
ЈЕДНО ПРЕДИЋЕВО ЗБЛИЖЕЊЕ 
С ИЛИЈАДОМ

Изванрсдне цртачке способкости, испољене y току школо- 
вања y панчевачкој ссдморазредној немачкој школи, определиле 
су Уроша Предића за слшсарски позив. Због тога ce октобра 1876 
године и уписао y бечку Академију1).

Жива духа и жељан знања, већ првих дана почео je ca посећи- 
вањем Белведера и других бечких галерија. У овим богатим ризни- 
цама уобличен je његов укус. Од пресудног значаја био je сусрет 
младог почетника са сталоженим Рафаелом и знатно темпера- 
ментнијим Маћејком, пред чијомје Грунебалдском битком веома 
често застајао* 2).

На формаЈШИм разлшсама y схватањима и изразима ових 
уметника, на опречној динамици покрета, дубокнм психогеним 
акцентима и нскуствима, на снажној мисаоности и естетским 
сензацијама, које су извирале из неотклоњивих сукоба облика и 
боја, y непресупшој жудњи за суштином стварања изграђена су 
и Предићева ликовна схватања. У његовој личности Рафаелова 
философска мирноћа и Маћејкова помало необуздана плахови- 
тост сједињене су y једиу благу компоненту елегичних својстава.

Премда Предићево стваралачко дело не обилује античким 
темама, свако његово прилажење бакпинама хеленске културе 
претстављало je појмљиву тежњу за што разноврснијим излучива- 
њем нагомиланих утисака. Додуше, судећи по аутобиографским 
подацима, он није био равнодушан за овакве врсте интерпретација. 
Када je 1882 године, по налогу проф. Грипенкерла, трвбало да 
наслика 13 композиција с мотивима из хеленско-римске историје 
и ^лигологије за фриз y зборници Горњег дома бечког Парламснта3), 
Предић je савесно пристувио проучавању историјских чињеница, 
компонујући скице под руководством професоровим „који je 
насгојао да слике задрже више карактер рељефа, без великих 
дубина, a ca што већим фигурама y скученом npociopy“4). При- 
лично сугсстибилан и способан за најтананија прилагођавања, 
он ce био „толико појелинио“ да je, кака сам каже, имао мало

г) Годишњак СКА XXVIII, 1921, 287—8.
2) Ibid.
3) Зидао га je y „јелинском стилу“ арх. Ханзен.
4) Наведени Годишњак, 293.
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разумевања за византиски стил, који je „сматрао само као вар- 
варсжу дегенерацију класичног грчког стила“5).

У io  време y бечкој Академији још су ce осећале класици- 
стичке традицкје. Деценијама после формалног гашења овог правца 
y ликовној уметности, захтевано je готово од сваког нараштаја 
ђака ове школе да ce за своје дипломске испите позабаве античким 
мотивима и да формална решења прилагоде духу правца, који 
je y шлоријским оквирима одавно претсзављао анахроиизам.

Непосредно после доласка y Беч, Предић ce прихвашо интер- 
претирања Илијаде. Од 24 певања са стотинама веома узбудљи- 
вих сцена, млади сликар ce одлучио за борбу око Патроклова 
леша (17, 262—721). Да ли je ово његово прилажење једном од 
највећих спевова свегске књижевности било самонадахнуто или 
потстакнуто каквом другом ликовном творевином биће чеже да 
сг поуздано утврди. Можда je овим сложеиим послом требало већ 
y првим данима да засени професоре и другове, демонстрирајући 
пред њима своје уметничке способности?

Потребно je подвући да су y Предићеву стваралаштву сцене 
битака сасвим незнатно заступљене6). Биће да je το последица 
извесне инертности и равнодушности према свему што je изи- 
скивало иоле сензибилнија и напрегнутија решења.

