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АУК ЦИ ЈА У ПА РИ ЗУ 1906. ГО ДИ НЕ СА  
ЗА О СТАВ ШТИ НОМ СРП СКИХ КРА ЉЕ ВА МИ ЛА НА  

И АЛЕК САН ДРА ОБРЕ НО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: На кон Мај ског пре вра та 1903. го ди не део за о став шти не Обре но ви ћа 
про да вао се на аук ци ја ма у Ср би ји и у ино стран ству. По ла зе ћи од фран цу ске ли те ра-
ту ре, у ра ду се осве тља ва аук ци ја одр жа на 16. и 17. фе бру а ра 1906. го ди не у па ри ском 
Дру оу (Dro u ot), ко ја је пре те жно об у хва ти ла умет нич ка де ла, али и је дан број ра зно-
вр сних пред ме та из за о став шти не Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа. Kаталог аук ци је 
дра го цен jе при лог за про у ча ва ње са др жа ја не ка да шње кра љев ске збир ке. Ам бро аз Во лар 
(Am bro i se Vol lard), по зна ти па ри ски тр го вац, га ле ри ста и из да вач, от ку пио је на аукци-
ји не ко ли ко де ла а Етјен Мо ро Не ла тон (Éti en ne Mo re au-Néla ton), чу ве ни па ри ски ко-
лек ци о нар, па жљи во ју је пра тио, упи су ју ћи из ли ци ти ра не су ме у ка та лог, ко ји је по-
кло нио На ци о нал ној би бли о те ци Фран цу ске у Па ри зу. Аук ци ју је про пра ти ла па ри ска 
штам па. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аук ци ја у Па ри зу са за о став шти ном Ми ла на и Алек сан дра Обре-
но ви ћа, Ми лан Обре но вић, гроф од Та ко ва, Алек сан дар Обре но вић, ко лек ци ја Обре но-
ви ћа, Ам бро аз Во лар, Етјен Мо ро Не ла тон.

На кон уби ства Алек сан дра и Дра ге Обре но вић 1903. го ди не власт у Ср би ји пре-
у зе ли су Ка ра ђор ђе ви ћи. Део по крет не за о став шти не сврг ну те ди на сти је по том се 
аук циј ски про да вао у Ср би ји и ино стран ству. На та ли ја Обре но вић по кре ну ла је аукци-
је јед ног де ла по крет не имо ви не у Бе чу 1905. и 1906. го ди не (NAC HLASS 1905; ВУ КЕ ЛИЋ 
2017: 10, 13–15; 2019: 38, 44–46) и у Па ри зу 1906. и 1926. го ди не (TA BLE A UX MO DER NES 1906; 
КР СТИЋ-ФАЈ 2015: 276–277).1 

* са мо стал ни ис тра жи вач, gor da na70@yahoo.com
1 На та ли ја Обре но вић је део на сле ђа по кло ни ла фру шко гор ском ма на сти ру Кру ше до лу, На род ном 

и При род њач ком му зе ју, бли ским осо ба ма и по што ва о ци ма сврг ну те ди на сти је (ВУ КЕ ЛИЋ 2017: 10; 2019: 38). 
У ко ми си ји за по пис кра љев ске збир ке 1903. го ди не био је и Бог дан По по вић, ко ји је уме сто хо но ра ра 
узео је дан Де га ов па стел, ка ко је по све до чио Бо рис Ло ски (Bo ris Lossky) (пре ма LE MO I SNE 1984б: 582). 
Па стел на бра он па пи ру (око 1889–92, дим. 49 × 38 cm) пот пи сан је до ле ле во (Ibi dem). По све до че њу 
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Пр ва па ри ска аук ци ја са на сле ђем 
Обре но ви ћа усле ди ла је убр зо на кон прве 
беч ке аук ци је (10–16. ок то бар 1905). Одр-
жа на је у пе так и су бо ту, 16. и 17. фе бру а-
ра 1906. го ди не у Дру оу (Dro u ot), у са ли 
бр. 6, са по чет ком у 14 ча со ва (сл. 1). За 
ре а ли за ци ју су би ли за ду же ни аук ци о-
нар Пол Ше ва ли је (Paul Che val li er) и екс-
перт Жорж Пeти (Ge or ges Pe tit).2 Пред-
аук циј ска из ло жба при ре ђе на је у че твр-
так 15. фе бру а ра, од 13.30 до 17.30 ча со ва. 
Про да ја је нај ве ћим де лом об у хва ти ла 
де ла ли ков не умет но сти: „мо дер не” сли-
ке, аква ре ле, па сте ле, гра фи ке и цр те же, 
пре те жно ра до ве фран цу ских и дру гих 
за пад но е вроп ских ау то ра, као и ма њи 
број ра зно вр сних пред ме та: ва зе, та њи-
ре, сер ви се за ру ча ва ње и дру го од де-
ко ра тив ног пор це ла на, два свећ ња ка од 
по сре бре не брон зе, ла вор и бо кал од сре-
бра, рам од сре бр ног фи ли гра на, кон зо-
лу од по зла ће ног др ве та, на ме штај са 
ин кру стра ци ја ма од се де фа, два те пи ха, 
гру пу ори јен тал них и дру гих тка ни на: 
пре кри ва че за кре вет, па ное и дру го (TA-
BLE A UX MO DER NES 1906; КР СТИЋ-ФА Ј 2015: 
276–277). Аук ци ју су на ја вљи ва ли Жур нал 

дез ар (Le Jo ur nal des arts) и Кро ник дез ар е де ла ки ри о зи те (La Cro ni que des arts et 
de la cu ri o sité).3 

Ка та лог аук ци је са др жи 218 од ред ни ца, од ко јих је 210 по све ће но умет нич ким 
де ли ма. Ка та ло ги зо ва ни су 32 сли ке, 75 аква ре ла, 56 па сте ла, 44 цр те жа и две гра фи-
ке, док је број 210 об у хва тио гру пу не ка та ло ги зо ва ног ма те ри ја ла: сли ке, аква ре ле и 
дру го. Ра зно вр сни пред ме ти свр ста ни су под осам ка та ло шких бро је ва, ко ји су пре те-
жно об у хва ти ли ви ше од јед ног објек та. Ка та лог не са др жи фо то гра фи је ни 

Бо ри са Ло ског, Бог дан По по вић је из кра љев ске ко лек ци је по се до вао и цр теж Фе ли си ја на Роп са (Féli cien 
Rops) (пре ма БО ШЊАК 2010: 506). 

2 Адре са По ла Ше ва ли јеа гла си ла је: Ули ца Гранж Ба те ли јер број 10 (10, rue Gran ge-Ba te liè re) а 
адре са Жор жа Пе ти ја: Ули ца Сез број 8 (8, rue de Se i ze). У га ле ри ји Жор жа Пе ти ја су ју го сло вен ски умет-
ни ци 1932. го ди не при ре ди ли сво ју из ло жбу. 

3 Жур нал дез ар на ја вљи вао је аук ци ју 31. ја ну а ра, 3, 7, 10. и 14. фе бру а ра, а Кро ник дез ар е де ла 
ки ри о зи те 3. фе бру а ра 1906. го ди не. 

Сл. 1. Каталог аукције, унутрашња страна. 
Национална библиотека Француске, Париз. 

(Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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про це ње не вред но сти, од но сно по чет не 
це не по ну ђе ног са др жа ја. Умет нич ка де-
ла раз де ље на су по вр ста ма у пет по гла-
вља: Сли ке, Аква ре ли, Па сте ли, Цр те-
жи и Гра фи ке. У окви ру сва ког по гла-
вља на ве де на су пре зи ме на ау то ра по 
абе цед ном ре ду и по том под ред ним бро-
је ви ма на зи ви де ла, ме сто сиг на ту ре, ди-
мен зи је и евен ту ал но: под ло га, озна ке на 
по ле ђи ни, по твр да о по ре клу или до дат-
на по ја шње ња тех ни ке. Ка та лог, као сво-
је вр сни ин вен тар јед ног де ла кра љев ске 
збир ке, све до чи о ње ној хе те ро ге но сти. 
Дра го цен је при лог за про у ча ва ње са др-
жа ја ко лек ци је кра ља Ми ла на. Њен 
обим, са др жај и исто ри јат на бав ки ни-
су до вољ но по зна ти ни про у ча ва ни, a 
она у Бе о гра ду ни је ни јав но из ла га на 
(БО ШЊАК 2010: 505, 507).

У при мер ку ка та ло га ко ји се чу ва у 
На ци о нал ној би бли о те ци Фран цу ске у 
Па ри зу су, уз је дан број ка та ло шких је-
ди ни ца, ру ком за пи са не из ли ци ти ра не 
су ме у фран ци ма, док је дан број це на са-
зна је мо и из па ри ске штам пе. Куп ци су 
на из ли ци ти ра ну су му пла ћа ли и до дат-
ну так су од де сет про це на та (TA BLE A UX 
MO DER NES 1906: 2). Јед но став ни овал ни пе чат са тек стом: DON MO RE AU NE LA TON 
1927, оти снут на пред њој ко ри ци ка та ло га, све до чи да га је На ци о нал ној би бли о те-
ци Фран цу ске 1927. го ди не по кло нио Етјен Мо ро Не ла тон (Éti en ne Mo re au-Néla ton, 
1859–1927), чу ве ни па ри ски ко лек ци о нар, сли кар и исто ри чар умет но сти (сл. 2).4 На 
осно ву пе ча та мо же се за кљу чи ти да је Етјен Мо ро Не ла тон, је дан од нај ве ћих до на-
то ра фран цу ских му зе ја уоп ште, при су ство вао аук ци ји за о став шти не Обре но ви ћа 
1906. го ди не у Па ри зу и да ју је па жљи во пра тио, за пи су ју ћи из ли ци ти ра не су ме у 
ка та лог. Мо жда је том при ли ком не што и от ку пио. 

