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У ирвој о о јг о в и н и  XX века српака 
уметиост остала je без више уметника, 
сликара, који су  преминули ,или погинули 
y ратовима тсоје je вадила Орбија, y  сво- 
јим раиим годинама. О «ајмаркантнијкма 
међу њмма изречен je  суд :и шихово дело 
нашло je своје место y  музејкжим постав- 
кама (Мал*иша Глишић). Остали, углавном 
мало лознати нашој липсовној јавности, 
оставили оу за собом дело које није ни 
данас прикупљено и  оцењено. О пнекима je 
ггоследших година било речи y  чланцима 
лосвећеким времену или средини y  којој 
су и они стварали, али уапутно и површно. 
Другима, малобројнијим, посвећено je  и ви- 
ше пажње, гаиховом животу и раду y 
стручним публиасациј ама дато je више спро- 
стора. Издвајамо неке о кој-има je писано: 
Драгослав Вааиљевић —  Фига1 (умро y 24. 
години живота), Александар Лазаревић —  
Шаца2 (умро y 26. ткздшни), Вшктор Живасо- 
вић3 (умро y 31. годиии), Ђорђе Трифуно- 
вић4 (умро y 29. години), Павле Предраго- 
вић5 (умро y 44. годиии). . .

Посебно место међу овжм уметиицима 
'којима иије било дато да  ce уметничпш 
искажу 'И докаж у прилада огоша хоји су 
завршили животии пут угтраво y  тренупку 
када су из учионица акаделиија и  школа на 
којима су стицали знања стучжли на трно- 
вит пут уметности. Располажемо основним 
биолрафаким подацима о ijom два срлска

уметш жа -којк су  умрли веома млади. Је- 
даи je Јован Предић, литограф и каршса- 
туротста,® државни 'ститтендиста y Д резде- 
iïiy (умро y 26. години), a други je Јован Ми- 
хајловић, сликар (умро y 35. годитаи).

Данас ћемо пажњ у паклоиити Јовану 
Михајловићу, кој|и je живео, радио и умро 
y Беолраду.

Михајловић (Мијајловић) je  рођвн 1. ја- 
нуара 1891. године y  Нишу, од оца Филшпа 
и мајке К атарине .7 О његовом школовању 
знамо веома мало. Претпостављамо да je 
осноину ишсолу и нмже разреде гиљшазије 
учио y Нишу. Податке о уметничмом шко- 
ловању црпемо из «аталога Прве (изложбе 
радова У друж ењ а ратника 'Слижара и ва- 
јара из ратова 1912— 1918.® године, на ко- 
јој су  посмртио излагане и Михајловићеве 
слике. У тоод каталогу ce «аводи да je Ј. 
Михајловић студирао сликарство y  Будим- 
пеш ти .9 Овај податак ниомо били y тгри- 
лици да 'провершмо, али проверавајући  
оодатке и з Каталога y  вези са друтим  
уметничким имамо пуно разлога да и по- 
датак о М ихајлавићу ихрихватимо >као ве- 
родостојан. Морамо, међутим, напоменути  
да je баш код Јована М ихајловића прире- 
ђивач Каталога погрвшио y једном ттодат- 
ку. Н»амме, наведено je да je Михајловић  
умро 1922. године, док je  он умро 22. VIII 
1925. годивне. Није исжључено да je y пи- 
тању штампарака грепгка.
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Поуздано знамо да je Михајловић бж> и 
активан учеоник ратова од 1912. до 1918 
('гуроки, бутараки, први светоки) >и да су  
му y рату ггогинула два брата. По том 
оонову учешћа y  рату «аш ла су ce и њ е- 
гова тр<и пејзаж а на излож би Удружења  
ратшиса сликара и вајара y Београду 1940. 
године.10 To je, шајвероватније, и последње 
-презентирање слика Ј. Михајловића јав- 
ности.

