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Миодраг Јовановић

Урош Предић и Михаило 
Миловановић у Смедереву

A с рак : Убрзо после постављања иконостаса Црквена 
општина у Смедереву је 1885. године наручила нове иконе 
од Уроша Предића. Он је припремио скице које су сачува-
не, али нису изведене у цркви Светог Георгија у Смедереву, 
него на иконостасу православне цркве у Старом Бечеју. 
Првобитни иконостас је уништен за време Првог свет-
ског рата, али је понуда Михаила Миловановића уследила 
тек 1928. године. Уместо његовог предлога да као вајар и 
сликар изведе у камену и ослика целу олтарску преграду, 
то су коначно извели руски уметници Андреј Папков и 
Андреј Биценко.

Кључне речи: Иконостас, скулптура, сликарство, неоства-
рене замисли, Урош Предић, Михаило Миловановић.

Било је познато да се Урош Предић припремао 1885. године за осли-
ка ва ње иконостаса у новој цркви у Смедереву,1 као и да се Михаило 

Ми ло ва но вић 1928. године препоручивао да изврши израду целокуп-
ног иконостаса и зидног сликарства.2 Додатну пажњу побуђује писмо 
из породичне заоставштине Михаила Миловановића, где се обратио 
8. октобра 1928. године смедеревском протојереју Филипу Благојевићу 
са образлагањем свог приступа послу. Детаљнији осврт не само на овај 
допис могао би бити прилог све већем занимању за особености и вред-
ности цркве Светог Георгија у Смедереву. Монографско сажимање са-
зна ња о том храму темељно је обавио смедеревски протојереј Радомир 

1 У. Предић, Ау о ио рафија, в.: Д. Медаковић, Ср ски сликари –  
века, Нови Сад 1968, 321, М. Јовановић, Урош Пре ић, Нови Сад 1998, 250, Р. 
Милошевић, Са орни храм Све о  Ђорђа у Сме ереву, Смедерево 2006, 60.

2 М. Јовановић, Михаило Миловановић, Београд 2001.
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Ми ло ше вић, објавивши 2006. године књигу Са орни храм Све о  Ђорђа 
у Сме ереву.3 Веома кориснe истраживачке подлоге о прошлости овог 
храма у својим дипломским и стручним радовима пружили су млади 
историчари уметности Снежана Рајчић, Анита Марковић, Весна Бајић 
и Славица Мрђа.4

Никако да би засенило значај смедеревског средњовековног града и 
старе цркве, све је приметније бављење новијим добом, што потврђује и 
монографија Снежане Цветковић Вила инас ије О реновић у Сме ере-
ву.5 О широким, пак, научно-истраживачким амбицијама сведоче и две 
свеске Сме еревско  з орника месног музеја. А у часопису високог угле-
да, З орнику за ликовне уме нос и Ма ице ср ске, изашла је студија 
вишеслојних анализа Мирославa Тимотијевићa о икони Бо оро ице Сме-
еревске.6 Због архитектонских карактеристика храм Светог Георгија 
одавно је био драгоцен за анализу појаве и развоја српско-византијског 
стила и делатности неимара Андреје Дамјанова.7

Чини се да су оправдано изостајала настајања да се сазна више о прво-
бит ном сликарству, посебно с обзиром да је било изведено лошом те-
хно ло ги јом сликара и уништавано гранатама у Првом светском рату. 
Градитељски завршена, црква није могла служити без иконостаса. За 
његову израду побринуо се већ градитељ Андреја Дамјанов, понудив-
ши услуге свог брата Николе и Замфира Димитријевића из Дебра, Заше 
Дебарлије. Међутим, обојица су били само мајстори обраде дрвета. Име 
иконописаца није пронађено, али о квалитету тих икона сведочи и од-
лука незадовољних Смедереваца да се већ после двадесет година обрате 
академски школованом Урошу Предићу. Од тог старог иконостаса ипак 
нема трагова. Истањена сећања пароха и мештана заварала су истражи-

3 Р. Милошевић, наве ено ело.
4 С. Рајчић, Ис орија и архи ек ура храма Све о  Геор ија у Сме ереву, 

рукопис дипломског рада 1995, С. Мрђа, Зи но сликарс во Ан рије Биценка у 
Вазнесењској цркви у Бео ра у, рукопис дипломског рада 2003, А. Марковић, 
Сликарс во Ан рије Биценка у храму Све о  Великомученика Геор ија у 
Сме ереву, рукопис дипломског рада 2004, В. Бајић, Храм Све о  Геор ија у 
Сме ереву, рукопис стручног рада 2004.

5 С. Цветковић, Вила инас ије О реновић у Сме ереву, Смедерево 2008.
6 М. Тимотијевић, Бо оро ица Сме еревска, Зборник Матице српске за ликовне 

уметности 36 (Нови Сад 2008).
7 Ж. Шкаламера, О нова „ср ско  с ила“ у архи ек ури, Зборник за ликовне 

уметности Матице српске 5 (Нови Сад 1969). З. Маневић, Ср ска архи ек ура 
1900–1970, Београд 1972. Д. Медаковић, Ср ска уме нос  у  веку, Београд 1981. 
А. Кадијевић, Је ан век ражења национално  с ила у ср ској архи ек ури 
(сре ина  – сре ина  века), Београд 1997.
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Сл. 1 – А. Биценко, Распеће (иконостас храма Светог Георгија у Смедереву), 
фото: Станко Костић
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ваче и учвршћивала уверење да је Рас еће на врху данашњег иконостаса 
једино преостало са прве олтарске преграде. Испоставило се да и оно 
припада последњој, садашњој целини сликарства Андреје Биценка.8