Ка та лог аук ци је све до чи да су се у збир ци Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа међу 
сли ка ма на ла зи ли и Пор трет го спо ђе Ги је ме (Por tra it de Mme Gu il le met) Еду а ра Ма неа 

4 Етјен Мо ро Не ла тон је ве ћи ну де ла из сво је чу ве не ко лек ци је по кло нио му зе ју Лу вру (Lo u vre) 
1906. го ди не, где су она из ло же на, као и у му зе ју Ор сеј (Or say). По се до вао је и Ма не ов До ру чак на тра ви 
(KO EC HLIN 1927). 

Сл. 2. Каталог аукције, предња корица са 
печатом Моро Нелатона (Moreau Nélaton). 

Национална библиотека Француске, Париз. 
(Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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(Edo u ard Ma net) (сл. 3),5 из ли ци ти ран 
на 2520 фра на ка, Цве ће (Fle urs) Си зан 
Ва ла дон (Su zan ne Va la don), На оба ла ма 
Ислан да (Sur les côtes d’I slan de) Ива на Ај-
ва зов ског (Ivan Аivasovsky / Иван Айва-
зов ский) из ли ци ти ран на 780 фра на ка. 
Ме ђу аква ре ли ма су би ла и че ти ри рада 
По ла Се за на (Paul Cézan ne): Пеј заж (Pay-
sa ge), из ли ци ти ран на 1300 фра на ка, Зеле-
не биљ ке (Plan tes ver tes), из ли ци ти ра не на 
360 фра на ка, Бре скве (Pêches), из ли ци ти-
ра не на 850 фра на ка, и Мр тва при ро да 
(Na tu re mor te), из ли ци ти ра на на 400 
фра на ка, од Ал фон са Му хе (Alp hon se 
Muc ha) две Але го ри је (Allégo ri es) и Францу-
ско-ру ске про сла ве (Les Fêtes fran co-rus ses)6 
и че ти ри гва ша Че ти ри го ди шња до ба 
(Les Qu a tre sa i sons), из ли ци ти ра на на 370 
фра на ка. Ме ђу па сте ли ма би ли су и Пле-
са чи ца при то а ле ти (Dan se u se à sa to i let-
te) Ед га ра Де гаа (Ed gar De gas), из ли ци-
ти ра на на 1650 фра на ка, по том три ра да 
По ла Го ге на (Paul Ga u guin): Гла ва Ки не за 
(Tête de Chi no is), Та хи ћан ка (Ta hi ti en ne) 
и Же на из Бре та ње (Bre ton ne), Пеј заж 
(Paysa ge) Кло да Мо неа (Cla u de Mo net), 
из ли ци ти ран на 430 фра на ка, Мла де де-
вој ке (Je un nes fil les) Оги ста Ре но а ра (Augu-
ste Re no ir), из ли ци ти ра не на 1000 фра на-

ка, и Фар ма (La Fer me) Ал фре да Си слија (Al fred Si sley), из ли ци ти ра на на 350 фра на ка. 
Ме ђу цр те жи ма би ле су и Ве шти це око ва тре (Sor ciè res au to ur d’un feu) Ги ста ва До-
реа (Gu sta ve Doré), Сту ди ја ак та (Etu de de nus) Оги ста Ре но а ра, из ли ци ти ра на на 400 
фра на ка, Од мор (Re pos) Си зан Ва ла дон (Su zan ne Va la don) и три ра да Те о фи ла Стајн-
ле на (Тhéo p hi le Ste in lein): Пр ва љу бав (Pre mi er amo ur), Ис по вест (L’A veu) и На ули ци 

5 Сли ка ни је пот пи са на, на по за ди ни je има ла по твр ду го спо ђе Ма не (TA BLE A UX MO DER NES 1906: 6; 
TA BA RANT 1947: 334). По зна та је и као Же на ко ја се ди на ка на пеу (Fem me as si se sur un ca napé) и сма тра се 
да пред ста вља су пру гу Жи ла Ги је меа (Ju les Gu il le met), ко ју је Ма не при ка зао и на дру гим, зна чај ни јим 
ра до ви ма (TA BA RANT 1947: 334). Сли ку је фо то гра фи сао Фер нан Ло шар (Fer nand Loc hard) 1883. го ди не 
(LOC HARD 1883–1884: 82; TA BA RANT 1947: 334). Ре про дук ци ја је пу бли ко ва на у мо но гра фи ја ма по све ће-
ним де лу Еду а ра Ма неа (TA BA RANT 1947: 612, сл. 308; VEN TU RI, ORI EN TI 1967: 108, сл. 254).

6 Ски цу за овај рад ви д. на: https://ar chi ve.or g/de ta ils/frick-31072001412883/pa ge/n33/mo de/2up 

Сл. 3. Страна каталога аукције са сликом 
Портрет госпође Гијеме (Portrait de Mme 
Guillemet) Едуара Манеа (Edouard Manet). 

Национална библиотека Француске, Париз. 
(Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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(Dans la rue). Гра фи ка Ед га ра Де гаа (Ed gar De ga) То а ле та (La To i let te) из ли ци ти ра на 
је на 275 фра на ка а Же не (Fem mes) на 215 фра на ка (TA BLE A UX MO DER NES 1906, КР СТИЋ-ФАЈ 
2015: 277).7

Од је ци у са вре ме ној па ри ској штам пи и от ку пи

Аук ци ја са за о став шти ном Обре но ви ћа 1906. го ди не у Па ри зу би ла је не сва ки-
да шњи до га ђај и при ву кла је па жњу па ри ске штам пе. Лист Ла прес (La Pres se) пред-
ви ђао је да ће про да ја ове „ле пе” ко лек ци је би ти пра ви па ри ски до га ђај ко ји ни је дан 
сноб не ће про пу сти ти (FLÛTE 1906: 2). Фи га ро је на вео ка ко је краљ Ми лан во лео да 
по се ћу је умет ни ке и са брао је „ле пу” ко лек ци ју мо дер них де ла, сма тра ју ћи да ће пред-
а ук циј ска из ло жба у Дру оу при ву ћи по себ ну па жњу (LE MA SQUE DE FER 1906: 1). 

Пе ти Па ри зи јен (Le Pe tit Pa ri sien) 
17. фе бру а ра 1906. го ди не у тек сту „Успо-
ме не из ко на ка” (сл. 4), из ве шта ва ју ћи 
са пр вог да на аук ци је, ка же ка ко је Друо 
под се тио на кр ва ву бе о град ску тра ге ди ју 
од пре три го ди не (PE TI TJEAN 1906: 4). Про-
да ја пред ме та из „зло коб ног” ко на ка, у 
ком су уби је ни краљ Алек сан дар и кра-
љи ца Дра га, пред у зе та је по зах те ву на-
след ни ка. На вод но је је дан пред став ник 
ру ског ми ни стра фи нан си ја по слат да 
не што от ку пи и по ку шао је да до би је до-
дат не ин фор ма ци је и до каз о по ре клу 
пред ме та. Ме ђу тим, ре че но му је са мо то 
да су им пред ме ти по сла ти из Бе о гра да 
под та квим усло ви ма да ни ка кве сум ње 
о њи хо вом по ре клу не мо же би ти. 

У истом тек сту, пре те ру ју ћи се ка же 
да ве ћи на пред ме та не ма дру гу вред ност 
од свог по ре кла и као до каз на во ди се 
ни ска су ма од 23.460 фра на ка, по стиг-
ну та пр вог да на про да јом сли ка, аква ре-
ла и не ко ли ко па сте ла. Дру гог да на про-
да ва ли су се пре о ста ли па сте ли, цр те жи, 
гра фи ке и ра зно вр сни пред ме ти. На ме на 
на ме шта ја са се деф ним ин кру стра ци ја ма 

7 На ве де не су ме за бе ле же не су ру ком у ка та ло гу аук ци је ко ји је у На ци о нал ној би бли о те ци Фран-
цу ске.

Сл. 4. Текст „Успомене из конака“, Пети 
Паризијен (Le Petit Parisien), 17. фебруар 1906, 
стр. 4. Национална библиотека Француске, 

Париз. (Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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и те шким вра ти ма ко ја се отва ра ју ка 
„ужа сном ни зу сли чи ца од мо де ло ва ног 
и бо је ног во ска” оце ње на је као „не ја сна”. 
Да ље се пре те ру ју ћи ка же ка ко су по ну-
ђе не „ту жне ри те јед не по ро ди це ко јој до-
бар укус ни је био доминантaн ква ли тет”. 
Умет нич ка де ла, или она ко ја пре тен ду ју 
да то бу ду, пред ста вља ју еклек ти чан из бор 
ко ји иде чак до нај пре те ра ни је осо бе но-
сти, а у збир ци су за сту пље на и од лич на 
де ла. 

Пе ти Па ри зи јен да ље на во ди ка ко у 
са ли где се од ви ја ла аук ци ја ни је би ло ве-
ли ке гу жве. Ре ла тив но ма ло број ну пу бли-
ку чи ни ли су пре све га тр гов ци, али су се 
ипак за па жа ла и „не ка ле па ли ца, не ко-
ли ко све жих то а ле та и го спо да од ли ко-
ва на Ле ги јом ча сти”. Би ло је и аме рич ких 
љу би те ља умет но сти, ко нач но и јед на гру-
па Ср ба „зе лен ка стих у ли цу”, ко ји су са 
нај ве ћом па жњом пра ти ли ток ли ци ти-
ра ња. Је дан од њих нај па жљи ви је је за пи-
си вао ци фре у свој ка та лог. Из ве сна „још 
увек мла да же на” до ми ни ра ла је ви си ном 
у пр вом ре ду, „опи је на” пред ста вом ко ја 
се пред њом од ви ја ла. Го вор ка ло се да је 
то при ја те љи ца по кој не кра љи це Дра ге. 
По ка зи ва ли су јој глав на дела ко ја је она 

по сма тра ла са вид ним емо ци ја ма. Ку пи ла је са мо је дан па стел за 22 фран ка, успо-
ме ну у скла ду са скром ним мо гућ но сти ма. 

