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ИЗАОЖБА ЈУГОСАОВЕНСКИХ УМЕТНИКА 1918. Y ЖЕНЕВИ 
CAY4AJ СА САИКАМА МИААНА МИАОВАНОВИНА*

Средином 1918. године, када ce већ на- 
зирао крај првог светског рата и предви- 
ђао његов исход, y Ж еневи je  припремана 
изложба неколицине југословенских умет- 
ника. С политичких мотива, који су Ш вај- 
царској обезбеђивали неутралност y рату, 
изложба je  тумачена као искључива жељ а 
домаћина да упозна сувремвно југословен- 
ско уметничко стваралаш тво. Стога je  зва- 
нично покровитељство над ликовном смо- 
тром преузела женевска Ш кола за  лепе 
вештине (Classe des Beaux Arts). Y сенци 
домаћина и њихове пажње, практичне по- 
слове y вези са изложбом обавио je  југо- 
словенски одбор y који  су ушли Милан 
Грол, као председник, Перо Слијепчевић, 
М ирко Рачки и Јоза Кљаковић. Финансиј- 
ска средства обезбедила je  српска избег- 
личка влада. У телеграфској преписци срп- 
ског М инистарства просвете и црквених 
дела, са седиштем на Крфу, и Посланства 
Србије y Берну, одобрена je сума од 2.500 
ш вајцарских ф ранака, довољна да ce по- 
крију трош кови закупа сале за излагање, 
штампања илустрованог каталога, преноса 
уметничких дела y Ж еневу и њихове одго- 
варајуће опреме. Изложба je  одрж ана од
22. јуна до 7. јула 1918. године y сали Jules 
C rosnier — l'Athènè. Изложено je  49 ра- 
дова осморице уметника: од скулптора — 
Борђе Јовановић (5 радова), Тома Росан- 
дић (4), a од сликара — М ирко Рачки (15), 
Јоза Кљаковић (10), Никола Бешевић (3), 
Бранимир Петровић (4), Петар Почек (3) 
и Милан Миловановић (6).

Н евелику по броју  излагача и збиру 
уметничких дела излож бу je  привукла и 
препоручила јавности  домаћа уметничка 
критика. П одстакнути исцрпним предгово- 
ром y каталогу,1 ж еневски известиоци су 
ирихватили излож бу као особен културни 
догађај.2 Ревност ш вајцарске јавне речи о 
изложби свестрано je  пренео Н икола Ан- 
дрић y загребачком С аврем енику .3 О поли- 
тичком смислу и уметничким врлинама 
изложбе писано je  y српској избегличкој 
периодици: аноним y париском La Patrie 
Serbe4 a Тодор М анојловић и П еро Сли- 
јепчевић y крфском Забавнику5, подвлаче 
њене двојаке вредности када ce осврћу на 
дела појединих излагача.

Временом и због догаБаја излож ба y 
Ж еневи je  падала y заборав, a сећањ а на 
њену појаву сводила су ce на краће осврте 
y написима y којима je  излож ба успут по- 
мињана.6 Н ајвиш е стрпљења испољила je 
Катарина Павловић.7 Y свом краћем  тек- 
сту она je, не без ирепоруке истраж ива- 
чима, упозорила да ce на излож бу забора- 
вило и поред њених уметничких вредности 
» политичког значаја.

Изузев наведених текстова и осврта 
што на различите начине прате и памте 
ликовну смотру југословенских уметника 
y Ж еневи, о излож би сведоче и докумен- 
ти архивског порекла. Сачувана су у Архи- 
ву Србије,8 Архиву Југославије9 и породич- 
ној заоставш тини М илана М илованови- 
ћа.10 До данас некориш ћена, архивска гра- 
ba о изложби y Ж еневи, својим ce исказом
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протеж е од почетка 1918. до средине 1924. 
године. Мања група докумената званичног 
карактера објаш њ ава процесе y ripupebii- 
вању изложбе; знатно бројни ја сведочан- 
ства ce баве нсугодним догађајим а i i o  ње- 
мом затварањ у, када je Милан Миловано- 
вмћ остао ускраИен за петнаест својих сли- 
ка."

Истина о којој сведочи архивска rpaba 
je следсИа.

Први документ јс  ириватно писмо др 
Д. К оњ евића y i i y h e n o  Мнлану Миловани- 
вићу крајем  ф ебруара 1918. године као ра- 
ни наговеш тај излож бе y Ж еневи и слич- 
мих мапифестација југословепских уметни- 
ка којс c e  потом u p c A B i i b a j y  y  Цирнху и 
Берну. Да сс норуке и IIpeдвиbaњa из ии- 
сма остварују i iO T B p b y je  неколико докуме- 
мата званичие преписке српских избеглич- 
ких министарства ма Крфу са посланстви- 
ма Србије y Берпу и Паризу. Углавном те- 
леграф ске ф орме п садрж ине, ови извори 
огшсују u p n p e b n B a 4 K c  потребе и  обавезе 
српске владе y вези са изложбом; r a K o b e ,  
v п>иховиј c e  краткој салрж ини огледају 
напори српске избегличке владе да и y рат- 
ним околностнма помаж е, нодстиче н ма- 
геријално o 6 c 3 6 e b y j e  идеју о југословен- 
ском културноуметничком јединству, теж- 
њу, ко ја  од П рве југословенске уметнич- 
ке излож бе 1904. године y Београду стоји 
y оквиру мнош тва акци ја ове врсте на до- 
\ i a h e M  и иностраном тлу.12

Из пстог je периода, средиие 1918. го- 
дине, и писмо М илапа Грола уиућено Ми- 
лапу МиловановиНу са позивом да c e  при- 
хвати учеш ћа на изложби, као и исцрпан 
пзвеш тај који су i i o  затварањ у изложбе 
нриређивачи упутили српском Мипистар- 
ству просвете па Крфу. Последњи доку- 
мент из 1918. j e  колегијално писмо М ирка 
Рачко! п Јозе KA>aKOBnha послато Милану 
МиловановиИу, којн због обавеза при вој- 
ној делегацији y Ници није могао да буде 
мепосредни сведок излож бе y Ж еневи. Y 
кратком  писму i ip n p e b H B a 4 i i  извеш тавају 
M iiA O B a n o B iih a  о разлозима због којих j e ,  
од његових петнаест послатих слика, изло- 
жено само шест, н препоручују му да сво- 
је радове задрж и  y  Ж еневн због v io ry h H o - 
сти да c e  с јесени исте године приреди 
слична југословемска уметничка изложба

y  Цириху. М иловановић j e ,  очигледно, прн- 
хватио савет својих колега — н,егове сли- 
ке остале су y  Ж еневи. Уследио j e  крај 
првог светског рата и сликарев повратак 
v Београд. Из неутвр1)емих разлога одуста- 
ло c e  од изложбе y  Цириху, a  с пролећа
1919. године одрж ана je  велика југословен- 
ска уметничка изложба y  Паризу; Мило- 
иановић иа овој изложби учествује с де- 
лом које није на списку његових слика 
задржаних y  Ж еневи.13

Документи за период од средине 1918, 
када j e  излож ба затворена, до кр а ја  1919. 
године нису били достушш, али c e  за по- 
стојање неких зна из иотоње r p a b e  (упо- 
реди документ V). Тек крајем децембра
1919, када су истекли сви разумпи рокови, 
када j e  нсцрпео своје иеговано стрпл>ење, 
M iiAOBaHO Biih c e  обратио Уметннчком одс- 
л>ењу М инистарства просвете u покренуо 
питање својих петнаест слика задржаних 
y Ш вајцарској. Учтиво писмо прати ели- 
карева молба Конзулату Крал>евства Срба, 
Хрвата и Словенаца Ж еневи за обаве- 
штење и судбини п.егових радова: y при 
логу j e  списак несталих слика.14

По овој М иловановићевој представци 
уследила j e  интервеиција Мипистарства 
просвете. У преписци која c e  од кра ја 1919. 
до n p o A e h a  1920. године ужурбано води из- 
\ i e b y  М инистарства просвете, Конзулата y 
Ж еневи и Д рж авне ш тампарије y  Београ- 
ду, упадљива j e  тежн»а да c e  A o b c  до ис- 
тине. Налик истрази, саслушана су лица 
(Мирко Рачки, Мехмед Riiuinh, Алија Ка- 
зазић) мање-више одговорма за нестанак 
М иловановићевих слика. Исхода, иа жа- 
лост, није било. Пажње вредаи докуменг 
y  преписци j e  акт Посланства Крал>евинс 
СХС y  Берну, срочен на захтев Министар- 
ства иностраних дела. У опширном писму, 
где c e  на неколико места наводе y  целини 
и документн до којнх c e  y  пстраживањ у 
није допрло, свестрано c e  објаш њ авају по- 
рекло и историја изложбе, детал>но тума- 
че путеви, начини и услови који су прет- 
ходили њеном остварењу y  ратним окол- 
ностима. На основу изложеног, Посланство 
n o T B p b y je  своје посредовање око изложбе, 
ко ја j e ,  иначе, плод углавно.м прнватне 
иницијативе, али одриче сваку надлеж- 
ност y  вези са ишчезлим сликама Милана 
Миловановића. Обавезе н одговорност о
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том случају иребацује на приређивачки 
одбор.