Први податак о једном јавном наступу  
Ј. Михајловића лред београдоком лубли- 
ком датира из 1925. године, годиие њего- 
Bi‘ 1преране кгмрти. „Новости1*11 од 14. маја 
1925. гадине вест лод «асловам Излож ба  
сли ка  Г. М и ха јло ви ћ а . Чланак je гготпи- 
сао „др Ђ -ћ“, највероватније јеичност из 
круга М ихајловићевих пријатеља и по- 
штовалаца. У члаику je забележ ено низ 
значајних тквдатака. Тако сазнајемо да je

Јован М ихајловић, три ре- 
продукције слика из „Илу- 
строваног листа": Аутопор-
трет сељаци и Далматинац,

Jovan Mihajloviâ, 
three reproducti
ons from  the pe
riodical »Ilustro- 
vani list«: Self-
-portrait, Peasants, 
A Young Dalma
tian.

Протекле четири <и no деценије од из- 
ложбе на Калемегдану учиниле су  своје — 
дело Ј. Михајловића je затурено или из- 
губљено. М ожда je y атоседу колекциона- 
ра, алм je овакако ван домашаја тсритиже 
која би могла, па и морала, дати дефини- 
тивну оцену дела овог, иначе, плодног и  
разновроног уметника из друте и треће де- 
ценије нашег века.

изложба била отворена y Оановној школи 
код Саборне цриве (данас О.Ш. ,,Иво Лола 
Рибар“), да je било излож ено око 40 ра- 
дова (гтортрета и пејзаж а); да  je изложба  
била лоше ттосећена и, на крају, да je аутор 
y време одржаваш а излож бе био озбшвно  
болестан. Члана/к je објавл>ен y  (мају, y то- 
ку трајања саме излож бе, *гта то змачи да  
je излож ба била организована y лрвој тхо-
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ловини гадине. To je важан податак, јер je 
само три месеца «аоније Михајловић умро. 
Поуздан (податак о  његавој смрти налази- 
мо y Кшизи умрлих Новог гробља y Бео- 
граду. Јована Михајловића сахранила je 
мати Катарина.

Три године тсааније име и дело Јована 
Михајловића лоново ce налази y центру 
пажње. ,,Политика“12 y свом броју од 3. 
марта 1928. године доноаи вест о изложби  
радова Јована Михајловића, ®оју органи- 
зује Удружење 'Пријатеља уметности ,,Цви- 
јета Зузорић“ y Београду. И зложба радова 
Јована Михајловића била je организована 
си жељом да ce  евонтуалним приходом од 
улазница ји лродаје Михајловићевих слигка 
ггомогне љеговој мајци. О томе речито го- 
вори вест из које преузимамо цитат:

. Била je једном једна мајка која je 
имала три оина. A ова je мај,ка, као и еве 
MajiKe, тгослала -своја TpiH сина да бране 
Отаџбину. И као многе друге мајасе, тако je 
и ова изгубила своја два сина који логл- 
боше бранећи своју земљу. Остао je један  
који ce трудио да олакша бол и замени ово- 
ју браћу. Овај оии звао ce Јован a био je 
уметнкк, сликар. Сликао je п ејзаж е и ства- 
рао алегориј'аке исомпозтЈИје. Имао je та- 
лента и  радио je много, с вољом и љубав- 
љу. Излагао je y  Минхену, Бечу, Пешти и 
Паризу. Али окрхан «агторима рата и  он 
умире. И тако je  егара мај'ка остала сама. 
Без синова, без средстава, без памоћи."

Дал>е, y мстој вести, новинар са горчи- 
ном и недвоамислено изреченом осудом ххи- 
ше: „Тако je живела Г-ђа Михајловић y 
болу и беди. Слаба и «емоћна са <својих се- 
дамдесет година, није могла да ce лати ни- 
каква «посла. Истина држ ава јој ce одуж и- 
ла за три оина, iicoje je дала за  Отаџбшну, 
она ирима данас месечну ттомоћ од три- 
десет и осам динара“.

Надаље «ас иовинар обавештава о орга- 
низатору излож бе, месту њеног одржава- 
ња и другим важним подацима. Тако са- 
знајемо: „Удружење »Цвијета Зузорић1
планирало je да отвори излож бу y Офи- 
цирском дому y  «едељ у 4. марта y 11 ча- 
сова“.

Да ce, за тренутак, вратимо « а  податак 
из ове вести, 'који ce односи >на градове y 
Европи y којима je, наводно, излагао Јован 
Михајловић. Набројаки градови, y помену-

Јован М ихајловић, Манастир Раковац, уљ е на 
картону.

Jovan Mihajlovié, Manastir Rakovac, oil on 
cardboard.