Још y античко доба углед Хомеров могао je да ce сагледа 
и y многобројним интерпретацијама Илијаде и Одисеје — како y 
уметничким творевинама, тако и на предметима занатске радино- 
сти. Готово све истакнутије личности ових спевова и њихове, 
акције добиле су видно место y ликовном стварању хеленских 
мајстора. Тако je, између осталог, постојао и знатан број прет- 
става, везаних за Патротслову личност7).

Најмилијем Ахилејевом другу, с којим je од ране младости 
живео y Пелејевој кући8) и због којег je, уствари, дошло и до пре- 
окрета y сукобу између Ахејаца и Тројанаца, учињен je спомен 
y ликовној уметности како то y Илијади хронолошки и следи9): 
АхилејеВ u ПатроклоВ полазак y борбу, Ахилејеб u Патроклоб опро- 
штај с Пелејем u Менетијем, Ахилеј Upebuja рањеног Патрокла, 
Одбођење Брисеиде, Патрокло код Ахилеја који cbupa y лиру, Па- 
трокло преклиње Ахилеја ga му допусти ga оде y помоћ Ахејцима, 
Патрокло одлази y борбу, IJampo^ob јуначки сукоб са Тројанцима, 
Аполон одбија Патрокла са тројанских бедема, Борба око Патро-

5) Ibid., 294.
6) Предић je насликао на стотине портрета, црквених и профаних компо- 

зиција, али га сцене битака нису привлааиле; то, међутим, не значи да их, према 
насталим потребама, уопште није приказивао. Занимљива je и цртачки веома 
успела његова илустрација народне песме Cbaüiobu Нука Hob/bcmma — где je 
1914-е приказао и јуриш коњице.

7) W. Н. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen 
Mythologie III, Leipzig, 1897—1909, 1700—1712.

8) Упор. Ил. 11, 765—785; 23, 84—90.
9) W. H. Roscher, op. e it, 1705.
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KAoba леша, Склањање леша, Ахилејеба тужбалица над Патроклом, 
Патроклоба сахрана, Посмртне uïpe y Патроклобу почаст, Хектора, 
be3cmoï за Ахилејеба борна кола, поблаче око Патроклобе хумке, 
да би њеГобом лешином порабнали земљу.

У ових петнаест мотива, како по сложености ликовног по- 
ступка, тако и по самом значају за популаризацију Патроклове 
личности y уметности за време хомерида и y каснијим столећнма, 
најсуштаственија je, свакако, сцена борбе око леша. W. Н. Roscher 
je сакупио мноштво различитих приказа овог догађаја10 * * * * 15). Нај- 
чешће je το симетрично и ритмичко сукобљавање по двојице ахеј- 
ских и тројанских бораца, прожето осетним уметниковим насто- 
јањем за што усмлађенијим линијама. Овај призор нешто изузет- 
није нам приказује Tabula Iliaca — где je ликовни садржај исклесан 
неупоредиво импулсивиије. Решавајући изврсно проблем простора, 
овај надахнути lapicida дао нам je, сажимајући га y израз напре- 
гнуте снаге, која ce међусобно троши до изнемоглости и уништења, 
махнити метеж иемирних, пропетих коња, двоколица и ратника. 
Полазећи од извора (Ил. 17, 122, 191—199; 18, 20—21), хеленски 
мајстори приказивали су леш увек без оружја11).

Кадгод je античка култура — философским, правним, етичким 
или естетичким категоријама — освајала неку друштвену средину, 
њена пенетрација, мада знатно несразмерније, одражавала ce и 
y ликовном стварању. Од препорода y доба Комнена и Палеолога 
(када су антички ликовни принципи претстављали битне ослонце 
византиских уметника), y неколико махова, y нкзу хуманистичких 
настојања и спонтаних естетичких преображаја појавиле су ce и 
појединачне интерпретације Илијаде и Одисеје.

