из „Цви је те Зу зо рић”, ко ји ор га ни зу ју ту из
ло жбу, би ли би срећ ни ка да би сте, Ви со чан ство, лич но отво ри ли 
ту из ло жбу у Ам стр. 10 септ.

У на ди да ћу усрд но има ти част и сре ћу да Вас ви дим, мо лим 
Вас, Ви со чан ство, да и овом при ли ком при ми те уве ре ње о мо јој 
нео гра ни че ној ода но сти и по што ва њу.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт пи сма, поцепано]

XIX

6VI II32
Ва ше Ви со чан ство,
У на ди да сте у оном до бром здра вљу и рас по ло же њу, у ко ји ма 

сам имао сре ћу да Вас ви дим у Па ри зу, част ми је са оп шти ти не 
мно го но во сти о Му зе ју и о из ло жба ма над ко ји ма сте се из во ле ли 
при ми ти за по кро ви те ља.

По по врат ку из Па ри за, ко ји сам на пу стио су тра дан по Ва шем 
од ла ску у Му зе ју сам за те као све у ре ду. Од не де ље при сту па се 
уну тра шњем кре че њу згра де и пре у ре ђе њу сли ка, јер ће се до би ти 
ви ше про сто ра.

У пред ло гу држ. бу џе та за иду ћу го ди ну, до са да ња су ма за 
ма те ри ал не рас хо де је по ве ћа на, та ко да ће из но си ти 90. 000 ди
на ра. Исто та ко, уне се на је у бу џет за штам па ње ка та ло га у Држ. 
штам па ри ји.

Сли ке су сти гле у упра ву Дво ра, ода кле ће би ти пре не се не у 
Му зеј.

У Бе о гра ду се ба вио три не де ље г. Ме ренс, углав ном због на ше 
из ло жбе у Ам стер да му. На из ло жби ће би ти по ка за но око сто пе
де сет сли ка и бли зу сто скулп ту ра; сам г. Ме штро вић ша ље 22 
сво ја ра да.

На цр кве ној из ло жби се та ко ђе ра ди. Ве ћи на го спо де из Од бо
ра оти шли су на на уч на пу то ва ња, да про на ђу и по пи шу објек те 
ко ји ће се до не ти на из ло жби. 
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Број по се ти о ца се пре ко ле та не што сма њио, али се ипак мо
гао по ло жи ти на [нечит ко] у Пошт. Ште ди о ни цу пр ви дво ме сеч ни 
при ход од ула зни ца (1130 ди на ра).
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт пи сма, недовршено]

XX

17. окт. 1932
Ва ше Ви со чан ство,
При јат но ми је што мо гу са оп шти ти да Бел гиј ска Вла да о 

сво ме тро шку пре но си на шу из ло жбу из Ам стер да ма у Бри сел. 
Отва ра ње из ло жбе у Бри се лу из вр ши ће се у при су ству Бел гиј ског 
Кра ља и Кра љи це 9 де цем бра у Pa las des Be a ux Arts.

Ју го сло вен ски и бел гиј ски рад ни од бор учи нио ми је част да 
за мо лим Ва ше Ви со чан ство да се из во ли те при ми ти по кро ви тељ
ства на ше из ло жбе у Бри се лу, као што сте из во ле ли да се при ми
те за по кро ви те ља из ло жбе у Ам стер да му. 

Обра ћа ју ћи Вам се овом мол бом, сре ћан сам што мо гу до да
ти да је из ло жба у Ам стер да му пот пу но ус пе ла и да се мно го и 
за и ста ле по пи са ло о на шој умет но сти и на шој зе мљи. Осим то га, 
по сре до ва ње г. по сла ни ка Стра жниц ког, Му зеј ће до би ти уско ро 
сли ке ко је су по кло ни ли хо ланд ски сли ка ри W. Sluyter, Ak ke rin ga, 
Bak ker и Ste linck. Оба ве штен сам да ће се из Бел ги је та ко ђе мо ћи 
до не ти це ла ко лек ци ја са вре ме них бел гиј ских сли ка ра по из бо ру 
ко ји ће учи ни ти ди рек тор му зе ја у Бри слу.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; 
кон цепт пи сма, не до вр ше но, поцепано] 