Упознат са одговором Посланства, Ми- 
ловановић крајем 1920. године позива на 
одговорност Милана Грола, председника 
изложбеног одбора, са захтевом да ce из- 
јасни о судбини љегових слика. Није по- 
знато шта je  Грол непосредно одговорио 
на тај сликарев захтев, алм ce из једног 
његовог доцнијег гшсма дознаје да je ou 
раније објаснио своју ненадлежност y ве- 
зи са овим.

Документи из 1921. године нису нрона- 
ђени. Из сведочанстава с краја фебруара
1922. године дознаје ce да je Милованови- 
hy одређено (или обећано) обештећење y 
износу од 30.000 динара: помирен са суд- 
бином својих слика М иловановић ce пате- 
тично обраћа председнику М инистарског 
савета за надокнаду y реченом износу. Yc- 
пореним административним током његов 
захтев за обештећењем доспева y надлеж- 
ност Министарства просвете. С намером 
да још  једном провери држ авне (и минн- 
старствене) обавезе y случају Милованови- 
Иевих новчаних потраживања, Министар- 
ство просвете ce поново обраћа Министар- 
ству спол>них послова. Предмет ce просле- 
byje Посланству крал>евине CXC y Берну. 
Одговор из Берна, ио садрж ини једнак 
претходном из 1920. године, оставља „Кга- 
Ijevskoj vladi, da donese odluku da li drza- 
va ima, s obzirom  na razloge koje navodi g. 
Milovanovid, da m u nadoknadi Stetu."

Молба за новчаном надокнадом, као и 
ранији захтев да ce пронађу изгубљене сли- 
ке, доспева y исти административни круг. 
Преписка тече од М ииистарства спол>них 
послова преко М инистарства просвете до 
управника београдског Народног позори- 
шта Милана Грола. Y свом одговору од ок- 
тобра 1922. године Грол j e  саврш ено јасан 
и саветодаван: будући да j e  већ раније об- 
јаснио властиту медужност око губитка 
слика и да j e  u e y r B p b e H o  како ce то д о г о - 
дило, он држ и да j e  држ ава морално дуж- 
иа да обештети Милана М и ло ван о в^а .

Процес ce наставља средином 1923. го- 
дине, када М иловановић понавл>а свој за- 
хтев за обештећењем. Са закаш њ ењем од 
месец дана министар просвете моли Мини- 
старство финансија за материјалну помоћ

око исилате уговорене суме за изгубл»ене 
слике. На расплет ce чекало до апрнла 
1924. године, када ce доноси одлука о ис- 
илати једне четвртине договореног износа; 
документом из јуна М инистарство конач- 
но одлучује о исплати преостале своте. Вре- 
менски последњи документ, из августа ис-
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1. — Насловна страна каталога изложбе v 
Женеви (копија).

1. — Title page of the catalog for the exhibi
tion in Geneva (copy).

те године, јесте надог рачуноводству Ми- 
нистарства да сликара обештети y  целини. 
Одвећ скромна надокнада и одоцнела од- 
лука свакако су биле неприкладне и не- 
примерене A o r a b a j y ;  виш егодиш њој Мило- 
вановићевој неизвесности и стрепњи но- 
вац није личио на утеху. Њ егову осетл>иву
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природу пораж авадс су апсурдне окодно- 
сти y које je доспсо због својх патриотскнх 
теж њ и и провереннх југосдовенских осе- 
Иања; понижавада га јс и тиранија адми- 
нистрације пад вдаститим умстничким де- 
дом. Суочеи с иронијом сдучаја u његовим 
посдедицама, ou c e ,  почетком трећс деце-
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2. — Факсимил Миловановићеве представке 
Теразијском кварту.

2. — Fascimile of Milovanovid’s request sub
mitted to the Terazije district.

HH je  разочараио повдачн и з  Ј а в н о с т и  н  уда- 
л>ава од актнвног уметничког стварада- 
ш тва.,,;

И страж ена и овде донета архивска гра- 
ba, прикупд>ена нз раздичитих извора, ни- 
је потпуна. Неки документи нису прона- 
beH H , од неких c e  одустадо јер  нису про- 
ш ирнвади досегнута сазнањ а. Ипак, и y 
овом обиму и с оваквом садрж ином, rpaba

поуздано сведочи како о издожби y Жене- 
ви, тако и о Мидовановићевом учешћу, ње- 
говим дичним и стварадачким невољама. 
Југосдовенска i i o  свом звању и i i o  скром- 
ном ади разноврсном саставу издагача, нз- 
дожба y Ж еневи не припада реду ведиких 
југосдовенских уметничких издожби оства- 
рених y прве две деценије на домаћем и 
иностраном тду (Београд 1904, Софија 1906, 
Загреб 1908, Рим 1911, Београд 1912, Париз 
1919).,ft Посдедња под тим називом пре свр- 
шетка првог светског рата и формирања 
Краљевине СХС, издож ба y Ж еневи јесте 
значајна спона y читавом низу кудтурно- 
уметничких збивања, којима ce, путем за- 
једничког издагања, тежидо југосдовен- 
ском национадном и држаппом уједињењу.

Највећи број докумената који c e  овде 
саопш тавају бави c e  једним сегментом из- 
дожбе — учешћем Мидана Мидовановића 
и судбином његових изгубл>ених слика. По- 
вод архивским истраж ивањ има били су до- 
кументи првобитно откривени y Милова- 
HOBnheBoj породичној заоставш тини.17 Доц- 
нији рад на истом предмету, обављен y 
Архиву Југославије и Архиву Србије, 
оправдао j e  наслућивања и претпоставке
о новим сведочанствима, a постигнути ре- 
зултати, ч и т л ј И в и  y хронолош ки сврстаној 
rpabH, пруж ају  изгледе да h e  c e  y доглед- 
но време открити и драгоценија сведочан- 
ства — Миловановићеве слике. Y овакав 
исход уверава и истраж ивачки подвиг Је- 
лене YcKOKOBHh, загребачке историчарке 
уметности, ко ја j e  1976. године, y сдичном 
случају и на истом тлу, y Ж еневн, прона- 
шла после више од пода века изгубљена 
дела појединих југословенских уметника 
којн су крајем  1920. и почетком 1921. го- 
дине излагали y Ш вајцарској.18

Будући да нстраж ивањ а нису завршена
— нису npoHabeHn иоузданијн трагови ка 
кл>учним документима, нзгубл>еним слнка- 
ма — цил> овог рада je  да подстакне сећа- 
ња и размишл>ања о овом спорном Aoraba- 
ју. И сторија срнске модерне уметности и 
њенн иосленици дужни су да овом случају 
посвете одговарајућу пажњу. Сведочанства 
која сс овде нрилажу почивају на стра- 
сној жел>н да ce српском и југосдовенском 
импресионизму врате његове OTybeHe слн- 
ке.19
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АРХИВСКА ГРАБА
Документи су сврстани хронолошким редом 
и означени римским бројевима у угластим 
заградама. Y истим заградама су и нека од 
ауторских разрешења или примедби.