Европске ренесансе никле су и одржале су ce на интелекту- 
алној и духовној уравнотежености хеленске заоставштине. Ha 
ширинама обновљених философема античких писаца изграђивани 
су, прилично успешно — готово y једном даху, и нови естетички 
принципи, брижљиво je негован укус вшпег сталежа и сирове 
грађанске средине, na je класицистичка тематика, мада иретежно 
есотеричког карактера, неизбежно прерастала постојеће усгаљене 
оквире, налазећи приврженике чак и међу онима с најнижих пре- 
чага неприкосновене хијерархијске лествице. Томе су, бесумње, 
много допринела и демократска начела древне Хеладе, за којима 
je европсхо друштво све већма тежило.

Прилагођавање новој тематици зависило je умногоме и од 
психосоциолопжих чинилаца, који су, због неједнака интензитета, 
понекад слабили иитересовања за ликовне творевине ове врсте.

После Винкелманова позива уметницима да ce за своја на- 
дахнућа и узоре обрате античкој уметности, порасло je y другој

10) Ibid., 1705.
1Г) Пљачкање леша тумачи ce y Илијади као Зевсова воља (16,650). Једну

од ређих изнимки чини лудовишка камеја (Cameo Ludovisi) на којој je леш
приказан са оружјем (Ову сцену Овербек сматра борбом око Патроклова леша
— Roscher, op. cit., 1705).

15 Živa Antika



226 H. M. Симић

половини XVIII столећа и интересовање за Хомерова дела, које 
ce особито испољило и усмерило y зрелом добу класицизма. При- 
ликом интерпретирања појединих момената из оба епа одабирани 
су најчсшће детаљи са што наративнијом садржином. Споменућу 
само нека од ових остварења.

Енглез John Flaxman извео je 1795 године неколико компози- 
ција за Илијаду и Одисеју. У вајмарском музеју иалазе ce цртсжи 
Јакоба Карстенса Ахејци y Ахилејебу шатору, Фридриха Прелера 
старијег Одисеј u Наусикаја (a y хамбуршкој уметничкој дворани 
био je његов рад Одисеј u Полифем); y минхенској глиптотеци 
стојали су радови Петера Корнелијуса AïaMeMWHoba борба са Ахи- 
лејем (1825), Разорење Tpoje (1825) и y минхенском дворцу, рађен 
1825 године фрескотехником на таваници, његов циклус илустра- 
ција из оба епа. У Лувру ce, опет, находи цртеж Пјера Придона 
(Prud’hon) Андромаха u Астијанакт (рађен првих деценија XIX 
века). Енгр ради Апотеосу Хомера, a и многи други француски 
сликари привољевају ce овом великом песнику, који je y суседној 
нам аустријској уметности био, например, делимично заступљен 
творевинама Јозефа Абела Хектор ce опрашта с Андромахом и 
Андромаха ce онесбешћује када je с тројанских бедема бидела како 
Хектороб леш byKy по прашини, Филипа Прокопа Бекстбо Tpo- 
јанаца, Рафаела Менгса Ilapugob суд, Карла Руса (Ruß) Хекаба, 
Франсоа Габриелиа Хектор u Андромаха (бакрорезне репродук- 
ције овог рада доспеле су и y нашу средину) и Антона Ромака 
Кирка u Ogucej.

У свим овим делима, особито y покушајима наведених аустриј- 
ских уметника, испољена je одређена лепота обликовања, еле- 
ментарна непосредност цртежа као основног изражајног срадства, 
склад пропордија и једноставност унутарње дипамихе покрета12).

Без довољно искуства, подлежући обиљу визуалних утисака, 
Предић ce y своме раду ослонио на ове освештале традиције, 
додајући им и нешто од своје умерене импулсивности.

Пре свега, млади уметник je поштовао изворни текст13). Сама 
сцена борбе око Патроклова леша приказује тренутак када je син 
Лета Пелазга Хипотој почео да привлачи трупину y намери да 
joj обе ноге ременом завеже око глежњева и тако лакше одвуче 
y Троју — таман je caneo леву ногу и док ce спремао да то учини 
и са десном, кроз метеж страшног и крвавог сукоба искочио je 
Теламонов син Ајант и усмерио своје копље на Хипотоја, којим 12 13

12) H. М. Симић, Хомер y сриском u xpbauicKOM cnmapcuiby, Жива Антика 
VII, 1957, 1, 96.