XXI

15 но вем бра 1932
Ва ше Ви со чан ство,
Част ми је са нај ве ћом бла го дар но шћу вра ти ти књи ге ко је сте 

ми из во ле ли ста ви ти на увид и ко је су ме ве о ма за ни ма ле.
У исти мах, сло бо дан сам до ста ви ти ка та лог фран цу ске из

ло жбе ко ји је дат у штам пу. Из ло жба ће се отво ри ти у Бе о гра ду 
11 де цем бра, у Умет нич ком па ви љо ну. Про грам отва ра ња из ло жбе 
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под не ће Ва шем Ви со чан ству удру же ње „Цви је та Зу зо рић”, у спо
ра зу му са фран цу ским по сла ни ком г. Nag gi arом.

Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству
ода ни

М. Ка ша нин
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

XXII

26 дец. 1932
Ва ше Ви со чан ство,
Част ми је са оп шти ти да сам у два ма ха по се тио фран цу ску 

из ло жбу и раз ми слио о сли ци ко ја би се мо гла узе ти за Му зеј. Чини 
ми се да би на ро чи то две мо гле до ћи у ком би на ци ју: „Цр ве не ру же” 
од П. Ла пра да (бр. 61), и „Де ли је” од Ш. Ди фре ноа (бр. 42, ле во од 
пор тре та Њ. В. Кне ги ње Ол ге). Пр вој сли ци је це на 22. 000 фра на ка, 
а дру гој 6.600 фр. Ако би се узе ла пр ва, ми слим да бих мо гао пи
са ти г. L. Hautecœurу да се це на ве што спу сти. Ви ше бих био 
склон да се узме дру га, јер је ле па а ни је ску па, и јер је пла ћа ње у 
фран ци ма, ко је је још увек те шко на ба ви ти у ве ћој су ми. 

Био бих Вам, Ви со чан ство, вр ло бла го да ран кад би сте ми 
са оп шти ли Ваш из бор, јер се ме ни мо жда про ма кло не што бо ље 
и ин те ре сант ни је.

Ва шем Кр. Ви со чан ству
ис кре ни
М. Ка ша нин

[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]

XXI II

15 ја ну а ра 1933
Ва ше Ви со чан ство,
До зво ли те да Вам од свег ср ца че сти там на нај ви шем од ли

ко ва њу Ве ли ког Кр ста Ле ги је Ча сти, ко је Вам је да то као на шем 
нај ве ћем по зна ва о цу умет но сти и ини ци ја то ру но вог умет нич ког 
жи во та у на шој зе мљи.
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У исти мах мо лим за до зво лу да са оп штим да ми је од го во рио 
на пи смо г. Hautecœur, ко ји ја вља да је пи сао г. Bonnаrdу да би му 
са оп штио под ко јим усло ви ма би усту пио Му зе ју сли ку ко ја је 
из ло же на у Је се њем са ло ну. Г. Hautecœur се, исто та ко, за ин те ре
со вао због Му зе ја за две сли ке од Vu il larda. Де фи ни тив не по ну де, 
за Bon narda и Vu il larda, до ста ви ће г. Hautecœur за нај кра ће вре
ме, ка ко он сâм ка же.

Сло бо дан сам уз ово пи смо до ста ви ти и нај но ви ји чла нак 
ко ји је из и шао о Му зе ју у за гре бач ким „На род ним Но ви на ма”.

Мо лим Вас, Ви со чан ство, да при ми те, уз не по де ље не из ра зе 
ра до сти, и мо је нај ду бље по што ва ње,

М. Ка ша нин
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт пи сма, поцепано]

XXIV

7II33
Ва ше Ви со чан ство,
Част ми је са оп шти ти да је ово га ча са код Н. Б. до би вен чек 

за ис пла ту сли ке Ж. Ди фре ноа, и да ће од мах би ти по слат г. Haute
cœurу, с мол бом да га пре да где тре ба.