У тек сту се да ље на во ди да су ли ци ти ра ња би ла сла ба: сли ка Сан (Som meil) Абе ла 
Фе вра (Abel Fa i vre) до сти гла је 205 фра на ка, Рас по де ла су пе (La Di stri bu tion de so u pe) 
На ле Пу са на (Nаllet-Po us sin) 29 фра на ка а Цве ће (Fle urs) Си зан Ва ла дон 30 фра на ка. 
По је ди ни ра до ви пре ма ши ли су про це ње не вред но сти: аква рел Пеј заж (Paysa ge) Пола 
Се за на про це њен на 500 фра на ка до сти гао је 1300, а па стел Пле са чи ца при то а ле ти 
(сл. 5) Ед га ра Де гаа је од про це ње них 400 до сти гао 1650 фра на ка. Не ка де ла про да та 
су по знат но ни жим це на ма од про це ње них: сли ка Бро долом (Un na u fra ge) Мо ла Нила 
Пе тер се на (Mоls Ni els Pe ter sen) про це ње на на 2000 фра на ка је два је из ли ци ти ра на 
на 1080 фра на ка.8 Ле пе за (Even tail) Жа на Фо ре на (Jean Fo rain) из ли ци ти ра на је на 

8 У ка та ло гу је за пи са на су ма од 1050 фра на ка.

Сл. 5. Страна каталога аукције са пастелом 
Плесачице при тоалети (Danseuse à sa  

toilette) Едгара Дегаа (Edgar Degas). 
Национална библиотека Француске, 

Париз. (Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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240 фра на ка а Ви ле тов (Wil let te) аква рел 
Краљ пи је (Le Roy Bo it) са по све том „Го-
спо ђи Ле Фи јел (Le Fil leul), успо ме на на 
при ја тељ ство дру га Пје роа (Pi er rot)” на 
155 фра на ка. Због вр ло ни ске це не при-
сут ни су сма тра ли да је тај аква рел „по-
кло њен”. Пе ти Па ри зи јен на кра ју кон-
ста ту је како се про да јом 152 де ла ра су ла 
„си ро та” ко лек ци ја кра ља Ми ла на и ње-
го вог си на, у ко јој „за и ста ни је би ло пре-
ви ше ку кoља”.

Из ве шта ва ју ћи о дру гом да ну аук-
ци је, Пе ти Па ри зи јен на во ди ка ко је у 
Дру оу би ло још ма ње пу бли ке не го пр вог 
да на (ANONYME 1906б: 2; сл. 6). При ја те-
љи ца кра љи це Дра ге, ко ја је иза зва ла то-
ли ко ко мен та ра, ни је по но во до шла, као 
ни аме рич ки по кло ни ци умет но сти. Само 
су Ср би, „па жљи ви и озбиљ ни”, по но во 
за у зе ли сво ја ме ста а ли ци ти ра ње је би ло 
„екс трем но сла бо”. Цр теж Бе ра чи ца алги 
(Cu e il le u se de va rechs) Ан ри ја Бу теа (Henri 
Bo u tet) из ли ци ти ран је на 18 фра на ка, 
Же на са пу фом (Fem me à la ho u pet te) и 
Же на из на ро да (Fem me du pe u ple) Ку ти-
ри јеа (Co u tu ri er) за јед но на 10 фра на ка 
а Ис по вест (L’A veu) Те о фи ла Стајн ле на 
(Ste in len) на 14 фра на ка. Ка за нов (Ca zin) „леп” цр теж Млин (Le Mo u lin) до сти гао је 
305 фра на ка а Ве шти це око ва тре Ги ста ва До реа 115 фра на ка... 

Ни по ну ђе ни пред ме ти ни су по сти гли ви ше су ме. Бо кал и ла вор од сре бра до-
сти гли су са мо 310 фра на ка. Из ве сна да ма из ли ци ти ра ла је кон зо лу од по зла ће ног 
др ве та и на ме штај са ин кру стра ци ја ма од се де фа и сли чи ца ма од бо је ног во ска на 
460 фра на ка. Је ди но је рам од сре бр ног фи ли гра на до сти гао „озбиљ ну” су му од 1030 
фра на ка. Ори јен тал не тка ни не и те пи хе ве ћим де лом ку пио је је дан од при сут них 
Ср ба. Пр вог да на про да је оства ре но је 23.460 фра на ка, дру гог са мо 10.418, што укуп но 
чи ни 33.878 фра на ка. Ка да се од би ју тро шко ви па ко ва ња, тран спор та, скла ди ште ња, 
оси гу ра ња, про да је и оста лог, ма ло је нов ца пре о ста ло, за кљу чу је Пе ти Па ри зи јен. 

Лист Ма тан (Le ma tin) 17. фе бру а ра у тек сту „По след ње олу пи не јед ног кра љев-
ског до сто јан ства” кон ста ту је ша ро ли кост кра љев ске збир ке и нео че ки ва но „по ми-
ре ње” у ка та ло гу (ANONYME 1906а: 2). На во ди да су у са ли би ли број ни стран ци, на ро-
чи то Ср би, ко ји су пре из гле да ли као да же ле да по не су успо ме не пу не по што ва ња 

Сл. 6. „Успомене из конака”, Пети Паризијен 
(Le Petit Parisien), 18. фебруар 1906, стр. 4. 

Национална библиотека Француске, Париз. 
(Извор: gallica.bnf.fr / BnF)
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или пак на ци о нал не ре ли кви је, а не да ку пе сли ке. Ма тан за кљу чу ју ћи ка же: „Ве ли-
чи на и де ка ден ци ја јед ног кра љев ства”. Тем (Le Temps) из ме ђу оста лог на во ди: „Са мим 
по гле дом на умет нич ке хо ро ре на сла га не та мо, мо гао се сте ћи ути сак о мен та ли те ту 
овог тра гич ног вла да ра тра гич не опе ре те, ко ји је у исто вре ме ул тра па ри ски и још 
по ма ло ди вљи” (CLA RE TIE 1906: 2). 

На ро чи то кри тич ки на стро јен текст у ли сту Мер кур де Фран са (Mer cu re de Fran ce) 
оце њу је да „не у спех” аук ци је са за о став шти ном Обре но ви ћа не тре ба при пи си ва ти 
аук ци о на ру и екс пер ту (DA U REL LE 1906: 312–313). Ка ко се на во ди, сва ко је ма ње-ви ше 
при ме тио или знао кра ља Ми ла на, ко ји је „био вар ва рин, имао је из ве сну при влач-
ност и од су ство уку са. Ку по вао је сти хиј ски шта је сти гао, сле де ћи до бре или ло ше 
са ве те или ма ње-ви ше ком пе тент на ми шље ња из штам пе. Кро чио је кроз жи вот без 
кул ту ре, без прин ци па и без ме то да. Ње го ва ко лек ци ја би ла је мо дер на ’па па зја ни ја’, 
ме ша ви на де ла вр ло раз ли чи тих умет ни ка.” Ли ци ти ра ња су би ла „при лич но јад на”. 
Ра дост у по љу (Pla i sir champêtre) Абе ла Фе вра из ли ци ти ра на је на 150 фра на ка, Же на 
са кор пом во ћа (Fe me au pаnier de fru it) Ко ро чан ског (Ko roc han ski) на 135 фра на ка, 
Гла ва сту ди је (Tête d’étu de) Елеа (Hel leu) на 100 фра на ка... На кра ју тек ста ипак се 
ода је при зна ње кра љу Ми ла ну за то што је хра бро ку повао де ла жи вих умет ни ка, док 
су фран цу ски ко лек ци о на ри ку по ва ли „ста ро”, на ро чи то де ла из XVI II ве ка, слепо 
сле де ћи мо ду и ру ко во де ћи се са мо же љом за тре ну тач ном шпе ку ла ци јом.

Фи га ро у из ве шта ју са аук ци је за кљу чу је ка ко то ни ка ко ни је би ла „ве ли ка” про-
да ја. Па жњу је иза зва ла јер је по ну ђе на збир ка при па да ла кра ље ви ма, це ли на ни је 
ни шта сјај но, ни шта кра љев ски, об у хва та ла је мно ге сли ке ма лих ди мен зи ја, мно ге 
при јат не кро ки је... Ли ци ти ра ња ни су би ла зна чај на и це не су би ле „до бре” (VAL LE MONT 
1906: 5). Кро ник дез ар е де ла ки ри о зи те из ме ђу оста лог на во ди да је Ми ше ти је ва 
(Mic het ti) сли ка Ди вља чић (Sa u va geon) до сти гла 600 фра на ка, Бра у нов (Brown) аква рел 
Бо га зов про лаз (Le Pas sa ge du gué) 830 фра на ка, аква рел Пле со ви из Оке а ни је (Dan ses 
d’Océanie) Ро шгро са (Roc he gros se) 600 фра на ка, Берт со е нов (Ba ert soen) па стел Дуж 
ка на ла (Au bord du ca nal) 420 фра на ка итд. (ANO NIM 1906в: 64; M 1906: 2).

