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Значај и допртноси знаменитих лично- 
сти, a с разлогом верујемо да je такав био 
Паја Јовановић, одмеравају ce смиреније и 
разложније када ce увећа временско од- 
стојање, то спасоносно гесло и поштапали- 
ца y трагањима за објективним оценама и 
просуђивању. Од рођења нашег великог 
сликара je сто двадесет пет година, али и 
двадесет седам колико je прошло од смр- 
ти, уз дуг уметников живот, довол>на je 
разлика да теразије историјске правде ко- 
јој тежимо не штедимо колебања нити пре- 
ваге. Тренуци пригоде обично нагињу јед- 
ној крајности —  речнику патоса и хвало- 
спева, као што савременици прошлих зби- 
вања нису увек штедели изражавање дру- 
гачијег мишљења. A y међупростору и ме- 
ђувремену критеријуми су често жртвова- 
ни новим неодмереностима.

О уметничкој вештини Паје Јованови- 
ha ce y свакој прилици, па и y овој, без 
устезања може говорити са признањима 
њених високих вредности. Она je  била 
олод не само добрих школа, већ свакако и 
личне даровитости, поникле y породици 
1'де je и тада и касније било још  поклони- 
ка муза, y граду и поднебљу који су кроз 
лшоге деценије новијег доба неговали и да- 
ривали плодове духовне културе. Можда, 
уз сву историчарску пажњу, још  нисмо до- 
вољно огласили све уметничке вредности 
које су створене и чуване y Вршду, умет- 
никовом родном граду. На уметничком на- 
слеђу Вршца где су већ била уписана кме-

на Николе Нешковића, Павела Ћ уркови- 
ћа, Арсенија Теодоровића, ф отограф у Сте- 
вану Јовановкћу није било теш ко да y си- 
новима развије осећање за лепоту умет- 
ничког чина и да их припреми за далека 
путовања и уопехе —  Светислава на сли- 
карске студије y Будимпешту и Париз,1 
Милана, будућег „најпознатијег и најбољег 
атељејског фотографа y Београду“ ,2 y Беч 
и Париз, и Павла, y Беч, Минхен.3

Можда смо још  увек .неправедни према 
вршачком учитељу цртања Водецхом и 
његовим првим падршкама и подстицајима, 
не можемо га сматрати мало познатим сли- 
карем, јер je познат већ по уделу y слави 
свог ученика. Како смо заборавили на још 
једног вршачког сликара сведочи име Га- 
бора Мелега. Једна пробрана антологија 
мађарског сликарства 19. века чак запо- 
чиње Мелеговом сликом.4 A био je учител> 
добро знаном Мађару Карол>у Броцкију, 
портретисти британског високог друштва. 
Мелег je умро на путу за Лондон, па тамо 
где он није стигао, доспео je касније дру- 
ги Вршчанин, Паја Јовановић, да крајем 
века убира симпатије лондонских галери- 
ста.

Најдубл>е трагове оставило je бечко 
школовање. Ако ништа друго, док су умет- 
ничке академије све мање узмицале пред 
захтевима савремене уметничке праксе, 
бечка академија je демократизацији наста- 
ве претпоставл>ала поуке неприкосновених 
сликарских вештака. Таква су била двоји-
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ца код којих je Јовановић заокруж ио са- 
владавање тајни сликарског мајсторства. 
Један je био Кристијан Грипенкерл, Гри- 
пен из ,,Мемоара“ , специјалиста за исто- 
ријско сликарство. Други, Леополд Карл 
Милер, Елка Милер, популарни сликар 
оријенталних мотива, тако тражених y де- 
ценијама колонијалних освајања и доча- 
равања бајковитости егзотичних крајева 
оријенталног полусвета.

Међутим, као да свака нова прилика, 
попут ове, упућује на откривање или на- 
глашавање неких чинилаца Јовановићевог 
живота и рада. Изложба y београдском 
Народном музеју, пратеће приредбе и фељ- 
тони, поново су отворили свет његових 
слика, и сећања које je  писао под насло- 
вом „Мемоари сликара Пере О ’ Радована“ .г