На тај на чин су ли кви ди ра не обе ис пла те у фран ци ма, и за 
сли ку Бо на ре ву и за сли ку Ж. Ди фре ноа, – те Вас мо лим, Ви со
чан ство, да се не бри не те за на бав ку фра на ка, и да ми до зво ли те 
да Вам бла го да рим на па жњи и на из ја вље ној го то во сти да лич но 
по мог не те Му зе ју.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт пи сма, поцепано]

XXV

13 фе бру ар 1933
Ва ше Ви со чан ство,
Част ми је са оп шти ти да сам ју трос до био пи смо до г. Hau te

cœura, ко ји ја вља да је при мио оба че ка, и да је је дан (од 6.000 fr) 
пре дао г. Ж. Ди фре ноа, а дру ги (од 25. 000 fr.) га ле ри ји Ber nhe im 
Je u ne за сли ку Бо на ре ву. Г. Hautecœur још ја вља да му је га ле ри ја 
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Ber nhe im Je u ne обе ћа ла да ће Бо на ре ву сли ку од мах екс пе до ва ти 
на адре су Упра ве Дво ра.

Г. Ha ut. на ро чи то мо ли Ва ше Ви со чан ство да при ми те ње го ву 
ду бо ку за хвал ност на ве ли ком ин те ре со ва њу за фран цу ску умет
ност, и на да се да ће Вам се сли ка Бо на ре ва сви де ти.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт пи сма, поцепано]

XXVI

MUSÉE D A̓RT CON TEM PO RAIN
8, BO GO JA VLJEN SKA

BEL GRA DE
16 но вем бра 1933

Ва ше Ви со чан ство,
До зво ли те да Вам са оп штим по след ње но во сти о Му зе ју, а 

ме ђу њи ма на пр вом ме сту да је сти гла сли ка E. Pis sar roa, ко ја ме 
је из не на ди ла и ле по том и ве ли ким сра зме ра ма. Да ћу је фо то гра
фи са ти и об ја ви ти у но ви на ма, са ре про дук ци ја ма свих фран цу ских 
сли ка ко је су ушле у Му зеј ово га ле та и је се ни.

Du veenу сам се из ви нио што је та ко ду го че као на но вац за 
сли ке La pra dea и M. La u ren cin, ко је су му ис пла ће не ових да на 
пре ко На род не Бан ке. Мо лим Вас, Ви со чан ство, да ми не за ме ри те 
што је то та ко ду го тра ја ло.

Г. Ми ни стар Про све те ми је са оп штио да на ме ра ва уско ро 
при сту пи ти из ра ди про је ка та за адап та ци ју Но вог Дво ра за Му зеј. 
Ако би се то ме по слу при сту пи ло пре Ва шег по врат ка у Бе о град, 
ја ћу се по ста ра ти да Вам се про јек ти по ша љу на увид и на одо
бре ње.

У Бе о гра ду је не дав но био г. [нечит ко] и том при ли ком по се тио 
Му зеј, и ин те ре со вао се за Ва ше Ви со чан ство и за но ве му зеј ске 
акви зи ци је.

У Па ри зу мо ра би ти да има за ни мљи вих из ло жа ба и кон це
ра та. Мно го би ме ра до ва ло ако би сте, Ви со чан ство, ус пе ли да на
ба ви те Re no ira или Ce zan nea од Paul Gu il la u mea, о ко ји ма сте ми 
го во ри ли пред по ла зак у Па риз. Ја ћу се по тру ди ти да до про ле ћа 
оси гу рам ма лу су му да се ку пи не што за Му зеј.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]
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XXVII

МУ ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
8, БО ГО ЈА ВЉЕН СКА

БЕ О ГРАД
31 ја ну а ра 1934

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Тек што сам Вам се био ја вио у Мин хен, кад ми сти же Ва ше 

пи смо из Па ри за, ко је ме је вр ло об ра до ва ло и на ко јем Вам нај ле ше 
за хва љу јем. На дам се да сте сад опет до бро са здра вљем и да Вам 
је при ја тан жи вот у кул тур ном све ту.