Јован М ихајловић, Дуброаник, уљ е на картону. 

Jovan Mihajlovic, Dubrovnik, oil on cardboard.
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тој вести — М инхен, Б еч , П еш та, Б ер л л н  
и П ариз — пом ало збуш ују . Ми, наиме, не 
раслолаж ем о поузданим  подацидта х ада  je, 
да  ли  сам  или колекттвн о , М и хајловић мо- 
гао излагати  y побројаним градовима Евро- 
ле. Ако je  ло д атак  тачан , ако није, евен- 
туално, изм иш љ ен y ж ељ и  да ce побуди 
веће интересовањ е л у б л и к е  за  н ајављ ен у  
л зл о ж б у  и дело лсж ојног М и хајловића 
(дело које je  требало  ш то услеш није, по 
и ајви ш ој могућој цени, продати  и обезбе- 
диги  новац з а  сам охрану ум етннкову м ај- 
ку), сшда му морамо током  каонијих  отстра- 
ж и в ањ а  лосветити озбил»нију л аж њ у . На 
ж алост, дан ас и е  рааполаж ем о подацима 
ко ји  би могли да потврде наводе новинара
о М ихајловићевом  л р едстављ ањ у  лиховној 
јавлости  Европе.

Исти број ,,П олитике“13 доноои још  јед- 
иу вест о М ихајловићевој н ајављ еној из- 
лож би, из ко је  сазнајем о  и то да je  И з- 
лож ба била п лан и ран а за  период од 4. до 
8. м арта 1928. године.

Трећег дана ло отварањ у изложбе „По- 
литика“ доноои подужи прижаз из пера 
Сретона Стоја.новића.м И сам уметник, Сто- 
ј &новић резигнираио и разочарано пш ле о 
јаловом шслкушају чланица У дружења 
,,Цвијета Зузорић", о л о ш и п у г  условима и з- 
ложбене дзоране, хладноћи, слабој посе- 
ти . . .

За  нас je посебно и н тересантан  део при- 
к а за  y коме С то јановлћ  говори о и зл о ж е- 
ном делу:

,,Са пуно налвности  ггриступио je  пок. 
М ихајловић својим радовшма. Д ок на јед- 
кој страни ради  неке .гтаркове са дивнкм  
славолуцим а, ,на другој једиој ски ци  види 
ce ,,Ј1ЕДА СА Ј1АБУДОМ “, a недалеко  
одатле „ЛЕДА СА Ћ У Р А Н О М “ и y « а -  
ставк у  на огледалу ш их дво је  ce љубе. Н е- 
колико актова, п е јза ж а  из Боке, илустра- 
типши радови са морем и неколико портре- 
та  који  чине утисак  картона, олрем љ ених 
за  извођеш е y стаклу.

П отпуно неодређен као личност, долазио 
je  под утицаје гкојима није знао разлоге  и 
зато делује, углавном , самоучки. А ли има 
неколиисо радова којм су м у  били ближ и 
по природи, где ни је могао резоновати , He
ro je  настојао д а  себи лично даде задово- 
љ ењ е и ту  je  он п оказао  овој тален ат  о 
коме не мож е бити сумњ е.

Т акав je  његов ,,Д У БРО В Н И К “, јсдна 
м ала слика y ш уми са сељацима и волови- 
ма, још  две м але ш умиде и нсколико ра- 
дова са децом и  снегом.

Њ ому ce мора приписати добро поетав- 
љ ена ф игура, честа свеж ина v боји и не- 
посреднији успех y радовмма v к о ј Ј ш а  
гшје много резоновао. Али баш то резоно- 
Baibe његово одаје њега као ум етника ко- 
ји  je  хтео неш то боље и личније. Н ије  e n t
ra о да постигне y томе успех исоји би ce 
-гожда данас могао п раги ти “.