[I]
Женева 26/11 18. 

Поштовани госп. Миловановићу,
ја сам тск ево три дана стигао кући, јер 

сам ce мало дуже задржао у Паризу, па ce 
журим, да Вам јавим, да ће ce овде приреди- 
ти једна југословенска сликарска изложба 
почетком Априла. Давас смо баш бшш на до- 
говору код Рачког y атељеу. Поздравио сам 
га од Вас, он Вам ce много захваљује и по- 
здравља Вас, пошто сам ја узео на себе, да 
Вам јавим и да ce споразумемо ради излож- 
бе. Он Bac ce ceha добро и цени Вас као и 
Петровић (о коме сам Вам говорио) који зва 
Ваше радове из Загреба. Одао сам Вас, да 
имате много радова, нарочито лепи пејсажа 
са Каириа и омих нацноналних из Маћедо- 
ние и Албаније.

Y изложби he учесгвовати наши сликари, 
који ce налазе овде, у Француској и Нталији. 
Изложба he бити y Женеви па затим y Ци- 
рнху a можда и Берну. Није стало, да ce из- 
ложи што више, али за то што боље, чиме 
ce може импозантно и доступно изаћи пред 
културни свет. Начиниће ce и један леи Ка- 
талог са илустрацијама и описом слика, са 
једним кратким историјатом досадашњих из- 
ложби југослав, са предговором и тд.

Новаца за приређивање нешто има a не* 
што ће ce ваљда још добити од владе. Држим, 
да би Ви могли датн подоста ствари. Избор 
учините сами, само Вас молимо, да поберете 
оно, што Вас најбоље карактерише и по мо- 
гућству више националних ствари. Могли би 
ce у ту сврху потрудити и неке радове довр- 
шити. Ја мислим да би Ви имали 15—20 ра- 
дова, можда и више.

Молим Вас, да ми одмах одговорите на 
све као и то 1. колко (број) ствари ће те 
послати 2. листа (опис) 3. које величине. Ако 
буде лакше, можда ће ce моћи и по куриру. 
To he мо y осталом joui видети. Главно je 
Ваш пристанак и да спремите. За Америку ce 
још не зна. Ако ствар овде успе, могло би ce 
онда можда иослати y Америку.

Шта радите иначе? Како rocnoba? Moja 
жена зна Вашу rocnoby, становали су y нстој 
кући, (нарочито зна rocnobHHy сестру) и по- 
здравља je миого.

Рукољуб госпођи a Вама пријатељски по- 
здрав од

Др Дим. Коњевића 
Одговорите ми одмах (можда Курирском 

поштом)
Адреса Genève Rue les Anonymes 17/1 
јестели ce преселнли?

[II]

Г. Министру Просвете и Црквених Послова, 
Г. Милошу Трифуновићу,

К р ф .

Г o с и о д и н е М и н и с т р е,
Посвршетку овдашње југословенске умет- 

ничке изложбе, сматрамо за дужпосг да Вам 
иоднесемо о њој овај извештај:

Изложба je iipnpebeHa под покровителг 
ством искључиво швајцарског одбора. Тако 
су диктовали разлози политички и локални y 
неутралној Швајцарској a нарочито разлозн 
опортунитета да ce цело предузеће иојави као 
искључиво уметнички интерес швајцарских 
уметника и љубитеља уметности за југосло- 
венску уметност. Од нас образован je само 
Прире1:>нвачки Одбор од три лица: сликари 
Рачкн н Кл>аковић и уредник „Просвете" Пе- 
ра Слепчевић, који je умол>ен да врши корес- 
монденцију. Овај ужи npnpebHBa4KH Одбор 
био je чисто пословни и није ce нигде ни Јав- 
љао y некој улози сем y преписци с нашим 
властима. Сем тога користили смо ce бавл»с- 
њем Г. Милана Грола y Риму и телеграфски 
га умолили да Вам поднесе акт с молбом за 
кредит, који сте Ви изволели одмах одобрн 
ти. Ове иојединости дајемо с тога што су иам 
чињени приговори као да смо миомоишли 
ангажовати извесне званичне представнике. 
Напротпв ми смо ce од првог дана њима обра- 
тили и с њиховим знањем и одобрењем из- 
врпшли организацију тако, да ce пред светом 
појављује само швајцарски Одбор, који je иа 
себе узео све na n са.мо позивање иа изложбу.

Морални успех изложбе код Швајцараца 
одличап je. Ou je превазишао све што смо ми 
пепознати y овој срединн смели очекивати од 
изласка иред једну публику потиуму неупу- 
ћену и о нашој уметности и о 1Беним иацио- 
палним мотивима. Чланови који су нам чини- 
ли част својим покровител>ством једпогласмо 
су изразили задовољство успсхом. Швајцар- 
ски уметници као и неколики францускн у- 
метници (нпр. чувена умегница сликарка Пза 
Дифур као и директор највеће француске у- 
метничке ревије »L’Art et Décoration« толнко 
су ce одушевили радовима да су тражили да 
ce личпо упознају са уметницима.

Y прилогу шал>емо неколико крнтика нз 
овдашње штампе: ,,Журнал де Женев", 
бин де Женев", као и наших листова. Крити- 
ке из осталих листова y којима he изаћн хро- 
нике такође послаћемо накнадно.

Посета je била добра, a no изјавн благај- 
пнка друштвеног за салу „Атене‘‘-а једна од 
иајуспелијих y последње време.

И ако смо уложили највећи труд и многе 
послове својим рукама сами радили, издатци 
су при данашн.ој скупоћи прешли предвиђепу
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суму. Mu смо успели да са одобрешш креди- 
том покријемо све издатке учињене овде y 
Женеви као и да платимо извесне подвозне 
трошкове за ствари из Италнје. Али je тешко- 
ћа препоса из Француске изазвала изузетпо 
велики пздатак о комс смо и ми тек сад 
накнадно извештетш од Посланства y Паризу, 
које je издатке чинило и које нам сада тражи 
накнаду за попуну касе своје y суми од 1.260 
франака. Рачунски извештај нзложбе шал>с- 
мо нарочитим актом.

Једна од главпих тешкоћа изложбе била 
je задоцљеље радова из Француеке. Читавих 
15 дана нисмо знали на салу које иелнчине 
треба да ее решимо и пе добијајући микаква 
уверења да ће радови из Фраицуске стићи 
изабрали смо мању салу „Атене". Међутим, y 
последњем тренутку три дана уочи отвараља 
иошто су радови већ бнлн намештени и ка- 
галог одштампан дошли су радовн из Фран- 
цуске (Г. Г. Б. Јоваловпћа, Росаидића, и Ми- 
ловановића). Из царннариице извучени су и 
распаковани уочи самог дана отварања и ту 
iioh колико емо м о г ј ш  накнадно упели смо 
од тих радова из Француеке y салу изложбе- 
ну и наштампали једиу страпу додатка y Ка- 
талогу. Све ово стало пае je и изванредног 
труда и издатака норед нашег незадовоЈмлва 
што 1Ш С М О  могли еве изложити. Међутим ка- 
k o  je успех ове мале изложбе побудио жив 
интерес Швајцараца и како поред радова ко- 
јима сад располажемо, већ изложеннх и не- 
нзложених, очекујемо радове Г. Мештровића 
то намеравамо ириредити једиу велику изло 
жбу на јесен y Дириху. Јака уметничка сре- 
дина y Цириху и потреба да ce y мемачкој 
иоловшш Швајцарске врши национална про- 
иаганда дају овој изложби нарочити значај 
Имајући искусгва овог пута о многоструким 
обзирима п осетљивостима о којима ce мора 
водити рачуна, ми желимо да јесеља велика 
југословенска изложба y Цириху, ако Госпо 
дин Миниетар усвоји raj пројекат, Зуде, ор 
ганизована од једнога одбора који би сам Го- 
сподин Министар Просвстс изволео одредити. 
Мп уметници свели би смо своју улогу само 
на прнпремаље радова, позивање уметника, 
уређење изложбе, a сву улогу административ- 
ну, финанснјску као и представљаље пред 
сграним властима имао би да при.ми на сеое 
тај Одбор. Предлог о јесењој југословенској 
изложби y Цнриху подноснмо нарочитим ак 
том, с молбом за благовремено решење како 
би смо моглн н ми па време свршитн све при- 
премљене послове и пренети предмете, што 
je y данашњнм прнлика.ма скоичано с тешко- 
Иама и закашњељима.