Ам бро аз Во лар,9 чу ве ни па ри ски тр го вац умет ни на ма, га ле ри ста и из да вач, по-
твр дио је да је „бу ле вар ска” штам па по во дом пост хум не про да је ко лек ци је Ми ла на 
Обре но ви ћа у Дру оу има ла још јед ну при ли ку да „сла ви” њен еклек ти зам (VOL LARD 1937: 
131). У лич ној ар хи ви за бе ле жио је да је то ком пр вог да на аук ци је ку пио три па сте ла: 
Мла де де вој ке (Je u nes fil les) Оги ста Ре но а ра за 1000 фра на ка, Се ре о ву (Ser ret) Шет њу 
(La Pro me na de) за 105 фра на ка и Ста ри ју се стру (La Gran de So e ur) за 72 фран ка, а дру-
гог да на дип тих у тех ни ци па сте ла Ен те ри јер се ља ни на (Intéri e ur de paysan) Ле о на Бар-
то ло меа (Léon Bart ho lomé) за 80 фран ка, две Де га о ве гра фи ке: То а ле ту (La To i let te) за 
275 фра на ка и Же не (Fem mes) за 215 фра на ка, као и гру пу не ка та ло ги зо ва них сли ка, 
аква ре ла и оста лог за 55 фра на ка (пре ма RA BI NOW, WAR MAN 2007: 218).

9 Се кре тар Ам бро а за Во ла ра ка сни је је био Ерих Шло мо вић. Део ње го ве ко лек ци је је у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду.
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Ам бро аз Во лар упо знао је Ми ла на Обре но ви ћа ка да га је бив ши срп ски краљ 
по се тио са ко лек ци о на ром Иза ком де Ка мон до ом (Isa ac de Ca mon do). Ку пио је та да 
сли ку Смрт кра ва ма! (La mort aux Vac hes!) Ан ри ја Груа (He nry Gro ux), ко ју је не де-
љу да на ка сни је за ме нио за не ко ли ко Се за но вих аква ре ла10 (VOL LARD 1915: 68, 70; 1937: 
128–129), мо жда баш оних ко ји су про да ти на па ри ској аук ци ји 1906. го ди не. Ли сјен 
Ги ро (Lu cien Gu i raud) ку пио је Пор трет го спо ђе Ги је ме, ко ји је ка сни је до спео у ко-
лек ци ју Жор жа Ме ни јеа (Ge or ges Me ni er) (TA BA RANT 1947: 334).11 

Ко ли ко су це не умет нич ких де ла из срп ске кра љев ске ко лек ци је 1906. го ди не у 
Па ри зу би ле ни ске све до чи и ка сни ја пре про да ја Де га о ве Пле са чи це при то а ле ти 
(Dan se u se à sa to i let te), ко ју је за бе ле жио па ри ски Жур нал (Le Jo ur nal). Овај па стел 
ку пљен на аук ци ји 1906. го ди не за 1650 фра на ка про дат је 1932. го ди не за 50.500 фра-
на ка (LANG 1932: 2). Це на овог ра да 26 го ди на ка сни је зна чај но је пре ма ши ла укуп ну 
су му оства ре ну на аук ци ји 1906. го ди не. Па стел Пле са чи ца при то а ле ти, да то ван 
око 1879. го ди не, до спео је у па ри ску ко лек ци ју Жи ла Стро са (Ju les Stra uss) а 1932. 
го ди не код По ла Ро зен бер га (Paul Ro sen berg), чу ве ног па ри ског тр гов ца и га ле ри сте 
(LE MO I SNE 1984а: 306, No 546).12 Ово је пр во де ло Ед га ра Де гаа ко је је ку пио Ми лан 
Обре но вић 22. мар та 1895. го ди не за 1500 фра на ка од По ла Ди ран Ри је ла (Paul Du-
rand-Ruel), јед ног од нај по зна ти јих па ри ских тр гов ца умет ни на ма (пре ма LO I RET TE 
1991: 608, 794).13 Ми лан Обре но вић ка сни је је ку пио још пет Де га о вих ра до ва: 22. ма ја 
1896. го ди не од Пол Ди ран Ри је ла јед ну ле пе зу за 3000 фра на ка, а од Ам бо а за Во ла ра 
10. ок то бра 1895. го ди не Же ну ко ја се ди и че шља се (Fem me as si se se pe ig nant) за 900 
фра на ка, Сто је ћи жен ски акт (Fem me nue de bo ut) за 900 фра на ка, Же ну на ка на пеу 
(Fem me au ca napé) за 540 фра на ка и 31. мар та 1896. го ди не је дан цр теж за 750 фра-
на ка (Ibid.).14 

На фо то гра фи ја ма ен те ри је ра и по је ди нач них пред ме та из Ста рог дво ра у Бео-
гра ду, ко је је сни мио Љу би ша Ђо нић 1904–1905. го ди не, уо ча ва ју се ори јен тал не и дру-
ге тка ни не, као и је дан дво дел ни па ра ван (ВУ КЕ ЛИЋ, ПЕ РАЋ, ТО МИЋ 2019: сл. 57–63). 
Мо же се прет по ста ви ти да ори јен тал не и дру ге тка ни не и па ра ван ко ји су се на шли 

10 По на во ду Ам бро а за Во ла ра, „пре на гла ше ни” па ри ски ма ни ри Ми ла на Обре но ви ћа ода ва ли 
су стран ца, те жио је да ода ути сак да га ин те ре су је све што је но во у умет но сти и за мо лио је Из а ка де 
Ка мон доа да га по ве де на ме ста „на пред не умет но сти”. 

11 По Са де би је вом (Sot heby) на во ду, сли ка је би ла и у вла сни штву Вил ден штај на, чу ве ног па ри-
ског тр гов ца умет ни на ма, а по том је опет ме ња ла вла сни ке (<https://www.sot hebys.com/en/auc ti ons/
eca ta lo gue/2018/im pres si o nist-mo dern-ar t-eve ning-sa le-n09930/lo t.59.html>).

12 Са де би на во ди да је овај па стел 1906. го ди не от ку пи ла го спо ђа Ми је (Mye), а по том је доспеo у 
ко лек ци ју Жи ла Стро са (http://www.sot hebys.com/ru/auc ti ons/eca ta lo gue/2009/im pres si o nist-mo dern-ar t-
eve ning-sa le-n08587/lo t.23.pri cehl.html). Про да ју 1932. го ди не ор га ни зо ва ла је га ле ри ја Жор жа Пе ти ја, 
аук ци ју је пра тио ка та лог (https://ca ta lo gue.bn f.fr /ar k:/12148/cb 36524574c).

13 Пол Ди ран Ри јел је Пле са чи цу при то а ле ти от ку пио на аук ци ји прет ход не 1894. го ди не из 
по зна те ко лек ци је Те о до ра Ди реа (Théodo re Du ret). У ка та ло гу ове аук ци је je под бро јем 15 (CA TA LO GUE 
1894: 16). 

14 Ан ри Ло а рет се по зи ва на архивe По ла Ди ран Ри је ла и Ам бро а за Во ла ра. На по мо ћи око уви да 
у књи гу Ан ри ја Ло а ре та нај ср дач ни је за хва љу јем ко ле ги ни ци Ма ри ји Бог да но вић. 
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на аук ци ји у Па ри зу 1906. го ди не по ти чу из кра ље вог арап ског са ло на15 и су сед не би-
ли јар ске со бе, из бе о град ског Ста рог дво ра. Су де ћи по се деф ним ин кру стра ци ја ма, 
мо жда је и на ме штај са те шким вра ти ма и сли чи ца ма од во ска при па дао арап ском 
са ло ну. 

Оту ђе на све до чан ства – не на док на див гу би так

Не по пу лар ност уби је ног кра љев ског брач ног па ра Алек сан дра и Дра ге сва ка ко 
је зна чај но до при не ла од лу ци на след ни це На та ли је Обре но вић да део по крет ног на-
сле ђа по ну ди на про да ју ван Ср би је. Аук циј ска про да ја кра љев ске за о став шти не у 
Па ри зу 1906. го ди не би ла је не сва ки да шњи до га ђај, ко ји је с раз ло гом иза звао па жњу. 
На ја ве и из ве шта ји у штам пи об ја вљива ни су и на на слов ним стра на ма а опреч не 
оце не кра љев ске ко лек ци је кре та ле су се од „ле пе збир ке” до „мо дер не па па зја ни је”. 
Штам па је за бе ле жи ла и ин те ре сант не де та ље и це не по је ди них де ла. 

Док су на аук ци ји у Бе чу 1905. го ди не умет нич ка де ла пред ста вља ла ма њи део по-
ну ђе ног са др жа ја, на па ри ској аук ци ји 1906. го ди не чи ни ла су глав ни ну. По ре ђе њем 
ка та ло га ових аук ци ја за кљу чу је се да оне ни су ну ди ле иден тич на де ла, ко ја су очи-
глед но раз вр ста на пре ма про це ње ним ин те ре со ва њи ма беч ке и па ри ске пу бли ке. На 
па ри ској аук ци ји нај за сту пље ни ја су би ла де ла фран цу ских и дру гих за пад но е вроп-
ских умет ни ка, али је би ло и ра до ва не ко ли ко ру ских и сред њо е вроп ских ау то ра.

При ход са аук ци је у Па ри зу 1906. го ди не био је слаб, док би да на шња вред ност 
про да тог ан сам бла би ла не у по ре ди во зна чај ни ја. На нај ви шу су му од 2520 фра на ка 
из ли ци ти ран је Пор трет го спо ђе Ги је ме Еду а ра Ма неа. Део по ну ђе ног са др жа ја ве-
ро ват но су от ку пи ли тр гов ци ра ди пре про да је, по том ко лек ци о на ри ра ди укљу чи-
ва ња у лич не збир ке или пак по што ва о ци сврг ну те ди на сти је као успо ме ну. Нај ве ћи 
део умет нич ких де ла и пред ме та про дат je стра ним куп ци ма и да нас им је те шко ући 
у траг. Пор трет го спо ђе Ги је ме и Пле са чи ца при то а ле ти за бе ле же ни су или ре про-
ду ко ва ни у мо но гра фи ја ма по све ће ним Еду а ру Ма неу и Ед га ру Де гау, ка та ло зи ма 
аук ци ја и фо то-ал бу му Фер на на Ло ша ра (Fer nand Loc hard).