М орали смо ce к.ористити дуж им  цита- 
1'ом и з ггриказа С ретана С тојановића упра- 
во због ч и ЈБ ениц е да je дело Ј. М ихајло- 
вића данас затурено или изгубљ ено. Нам- 
лте, на оонову две, на.ма данас доступне 
слике овог ум етника теш ко je донети иоле 
вредан  суд. Међути_м, ако пођемо од данас 
ш рихваћеног м иш љ ењ а да je  ум етнички 
суд С ретена Стојановића био, иако поне- 
кад престрог, углавном тачан, онда ce из- 
реченог суда и v случају Ј. М ихајловића 
лгорамо д рж ати  (и уваж авати  га. И ако строг 
лрем а делу М ихајловића, С тојановић му 
не одриче извеоне 'квалитете, ум егничку 
радозналост и, лре свога — таленат. За 
рано прсмипулог уметшгка, човека >1 сли- 
кара од кога ce тех  могло очомивати, ни то 
признањ е није без значаја.

Други један  >"метник, Васа Поморишац. 
који пиш е о истој излож би y часошгсу 
,.Ж ивот л р ад “,15 пруж а нам виш е подата- 
ка од С ретена СтојаноБића. Из Помори- 
ш чевог л р и к аза  сазнајемо:

,,У лочетку je М ихајловић одуш евљ ен 
лмпресионлзмом покојне Н адеж де Петро- 
вић, из ко јег су доба леколико, симпатич- 
иих и са лирлзм ом  акцентованих радова. 
„БА Ш ТО ВА Н И ", ,З О Л О В И “, „К У Ћ Е “ и 
још  неаси говоре о постојашу, мада још не 
развијених, сли карсклх  вредности. К асније 
je, свакако  y репродукцијам а, видео ф ран- 
цуоког сли кара Е. Гондоуина, a м ож да и 
друге, који y основи свога и зр аза  ллгају 
кубистичке елем енте и М ихајловић ce оду- 
ш евљоно бацио на то поље. Г1е с х в а т ^ ш и  
кубизам  y љеговој бипности, он ce служ и 
љиме површ ло, ловршинскзи, да би створио, 
полекад оимхгатлчан декорат.и.в/ни пано са 
оивиченлм плохам а. Из тог каонијег перио- 
да вредно je  споменути: ,,ПОГЈ1ЕД СА КА - 
ЛР:МЕГДАНА“, „ДАЛМ А ТИ Н А Ц “ ги „СЕ- 
Л^АЦИ“, иако ладн л  по својим углас'глм
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облицима, симпатични са вером којом су 
рађеии.“

И зложба je била иродужена до 15. мар- 
та 1928. године.1®

Овим вестима и .гхриказима из дневне 
штампе <и часопзиса 'исцрпено je све, илм 
бар све, што je  писано о делу и  личности 
Јована Михајловића.

Преостаје иам да, на 'крају, (погледамо 
две слике нашег уметника хаје су данас 
пред нама. У холекцији покојног Илије 
Илића из Сремеких Карловаца17 нашли смо 
два пејзажа Јована Михајловића. ЈБубаз- 
иош ћу влаагоикове суттруге омогућено нам 
j«i да иогледамо и снштимо те пејзаже. To 
оу два уља на скартону — „ПРЕДЕО И З  
ДУБРОВНИКА“ и „МАНАСТИР РАКО- 
ВАЦ“. Обе слике 'су >ситниране те сазна- 
јемо да су слмкане 1923. године. Покојни 
Илић их je, највероватније, кугшо на и з- 
ложби y  Београду 1928. тадине.

Прва, „ПРЕДЕО И З ДУБРОВНИКА" 
(26,7X19 cm), веров-атно je она «оју  гтоми- 
ње Сретен Стојановић, или je једна од ре- 
ттлика настала y  исто време.

Овај п ејзаж  карактерише дах  «медите- 
рана, пуно светлости и  бљеана еунца на 
равним шовртитаама грађевина. Слика je 
настала y једном даху, лаисо, и  открива 
овог творца као личност са израженим  
осећањем за ттростор и организацију y  
оквиру формата на «оме слика. Посебна 
вредност овог малог платна je колор!ит, боја 
која зрачи -са објеката y (планеру под пла- 
ветнилом медитерансжог неба. Пастозжгји 
нанос боје ноои трагове четке и одлучног, 
дугог оотеза Јована Михајловића. Четири 
фигуре, размеш тене y  један ллан слшке,

план .тто хоризонтали, Михајловић даје 
с једним или највише два лотеза четке.