Користнмо ce и овом мрилпком да Вам, 
Госиодине Мимистре, још једанпут захвали- 
мо на пажњи коју сте указали овом ттрили- 
ком југословенеклм у.метницима и да Вас уве- 
римо о великој корнети пационалној и кул- 
турној овога скроммог предузећа, које смо

извршили Вашом по.моћу. Молнмо Вас, Госпо- 
дине Министре, да примнте израз нашег нај- 
дубљег поштовања.

За n p i i p e b i i B a w K i i  Одбор,

5 јула 1918 год.
Ÿ Женеви.

Мирко Рачкп 
Јоза КљаковиИ

Архнв Србије, Мин. иросвете, 
ф. 24. р. 133/1918.

[111]

Жеиева. 6 јула 1918 шд 

Драги колега,

По свршеним пословима ево Вам за еада 
ово неколико речи извештаја. Ваши радови 
стигли су три дана уочи отвараља изложбе. 
Са великом муком ми смо их добнли мз ца- 
ринарнице и распаковали уочи са.ме изложбе 
и то вече штампали смо на једној странн прн- 
лог Каталогу са назиачењем оно неколико де- 
ла које смо могли употребити y веН распо- 
pebenoj сали. Сала je била мала и на њу смо 
ce били одлучили такође y последљем чаеу 
иошто нисмо добили увереља да he радовн 
из Француске стићи.

Међутим, ми сматрамо ову изложбу y Же- 
неви само као прву покушајну манифестаци- 
ју, и чинимо предлог Господину Мипистру 
Просвете за ираву велику југословенску из 
ложбу на јессн y Цириху где je u јача умет- 
ничка средина и специјалан интерес да вршн- 
мо ироиаганду наше уметности на оној стра- 
ни. Ми мислимо да ћете ce Ви сложити с на- 
ма о корисности овога пројекта u да here 
оставити Ваше послате радове код пас за ту 
изложбу. Дотле ми имамо времена да ce бли- 
же споразумевамо да саслушамо међусобна 
мншлЈења као н да иокушамо приволсги и 
one уметнике који из будн којих разлога нису 
стигли или нису могли одазвати ce овога иуга. 
Ми ћемо Вас посебним гшсмом обавеститп
о овом новом пројекту за изложбу на јесен a 
молимо да на.м речете n своје мншљен.е. Бнло 
би нам мило ако бнсте тада на јесеп и сами 
могли доћн овамо о изложби како бисмо 
удружени учинили све да она v свако.м по- 
гледу пожње успех.

Молимо Вас да при.мите братскн поздрав 
и иоштовање од Ваших колега

Мирко Рачки 

Јоза K .baK ounh

Породична заоставштина Милана Миловамо 
вића
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KOHCYJIATY КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА 
И СЛОВЕНАЦА Y ЖЕНЕВИ

На позив нашег посланика y Берну и ири 
ређивачког Одбора из Женеве, на челу кога 
je био г. Милан Грол управитељ народног ио 
зоришта, предао сам 15 комада својих урам- 
љених радова, нарочитом изасланику г. Мех- 
меду Биишћу медицинару да их он собом од- 
несе и преда уметничком Одбору за ириређи- 
вање Југословенске Изложбе y Женеви, 1916. 
године.

О пријему и излагаљу мојих радова до- 
био сам писмену потврду од чланова Одбора 
г. Мирка Рачког и Јозе Кљаковића сликара, 
што у прилогу ове молбе под °/о прилажем 
ирепис љиховог оригиналног упућеног ми пи- 
сма, датирано 6. јула 1918. годинс.

После затварања ове Изложбе a no исте- 
ку одређеног рока, ја сам ce више пута обра- 
hao поменутој господи да ми моје радове на- 
траг врате, па како ни до данас још ни сам

[ IV] од њих добио никакав позитиван резултаг a 
мени су моји радови неопходно потребни ра 
ди приређивања своје колективне изложбе, 
то имам част молити Консулат Крал^евства 
Срба, Хрвата и Словенаца y Женеви, да из 
воли позвати г. г. Мирка Рачког сликара, са 
станом y Женеви, rue Chanterpoulet No ô., и 
Мехмеда Buiuuha медицинара и да од њих 
узме реч ио овој сгвари: било да ми моје 
радове врате одмах у Београд или да даду 
изјашњење; шта je урађено и где ce налазе 
моји радови.

Сиисак и назив са вредношћу мојих ра- 
дова прилажем у препису, и учгиво молим 
Консулат y Женеви да ме известн о резул- 
тату ствари.

Y Београду
23, децембра 1919. год.

С одличним поштоваљем
Милан А. Милованови11. 

академ. сликар.
13, улица Гундулићев венац, 13.

Назив и цена радосш:

1. портре студија, пуковника г.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

пејзаж

П. Пуковннка 
турчипа 
војмик 
из Рима

Capri
Beaulieu
Nice
Napoli
Torre del Greco

За истинитост јамчи, сопственик,

23, децембра 1919 год.
Y Београду.

Архив Југославије, 
фонд 66/и, фасцикла 31.

Милорада Ристића 
Миће Јаковл,евића 
Јашар Are 
Објавмик иа Шапцу 
Tomba Sic. Metela 
Monte D Oro 
Црвеми замак 
Area du Drusso 
Satir P. Borgesse 
Appia Antika 
Col lone 
Kpaj мора 
Marina

Fr. 500,— 
300.- 
500.- 
300.- 
300.— 
300,- 
400,— 
300.- 
200.— 
200.- 
200.— 
500.— 
200,— 
150.— 
150.—

свега Fr 4.500.—

Милан A. МиловановиИ 
академ. сликар
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Берм. 20. април 1920.

Legation du Royaume 
des

Serbes, Croates et Slovènes 
en Suisse.

A. Br. 1599.

Министарству Иностраних Дела 
„Политичко Одељење"

Београд.

Према тражењу Министарства Пов. Бр.
3581., Послапство пма част поднети следећи 
извештај:

Посланство y Берну није приређивало „Ју- 
гословепску Уметничку Изложбу y Женеви" 
y јуну 1918. год. B c h  j e  исту приређивао „при- 
реБивачки одбор" састављен од Г. Г. Мирка 
Рачког (предееднкиа), Пере Слепчевића (се- 
кретара), Милана Грола, Јозе Кљаковића и 
Д Р У Г и х .

Оргаиизацију допошен>а слика на излож- 
бу вршио je исти одбор и телеграмом No 1207. 
Посланства у Берну, па који ce позива Г. Ми- 
лан А. Миловаиовић, академ. сликар, н и ј с  па- 
реБење Посланства y Берну Г. Миловаиовићу 
да пошаље својс радове иа изложбу.

Под No 1207. заведепо je писмо Г. Милама 
Грола које гласи: „Господину Министру Ср 
бије, Берн — Наши уметници y Женеви, сли- 
кари: М. Рачки, Кљаковић, Форетић и Петро 
вић? спремили с\ радове за једну Југословен- 
ску изложбу y Женеви, fia коју би послали 
своје радове Г. Г. Мештровић, Росандић, Ми- 
ловановић, Б. Јовановић и други, из Рима има 
ce већ пеколико слика од ГГ. Почека и Беше- 
вића.

Г. Навиљ примио ce посредоваља за обра- 
зовање једиог покровитељског Одбора од 
страпе Швајцарских уметиика. Изложба ce 
npupebyje за 10. Јуни y сали l’Athénée).

Да ce ствар изведе потребпо je извршити 
ове послове:

1) Издејствовати од Крал>. Владе погре 
бан кредит. На молбу приреБивача Г. Милана 
Грола за време свога бављеља у Италији, под- 
иео je Госиодину Мипистру Просвеге молбу 
за кредит од 2500 франака, који бн еа остат- 
ком од прошлогодишњег кредита y износу од
1.000 (т.ј. 2000. хиљаду je било потрошено за 
приирсму и пренос женевских радова па из- 
ложбу y ЈТијону) био довол.ан за покриће свих 
потреба — Каталог, урамљиваље, сала, пре- 
иос, издатци и. т. д.