У Бе о гра ду је глав на но вост да је до шао нов Ми ни стар Про
све те, г. Или ја Шу мен ко вић, до са да њи Ми ни стар тр го ви не и бив ши 
по сла ник на стра ни. Ми слим да по се тим ових да на г. Шу мен ко
ви ћа и да га упо знам са Му зе јом, у ко ји ра ни је ни је до ла зио.

Бла го да ре ћи по мо ћи Ми ни стар ства Про све те, за Му зеј су 
на ба вље не две сли ке по вр ло по вољ ној це ни од 2.500 ди на ра сва
ка, и то је дан „Жен ски пор трет” од А. Те о до ро ви ћа (1768–1826) и 
је дан „Му шки пор трет” од Па вла Си ми ћа (1818–1876). До ста вљам 
фо то граф ске сним ке тих две ју сли ка, у на ди да ми не ће те за ме ри ти 
што су у Ва шем от су ству на ба вље не за Му зеј, у ко ме има ма ло 
на ших сли ка из XIX ве ка.

Не дав но сам имао при ли ку да ви дим ко лек ци ју сли ка и скулп
ту ра ко је је оста вио иза се бе пок. Во ја Вељ ко вић: скулп ту ре су све 
ко пи је, а сли ке по ти чу од не по зна тих и не при зна тих умет ни ка, 
ко ји су не кад из ла га ли у Sa lon Na ti o nal у Па ри зу, а сад су са свим 
за бо ра вље ни.

Би ћу Вам, Ви со чан ство, ве о ма за хва лан ако на про ла зу кроз 
Па риз до спе те да на ба ви те за Му зеј јед ног De raina или Se gon zaca. 
На ше фран цу ско оде ље ње већ и са да ве о ма при вла чи по се ти о це; 
у по след ње вре ме је опет би ла у Му зе ју јед на ве ћа гру па Бу га ра 
из Со фи је, ко ји ни су мо гли да се на чу де шта ви де у Му зе ју у Бео
гра ду. До ла зе до ста у Му зеј и на ши, на ро чи то не де љом и пра зни
ком, кад је улаз бес пла тан; мла ди на ши умет ни ци по се ћу ју Му зеј 
сва ки дан. Ове не де ље тре ба да учи не по се ту Му зе ју сту ден ти 
исто ри је умет но сти са бе о град ског уни вер зи те та, ко ји ма ће се том 
при ли ком одр жа ти ма ло пре да ва ње.
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; кон
цепт писма]
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XXVI II

[1937]
PA LA IS ROYAL

По здра вљам пр ви број „Умет нич ког Пре гле да” са осо би том 
ра до шћу. Та кав ви со ко кул ту ран ча со пис не до ста јао је до са да 
на шој јав но сти и та се пра зни на осе ћа ла. Наш на род је увек имао 
ду бок сми сао за Умет ност као што до ка зу ју мно го број ни спо ме
ни ци ко ји, из нај ра ни је исто ри је, кра се на шу до мо ви ну. Сре ћан 
сам што се тај дух и да нас ис по ља ва на сна жан и ви дан на чин.

Па вле
[РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у об ра ди; пи смо 
је об ја вље но у пр вом бро ју Умет нич ког прегледа]

XXIX

МУ ЗЕЈ КНЕ ЗА ПА ВЛА
ДИ РЕК ТОР

Бе о град, 21 мај 1938
Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
За хва љу јем на се ћа њу и по ве ре њу да ода бе рем сли ке и скулп

ту ре са из ло жбе у Умет нич ком Па ви љо ну. Био сам два пут на из
ло жби, и оти ћи ћу још је дан пут, да би из бор био што бо љи и пра
вед ни ји. То ком су тра шњег да на ћу ре ви ди ра ти свој спи сак и од мах 
Вам га по сла ти.