Ка та лог па ри ске аук ци је из 1906. го ди не сво је вр сни је ин вен тар јед ног де ла не-
ка да шње кра љев ске збир ке и дра го цен је при лог за утвр ђива ње и про у ча ва ње ње ног 
са др жа ја. Ко лек ци ју Обре но ви ћа нај ве ћим де лом фор ми рао је Ми лан Обре но вић на-
кон си ла ска са тро на 1889. го ди не, ка да је у Па ри зу бо ра вио под ти ту лом „гро фа од 
Та ко ва”. У Па ри зу је по се ћи вао га ле ри сте и умет ни ке у дру штву ко лек ци о на ра Из а ка 
де Ка мон доа, по ка зу ју ћи зна чај но ин те ре со ва ње за „на пред ну” умет ност. Ку по вао је 
де ла са вре ме них ства ра ла ца, без на ме ре за шпе ку ли са њем или про фи том и фор ми-
рао је хе те ро ге ну ко лек ци ју са де ли ма ве ћег бро ја умет ни ка. На кон свр га ва ња Обре-
но ви ћа са вла сти њи хо ва ко лек ци ја је рас фор ми ра на пре те жно про да јом, не што је 

15 Краљ Ми лан је арап ски са лон до нео са пу то ва ња по Блискoм ис то ку 1889. го ди не (ВУ КЕ ЛИЋ 
2019: 40).
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по кло ње но а мо жда и укра де но или уни ште но то ком Мај ског пре вра та или ка сни јих 
рат них су ко ба. 

Оту ђе на умет нич ка де ла и пред ме ти из за о став шти не по кој них срп ских краље-
ва Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа сво је вр сна су све до чан ства о њи хо вим естет ским 
кри те ри ју ми ма, на кло но сти ма, ак тив но сти ма и на чи ну жи во та, те по ред уме тнич ке 
и ма те ри јал не има ју и кул тур но-исто риј ску вред ност. Умет нич ка де ла илу стру ју ко-
лек ци о нар ске ак тив но сти кра ља Ми ла на и ње го ве ве зе са са вре ме ним европ ским 
уметни ци ма, тр гов ци ма и ко лек ци о на ри ма. Да су по ме ну та све до чан ства на кон Мај-
ског пре вра та 1903. го ди не до спе ла у На род ни му зеј у Бе о гра ду, за јед но са дру гим 
по кло ни ма На та ли је Обре но вић, би ла би дра го це ни при ло зи, а њи хо во оту ђе ње је 
не на док на див гу би так.

ПО ПИС КА ТА ЛО ГИ ЗО ВА НИХ УМЕТ НИЧ КИХ ДЕ ЛА16 

СЛИ КЕ
Ај ва зов ски (Ai va sovsky): 1. На оба ла ма Ислан да (Sur les côtes d’Islan de), плат но, пот пи са но 

до ле де сно, 35 × 57,5 cm (180 фра на ка). 
Каjо Жорж (Cal lot Ge or ges): 2. Ма ла слу шки ња (La Pe ti te ser van te), плат но, пот пи са но го ре 

ле во, 51 × 40 cm. 
Кор де (Cor dey): 3. При ве за не де ре гли је (Pénic hes am ma rrées ), плат но, пот пи са но до ле ле во, 40 × 

60 cm. 4. Ме се чи на (Cla ir de lu ne), плат но, пот пис до ле де сно, 32 × 40 cm.
Абел Фе вр (Fa i vre Abel): 5. Пољ ски ужи ци (Pla i sirs champétres), плат но, пот пи са но до ле де сно, 

26 × 20 cm (50 фра на ка). 6. Сан (Som meil), овал но плат но, пот пи са но до ле ле во, 43 × 37 
cm (205 фра на ка). 7. Сто па ла у во ди (Les Pi eds dans l’eau), па но, пот пи са но до ле ле во, 
25,5 × 16 cm. 8. Чи та ње (La Lec tu re), па но, пот пи са но до ле ле во, 25 × 21 cm. 

Ги њар Га стон (Gu ig nard Ga ston): 9. По жар у шу ми (In cen die dans la fôret), па но, тем пе ра, пот пис 
до ле де сно, 52 × 79 cm. 

Ги ње (Gu ig net F.): 10. Сле пи (Les Ave u gles), па но, пот пи са но го ре де сно, 40 × 30 cm. 11. Кро-
ја чи (Les Co u tu riè res), плат но, пот пи са но до ле ле во, 71 × 90 cm. 

Ги јо ман (Gu il la u men): 12. Бде ње (La Ve illée) плат но, пот пи са но до ле де сно, 55 × 47 cm. 
Ибелз (Ibels H.-G.): 13. То а ле та (La To i let te) плат но, пот пи са но до ле де сно, 21 × 16 cm. 14. 

Не де ља (Le Di man che), плат но, пот пи са но до ле ле во, 65 × 50 cm. 
Ко ро чан ски (Ko roc han ski): 15. Же на са кор пом во ћа (Fem me au pa ni er de fru its), плат но, пот-

пи са но до ле ле во, 99 × 78 cm (135 фра на ка). 16. Са ња ре ње (Son ge rie), плат но, пот пи са но 
до ле де сно, 50 × 40 cm. 17. Тип Бре тањ ке (Type de Bre ton ne), плат но, пот пи са но до ле ле во, 
58 × 36 cm. 

16 Сви по да ци о пред ме ти ма за сту пље ним на аук ци ји на ве де ни су у основ ном тек сту те ни су по-
на вља ни у овом спи ску. На ве де не це не су ру ком за бе ле же не у ка та ло гу. Пре зи ме на, или име на и пре зи-
ме на умет ни ка, на ве де на су као у ка та ло гу: код не ких је за бе ле же но са мо пре зи ме, а код не ких су и име 
и пре зи ме. Пре во ђе ње на зи ва умет нич ких де ла по ка за ло се де ли кат ним јер она ни су ви зу ел но по зна та 
ни до ступ на.

АУК ЦИ ЈА У ПА РИ ЗУ 1906. ГО ДИ НЕ СА ЗА О СТАВ ШТИ НОМ СРП СКИХ КРА ЉЕ ВА...

197



Еду ар Ма не (Ma net Edo u ard): 18. Пор трет го спо ђе Ги је ме (Por tra it de Mme Gu il le met), ски ца, 
плат но, 90 × 71 cm. На по ле ђи ни је по твр да го спо ђе Ма не (2520 фра на ка).

Мо (Maud): 19. Ле ген дар ни врт (Jar din légen da i re), плат но, пот пи са но до ле ле во, 37 × 61 cm (520 
фра на ка).

Ме тоа (Me toi): 20. Ка нал двор ца (Le Fossé du château), плат но, пот пи са но до ле ле во, 56 × 36,5 cm 
(300 фра на ка).

Ми ше ти (Mic het ti): 21. Ди вља чић (Sa u va geon), плат но, пот пи са но го ре де сно, 45 × 34 cm (600 
фра на ка). 

На ле Пу сан (Nal let -Po us sin): 22. Рас по де ла су пе (La Di stri bu tion de so u pe), па но, пот пи са но 
при сре ди ни, 40 × 32 cm. 

Нео гра ди (Neo grady): 23. На обо ду из во ра (Au bord de la so ur ce), плат но, пот пи са но до ле де сно, 
66 × 110 cm (120 фра на ка).

Озбер (Os bert): 24. Ве чер њи пеј заж (Paysa ge du so ir), па но, пот пи са но до ле ле во, 37 × 55 cm. 
Мол Нил Пе тер сен (Mols Ni els Pe ter sen): 25. Бро до лом (Un na u fra ge), плат но, пот пи са но доле 

де сно, 153 × 235 cm (1050 фра на ка).
Пон де Ејос (Pons De Eyos): 26. Му ске та ри у ка ба реу (Mo u squ e ta i res au ca ba ret), плат но, 26 × 

35 cm. 
Фре де рик Ре га меј (Réga mey Frédéric): 27. Пеј заж (Paysa ge), плат но, пот пи са но до ле де сно, 25 × 

37 cm. 
Са сиф (Sa cif): 28. Низ де ре гли ја (Le Train de cha lands), плат но, пот пи са но до ле ле во, 50 × 74 cm. 
Шлајхер (Schle ic her): 29. Код про дав ца оде ће (Chez le mar chand d’ha bits), па но, пот пи са но доле 

де сно, 26 × 31 cm. 30. Ра би ни ко мен та ри шу Тал муд (Rab bins com men tant le Tal mud), пано, 
пот пи са но до ле де сно, 26 × 31,5 cm (Бр. 29 и 30: 220 фра на ка).

Ва ла дон (Va la don): 31. Цве ће (Fle urs), па но, пот пи са но го ре де сно, 27 × 22 cm. 
Во глер (Vo gler): 32. Се на у Па ри зу (La Se i ne à Pa ris), плат но, по пи са но до ле ле во, 52 × 72 cm. 

АКВА РЕ ЛИ 
Пол Бер тон (Ber ton Paul): 33. Про ле ће (Prin temps), але го ри је, пот пи са но до ле де сно, 25 × 35 cm. 
Емил Бре тон (Bre ton Emi le): 34. Пеј заж (Paysa ge), сту ди ја, пот пи са но до ле де сно, 60 × 50 cm. 
Бо го љу бов (Bo go lu bof): 35. За ан дам (ма ри на) (Za an dam (ma ri ne)), пот пи са но до ле де сно, ла-

ви ра на се пи ја, 20 × 30 cm. 
Лу ис Бра ун (Brown J.-Le wis): 36. Бо га зов про лаз (Le Pas sa ge du gué), пот пи са но до ле ле во, 43 

× 29 cm (130 фра на ка).
Алек сан др Бри јел (Bruel Ale xan dre): 37. Пеј заж (Paysa ge), пот пи са но до ле ле во, 36 × 27 cm. 
Се зан (Cézan ne): 38. Пеј заж (Paysa ge), 37 × 60 cm (300 фра на ка). 39. Зе ле не биљ ке (Plan tes ver tes), 

30 × 26 cm (360 фра на ка). 40. Бре скве (Pêches), 22 × 31 cm (850 фра на ка). 41. Мр тва при-
ро да (Na tu re mor te), 13 × 19 cm (400 фра на ка).