2) Донети радове из Француске. V ову 
другу сврху приреБивачи мисле да употребе 
Г. Мехмеда Бишића. студепта из Жепеве, ко 
ји ce сад налази y Паризу. За то су ce прско 
Посланетва y  Bepnv упутили упутства и де- 
иеше приложене. Прирећивачи моле Г. Ми- 
нистра да изволи заузети ce за ову ствар код 
Краљ. Владс, као и да изволи примити нас

I федусретљивошћу Посланства у преписци с 
Посланством y Риму и Паризу.

Изложба je пројектована као једна Југо- 
словенска Национална МанифестациЈа, коју 
je неоспорно корисно дати y времену када 
наше питање иостаје све актуелнији предмс! 
свегске пажње. Г. Министру није потребно 
истицати значај овог предузећа данас.

He сумњајући v добру вољу I'. Министра 
да помогме ову ствар, приреБивачи ia моле 
да м t>BOM приликом прими уверење и>иховог 
поштовања и захвалпостн y напред. Y име 
приређивача. Милан Грол c. p.. 9. маја 1918. 
године, Женева.

Ово писмо Г. Грола доставио je Посланик 
Г. Др Славко Грујић шифром Г. Министру 
Просвете преко Министр. Ипострап. Дела на 
Крфу. Исто тако под горњом иумером 1207.. 
Послаиик Г. Грујић одговорио je Г. Гролу о 
при јему љеговог писма актом y чи јем ce коп 
цепту између осталог вели: „сви телеграми
— као и писма, која сте послали тим писмом 
експедована су, као и телеграм мој са препо- 
руком Г. Министру Просвете".

Посланство je y Берну дакле под No 1207 
достављало телеграме Г. Милана Грола, које 
je он y име приређивачког одбора слао умст 
ницима да пошаљу своје радове. Тако je под 
1207. послан следећи телеграм Г. Милана Гро 
ла: Consulat Serbe — Nice — Prière commu
niquer artiste peintre Milovanovitch an seivisc 
Délégation préparer tableaux exposition Jyugo- 
slave 10. Juin Géneve. Mehmed Tchichitch Pa
ris legation chargé question transport — Aviser 
égalment Jovanovitch, Rosanditch, Dechkovitch 
ans quels lettres snivent. — Pour organisateurs 
Milan G roi. Ha депеши je испод подписа Г. 
Грола стављен потпис Посланика Г. Грујића. 
јер ce друкчије депеше нису могле брзо слати 
за Француску. Горња депеша експедована je
30 априла 1918. год

Осим тога y актима Посланства за Југо- 
словенску Изложбу налази ce и приватно пи- 
смо Г. Милана Миловановића, академ. слика- 
ра, које je заведено под Бр. 1714. од 7. јуна 
1918. год., које гласи:

„Господиие Посланиче, част ми je изве- 
стити Вас да ми je Краљ. Српски Консулат y 
Ници саопштио текст Ваше депеше No 1207.
Y исто времс слободап сам јавити Вам да 
услед краткоће времеиа нисам био y Moiyh- 
ности опремити за Изложбу v Женеви до i5 
својих мањих радова, ма да y својој колек 
ција слика имам 6 о ј в и х  и већих. Апстраху- 
јући Ваш високи положај, који заузимате a 
познавајући Вас и Вашу наклоност према у- 
метности и уметницима још из времена, када 
сам био студент y Паризу 1902—6 године, ја 
ce надам да ће те ce Ви и сада својски анга- 
жовати те да ce y будуће да више полета и 
могућности за рад југословенским a напосе 
српским уметницима. Несумњиво je да би ови 
могли корисније послужити свом Народу и 
Владн — y овим временима — радећи на ства 
рању уметничких дела a ne, губећн ово дра 
гопено време — растурени по свету. Свакако
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да би они окушћени, знатније деловали — ка- 
ко на подизању тако и на оргапизовању у- 
метности и уметничких изложби — од којих, 
зацело je, да не би била на уштрб, корист, 
нашој Крал>. Влади као и Нашој Новој 0- 
таџбини. Уверен сам да ће ce наведене по- 
следице показати, приликом скоре нам Изло- 
жбе y Женеви. Сматрао сам за своју дужност 
да Вас на то y најкраћим потезима упозорим.

Слободан сам навести Ваш случај са мном. 
Иако сам од увек агилно радио на развијању 
Југословенске и Наше Уметности, запослен 
сам најобичнијим — писарским — послом y 
овдашљој војној подделегацији и губим ово 
драгоцено време као сликар a стално неспо 
собан за војну дужност. Примите Господине 
Посланиче Уверење мог одличног Поштова- 
н>а. — Милан А. Миловаиовић, 28. Maja 1918. 
Ница.

Према горњем Посланство није имало ве- 
зе са том Изложбом до y толико, што je омо- 
гућило слање телеграма и писама приређи 
вачког Одбора Влади, уметницима и другим

Исто тако после затварања Изложбе, По 
сланство не зна, како су враћени радови умет 
ницима, иити о томе има података y актима 
за радове Г. Милана Миловановића, акад 
сликара. Y актима Посланства палазе ce 110- 
датци о враћању радова Г. Б. Јовановића. Акт. 
Бр. Службено од 22. јула 1918. гласи: (екс 28. 
јула). Генералном Конзулату Женева — Г. 
Борђе Јовановић, вајар обратио ce приватним 
иисмом с молбом за дејствовање код Одбора, 
који je приредио Југословенску Изложбу y 
Женеви да му ce што пре врате све ствари, 
које je на молбу Одбора био иослао на Из- 
ложбу. Г. Јовановић намерава да приреди Из- 
ложбу својих радова у Марсељу y септсмбру 
a доцније у Лондону, па су му због тога no 
требве и ствари, које су сада y Женеви. (лва- 
ри ваља послати добро упаковане у Марсељ. 
Умољава ce Конзулат да о томе извести ири 
ређивачки Одбор и замолити га да поступи 
по жељи Г. Јовановића. Посланик Др C. 1 ру- 
јић.

На основу горњег писма излази јасно, да 
je сам приређивачки Одбор био надлежан за 
враћање радова са Изложбе уметницима, па 
je тај исти случај вероватно и са радовпма 
Г. Миловановића. Како je он то вратио y ак- 
тима Посланства нема података.

Посланик *
Др Милутин ЈовановиН.

Да je овај препис веран оригиналу, који 
ce налази y актима Министарства Лностра- 
них Дела y Београду под Пов. Бр. 3581.

тврди
Милан А. Миловановић

20. марта 1922.
Београд

Иородична заоставштина Милана Миловано- 
вића

[VI]

Предмет:

Заведено под: Л. М. Бр. 877
3 — III — 922

М. Миловановић акад. сликар 
потражује 30.000 дин. на име 
накнаде за упропашћене му 
радове на Југословенској 
Уметничкој изложби у 
Женеви 1918. г.

Господину

Министру Председнику 
Министарског Савета,

Београд.

Слободан сам умолити најучтивије Госпо- 
дина Министра Председника за дејство како 
би ми ce што пре одобрила сума од (30.000) 
тридесет хиљада динара на име најскромниЈе 
накнаде за претршБене штете y сликама при- 
ликом прирећивања Југословенске Уметнич- 
ке изложбе y  Женеви 1918. год.

Из овде приложених докумената види ce 
да сам био званично позват да на нзложби 
узмем учешћа, како бих и са своје стране 
допринео јачој манифестацији наше нацио- 
налне способности a тиме и оправдању на- 
ших захтева са којима смо, као целина, ис- 
тупили у то време. Несумњиво je да су нај- 
виши национални обзири диктовали сличне 
манифестације јужних Словена, као и да je 
наша ствар овим много добила код савезннка 
и културних народа уопште. Према томе пи- 
тање огромне добити до које смо дошли на 
овај начин, држим, да ce не може диск\то- 
вати.