На ли ци та ци ји у Па ри зу Géri ca ult је оти шао у дру ге ру ке. Из
гу би ли смо га због 3000 фра на ка. Г. Сир ма ји ми ја вља да ни је смео 
да ну ди ви ше од су ме до ко је сам му ре као да мо же да иде. Ви дим 
да ме ни је пот пу но раз у мео на те ле фо ну и да је због та ко не знат не 
раз ли ке упу стио сли ку. Те шим се што чу јем да ће у ју ну би ти још 
ин те ре сант ни јих ли ци та ци ја. Већ сам се по бри нуо да нам се шаљу 
сви ва жни ји ка та ло зи, да се ори ен ти ше мо. 

Г. Ро зан бер је озбиљ но пре гао да ор га ни зу је код нас фран цу
ску из ло жбу „Од Да ви да до Сезaна”, ка ко је он на зи ва у свом по
след њем пи сму ко је сам ју трос при мио и ко је при ла жем. Ја му за сад 
не ћу од го во ри ти ни шта од ре ђе но. Же лео бих пр во да чу јем шта о 
то ме ми сле Han te co e ur и De zar ri os, ко је ћу ове не де ље ви де ти у Ве
не ци ји, на из ло жби Bi en na le. На ла зим да би нај бо ље би ло да фран
цу ску из ло жбу код нас ор га ни зу је фран цу ска вла да, а из бор де ла 
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и аран жман да из вр ши René Huyghe, мла ди на след ник P. Ja mota 
у Лу вру. Ви ће те, Ви со чан ство, то нај бо ље зна ти ре ши ти.

У Ве не ци ју по ла зим сад у уто рак у 14.15. До тле ћу ус пе ти да 
пр ви и дру ги спрат Му зе ја бу ду по но во уре ђе ни, та ко да пу бли ка 
опет мо же до ла зи ти. Ко пи ја Ва шег пор тре та се до вр ша ва и на дам 
се да ће те њо ме мо ћи би ти за до вољ ни.

У Ита ли ји же лео бих да оста нем око три не де ље, та ко да ви
дим ма ло и Фи рен цу. Ако не ћу би ти на до са ди, ја вља ћу Вам се с 
пу та, ко ји је Ва ма та ко по знат.

Са нај бо љим же ља ма и истин ским по што ва њем
ода ни

М. Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 14991/ 
687693]

XXX

МУ ЗЕЈ КНЕ ЗА ПА ВЛА
Бе о град, 28 окт. 1938.

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
До зво ли те да Вам још пре Ва шег по врат ка са оп штим да сам 

по же љи го спо ди на Прет сед ни ка Вла де имао два са стан ка са не
мач ким ар хи тек том г. Мар ком, ко ји спре ма про је кат о из град њи 
Гор њег и До њег Гра да. Г. Марк ми је ре као да за ми шља у Гор њем 
Гра ду две мо ну мен тал не гра ђе ви не – Му зеј Кне за Па вла и Вој ни 
Му зеј, са ве ли ким спо ме ни ком из ме ђу њих, – и за мо лио ме је да 
му до сре ди не но вем бра са ста вим про грам Ва шег но вог Му зе ја, 
ко ји би у не да ле кој бу дућ но сти имао да се по диг не у Гор њем Гра ду. 
При сту пио сам ски ци ра њу то га про гра ма, у же љи да бу дем го тов 
и да Вам га по ка жем пре по нов ног до ла ска г. Мар ка у Бе о град. Мо
рам при зна ти да ме је ско ро страх ве ро ва ти да ћу до че ка ти зи да ње 
мо дер ног му зе ја, јер би то био вр ху нац сре ће у мо ме жи вот ном 
за дат ку.