Пол Ша ба (Cha bas Paul): 42. Илу стра ци ја за Ти ци ја но вог Си на (Il lu stra tion po ur le Fils du Ti tien), 
пот пи са но до ле де сно, 47 × 20 cm. 

Ша пе рон (Cha pe ron): 43. Ен те ри јер Све те Со фи је (Intéri e ur de Sa in te-Sop hie), пот пи са но доле 
ле во, 35 × 45 cm. 

Ко ле ман (Co le man): 44. Ора ње у Ита ли ји (La bo ur en Ita lie), пот пи са но до ле ле во, 42,5 × 63 cm 
(250 фра на ка).

Ко тан (Cot tin): 45. У зе мљи сно ва (Au pays dеs rêves), пот пи са но до ле ле во, 32 × 19 cm. 

ГОР ДА НА С. КР СТИЋ ФАЈ

198



Де Фер (De Fe u re): 46. Же на са ру жом (Fem me à la ro se), пот пи са но де сно при дну, 62 × 47 cm.   
47. Але го рич на гла ва (Tête allégo ri que), де ко ра ци ја, пот пи са но до ле де сно, 56 × 38 cm. 
48. Же на са хри зан те ма ма (La Fem me aux chrysanthèmes), де ко ра ци ја, пот пи са но до ле 
де сно, 58 × 40 cm. 49. Але го ри ја (Allégo rie), пот пи са но до ле ле во, 40 × 37 cm. 50. Бриж 
(але го ри ја) (Bru ges, allégo rie), пот пи са но до ле де сно, 77 × 98 cm. 

Де ла пре (De la spre): 51. Бар и мју зик-хол  (Bar et mu sic-hall), пот пи са но до ле де сно, 35 × 27 cm. 
Ан ри Де туш (De to uc he He nry): 52. По вра так са Ле збо са (Re to ur de Les bos), пот пи са но до ле 

ле во, 31 × 46 cm. 53. Ле збос (Les bos), пот пи са но до ле ле во, 31 × 46 cm. 
Дуез (Du ez E.): 54. Ин ди скрет ност (In di scrétion), пот пи са но до ле де сно, ла ви ра но, 20 × 15 cm. 
Фо рен (Fo rain): 55. Ле пе за (Éven tail), пот пи са но до ле ле во, 18 × 60 cm (240 фра на ка).
Фор ти ни (For tuny): 56. Ри мљан ка (Fem me ro ma i ne), пот пи са но до ле де сно, 25 × 20 cm (180 

фра на ка).
Фрај понт (Fra i pont G.): 57. Гло да ри (Les Ron ge urs), пот пи са но до ле ле во, 27 × 37 cm. 
Фриј ен тан (Fri en tin): 58. Беспо сле ност (Fa r ni en te), пот пи са но до ле де сно, 35 × 26 cm. 
Га ри до (Gar ri do E.-L.): 59. Ис пред мо ра (De vant la mer), пот пи са но до ле де сно, 41 × 58 cm. 
Ге бел (Go e bel): 60. Спа ва о ни ца фран цу ске африч ке пе ша ди је (Cham brée de zo u a ves), пот писа-

но до ле де сно, 50 × 65 cm. 61. Са ла са оруж јем (La Sal le d’ar mes), пот пи са но до ле ле во, 
40 × 60 cm. 

Гра се (Gras set): 62. Обо жа ва ње ва тре (L’a do ra tion du feu), пот пи са но до ле де сно, 40 × 27 cm. 
Ал бер Ги јом (Gu il la u me Al bert): 63. Шест жен ских гла ва (Six têtes de fem mes), пот пи са но доле 

де сно, 16 × 50 cm. 
Ги ран де Се во ла (Gu i rand de Sce vo la): 64. У ка феу (Au café), пот пи са но до ле ле во, 20 × 25 cm. 

65. Ло жа (La Lo ge), пот пи са но до ле ле во, 26 × 36 cm. 66. Апе ри тив (L’Apéri tif), пот пи са-
но до ле ле во, 24 × 18 cm. 67. По сма тра чи (Les Spec ta te urs), пот пи са но до ле ле во: G. de S., 
15 × 24 cm. 68. Апе ри тив (L’Apéri tif), пот пи са но до ле ле во: G. de S., 20 × 31 cm. 69. Чи та-
тељ ка (Li se u se), 20 × 27 cm. 70. Бо ди ни јер ка (La Bo di niè re), пот пи са но до ле ле во: G. de S., 
20 × 31 cm. 

Ги Кон стан тан (Guys Con stan tin): 71. Шет ња (La Pro me na de), ла ви ра но, 15 × 20 cm. 72. У во-
зи лу (En vo i tu re), ла ви ра но, 20 × 30 cm. 73. Ла ви ца (Une Li on ne), ла ви ра но, 25 × 18 cm. 
74. У шу ми (Au bo is), ла ви ра но и ак цен то ва но, 18 × 22 cm. 75. Шпа њол ка (Fem me espag-
no le), ла ви ра но, 16 × 9 cm. 

J. E.: 76. Пеј заж (Paysa ge), пот пи са но до ле ле во монограмoм: J. E., 50 × 36 cm. 
Емил Жо ли (Jolly Еmile): 77. По ји ло (L’A bre u vo ir), пот пи са но до ле де сно, 25 × 19 cm. 78. Чека-

ње ске ле џи је (L’At ten te du pas se ur), пот пи са но до ле де сно, 31 × 45 cm. 79. Ко њи у га ло пу 
(Che va ux au ga lop), пот пи са но до ле де сно, 34 × 47 cm. 

Ло рен Де ру со (La u rent-De sro us se a ux): 80. Пи ја ца (Le Marché), пот пи са но до ле де сно, 27 × 17 cm. 
Ме не ла (Ma i nel la R.): 81. Ве чер ње мо ли тве (Priè res du so ir), пот пи са но до ле де сно, 30 × 17 cm. 

82. За ла зак сун ца (Le Co uc hant), пот пи са но до ле де сно, 35 × 18 cm. 
Ман те га ца (Man te gaz za): 83. Љу бо мо ра (Ja lo u sie), 56 × 39 cm (125 фра на ка).
Мар тан Ша бли (Mar tin-Cha blis): 84. Угао Па ри за (Coin de Pa ris), пот пи са но до ле де сно, 46 × 

57 cm. 
Мен си (Men ci): 85. Уве че (En so irée), пот пи са но до ле ле во, 21 × 20 cm. 
Мез (Mes): 86. Во бан (Va u ban), пот пи са но до ле ле во, 27 × 18 cm. 
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Му ха (Muc ha): 87–90. Че ти ри го ди шња до ба (Les Qu a tres sa i sons), че ти ри гва ша, пот пи са на, 
102 × 53 cm (370 фра на ка). 91–92. Але го ри је (Allégo ri es), два аква ре ла, пот пи са но до ле 
ле во, 60 × 31 cm. 93. Фран цу ско-ру ске про сла ве (Les Fêtes fran co-rus ses), пот пи са но до ле 
де сно, 27 × 37 cm. 

Ми рер (Mu rer): 94. По глед на Бор до (Vue de Bor de a ux), пот пи са но до ле ле во, 26 × 35 cm. 
Мир бах (Myrbach): 95. Буч не пре пир ке (Escar mo uc he en pla in te), пот пи сао до ле ле во, 41 × 21 

cm. 96. На пад (L’at ta que), пот пи са но до ле ле во, 20 × 20 cm. 
На ле Пу сан (Nal let-Po us sin): 97. Гла ва Бре тањ ке (Tête de Bre ton ne), пот пи са но го ре де сно, 30 

× 25 cm. 
Ал фред Па ри (Pa ris Al fred): 98. Ма не ври (Les Ma no e u vres), пот пи са но до ле де сно, 25 × 13 cm. 
Пре ри о зи (Pre ri o si): 99. Тур ски тр гов ци (Mar chands turcs), пот пи са но до ле де сно, 22 × 32 cm. 
L. J. R.: 100–101. Ла бу до ви и па у но ви (Cygnes et pa ons), две де ко ра тив не ком по зи ци је, пот пи-

са но до ле ле во: L. J. R., 87 × 170 cm.
Фре де рик Ре га меј (Réga mey Fréd.): 102. На пад (L’As sa ut), пот пи са но до ле де сно, 15 × 22 cm. 
Ро шгрос (Roc he gros se): 103. Пле со ви из Оке а ни је (Dan ses d’Océanie), пот пи са но до ле де сно, 30 

× 41 cm (600 фра на ка). 
Ро мен (Ro main G.): 104. Во до пад (Chu te d’e au), пот пи са но до ле де сно, 37 × 36 cm. 
Ан ри Сом (Somm Hen ri): 105. Па ри жан ка у Ја па ну (Une Pa ri si en ne au Ja pon), пот пи са но доле 

де сно, 21 × 31 cm. 
Пјер Ви дал (Vi dal Pi er re): 106. Пре крет ни ца (La Cro isée), пот пи са но до ле де сно, 27 × 20 cm. 
Ви лет (Wil let te): 107. Краљ пи је (Le Roy bo it), пот пи са но де сно при сре ди ни, 22 × 19 cm (155 

фра на ка).