Предпостављајући добру организацију ју- 
гословенске уметничке изложбе, позван од 
стране Комитета за приређивање и представ- 
ника наших власти a уз то инспирисан гор- 
њим обзирима ја сам, као добар Србин, по- 
слао у Женеву 15 својих најбољих радова. 
Када je изложба завршена остали су уметни- 
ци добили своје радове натраг — (Држава им 
je уз то као награду већи део откупила), a 
моји су сви до јеоног упропашћени: на место 
награде или бар признања за моје жртве ја 
сам упропашћен и кажњен за своје ложртво- 
вање према општој ствари. За мене овај губи- 
так значи у толико више што сам оптереИен 
породицом (женом и двоје мале деце) и што 
сам одустао од добре продаје тих слика — 
као што ми je нуђено y Француској и Ита- 
лији — да бих ce одазвао свом националиом 
позиву.

Када сам ову ствар покренуо и молио да 
ми ce no сваку цену слике врате, што je то- 
лико оправдано и умесно да би о томе сваке 
даље напомене биле излишне, одговорено ми
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je да су слике изгубл>ене и да ce пезна ко 
их je упропастио. После тога настала je дуга 
преписка a од стране нашлх власти (као нпр. 
послаиства y Берну) истакнуто je, да je изло 
жба приређена више no приватној итхција- 
тиви, да за изгубљене радове одговара прире- 
ђивачки одбор и слично и да, на послетку, 
пема јасиих доказа који би утврђивали кри- 
внцу државиих оргаиа и т. д. За меие осгаје 
одлучпа околност да сам из најчистијих по 
буда своје пајбоље радове послао no нарочи- 
том куриру, да ових радова дапас чема, да 
сам, даље, ynponamheu као сиромах уметник 
јер je тиме и моја породица доведеиа y један 
безизлазан положај н да je право да ми др 
жава, као таквом. да накнаду за прегрпљсну 
штету.

Надам ce да ће Господин Министар Пред- 
седник заступати једиио правилно гледиште 
да су слнчие изложбе биле од општег иацио- 
налног значаја и да су много допринеле по- 
пуларисанл’ наших захтева y очима кугпур- 
пог света. Према то.ме држава y то време ии- 
је била нити je могла бнти, дезинтересована 
према таквим манифестацијама — a ово ce 
видн из прштожених преписа зваиичних до- 
кумепата — као што ни дапас ne може бити 
дезиптересоваиа када je y питању пакиада 
једном веома оштећеном умегнику.

Околност да je држава радила внше пре- 
ко комитета објашн>ава ce прнродом сличне 
службе y таквим случајевима, која je нала- 
гала потребу внше иезависног истуиања к\л- 
турних радника. Но то ие значи, као што ce 
жели сада да иредстави. као да je држава 
стајала ма страни не интересујућн ce за ствар 
уметника.

Ја сам својих 15 најбол>их радова оценио 
са најскромнијим ценама, no 2.000. дин. шго 
чини свега 30.000 дин. Ово сам учннно y на- 
мери да бар један део добијем када сам, без 
своје кривице, доведен y положај да трпим 
губитке на тој страни.

Y интересу правдс и правнлносги молим 
пајучтивије Господина Мнпистра Председни- 
ка да буде праведан тумач и бранилац моје 
молбе и омогући ми добијаи.е накнаде за 
упропашћене радове no горњој процени.

На томе благодари y напред Господиму 
Мииистру Председнику н са дубокнм иоипо 
ваљем остаје

Милан А. Миловановић
с л и к а р -п р о ф . Y.\ieTH. ш к о л е .

28 — /I I  — 1922. год.
Београд.
13, Гундулићев венац.

Породична заоставштина Милаиа Мпловапо- 
вића

Legation du Royaume Serbes, Croates et 
Slovenes en Suisse
Priere de rappeler le numéro c-dessous 
ABR 2004. Bern, 5. avgust i922.

Ministarstvu Spoljnih Poslova
Administrativnom Odeljenju

BEOGRAD

U odgovor na akt Ministarstva Spoljnih Po
slova ABR 17154, od 11. juna tekuce godine, a 
prema trazenju Ministarstva Prosvete U. Br. 
1680, od 3. juna 1922, Kraljevskom Poslanslvu 
cast je dati slededi izvestaj odnosno izlozbe 
jugoslovenskih umetnika u Zenevi, 1918, na ko- 
joj je G. Milan Milovanovic, akademsKi slikai, 
izlozio svoje radove, za ko je sada, usled n jiho- 
vog nestajanja, trazi naknadu od drzave.

G. Milovanovié jos 6 aprila 1920. godine 
obratio se Ministarstvu Inostranih Delà, mo 
leci da mu se dâ naknada za nestale raüove, 
koji su bili izlozeni na izlozbi u 2enevi, navo- 
deci da je izlozba bila zamisao nasih zvamcnih 
krugova. Da ovako rezonuje, G. Milovanovic se 
bazirao na telegramu dobivenom od Poslanslva, 
No 1207, od 2. maja 1918, kojim je on, od slra- 
ne G. Milana Grola, u ime priredivaékog od- 
bora za izloibu, pozvan da posalje svoje rauo- 
ve. G. Milovanovic u to vreme nalazio se u Nici, 
na radu u tamoSnjoj naàoj vojnoj poddelega- 
ciji. Pod gomjim brojem u Poslanstvu je zave- 
deno pismo G. Grola upuceno G. Poslaniku Dr. 
Slavku Grujidu, u kome je ovaj je zamoijen 
da uéini korake kod vlade da se naimenovana 
izlozba pomogne materijalno i moralno. G. Po 
slanik Grujié zamoijen je takode da telegrami 
koje priredivacki odbor ima da poâalje bilo ra- 
znim Poslanstvima (Rim i Pariz), bio pojedi- 
nim umetnicima ili dioigim licnostima budu 
poslani posredstvom Poslanstva.

G. Poslanik Grujic najljubaznije se oda>.vao 
ovoj molbi odbora za priredivanje izlozbe. Po- 
menuto pismo sifrom je dostavljeno vladi na 
Krf. Pod gornjom numerom, preko Konsulata 
u Nici, poslata je i ova depeSa:

Consulat Serbe-Nice-Priere commumquei 
artste peintre Milovanovitch au sei*vice Delega
tion preparer tableaux exposition yougoslave 
10 juin Genève stop Mehmed Tchitchitch Paris 
Legètaion charge question transport stop Avi
ser également Yovanovitch, Rossandic, Dechko- 
vitch auxquels lettres auivent Pour organisa
teurs Milan Grol.«

Depesa je, poslata od strane Poslanslva, 
morala, prirodno, nositi ispod imena G. Grola
i ime poslanika G. Grujica. Iz teksta depese, 
kao ni iz posrednicke uloge Poslanstva, koje je 
htelo priredivacima da olakàa opstenje sa lici- 
ma u inostranstvu u vreme kada su se telegra
mi privatne prirode s mukom slali za zaradene 
zemlje. Francusku ponaosob, G. Milovanovic ne 
moze da zakljuci, kako on to dini, da je od Po 
slanstva dobio narodenje da izlozi svoje rado
ve, jer telegram 1207, kao sto se vidi ni je ni

[V I I ]
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kakvo naredenje Poslanstva; on cak samo po- 
sredno dolazi od Poslanstva, jer ga ne salje ovo 
ved G. Grol, u ime priredivaca izlozbe.