Об ра чун око ита ли јан ске из ло жбе на дам се да се за вр шио. 
Би ло је круп них ре чи око сит них ства ри. До ста вљам у пре пи су 
од го вор ко ји је Ми ни стар ство про све те упу ти ло Ми ни стар ству 
ино стра них по сло ва о це лом овом пред ме ту. Сте као сам ве ли ко и 
бол но ис ку ство ко је ћу те шко за бо ра ви ти. Не ки на ши љу ди, при 
рас пра вља њу о овој ства ри, ми сли ли су на све ви ше не го на Му зеј, 
ко ји је ме ни из над све га.
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У оче ки ва њу Ва шег по врат ка, ко ме се уна пред ра ду јем, мо
лим ва ше Кра љев ско Ви со чан ство да из во ли те при ми ти из раз 
мо га истин ског по што ва ња.

Искре но ода ни
М. Ка ша нин 

[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 14991/ 
694697]

XXXI

МУ ЗЕЈ КНЕ ЗА ПА ВЛА
Бе о град, 16 IV 1939

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Истин ски сам сре ћан што Вам се сви де ла књи га о на шој умет

но сти. До зво ли те да Вам то пло бла го да рим на ла ска вом ми шље
њу и пи сму ко је ме је та ко при јат но из не на ди ло. Ва ша по хва ла, 
Ви со чан ство, то је нај ве ће при зна ње ко је сам мо гао до би ти, и нај
ви ше охра бре ње за да љи мој рад, јер ни до чи јег ми шље ња на 
све ту не др жим ко ли ко до Ва шег.

Знам да сте са да у ве ли ком по слу и да Вас не мо гу ви ђа ти она
ко че сто као ра ни је. Али исто она ко же лим и исто она ко ве ру јем 
да ће све Ва ше бри ге и на по ри до ве сти до успе ха. Наш свет је сав 
за бри нут, али ни ко ни је ма ло ду шан. 

Ја без гра нич но ве ру јем у срп ски на род, у Ср би ју и Оно га 
ко ји их сад во ди.

Искре но ода ни
М. Ка ша нин

[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 14991/ 
825826]

XXXII

Ho tel Lon don
at Stoc kholm Pa ris, 100

13, rue St. Roch 10 no vem bre 1970
Tél. OPE 2309

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Част ми је са оп шти ти да сам до пу то вао из Бе о гра да и да бих 

био сре ћан кад би сте ме мо гли при ми ти. Ја се за др жа вам у Па ри зу 
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до по не де о ни ка 16. но вем бра уве че, кад од ла зим за Ма дрид, да по
се тим та мо шње му зе је, ко је ни сам до сад ви део. У Па риз се вра ћам 
из Ма дри да 24 или 25 но вем бра, и тад бих же лео да се опет за др жим 
не ки дан у Па ри зу.

У на ди да ће те се ода зва ти мо јој же љи, мо лим Вас, Ви со чан
ство, да при ми те из раз мо је ода но сти и трај ног при ја тељ ства.

Ми лан Ка ша нин
[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 6542/ 
424425]

XXXI II

24. VII. 73
HO TEL BE AURI VA GE

GE NE VE
Дра ги При ја те љу
Овог ча са на шао сам Ва ше пи смо при по врат ку из Ита ли је 

по сла то ми из Па ри за. Био сам нео бич но сре тан чу ти Ва ше ве сти 
а још ви ше бих се ра до вао да сам их чуо усме но. На жа лост вра ћам 
се већ су тра уве че у Па риз а за тим у Лон дон и Шкот ску где ми сли
мо про ве сти ле то. Ра ду јем се да на ме ра ва те и да ље пи са ти јер све 
што сте до са да из да ли нео бич но ми се до па да и по ка зу је огро ман 
та ле нат. На дам се да је то га на ша пу бли ка све сна. Из ви ни те ру ко
пис али па тим од ре у ма ти зма у ру ци што ни је ни чу до по што сам 
у апри лу на пу нио 80 год.! Ва ше уну ке не ћу за бо ра ви ти а што се 
ти че сли ке знам да је мо гу на ћи у Лон до ну са мо у ве ли ком фор
ма ту па ћу гле да ти да ли је мо гу ће ре ду ци ра ти је. Ва ма и Го спо ђи 
од свег ср ца ша љем мо је ис кре не по здра ве.