ПА СТЕ ЛИ
Ан ке тен (An qu e tin): 108. Од мор (Le Re pos), потпи са но до ле ле во, 72 × 103 cm.
Берт со ен (Ba ert soen A.): 109. Дуж ка на ла (Au bord du ca nal), пот пи са но до ле де сно, 100 × 100 cm 

(420 фра на ка).
Ле он Бар то ло ме (Bart ho lomé Léon): 110. Ен те ри јер се ља ни на (Intéri e ur de paysan), пот пи са но 

до ле ле во: Léon Bart ho lomé, 77 × 58 cm. 
Бен жа ман Кон тан (Be nja min-Con tant): 111. Гла ва ка бил ске же не (Tête de fem me Кabyle), пот-

пи са но до ле де сно: B. C., 40 × 33 cm. 
Ма длен Кар пен ти је (Car pen ti er Ma de le i ne): 112. Пред Ше ре о вим пла ка ти ма (De vant les af c hes 

de Chéret), пот пи са но до ле де сно, 53 × 37 cm. 
Кларк (Clark J.-M.): 113. Тран да фи ље (Ro ses trémiè res), пот пи са но до ле де сно, 75 × 34 cm. 
Луј Ко лан (Col lin Lo u is): 114. Зим ски пеј заж (Paysa ge d’hi ver), пот пи са но до ле ле во, 35 × 50 cm. 
Де га (De gas): 115. Пле са чи ца при то а ле ти (Dan se u se à sa to i let te), пот пи са но го ре ле во, 46 × 

31 cm (1650 фра на ка). 
Де сен (Des sain): 116. Пас чу вар (Chien de gar de), пот пи са но до ле де сно, 46 × 57 cm. 
Ди лак (Du lac): 117. Ора ње (Le La bo ur), пот пи са но до ле ле во, 38 × 48 cm. 
Фер нан Фо (Fau Fer nand): 118. Ка са чи (Les Trot tins), пот пи са но до ле де сно, 45 × 20 cm. 
Фи га ци (Fi gaz zi): 119. Зи ма у Ми ла ну (L’Hi ver à Mi lan), пот пи са но до ле де сно, 65 × 40 cm. 
Пол Го ген (Ga u guin Paul): 120. Гла ва Ки не за (Tête de Chi no is) 37 × 27 cm. 121. Та хи ћан ка (Ta hi-

ti en ne), 49 × 34 cm. 122. Же на из Бре та ње (Bre ton ne), пот пи са но до ле ле во: P. Go., 46 × 31 cm. 
Ги јо мен (Gu il la u min): 123. Пеј заж (Paysa ge), пот пи са но до ле де сно, 27 × 38 cm. 
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Ер ман Пол (Her mann-Paul): 124. Вре ме за ку па ње (L’He u re du bain), пот пи са но до ле де сно, 44 × 
32 cm. 125. На мо лу (Sur la jetée), пот пи са но до ле де сно, 33 × 24 cm. 126. Град ска про сла ва 
(Fête mu ni ci pa le), пот пи са но до ле ле во, 38 × 50 cm. 127. По штар (Le Fac te ur), пот пи са но 
до ле де сно, 32 × 50 cm. 

Уи јар (Hu il lard): 128. Же на у огле да лу (Fem me au mir ro ir), пот пи са но до ле ле во, 55 × 36 cm. 
Ибелз (Ibels H.-G.): 129. На кон пре да ха (Après la po se), пот пи са но до ле де сно, 27 × 17 cm. 130. 

Пје ро уби ца (Pi er rot as sa sin), пот пи са но до ле де сно, 30 × 18 cm. 131. Ски ца (Esqu is se), пот-
пи са но до ле де сно, 27 × 15 cm. 

Пјер Ла гард (La gar de Pi er re): 132. По пла ва (L’I non da tion), пот пи са но до ле ле во, 61 × 90 cm (225 
фра на ка).

Лам бер (Lam bert L.): 133. Ка ран фи ли (Eil lets), пот пи са но до ле ле во, 55 × 26 cm. 
Ле ви Дир мер (Levy-Dhur mer): 134. Шет ња по шу ми (Pro me na de en fôret), пот пи са но до ле лево: 

L. Lévy-Dhur mer, 96,75 × 45 cm (115 фра на ка).
Лис (Lu ce): 135. Ри бо лов на фло та (Flo til le de pêche), пот пи са но до ле ле во, 22 × 30 cm. 
Ли на (Lu na): 136. Ал жир ска ве зи ља (Bro de u se algéri en ne), пот пи са но до ле ле во, 36 × 42 cm. 

137. По вра так са по ља (Re to ur des champs), пот пи са но до ле де сно, 50 × 24 cm. 
Манж (Man ge): 138. Гла ва мла де де вој ке (Tête de je u ne fil le), пот пи са но до ле ле во, 36 × 45 cm. 
Мар сел Ман жан (Man gin Mar cel): 139. На кон ку па ња (Après le bain), пот пи са но до ле де сно, 

99 × 80 cm.
Ме пле (Mesplès): 140. Ба лет ски кор пус (Corps de bal let), пот пи са но до ле ле во, 31 × 45 cm. 141. 

Пле са чи ца (Dan se u ses), пот пи са но до ле ле во, 31 × 45 cm. 
Клод Мо не (Mo net Cla u de): 142. Пеј заж (Paysa ge), 21 × 32 cm (430 фра на ка).
Те ре за Пе рат (Pe ra te Te re sa): 143. Се на на Тро ка де ру (зи ма) (La Se i ne au Tro cadéro (hi ver)), пот-

пи са но до ле ле во, 36 × 53 cm. 144. Парк са ов ца ма (Le Parc aux mo u tons), пот пи са но доле 
ле во, 32 × 44 cm. 

Оди лон Ре дон (Re don Odi lon): 145. Ми стич на фи гу ра (Fi gu re mysti que), пот пи са но до ле де сно, 
45 × 37 cm (180 фра на ка).

Ре но ар (Re no ir): 146. Мла де де вој ке (Je u nes fil les), пот пи са но до ле де сно, 56 × 42 cm (1000 
фра на ка).

Мар сел Ро а јер (Royer Mar cel): 147. Ек сцен трич на пе ва чи ца (Chan te u se ex cen tri que), пот пи са но 
до ле ле во, 165 × 39 cm. 

Се ре (Ser ret): 148. Шет ња (La Pro me na de), пот пи са но до ле де сно, 26 × 34 cm (105 фра на ка). 
149. Ста ри ја се стра (La Gran de so e ur), пот пи са но до ле де сно, 25 × 40 cm. 

Си сли (Si sley): 150. Фар ма (La Fer me), пот пи са но до ле ле во, 27 × 38 cm (350 фра на ка).
Фре де рик Ва ле Би сон (Val let-Bis son Frédéri que): 151. Бу ке ти (Les Bo u qu ets), пот пи са но до ле 

де сно: Frédéri que Val let, 160 × 95 cm (245 фра на ка). 
Ван Тен (Van Teyne): 152. Играч кри ке та у Лук сем бур гу (Jo u e urs de cro qu et au Lu xem bo urg), 

пот пи са но до ле де сно, 20 × 33 cm. 153. Му лен руж (Le Mo u lin ro u ge), пот пи са но до ле де-
сно, 27 × 49 cm. 154. Око ли на Жи вер њи ја (En vi rons de Gi verny), пот пи са но до ле де сно, 
29 × 43 cm. 155. Ка те дра ла (Cathédra le), пот пи са но до ле де сно, 40 × 31 cm. 156. Де ре глије 
(Pénic hes), пот пи са но до ле де сно, 20 × 31 cm. 157. Се на у Ру а ну (La Se i ne, à Ro uen), потпи-
са но до ле де сно, 28 × 49 cm. 158. Угао ке ја (Coin de qu ai), пот пи са но до ле де сно, 21 × 32 cm. 
159. По глед са остр ва Сен Луј (Vue de l’île Sa int-Lo u is), пот пи са но до ле де сно, 20 × 31 cm. 
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160. Де ре гли ја на Се ни (Cha land sur la Se i ne), пот пи са но до ле де сно, 33 × 52 cm. 161. Сена 
код Но тр да ма (La Se i ne à No tre-Da me), пот пи са но до ле де сно, 31 × 31 cm. 

Зан до ме не ги (Zan do me neg hi): 162. Же на на ме шта фри зу ру (Fem me se co if ant), пот пи са но 
до ле де сно, 25 × 23 cm. 163. Же на на ме шта фри зу ру (Fem me se co if ant), пот пи са но доле 
де сно, 25 × 20 cm. 

ЦР ТЕ ЖИ
Бер тран (Ber trand): 164. Не зго да (L’Ac ci dent), пот пи са но до ле де сно, 25 × 36 cm. 
Би да (Bi da A.): 165. Ал ба нац (Al ba na is), пот пи са но до ле де сно, 28 × 17 cm. 
Ан ри Бу те (Bo u tet Hen ri): 166. Бе ра чи ца ал ги (Cu e il le u se de va rechs), олов ке у бо ји, пот пи са но 

до ле де сно, 45 × 30 cm. 167. Кор зет (Le Cor set), цр теж ак цен то ван сан ги ном, пот пи са но 
до ле де сно, 55 × 35 cm. 168. Ри ба ри ца (Pêcheuse), пот пи са но до ле де сно, 45 × 30 cm. 169. 
Успа ва на ри ба ри ца (Pêcheuse en dor mie), пот пи са но до ле ле во, 40 × 35 cm. 

Фриц Бир гер (Bur ger Fritz): 170. Же на ко ја се ди (Fem me as si se), пот пи са но до ле ле во, 29 × 25 cm.
Ка јо Жорж (Cal lot Ge or ges): 171. Пла кат (L’Af c he), сан гин, пот пи са но до ле ле во, 46 × 32 cm. 
Ка зан (Ca zin): 172. Млин (Le Mo u lin), пот пи са но до ле де сно, 20 × 25 cm. 
Ку ти ри је (Co u tu ri er): 173. Ко па чи (Ter ras si ers), пот пи са но до ле де сно, 35 × 21 cm. 174. Ди вет 

(La Di vet te), пот пи са но до ле де сно, 32 × 23 cm. 175. Же на са пу фом (Fem me à la ho u pet te), 
пот пи са но до ле де сно, 18 × 25 cm. 176. Же на из на ро да (Fem me du pe u ple), пот пи са но 
до ле де сно, 31 × 22 cm. 