Нашавши ce y Минхену средином осам- 
десетих година, окружен колонијама сту- 
дената из свих крајева света, посебно ce 
дружећи са Русима, са једним од њих, Ру- 
боом, извођачем славне панораме Бородин- 
ске битке y Москви, кренуо je на Кавказ, 
на једно од својих првих дугих и далеких 
лутовања. Задржавајући ce y баварској 
престоници могао je да осети зениг немач- 
ког Gründerzeit-a- ,,време осниван>а“ , те го- 
дине претварања Немачке поново y удру- 
жено и снажно царство, која je деценија- 
ма припремала и одговарајућу уметност. 
На искуствима француског и белгијсксн 
романтичароког историјског сликарства из- 
расли су крал»еви минхенског, немачког 
сликарског историцизма, Вилхелм Каулбах 
u Карл Пилоти, професори и директори 
Академије на којој су ce школовали и на- 
ши млади Минхенци. Један вид сликар- 
ства je  постао подударан са захтевима 
времена, као декоративни додатак и по- 
тврда моћи политике и новца.6 Паја Јо- 
вановић je такву понуду епохе добро осе- 
тио и схватио, и постао први човек срп- 
ског Gründerzeit-a, кога слободно можемо 
назвати „српским Пилотијем“ , онако како 
су, на пример, Пољаци назвали свог Јана 
Матејка. Толико по броју, таквих по ф ор- 
мату, нико од српских сликара није извео, 
одговарајући на поруџбине највиших др- 
жавних кругова. У једној од најславни- 
јих, y „Крунисањ у Душановом“ , најлакше 
налазимо посезање за разрешеном компо- 
зиционом конструкцијом коју je  Пилоти 
применио још  y зидним сликама за кра- 
љевску палату Максимилијанеум („Про-

глашење католичке лиге“ ).7 Остаје за раз- 
мишљање и проверу због чега y „Мемоа- 
рима“ Јовановић изјављује да je патријар- 
хову наруцбину за „Сеобу Срба“ прихва- 
тио као „јединствену прилику да ce спасе 
минхенског глиба и отпочне нови живот“ .

Удруживши знање и таленат, радозна- 
лост и пружене могућности, Јовановић je 
врло брзо кренуо путевима лризнања и 
славе. Слике и мотиви су ce множили, али 
су настајали на опсервацијама широко о- 
твореног уметничког ока, на многобројнкм 
путовањима ce гомилао арсенал утисака и 
бележака, наруџбине сложених решења и 
великих димензија биле су све чешће. 
Ж анр-сцене из албанског и црногорсксл 
живота допринеле су финансијском слокој- 
ству, портрети су ширили европски углел 
младог сликара, теме из историје, посебно 
оне намењене великим међународним и 
светским изложбама, лотврђивале су висок 
ступан> сли!карског умећа, температуру па- 
триотизма и пословности под којом су та 
платна остваривана. Поступак извођења 
слика био je y духу наученог: реалистич- 
ки, академски, подређен тачности оптичког 
веризма, препун сликарских бравура и та- 
наности, понекад на оној ивици укуса иза 
које ce, замало, не уђе y Челебоновићев 
албум „улетнаног света“ fin de siècle-a,* 
који je, уосталом, владао y званичној у- 
метности буржоаског света свих контине- 
ната. Додамо ли брак са лепом и младом 
Бечлијком, што храбри све оне који посу- 
стају под сумирањем прошавшег, измаклог 
живота, имамо пред собом срећног и успе- 
шног човека, изван типологије меланхо- 
личних, интровертованих Банаћана.