Ovakav izvestaj, u kome je Poslanstvo u 
Bernu objasnilo karakter priredene izlozbe, i 
svoiu posrednicku izlozbu, Poslanstvo je posla-
lo Ministarstvu Inostranih Delà joé 20 aprila
1920, ABR 1599, na traZenje Ministarstva, Pov. 
Br. 3581, od 2 aprila 1920. Ono je u tom îzves- 
taju naglasilo da ono nije bilo priredivae iz- 
lolbe u Zenevi u junu 1918, vec priredivacki 
odbor sastavljen od GG. Mirka Rackog (Pred- 
sednik), Pere Slepcevida, (Sekretar), Milana 
Grola, Jozc Kljakovica i t. d. Kraljevsko Poslan
stvo u Bernu, shvativsi znaeaj izlozbe, koja je 
imala da okupi slikare iz svih jugoslovenskih 
krajeva, u vreme kada se ideja Jugoslovenstva 
u politickom pogledu, blizila svom ostvarenju, 
iziSlo je najspontanije na susret priredivadkom 
odboru, kako bi moglo ostvariti svoju patriot- 
sku nameru. Samoj organizaeiji izlozbe i svim 
poslovima koje je ova izazvala, u tehnidkom 
pogledu, Poslanstvo je, van svoga posredstva u 
odaSiljanju pisama i telegrama, vlastima ili po- 
jedineima, ostalo strano. Primanje radova, kao
i njihovo vracanje, po svrsenoj izlozbi, bila je 
stvar priredivadkog odbora, koji je odgovoran 
jedino i za nestanak radova G. Milovanovica. 
Stvar je ipak, Kraljevske Vlade, da donese od- 
luku da li driava ima, a obzirom na razloge 
koje navodi G. Milovanovid, da mu naknadi 
pretrpljenu Stetu.

Po naredenju Poslanika, 
Prvi Sekretar,
D. Stepanovid

Архив Југославије, 
фонд 66/и, фасцикла 31.

[VIII]

Госиодину
Миниетру Просвеге

Београд

Слободан сам изложити Господипу Мини- 
тору кратак преглед о досадањем раду по 
моме предмету и умолити Господииа Миии- 
стра за дејсгво како би ми ce што скорије 
одобрила сума 30.000 динара на име најскром- 
пије накнаде за п р е т р ш Б е н е  ш т е т е  y сликама 
приликом прире^шања Југословенске Умет- 
иичке Изложбе y Женеви 1918. годиие.

1. После свестраног ислеђења Консулата 
y Женеви No 14. од 3 — I. 1920. год. и No 892 
од 23 — IV. 192Q. год и посланства у Берну А. 
Бр. 1599, y T B p b e H o  je, да су 15 комада мојих 
најболлх слика упропашћени на Југословен- 
ској Изложби y  Женеви.

2. Накнадним наре15ен>ем Министарсх ва 
Иностраних Дела Пов. Бр. 3581., и Госнодина 
Мшшстра Председника П. М. Бр. 877 од 3. III.
1922. год Мннистарски Савет на својој сед-

ници 6 — III. 1922. год. решио je да ми ce да 
ираведна накнада за претрпљене штете.

3. Решење Министарског Савета са целим 
иредметом враћено je Министарству Иностра- 
них Дела Пов. Бр. 5944. од 13 — III и Под Бр. 
2966 од 17. III. 922. год, да ми ce саопшти ре- 
шење и цео предмет буде изгубл>ен пре но 
што ми je решење саопштено.

4. Министарство Просвете Y. Бр. 1680. од
3. VII — 922.год. поново врши HapebeH>e о мо- 
јим изгубљеним радовима и y T B p b y j e  правед- 
ну одлуку да ми ce плати 30.000. дннара за 
претршБене штете.

5. Началпик Уметничког Оделења Y. Бр. 
2419. од 11. X 1922. год. донео je решење и 
поднео на потпис Господину Министру IIpo- 
свете, стога ми je част умолити Господина 
Министра за што скорије решење no овој мо 
јој немилој ствари за коју већ пет година 
чекам да ми ce дâ праведна накнада.

Господину М ш тстру y  напред благодари 
и са дубоким поштовањем остајем,

Милан А. Миловановић 
проф. сликар ,
држав. Уметн. школе.

24. јуна 1923. год.
Бсоград.

Породична заоставштииа Милапа Мнловаио- 
вића

[IX]

Y. Бр. 1440
28. јула 1923. г.,
Београд
експедовано 31/VII 923. год.

Господину Министру Финансија.
Господине Министре,

Y најважнијим и пајсудбоноснијнм дани 
ма светског рата, 1918. године, npnpebena je 
y Женеви Југословенска Уметничка Изложба, 
уз државну потпору, a y сврси пационалне 
пропаганде и дизања нашег угледа на страни 
На изложби су учествовали наши најбољи 
уметпици, који су ce тада налазили y изгнан- 
ству, \ieby њима и Г. Милан Миловановић, 
познати сликар из Београда. По свршетку из- 
ложбе, која je дала најлепше резултате, сви 
излагачи примили су натраг своје радове, сем 
Г. Миловановића, чије су слике, петнаест на 
броју, упропашћене.

Нестанак ових слика утврђен j e  и од стра- 
не iipHpebHBa4Kor одбора и од стране наших 
државних власти. Чињеним извиђајем i i n j e  
c e  могло констатовати ko  j e  одговоран што 
су слике изгубл>ене и  на какав начин c e  то 
догодило, али j e  факт да за Г. Миловановића 
постоји штета, за коју j e  он најмаЈБе крив,

175



Д Р А Г У Т И Н  Т О Ш И Ћ  — В Л А Д И С Л А В  Р И С Т И Ћ

нарочито кад ce узме y обзир да je Г. Мило- 
вановић, одазивајући ce позиву и uia.byhu из 
Нице радове на изложбу, вршио пафиотску 
дужност.

СматрајуНи да je, код оваквог стања ства- 
ри, држава дужна накнадитн Г. Милованови 
ћу причињену штету, a како y овогодиши>ем 
буџету нема могућности за исилату ове нак- 
наде, мени je част умолити Вас, Господине 
Министре, да y буџет за 1923./24. г о д и н у  изво 
лите унети суму од 30.000.— динара на име

накнаде штете за петнаест слика Г. Милана 
Миловановића, сликара из Београда, упропа 
шћених иршшком Југословенске Уметничкс 
Изложбе y Женеви 1918. годнне, рачунајуИи 
по 2.000.— динара за сваку слику.

Примите, Господиие Министре, и овом 
приликом уверење о моме особитом пошш- 
ваљу.

Мииистар Нросвеге,
Архив Југославије, 
фонд 66/н, фасцикла 31.

H A П O M Е H Е

* PobeH je 19. октобра 1976. године y Кру- 
шевцу. По завршеној матури, на препоруку 
Михаила Валтровића, уписује ce 1895. y Сри 
ску сликарску школу Кирила Кутлика y Бе 
ограду. Од 1897. до 1902. борави y Минхеиу, 
где ce усавршава y arcjbey Антона Ажбеа и 
завршава Академију. Y Паризу студира од 
1902. до 1906. и y класи Леона Бопа дипломи- 
ра на Уметничкој академији. По повратку y 
Београд постављеи je за наставника цртаља 
y Реалци, a од 1912. до 1933. ради као профе- 
сор на Уметничко-занатској школи. Био je 
члан Ладе, Српског уметничког удружења и 
српскохрватског уметничког друштва Мсоу- 
лић. Учествовао je на Југословенским умет- 
иичким изложбама до 1912. и y Паризу 1919. 
године. Самостално je излагао 1906, 1908. н
1920. у Београду и 1917. Риму. Са Н а д е ж д о м  
Петровић, Костом Миличевићем и Малишом 
Глишићем слови као родоначелник српског 
импресионизма. За време балканских ратова 
и y првом светском рату био je на д у ж н о ст  
војног сликара. Од 1916. до 1918. боравио je y 
Игалији (Напуљ, Капри) н Француској (Ница;, 
где je насликао узорна импресионистичка 
платна. Умро je 15. августа 1946. године y 
Београду.

1 J. Pisteur, Exposition Yougoslave, y ката- 
логу Exposition des peintres Yougoslaves, Ge 
nève 1918. (без пашнације).

2 Ed. Bauty, Manifestation yougo-slave, La 
Tribune de Genève, 20. VII 1918; Cd., Exposi
tion des peintres yougo-slaves, Journal de Ge
nève, 25. VII 1918; Joh. P., Exposition des pein
tres yougoslaves, Tribune de Genève (датум не- 
познат, текст ce чува са осталом rpalxm y Ар- 
хиву Србије).

3 N. Andrid, Izlo2ba jugoslavenskih umjet- 
nika u 2enevi, Savremenik 13, Zagreb 1918, 
480—482.

4 M. P., Une exposition yougo-slave à Ge
nève, La Patrie Serbe 9, Paris 1918, 415.

5 T. Манојловић, Изложба југословенских 
уметника y Женеви, Забавник 15, Крф 1918,

23; П. Слијепчевић, Југословенска изложба y 
Женеви, Забавник 16, Крф 1918, 24—25.