Друга слипса, „М АН АСТИ Р РА К О В А Ц ", 
уље на картону, такође малог формата 
(25 X 27 cm), заостаје 'квалитетом за првом. 
Манастир Раковац, смештен y  питоми леј- 
заж  на обролцима Ф руш ке горе, дат je y 
маниру наиве, y лерапективи коју би било 
тешко бранмти заканитостима ове дисци- 
илине. Пејзаж, ашак, делује љупко, захва- 
љујући, inpe овега, .колористичисим односи- 
ма зелене околине >и гтозадине са грађевлн- 
ским комплвксом манастирског здања, но- 
лористичко-г акцента y  центру (комггозидије.

Са жаљењем констатујемо да Народни 
музеј y Београду, тта ии М узеј Града не 
поседују 1ни једно платно нашег уметни- 
ха. Тако иаша ж еља и радозналост да де- 
таљније упознамо дело Јована М ихајлови- 
ћа нису задовољене и -проћи ће, можда, 
доста (врвмена док до нас доопе још неко 
■платио (макар и она изложена на лослед- 
њој Михајловићевој изложби 1928. године 
y Беаграду).18 Нашу радозналост je (посебно 
ттодстакао В. Поморишац, iKojin говори о 
Михајловићевим итоисушајитма y  домену к у- 
бмзма, али и тгримећује: ,,Не схвативши 
кубизам y  шеговој битности . . .  (Михајло- 
вић)“ . Једна илустрација из тадашње 
штампе, регтродукција три Михајловићеве 
».убистичке слике, указује на Михајлови- 
ћево схватање 1кубизма. Било би вшпе него 
интересантно видети иа једном месту ви- 
ше Михајл0(в11ћевих слика, рађеиих y  жу- 
бистич1ком маниру. To би било интересант- 
(но ради нашег разумевања сликара, али и 
због комплетнијег и целовитијег схватања 
кубистич:ких тежњи y Србији тог времена.
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Михајловићу je 1924. године Министар- 
ство просвете, Уметничко одељење, откупило 
за потребе Галерије слику Игра малих фауна 
y ооди (за 2.000 динара). Иста институција 
откупљује од Михајловића 1925. године две 
слике: Водопад Рипаљка и Соко Град (обе за 
4.000 динара).

JO V A N  F. M IH A JL O V IC  (1891— 1925) —  A LESS KNOW N 
B EL G R A D E PA IN T E R

TJgljesa R a jc e v ic

In the first half of the tw entieth century 
early death befell many Serbian artists. One of 
them was also the painter Jovan F. Mihajlovic, 
born in Nis on January  1, 1891.

The skill of painting Mihajlovic, allegedly, 
gained in Budapest. In the w ars of 1912—1918 
Mihajlovic took part as a soldier and his two 
brothers lost their life at the front. After the 
w ar he worked and lived with his m other in 
Belgrade.

It has been recorded that Jovan Mihajlovic 
had an exhibition in Belgrade in May 1925. His 
paintings were displayed in the hall of the 
Elem entary School at the Orthodox Cathedral 
Church. On this occasion about fourty works 
were exhibited. The information, review, of the 
exhibition published in the newspapers »Poli- 
tika« has been preserved. At the time when the 
exhibition took place Mihajlovic was ill and 
already on August 22, 1925 he died. He is 
buried in Belgrade in Novo Groblje (New 
Cemetery), parcel 45, grave 249. The artis t’s 
m other K atarina survived her son.

Several years after Mihajlovic had died his 
friends and the Society of the Friends of Art 
»Cvijeta Zuzoric« organized a posthumous exhi
bition of Mihajlovic’s works in the Officers’ 
Club from March 4 to 15, 1928. There were 
100 works there and the money received from 
tickets and sale of the paintings had to be given 
to the author’s self-supporting mother. The 
exhibition was reviewed by Sreten Stojanovic 
in the newspapers »Politika« and by Vasa Po- 
morisac in the periodical »Zivot i Rad«.

From the mentioned artists and art critics 
we learn that Mihajlovié mainly painted por
traits, landscapes and decorative panels and that, 
as an artist, he tried to express himself through 
the medium that was offered by the impression
ists and later by the cubists to the art.

Today we know of only two Mihajlovic’s 
paintings, two landscapes being in private pos
session. These are »Dubrovnik« and »Manastir 
Rakovac«, two small oils belonging in the p ri
vately owned collection of Ilija Ilic of Sremski 
Karlovci.