13) Било би интересантно утврдити no којем je тексту Предић радио. 
Пошто y το време (1876) код нас још није било преведено 17-то певање Илијаде 
(Упор. М. Н. Ђурић, Хомер y нашим KihUTKebHociüuMa — библиографија, Жива 
Антика IV, 1954, 2, 416—242), младом сликару могао je да послужи и изврстан 
превод овог дела на немачки (Johann Heinrich Voß, Homers Ilias, Stuttgart, 1872), 
до којег ce веома лако долазило y неким бечким библиотекама.
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ће га y наредном тренутку усмртити и онемогућити y томе (Ил. 
17, 288—293). И на овом цртежу Патрокло je приказан без оружја14).

Иако знатно оскудније15), одабирајући својим јунацима по- 
требно оружје за борбу, Предић je, осим штитова, копаља, кратких 
мачева (за борбу прса y прса), тојага и буздована, приказао и 
једног Тројанца како замахује великим каменом на Ахејце.

У. Предић: Борба око Патроклова леша (цртеж —■ оловка)
U. Predić: Combat autour du cadavre de Patrocle (dessin — crayon)

У Илцјади није редак случај да ce јунак сагне, шчепа камен, 
завитла га и њиме онеспособи или убије противнкка. У борби 
га употребљавају, например, Патрокло (16, 412, 586—7, 734—43), 
na чак и сам Хектор (16, 577—8).

Уочљиво je Предићево иастојање да ce што већма приближи 
и саживи с овим епом — не само елементима садржаја (опасаним 
кошуљама, кацигама са густим гривама, хеленско-римским сти- 
лом међусобне борбе и оружјем), већ и бркжљивим изналажењем 
псвхолошких својстава једног оваквог сукоба. Своје утиске и 
дубока доживљавања изразио je схватањем коме нема приговора. 
Групишући ахејске и тројанске јунаке y спрег истосмерних сила, 
он je овим својим цртежом дао једну од најуспелијих сцена масов- 
них битака y српској уметности16).

14) Цртеж je y Галерији Матице Српске — инв. бр. 1173 (Оловка на папиру, 
вел. 61 X 43,6 cm). У доњем десном утлу, на маргини стоји: „U. Predić 1876 — Der 
Kampf um Patrokles Leichnam“ .

15) Упор. W. Reichel, Homerische Waffen, 1901.
16) У нашем старом живопису постојали су прикази битака — само 

веома статични и хагиографског порекла (обично учешће св. Димитрија y од-

15*
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Мада je ликовна целина прожета напрегнутошћу, фигуре 
су фиксиране класицистичком одмереношћу и мирноћом. Баш на 
тој супротности формалних елемената и суштине, која намеће 
обиље визуалиих утисака, лежи уметничка вредност ове интер- 
претадије.

Неколико година касније, 1881-е, Предића je привукла још 
једна личност о којој Хомер говори y Илијади. Овај његов недо- 
вршени ђачки рад претставља Мелеагра y лову — no свој прилици 
no Хомерову казивању (Ил. 2? 642; 9, 529—599). У шуми, бос и 
полунаг, огрнут плаштом који лепрша око њега, Мелеагар копљем 
пробада разјареног вепра. Крај њега je и ловачки пас. У другом 
плану, мало улево, један мушкарац посматра овај догађај17).

У недостатку компаративног материјала y немогућности 
смо да утврдимо да ли je ова инспирација литерарног порекла 
или je потстицај за њу дошао са друге стране — угледањем или 
аутопсијским преношењем.

У то време Предић ce позабавио и Одисејом, приказавши, 
према петом певању, Лаертовог сина Одисеја и нимфу Калипсу18).