И управо из раздобља успона, када су 
поруџбине жанра, портрета и тема из исто- 
рије почеле да граде онај део Јовановиће- 
ве популарности која и данас траје, наста- 
ла je једна слика, као велико обећање и 
наговештај могућих сликарских изазова 
За пештанску миленијумску изложбу Јо- 
вановић je припремао два парадна платна, 
једно са темом сеобе Срба под патријархом 
Чарнојевићем и дилемама око знакова ши- 
ховог пута y дијаспору (због чега слика 
није ни приспела на изложбу), друго, из 
скаводневнице Вршчана. „Вршачки трип- 
тихон“ , троделна прича о жетви, берби и 
трговини, заслужује ходочашћа y Вршац, 
y „Апотеку на степеницама” , где je стално 
изложен. Тумачећи сам рад на „Трипти-
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хону“ , Јовановић je откривао свест о томе 
куда иде авангардно схваћена уметничка 
слтса —  јасно je знао шта значи лриме- 
нити модерну технику, колико je  важно 
како, a не само шта сликати. Вршачки ви- 
ногради, гтшенична поља и пијаца, купају 
ce на овим сликама y пленеристички, ско- 
ро импресионистички радосном доживл>ају 
сунчеве светлости. Била je то највиша тач- 
ка до које ce Јовановић успео, зауставив- 
ши ce, и потом, кроз многе деценије дугог 
живота, негујући опробане и радо траже- 
не ефекте натурализма, градио и одржавао 
репутацију уметншса, познатог и траженог 
изван регионалних граница. Цртачка лако- 
ћа, заправо беспрекорна занатска вешти- 
на, одводили су Јовановића на „сувише 
кратке излете y оне новине које cy y срп- 
ској уметности тако победоносно крчиле 
своје путеве.“ И y постојећој хронологи- 
ј и  Јовановићевих дела, a поготово ако она 
претрпи измене, налазе ce тачке вредне 
већих обзира аналитичара. Треба, наиме, 
поново бацити погледе на слике y којима 
и светлост и потез, посебно или заједно, 
потврђују да су га такве савремене поја- 
ве дотицале више него што смо до сада 
запажали или истицали. Нису сви преде- 
ли са Кавказа,9 као ни „Мотив из Улци- 
ња“ ,10 фактографако-фолклористички твр- 
ди и без осећања за дејство сунчеве свет- 
лости (1886). Такође рани „Предео y бу- 
ри“ (око 1888)" није настао само као по- 
зноромантичарски доживљај природе огр- 
нуте олујним небом. ,,Црвена врата“ и „Зе- 
лена врата“ ,12 чак из 1913. године, нису 
такмаци Миловановићевим плавим врати- 
ма, али нису ни сликани без сличних по- 
вода. „Купачица“ из прве деценије века, 
без сликареве сигнатуре, зрачила би свим 
одликама импресионизма минхенских осо- 
бености. A ,,Дијана“ ,13 блиска по закашње- 
њу многим примерима српског слтсарства 
тек из друге деценије, представљала би 
бољи пример и Јовановићеве потребе да ce 
послужи средствима симболизма и сецеси- 
је. Ипак, према времену окада je са знаци- 
ма модерно схваћене слике ,,Триптихон“ 
убирао похвале будимпештанских крити- 
чара, свакако остаје Јовановићево дело и- 
зузетних вредности.

Тих последњих година прошлог века 
пред историјом je већ стајао сликар са до- 
вољно заслуга и разлога да y повести на- 
ционалне уметности добије запажено ме-

сто. Велики путник и члан угледног европ- 
ског друштва, дуго година поседник и жи- 
тељ једног од најлепших атељеа y Бечу, 
Паја Јовановић je остварио каријеру изу- 
зетну за наше уметнике, не само његовог 
времена. Уздигнут изнад многих егзистен- 
цијалних проблема могао ce неутралније 
постављати чак и према текућој политици 
којој je, иначе, удовољавао многим тема- 
ма својих слика. Али, како je  недавно y 
неким сличним размишљан»има Грга Га- 
мулин ламентирао над судбином Ивана Ме- 
штровића, остракизми нису мимоилазили 
ни животну и уметничку биографију Паје 
Јовановића. Бити y  средшиту великих др- 
жавних наруџбина, макар саветодавци би- 
ли ауторитативни историчари-научници 
какви су Руварац или Стојан Новаковић, 
излагати на изложбама где учесник није 
био само креативна индивидуалност, већ 
и експонент одређене политичке стратеги- 
је, значило je излагање критикама не са- 
мо естетичке природе. Једна од најоштри- 
јих била je Митриновићева y Српском 
књижевном гласнику поводом међународне 
изложбе y Риму 1911. године. Са много ра- 
тоборних приговора организацији, селекци- 
ји, поставци, појединцима, он ce ггитао за- 
што y Павиљону Србије „није изложио Г. 
Паја Јовановић? Зар ce није могло онемо- 
гућити његово жалосно учествовање y ау- 
стријском павиљону? Тај човек je —  пише 
Митриновић —  тим актом себе национално 
дисквалификовао. Али, таквом, национал- 
но равнодушном чавеку, који ce стиди сво- 
је нације, je ли требало поверити илустро- 
вање сргтских народних песама, не распи- 
савши конкурс, док, на једној страни Х р- 
вати, са Г. Мештровићем, раде те лред- 
мете и као аустријски поданици излажу y 
павиљону Крал>евине С рбије . . .  на другој 
страни, Г. Паул Иоанович остаје по народ- 
ности Аустро-угарин и излаже y павшво- 
ну царевине А устри је".14

Оваква мишљења представл>ају оне 
крајности које су опоменуте на почетку. 
Можда ce и касније, y извесним облици- 
ма, тражи место Паје Јовановића y исто- 
рији српске уметности под белегом њего- 
ве дуге физичке везаности за Беч. На јед- 
ној страни постоје жаљења што cy ce наши 
л.уди пребрзо провинцијално везивали за 
своју малу средину, на другој, када je 
једном од њих пошло за руком да делује 
y великом свету и из њега, запрети опа-