6 М. Стевановић, Милан Миловановић 
1876—1946, Београд 1960, 20—21 (кагалог На- 
родног музеја); В. Ристић, Милан Миловано- 
euh, Крушевац 1963, без пагинације (каталог 
Народног музеја y Крушевцу); В. Бурић, Ми- 
лан Миловановић, Београд MCMLXIV, 9 (.ед. 
Сликари и вајарн III); М. Кашанин, Милан 
МиловаповиИ, y књизи: Сусрети и писма, По 
ви Сад 1974, 239; J. Uskokovic, Mirko Raeki, 
Zagreb 1974 (ua више места); B. Ристић, MiLian 
МиловановиН 1876—1946, Београд 198b, 20 (ка 
талог Народног музеја).

7 К. Павловић, Прва ликовна манифесш- 
ција југословенских уметника y иностраи- 
ству, Зборник радова Народног музеја VIII, 
Београд MCMLXXV, 567—571.

8 Архив Србије, Министарство нросвете, 
ф. 24, р. 133/1918. '

9 Архив Југославије, бр. фонда 66/и, бр. 
фасцпкле 31.

10 Ми,говановић Милан А., Оишнсихна 
службепа, војна и друга документа, Београд 
(фаашкла са доку.ментима из иородичне зао- 
ставштине). Документација je y поседу На- 
родног музеја y Крушевцу од новембра 1986, 
као поклон породнце Буза.Бко из Вал>ева.

11 На иозив приређивача изложбе Мило- 
вановић je из Нице, где ce налазио на дуж- 
ности y војној делегацији, послао y Женеву 
15 својнх слика. Како су слике приспеле уо 
чи отварања изложбе, приређивачи су, y не- 
достатку простора и времена, изложили само
6 његовнх пејсажа: Nice, Naples, Beaulieu, Le 
Chateau Rouge (Roma), Les Colonnes de Capii, 
La Via Appia (Rome). B.: Supplément y ката- 
логу Exposition des peintres yougoslave, Genè
ve 1918. Додатак каталогу штампан je накнад- 
мо. Поред Миловановићевих, садржи и нази- 
ве радова Bopba Јовановића и Томе Росан- 
дића, који су, такође, приспели y Женеву 
уочи отварања изложбе. Каталог који je ко- 
p u L u h e u  за потребе овог рада чува ce y бнбли- 
отеци Народног музеја y Београду и u o c B e h e n
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je Миленку Веснићу, посланику Краљевине 
Србије. Аутори текста захваљују колегиннци 
Љубици Миљковић на труду да до каталсла 
дођу.

12 В.: Д. Тошић, Југословенске уметничке 
изложбе 1904—1927, Београд 1983, 1—236.

13 Реч je о слици Мост цара Душана y 
Скопљу, уљу из 1907. године; в.: каталог Ex
position des artistes yougoslaves, Paris 1919, 22.

14 Ha списку cy 4 портретне студије и 11 
медитеранских пејсажа. Уз називе слика и 
љихово географско одредиште, дате су и це- 
не y швајцарским францима. Портретне сту- 
дије су из ратног периода, a пејсажи углав- 
ном из 1917. године, из времена када je Ми- 
ловановић насликао своје узорне импресио- 
иистичке слике.

15 В.: Л. Трифуновић, Српско сликарстви 
1900—1950, Београд 1973, 73.

16 В.: Д. Тошић, нав. дело.
17 Истраживања y МиловановиИевој ио 

родичној заоставштини прииадају 1:аду на 
пројекту Ликовна уметност y Крушевцу y пр 
вој половини XX века, који подразумева са- 
радњу Института за историју уметности Фи 
лозофског факултета y Београду и Народиог 
музеја у Крушевцу. Пројект je финансирала 
Основна заједница науке региона Краљсво. 
Аутори користе прилику да колегиници Еми 
Радуловић, сараднику на пројекту, захвале на 
савесном читању и ирипремању архивских из- 
вора за штампу.

18 В.: Ј. Uskokovic, Povratak nestalih slika. 
O sudbini um jetnina izgubljenih prije vise od 
pola stoljeca, 15 dana br. 3, Zagreb 1977, 5—10.

19 Копије свих n p o H a b e H H x  докумената чу- 
вају ce y Институту за историју уметности 
Филозофског факултета y Београду и у На- 
родном музеју y Крушевцу.

E X H IB IT IO N  OF T H E  W O RK S O F YUGOSLAV A R T IST S  
IN  GEN EV A  IN  1918 AN IN C ID E N T  W IT H  P A IN T IN G S  

OF M ILAN M ILOVANOVIC

D ragutin  T o sic  —  V la d is la v  R is tic

In the middle of 1918, when the end of the 
First World War was in sight and when its out- 
come was obvious, in Geneva was arranged an 
exhibition of the works of several Yugoslav 
artists in the period from June 22 to July 7. 
Bearing in mind political motifs which ensured 
neutrality to Switzerland in the wartime, the 
exhibition was interpreted as an exclusive 
with of the host of getting acquamted 
with modem Yugoslav artistic creations. Under 
the shelter of the host and with his care, prac
tical work linked with the exhibition was done 
by the Yugoslav organizing committee. The 
funds amounting to 2.500 Swiss Francs were se
cured by the Serbian Government in exile seated 
at Corfu.

Eight Yugoslav artists with 49 works were 
represented on the exhibition: the sculptors 
Djordje Jovanovid and Toma Rosandid, and 
painters Mirko Racki, Joza Kljakovic, Nikola 
Besevic, Branimir Pctrovid, Petar Pocek and 
Milan Milovanovic: political importance and 
artistic values were dealt with both by Genevan 
and Yugoslav journalists. Aside written sources, 
on the exhibition there are also data in the do
cuments of archival origin discovered in the 
Archives of Serbia, Archives of Yugoslavia and 
family belongings, which were left after Milan 
Milovanovid had died. Listed in the enclosure of

this article the archival material concerns the 
period from the beginning of 1918 until mid- 
-1924. A smaller group of documents is of offi
cial character and it shows the role and finan
cial liabilities of the Serbian Government in 
exile regarding the organization of this exhibi 
tion. The far larger part of the documents re
veals unpleasant events which happened after 
the exhibition was closed, when Milan Milovano
vic did not get back fifteen paintings which he 
had sent to Geneva. These were four portrait 
studies and eleven M editerranean landscapes 
predominantly deriving from 1917, when Milo- 
vanovic made perfect impressionist paintings. 
The documents reveal that in this connection 
an official investigation was instituted in which 
also participated ministerial bodies and persons 
more or less responsible for this unpleasant 
event. In spite of detailed investigations the 
paintings were not found (they have not been 
found so far either.). Therefore decision was 
brought that Milovanovic should be indemnified 
for his loss. A slow adm inistrative procedure 
resulted in indemnification of 30.000 Dinars no 
sooner than in mid-1924. This too modest and 
late compensation was not an indemnification 
fair and adequate for the loss. It did not bring 
comfort to Milovanovid for his anxiety and 
uneasiness which lasted several years. Painter's
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delicate nature was hurt by absurd circumstan 
ces which befell him because of his patriotic 
and proven Yugoslav feelings. Aside this he was 
also humiliated by the tyranv of adm inistration 
over his own work of art. Faced with irony of 
this event and its consequences, in the early 
thirties he began to withdraw' from public life 
and active creative work.

Yugosav in orientation and modest but va
ried structure of the exhibitors, this art mani
festation in Geneva does not belong to a series 
of great Yugosav art exhibitions which were

held at home and abroad in the first two de
cades (Belgrade 1904, Sofija 1906, Zagreb 1908, 
Rome 1911, Belgrade 1912, Paris 1919). However, 
it is an important link in a whole range of 
cultural-artistic events which had as objective, 
through joint exhibitions, Yugoslav national 
and territorial union. An important role in the 
creation of the exhibition was played by the 
Serbian Government in exile, which in accor
dance with its previous Yugoslav oriented ende
avors took over the risk and expenses linked 
with this exhibition.
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