Предић ни касније, радећи на фризу y зборниди бечког 
Парламента није могао да избегне утицају овог великог хелен- 
ског рапсода

Београд. H. М. Симић.

брани опседнутог Солуна). Живљи je приказ велбушке битке на Лонгиновој 
икони св. Стефаиа Дечанског (на једној од оквирних сцена житија), рађеној y по- 
следњој четврти XVI века. Касније, y XVIII столећу нешто динамичније je рађен 
KocobcKu бој Амврозија Јанковића y Врднику, a y XIX-ом, осим истог садржаја 
изврсне литографије Адама Стефановића, најтемпераментније je конципирао 
бојеве Ђура Јакшић y Враћевштици. Пуна изражајности je и композиција Паје 
Јовановића Бој y теутобуршкој шуми — за коју je награђен. Сва друга оства- 
рења обухватила су веома мали број учесника.

17) Галерија Матице Српске — Инв. бр. 1201 (Угљен на блок папиру, 
вел. 29, 6 X 39 cm). Ha доњој маргини исписан je мастиљавом оловком y три 
реда следећи текст: „Eberjagd des Meieagar. Unvollendet gebliebene Kompreis- 
Aufgabe im J. 1881, da ich das Freiwilligen-Militärdienstjahr damals absolvierte 
und keine Zeit mehr zur Fertigstellung der Zeichnung hatte“. Ha овим подацима 
захваљујем г-ђи ОлгиМикић, кустосу Матичине Галерије. Занимљиво je истаћи 
да ce исте ове године (1881) y Небену, y виду приче за децу (бесумње no Змајевој 
преради), y наставцима објавио уопштени садржај Илијаде, пропраћен преу- 
зетим илустрацијама: Расрђени Ахилеј потеже мач из корица на Агамемнона 
због тога што му je одузео робињу Брисеиду (У тај мах крај њега ce појавила 
богиња Атена, коју je само он кадар да види, и задржала га, хватајући га за 
витице), стр. 17—18; Борба између Менелаја и Парида (Менелај десницом вуче 
Паридову челенку. Иза њих je богиња Афродита, чијом je вољом ремен на 
челенци пукао, те ce тако Парид спасао, a богиња га je одмах, обавивши га 
облаком, однела y Троју), стр. 81—82; Опроштај Хектора с Андромахом на 
тројанским бедемима, стр. 81—82; Онесвеслу Андромаху придржавају на беде- 
мима Троје, a y пољани, везаног о Ахилејева борна кола, вуку Хекторов леш 
no прашини, стр. 115—116; Борба y Троји, стр. 147—148.

18) Позориште, 1900, 11, 41 — Цртеж, рађен нрном кредом (изгубљен).
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N. Simič: UN APPROCHEMENT DE PREDIĆ A L’ILIADE

En automne 1876 prit ses inscriptions à l’Académie de Vienne un jeune peintre 
serbe, Uroš Predić. Sous l’influence en partie de diverses oeuvres aux sujets classiques 
qu’il connut à Belvédère et aux autres galeries et surtout par suite de ses aspirations 
intellectuelles-créatrices, d’un esprit très vif et inventif, il se mit dès les premiers 
jours à illustrer l’Iliade, en présentant tout d’abord le combat autour du cadavre de 
Patrocle (17, 288—293), et puis (1881) Méléagre à la chasse — sans doute par le récit 
d’Homère (IL 9, 533—549).

Mais ce n’était pas sa seule et unique rencontre avec Homère. Un peu plus tard 
il traitait d’après le cinquième chant de l’Odyssée le motif d’Ulysse et de la nymphe 
Calypso et enfin, vers le début de la neuvième décade du XIX siècle en s’inspirant 
de ces perles de la littérature antique il les utilisait dans une certaine mesure aussi 
lors du travail à la frise de la salle des séances de la Chambre haute au Parlement 
de Vienne.