25 193



М И О Д РАГ ЈОВАН ОВИ Ћ

сност да ce нађе на удару недоследних 
провера припадности. У одбрани 'младих, 
сиромашних и напредних сликара који не 
ж еле да сликају „стш ш зоване Равијојле y 
опанцима“ , и Црњанском je засметало што 
„велики" (наводнице су његове) Павле Јо- 
вановић y Бечу за један портрет добија 
70.000 круна.15 А, неколико година после 
Јовановићеве смрти аустријски музеји су 
озбил>но рачунали са укл>учиван>ем таквих 
слика y колекције аустријског сликарства
— не тражимо разлоге што ce то није до- 
годило, али на ш тету оних слика крај ко- 
ји х  су, равноправно, могле стајати њего- 
ве. Београд je Јовановићу временом поста- 
јао све ближи и дражи, мада га je, као ве- 
лики путник и жител> европских метро- 
пола и Беча, најпре доживљавао као ва- 
рош y коме je  „сеоска црква катедрала, a 
скромна палата краљевски двор“ . Тако, не-

ма двојбе коме наш Јан Матејко или Ми- 
хаљ Мункачи, наш Пилоти, припада. Жи- 
вотна и уметничка биографија, дела, легат 
завештан Београду, јасно о томе сведоче. 
Био je Вршчанин и Бечлија, дуго je живео 
и плодно радио, и стигао да буде Банаћа- 
нин, Војвођанин, српски и југословенски 
уметник. Ma колико je оправдано уверење 
да су основне особине његовог сликарског 
дела утврђене и оцењене, књига-моногра- 
фија какву оно заслужује, вероватно би 
допринела извесним помацима, не на ште- 
ту Јовановићеве уметности. Изложба по- 
водом сто двадесет пет година рођења по- 
ново je потврдила шене домете, упућују- 
ћи на могућности посматрања неких тача- 
ка са додатном пажњом, a такве су, на при- 
мер, уметникови мемоари, последице бо- 
равка y Минхену, пленеризам „ В р ш а ч к о г  

триптихона“ .
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С Л И К АРСТВО  ПАЈЕ ЈО ВАН ОВ И Ћ А

РАЈА JOVANOVlC’S MALEREI IM ZEICHEN VON MÜNCHEN, 
DES »TRIPTYCHONS« UND SEINER MEMOIREN 

M io d ra g  Jo v a n o v ic

Die Ausstellung der Bilder und Zeichnungen 
des Paja Jovanovic (1859— 1957) bestStigte die 
hohen Werte seiner Kunstfertigkeit. Die tiefsten 
Spuren hinterliess die Studienzeit an der Wiener 
Akademie, bei den Professoren Karl Miller und 
Grippenkerl, wâhrend der Ruhm auch ausser- 
halb der regionalen Grenzen von seinen B e- 
ziehungen zu den Londoner und Miinchener 
Galeristen, von seiner Tàtigkeit an Bildnissen 
und exotischen Motiven herrührte. Die Auftrage 
des serbischen Staates, des Herrschers und des 
Patriarchen selbst machten Jovanovié zum vor- 
herrschenden Vertreter der serbischen histori- 
schen Malerei am Übergang vom 19. ins 20. 
Jahrhundert (Auswanderung der Serben, D u - 
San’s Kronung). Es scheint als ob Jovanoviô’s 
Aufenthalt in München keine grossere A u f- 
merksamkeit der Forscher erregte. Die deutsche 
Gründerzeit und die historische Malerei von

Kaulbach und Piloty verblieben keineswegs ohne 
Spuren auf Jovanovié’s Losungen bei Bildern 
mit Themen aus der Geschichte. Sein Auftreten  
an der M illenium s-Ausstellung in Budapest mit 
dem Bilde »Werschetzer Triptychon« hatte schon 
damais Aufsehen und schmeichelhafte Kritik  
hervorgerufen, aber auch heute sollte man 
darin wertvolle pleinairistische Vorzüge suchen, 
welche für die gesamte Geschichte der m o- 
dem en serbischen Kunst sehr wichtig sind. Die 
erhaltenen Memoiren, sowie die übrigen M anu- 
skripte werden ebenfalls die Moglichkeit zui 
Prüfung gewisser Einzelheiten aus Jovanovic’s 
Biographie als Persônlichkeit und Künstler 
bieten. Deshalb war die Ausstellung und die 
übrigen, anlasslich der 125 Jahreswende seiner 
Geburt veranstalteten Manifestationen nicht nui 
gelegentliche Veranstaltungen, sondern auch 
durchaus nützlich für gewisse neue Sichten 
seiner Kunst.
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