Де му лан (De smo u lin): 177. Же на са Ја ве (Ja va na i ses), цр но ма сти ло, пот пи са но до ле ле во: J. D., 
41 × 51 cm. 

Ги став До ре (Doré Gu sta ve): 178. Ве шти це око ва тре (Sor ciè res au to ur d’un feu), ски ца, потпи-
са но до ле ле во, пе чат про да је, 77 × 56,5 cm (115 фра на ка).

Ди лак (Du lac): 179. Сплав (La Pénic he), олов ке у бо ји, пот пи са но до ле ле во, 31 × 47 cm. 
Фоше (Fa uc he): 180. Сту ди ја же не (Étu de de fem me), сан гин, пот пи са но го ре де сно, 40 × 30 cm. 
Ал бер Ги јом (Gu il la u me Al bert): 181. Вер ни саж (Ver nis sa ges), три ак цен то ва на цр те жа, пот-

пи са но до ле де сно, 41 × 30 cm. 182–184. Ивон и Га стон (Yvon ne et Ga ston), се ри ја од три 
цр те жа пе ром, пот пи са на, 37 × 27 cm. 

Еле (Hel leu): 185. Гла ве-сту ди је (Têtes d’étu de), цр теж ак цен то ван сан ги ном, пот пи сан до ле 
де сно, 30 × 46 cm (100 фра на ка).

Ер ман Пол (Her mann-Paul): 186. Бо ра вак (Villégi a tu re), пот пи са но до ле де сно, 33 × 30 cm. 
Ибелз (Ibels H.-G.): 187. Ивет Жил бер (Yvet te Gu il bert), цр теж, ак цен то ван, пот пи са но до ле 

ле во, 60 × 46 cm. 
Жа нио (Je an ni ot): 188. Две сту ди је (De ux étu des), цр те жи, ак цен то ва ни, пот пи са ни (је дан: 

до ле ле во, дру ги: де сно, у сре ди ни), 36 × 15 cm. 
Мо ран (Ma u rin): 189. Же на са ла во ром (Fem me à la cu vet te), цр теж ак цен то ван олов ка ма у 

бо ји, пот пи са но до ле де сно, 60 × 40 cm. 
Мир бах (Myrbach): 190. То а ле та (La To i let te), цр теж пе ром, пот пи са но до ле ле во, 20 × 15 cm. 

191. Ка фе-кон церт (Café con cert), цр теж пе ром, пот пи са но до ле ле во, 12 × 20 cm. 
Ан ри Пиј (Pil le Hen ri): 192. Ха ла (La Hal le), цр теж пе ром, пот пи са но до ле де сно, 29 × 20 cm. 
Ре но ар (Re no ir): 193. Сту ди ја ак та (Étu de de nus), сан гин, пот пи са но до ле де сно, 85 × 52 cm. 
Пол Ре ну ар (Re no u ard Paul): 194. Г. пред сед ник (M. le Prési dent), цр теж, пот пи са но ле во, при 

дну, 33 × 22 cm. 195. Ми ни стров вра тар (L’Hu is si er du mi ni stre), цр теж, пот пи са но го ре 
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ле во: P. R., 35 × 23 cm. 196. Пор трет г. Ка зи ми ра Пе ри јеа (Por tra it de M. Ca si mir Péri er), 
32 × 23 cm. 

Ма ну ел Роб (Rob be Ma nuel): 197. Ули ца (La Rue), цр теж ма сти лом, пот пи са но до ле ле во, 42 
× 31 cm. 

Ре дел (Ro e del): 198. Раз го вор у ра ди о ни ци (Pro pos d’ate li er), пот пи са но до ле де сно, 30 × 30 cm. 
199. Тр го вац „ма чи јим ме сом” (Le Mar chand de „cat’s me at”), пот пи са но до ле де сно, цр теж 
пе ром, ак цен то ван, 34 × 23 cm. 

Стајнлeн (Ste in len): 200. Пр ва љу бав (Pre mi er amo ur), цр теж пе ром, ак цен то ван олов ком у 
бо ји, пот пи сан до ле ка де сној стра ни, 34 × 38 cm. 201. Ис по вест (L’Aveu), цр теж пе ром, 
пот пи сан до ле ка ле вој стра ни, 38 × 32 cm (14 фра на ка). 202. На ули ци (Dans la rue), цр теж 
пе ром ак цен то ван олов ком у бо ји, пот пи сан до ле ле во, 36 × 14 cm. 

Ва ла дон (Va la don): 203. Од мор (Re pos), цр теж у бо ји, пот пи са но го ре де сно, 49 × 27 cm. 
Ва ле (Val let): 204. На тр ка ма (Aux co ur ses), цр теж пе ром, пот пи сан до ле у сре ди ни, 23 × 27 cm. 
Фре де рик Ва ле Би сон (Val let-Bis son Frédéri que): 205. Па ри жан ка (Pa ri si en ne), пот пи са но до ле 

де сно, 36 × 26 cm. 
Жан Ве бер (Ve ber Jean): 206. Жи ри кон зер ва то ри ју ма (Le Jury du Con ser va to i re), цр теж пе ром, 

пот пи са но до ле де сно: J. V., 94., 13 × 48 cm. 
Во мрат (Wo mrath): 207. Ка миј (Ca mil le), цр теж пе ром, 58 × 28 cm. 

ГРА ФИ КЕ
Де га (De gas): 208. То а ле та (La To i let te), оти сак ак цен то ван па сте лом, пот пи са но до ле на мар-

ги ни, 21 × 17 cm. 209. Же не (Fem mes), оти сак, пот пи са но до ле де сно, 20 × 26 cm. 

НЕ КА ТА ЛО ГИ ЗО ВАН МА ТЕ РИ ЈАЛ
210. Сли ке, аква ре ли итд.

ИЗ ВО РИ

Ин тер нет пре зен та ци ја На ци о нал не би бли о те ке Фран цу ске у Па ри зу: <https://ca ta lo gue.bn f.
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Gor da na S. Kr stić Faye 
AUC TION SA LE OF SER BIAN KINGS MI LAN AND  

ALEK SAN DAR OBRE NO VIĆ HE RI TA GE IN PA RIS IN 1906

Sum mary

Ser bian King Alek san dar and Qu e en Dra ga Obre no vić we re kil led in 1903. Part of the ir mo-
va ble he ri ta ge was la ter sold abroad, at auc ti ons. The first auc tion in Pa ris (Fe bru ary 16-17, 1906, 
Ho tel Dro u ot) in clu ded mo dern pa in tings, wa ter co lors, pa stels, dra wings, grap hics, and va ri o us 
ot her ob jects. The re we re 210 ca ta lo gued works of art (32 pa in tings, 75 wa ter co lors, 56 pa stels, 44 
dra wings, 2 grap hics, and a gro up of non –ca ta lo gued ma te ri als: pa in tings, wa ter co lors, etc.). The re 
we re 8 va ri o us ot her ob jects (por ce lain, sil ver wa re, fur ni tu re, etc.). Among pa in tings, the re we re 
Por tra it of Mme Gu il le met by Edo u ard Ma net and On the co asts of Ice land by Yvan Ai va sovsky, 
wa ter co lors by Paul Cézan ne: Lan dsca pe, Green Plants, Pe ac hes, and Still Li fe, then Al le go ri es, Fran co-
Rus sian Ce le bra ti ons and Fo ur Se a sons by Alp hon se Muc ha, pa stels Dan cer Com bing Her Ha ir by 
Ed gar De gas, Head of a Chi ne se, Ta hi tian Wo men, and Wo men from Bre tag ne by Paul Ga u guin, 
then Lan dsca pe by Cla u de Mo net, Young Girls by Au gu ste Re no ir, The Farm by Al fred Si sley, etc. 
Among dra wings, the re we re Witches Aro und a Fi re by Gu sta ve Doré, Nu de Study by Au gu ste Re-
no ir, and The Rest by Su zan ne Va la don, whi le among grap hics the re we re La To i let te and Wo men 
by Ed gar De gas. Am bro i se Vol lard bo ught pa stels by Re no ir, Ser ret, Bart ho lomé, two grap hics by 
De gas and a gro up of non-ca ta lo gued ma te rial. The Por tra it of Mrs. Gu il le met by Edu ard Ma ne re-
ac hed the hig hest sum of 2,520 francs. Éti en ne Mo re au-Néla ton, a well-known Pa ri sian col lec tor, 
do na ted his auc tion ca ta lo gue to the Na ti o nal Li brary of Fran ce in Pa ris. The Obre no vić col lec tion was 
mostly for med by Mi lan Obre no vić aft er his ab di ca tion in 1889, when he li ved in Pa ris as “Co unt 
of Ta ko vo”. He used to buy works of con tem po rary ar tists, with no in ten tion of spe cu la ting, and 
he was espe ci ally in te re sted in advan ced art. He for med a he te ro ge ne o us col lec tion who se con tent 
was mostly sold out aft er 1903, so met hing was do na ted, or maybe sto len or de stroyed . The ca ta lo gue 
of the auc tion in Pa ris in 1906 is an im por tant do cu ment that te sti fi es abo ut the con tent of the col-
lec tion of King Mi lan Obre no vić that has not yet been re se ar ched in de tail. 

Keywords: auc tion sa le of Ser bian kings Mi lan and Alek san dar Obre no vić he ri ta ge in Pa ris, 
King Mi lan Obre no vić, Co unt of Ta ko vo, art col lec tion of Obre no vić dynasty, Am bro i se Vol lard, 
Éti en ne Mo re au-Néla ton.
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