Знам да Вам је по зна то мо је ста ро при ја тељ ство и то ли ко 
ле пих успо ме на

Ваш
П.

[Писмо у вла сни штву го спо ди на Ни ко ле Ка ша ни на; ске ни ра ни 
до ку мент у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у 
обради]
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XХХIV

16, AVE NUE DE LO WEN DAL, 16
PA RIS 15 Pa ris, 7 jan vi er 1974

Ва ше Кра љев ско Ви со чан ство,
Ве ли ка ми је част да Вам до ста вим пи смо мо га де да, код ко

јег сам про вео се ме страл ни рас пуст. Био бих сре ћан кад би сте се 
ода зва ли ње го вој мол би да ме при ми те, јер је он, на ње го ву жа
лост, у не мо гућ но сти да ме лич но пред ста ви Ва шем Кра љев ском 
Ви со чан ству. 

Из во ли те, Ви со чан ство, при ми ти из ра зе мо га ду бо ког по што
ва ња.

Ни ко ла Ка ша нин

Бе о град, 4. јан. 1974.
Дра ги при ја те љу,
Сре ћан сам што Вам мо гу упу ти ти ово ма ло пи смо по мо ме 

уну ку Ни ко ли, сту ден ту ме ди ци не на уни вер зи те ту у Па ри зу, 
ко ји се по сле се ме страл ног рас пу ста вра ћа из Бе о гра да, да про ду
жи шко ло ва ње.

Же лим Вам здра вља, успе ха и сре ће у но вој 1974. го ди ни. 
Ни сам за бо ра вио наш по след њи су срет и лањ ско га ле та из ме ње на 
пи сма. Сва ко се ра до се ћа при јат них успо ме на.

Ве ли ка ми је же ља да Вас мој унук Ни ко ла ви ди. То би за ње га 
био тре ну так ко ји би пам тио це лог жи во та. У исти мах то би по
мо гло да се мој ста ри школ ски друг про фе сор Мар ко вић, ко ме сам 
то ли ко за хва лан за ње го во при ја тељ ство, осло бо ди ста ра тељ ског 
по сред ни штва о мо јим уну ци ма, ко ји су по ста ли пу но лет ни. Био 
бих Вам на су сре тљи во сти ве о ма за хва лан.

Здра вље ме још увек слу жи, и сав сам се пре дао при пре ма њу 
сво јих но вих књи га, ко је тре ба да иза ђу ове го ди не из штам пе.

Увек Вас се ра до се ћам и ни кад не гу бим на ду да ће мо се ви
де ти.

Са ср дач ним по здра вом, ду бо ко ода ни
Ми лан Ка ша нин

[Архив Ју го сла ви је, Фонд Кне за Па вла у ди ги тал ном об ли ку 6542/ 
426428]
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XXXV

20. VII. 74
Lon don

CLA REN CE HO U SE
S. W.

Дра ги При ја те љу Ва ше пи смо сам при мио са ве ли ким за до
вољ ством а исто та ко и по след ње у ко ме сам се ди вио да сте схва
ти ли ле по ту Швај цар ске (у сва ком по гле ду, и ми мо Бух....![)] У 
по след ње вре ме сам био јед на ко на пу ту у Ита ли ји због смр ти 
бли ске ро ђа ке мо је же не. За тим у Швај цар ској код ле ка ра па са да 
се већ од не ког вре ме на на ла зим ов де али се вра ћам за ко ји дан у 
Па риз. Чим се бу дем вра тио гле да ћу да узмем кон такт са Ва шим 
кра сним уну ком ко ји ми је оста вио нај бо љи ути сак. И ја гле дам у 
бу дућ ност са ве ли ким пе си ми змом. Ви ба рем жи ви те у на шој зе
мљи и има те из ван ре дан та ле нат у ко ме си гур но на ла зи те уте ху. 
Из ви ни те ру ко пис али ре у ма у де сној ру ци ме опет му чи, по ред 
то га па тим од ле у ке ми је (ла ке за са да) те се бр зо за мо рим. Хва ла 
Вам за Ва ше дра го и вер но при ја тељ ство. Че сто на Вас ми слим и 
чи тао сам Ва ше књи ге са ужи ва њем.

Ваш
П.

[Писмо у вла сни штву го спо ди на Ни ко ле Ка ша ни на; ске ни ра ни 
до ку мент у РОМС, Лич ни фонд „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, у 
обради]

* * *

Да кле, по ред по слов не пре пи ске, пред чи та о ци ма је и не ко
ли ко пи са ма на пи са них на кон Дру гог свет ског ра та. По слов на 
пре пи ска, на ста ла у вре ме ка да је Ми лан Ка ша нин био ди рек тор 
Му зе ја са вре ме не умет но сти, од но сно Му зе ја кне за Па вла, би ла 
је упра во она ква ка ква се оче ку је у од но су пре ма вла да ру – уч ти
ва, по слов на и кон ци зна. Она је пре пу на дра го це них по да та ка ко ји 
ће, ве ру јем, до би ти аде кват ну об ра ду у струч ним кру го ви ма. 

С дру ге стра не, пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на и кне за Па вла 
Ка ра ђор ђе ви ћа на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та обо је на је сет
ним и при ја тељ ским то ном. По ред све га те шког што су пре жи ве
ли, оста ло је се ћа ње на ства ра ње му зе ја и за јед нич ко вре ме. Бли
же ћи се кра ју жи во та, у пи сми ма се осло вља ју „Дра ги при ја те љу”. 
Осе ћа ли су, с раз ло гом, обо стра ну за хвал ност. По ред не ко ли ко 
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по сле ра та раз ме ње них пи са ма, од ко јих, чи ни се, ни су сва са чу
ва на, кнез Па вле и Ми лан Ка ша нин су се ви де ли но вем бра 1970. 
го ди не, ка да је Ка ша нин до пу то вао у Па риз са су пру гом и ћер ком. 
Нај пре се Ка ша нин са стао са кне зом, а при ли ком сле де ћег су сре
та су им се на руч ку при дру жи ле су пру ге. У хар ти ја ма Ми ла на 
Ка ша ни на са чу ва на је и крат ка бе ле шка о том су сре ту ко ја ће, у 
окви ру нео бја вље них се ћа ња на кне за Па вла, на ћи ме сто у на ја
вље ним књи га ма пре пи ске. Био је то њи хов по след њи су срет.

На кра ју, на сто је ћи, без пре тен ци о зно сти да ис при чам при чу 
о јед ној са рад њи и уде лу Ка ша ни но вог зна ња и енер ги је у ства
ра њу зна чај них кул тур них ин сти ту ци ја у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
под се ти ћу на опо ме ну Де ја на Ме да ко ви ћа, из го во ре ну на Све ча ној 
ака де ми ји у На род ном му зе ју, по во дом сто го ди шњи це Ка ша ни
но вог ро ђе ња: „мо ра мо при зна ти да Ка ша ни нов ве ли ки на пор да 
по ста ви Му зеј кне за Па вла, још увек ни је тач но и пра вед но оце њен 
у на шој му зе о ло ги ји”.20 И да нас, два де сет и пет го ди на по сле ових 
Ме да ко ви ће вих ре чи, ути сак је да се ни је мно го од ма кло у до но
ше њу тач ног и пра вед ног су да о уло зи Ми ла на Ка ша ни на у фор
ми ра њу и чу ва њу Му зе ја кне за Па вла. 

20 Де јан Ме да ко вић, „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)”, Збор ник На род ног 
му зе ја XVI/2, На род ни му зеј, Бе о град 1997, 32.