Породица Уроша Предића није била непозната Смедеревцима. За вре-
ме револуције у Аустрији 1848. године она се склонила у Смедерево и ту 
добила трећег сина, Радивоја. Петог, Уроша, Смедеревци су се сетили 
1885, пратећи његово уметничко напредовање после студија у Бечу. Тамо 
је већ као асистент професора Кристијана Грипенкерла извео тринаест 
монументалних зидних слика у сали Горњег дома бечког Парламента. 
Али, невољан да се бави кориговањем студентских радова у одељењу за 
антику, осећајући веома велику чежњу за слободом и вољан да као већина 
уметника оде у Италију, отказао је асистентско место.9 „И тако, када ми 
смедеревска општина понуди сликарски посао на иконостасу њихове 
цркве, који би имао да се подигне по нацрту проф. архитекте Драгише 
Милутиновића, ја прихватих, јер ми погодбе за тај рад изгледаху врло 
примамљиве. Хиљаду дуката имао бих да примим унапред. Тако сна бде-
вен, отишао бих у Италију, где бих пола времена употребио на тај посао, а 
другу половину на слободан уметнички рад. Бацим се одмах на потребне 
пред сту ди је и почнем компоновати скице за главне слике, а у исто доба 
упутим молбу аустријском Министарству просвете да ми, у Palazzo di 
Venezia, Аустријско посланство у Риму уступи један атеље на две године, 
и већ августа месеца 1885. добих повољан одговор.“
Вратио се Предић из Беча у Орловат, да на миру доврши скице и учи 

италијански. „Пређох и у Београд, где сам имао три брата и друге род-
бине, и гостећи се, продужим посао на скицама. Усред тог срећног жи во-
та дође судбоносни обрт: избије рат са Бугарима, који је онако ла ко ум но 
започет, да се после жалосно сврши. Смедеревска општина по тро ши 
све што је била спремила за своју цркву, на негу рањеника и по моћ по-
стра да ли ма у рату и добро је учинила. А црква им оста са ста рим ико-
на ма, док их немачки топови не уништише у светском рату. Моје наде 
да видим Италију, осташе пусте. Моје асистентско место у Ака де ми ји у 

8 На фотографији после немачког бомбардовања 1915. године види се конструкција 
олтарске преграде са оштећеним иконама. О томе да су биле „црне“, забележено 
је и пре рата, 1912. године, в.: Р. Милошевић, нав. ело, 60–62, као и А. Марковић, 
Сликарс во Ан рије Биценка. Разрешењу је допринела и одлична фотографија 
Станка Костића.

9 У. Предић, Ау о ио рафија, Годишњак   (Београд 1929) 
293-296. Д. Медаковић, Ср ски сликари –  века, Нови Сад 1968, 321. 
Р. Милошевић, нав. ело, 60. М. Јовановић, Је ан рило  ознавању вре нос и 
нове цркве у Сме ереву, Смедеревски зборник 1 (Смедерево 2006), 65.
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Бечу би попуњено, но ја се ни иначе не бих тамо враћао у положај, који 
сам тако радо напустио.“ Остао је у свом завичају, и дочекао да му 1889. 
го ди не Српска црквена општина у Старом Бечеју понуди да њихову цркву 

„украси сликама“. Био је то одјек на Предићево излагање скица за Сме-
де ре во у Грађанској касини у Београду 1888. године. „Одзив публике 
био је тако јак, да је пало око 600 динара на каси, мада је улазна цена 
била само 40 п. д., а ђаци су улазили бесплатно.“ После те изложбе се 
„прочуо“, а Бечејци су њему дали предност на препоруку Српског уче ног 
друштва, мада се могло одлучити за већ афирмисаног Стевана То до ро-
ви ћа, младог Минхенца Ђорђа Крстића или за друге конкуренте: Николу 
Марковића, Ђоку Миловановића, Новака Радонића, Пају Јо ва но ви ћа, 
Николу Машића, Лазара Крџалића, Јосифа Сингера, Ђуру Пе ци ћа, Љу-
бо ми ра Александровића. Предић дописује у Ау о ио рафији да се нашао 
пред великим искушењем, као са црквом у Смедереву, али овог пута без 
помисли на пут у Италију. „Пристадох, дакле, и полако и не хо ти чно по-
ста дох црквени живописац.“10

Предић се 2. јула 1946. године обратио писмом Српској академији на-
ука и умет но сти. „Уз своју биографију од год. 1922. на овамо, као на ста вак 
пр вог дела, част ми је приложити и овај потпуни списак мојих ра до ва, 
уколико сам их забележио или покупио или уколико их се се ћам. Наравно 
да ће много шта у току више од 65 година радо остати нe за па же но, као 
што ће у накнаду за то много шта бити приписано мени, што није од моје 
руке. То се дешава из незнања и слепог веровања, или меркантилних 
побуда. У тим случајевима треба се држати списка“, рекао је Предић. 
А у групи радова „Композиције и предели, цвеће и т. сл.“, под го ди ном 
1885, Предић је увео „35 малих слика (скица) за иконостас Сме де ревске 
цркве, код мене све заједно уоквирене под стаклом. По њима је рађен 
иконостас у Ст. Бечеју.“11 Без обзира што је списак поднет у позним го-
ди на ма живота, резултат је његове пословичне савесности и уредности. 
Тај урам ље ни табло чуван је у породици, док није предат Народном му-
зе ју у Београду. Штавише, фотографија из 1932. године приказује угао 
Пре ди ће вог атељеа: изнад писаћег стола налазе се управо урамљене ове 
скице намењене смедеревској цркви. Преостала је само једна не неважна 
недоумица. На нацрту за икону Ски ање с крс а налази се сигнатура са 
Пре ди ће вим иницијалима и 1895. годином, што је највероватније он или 
неко други дописао. Јер, довођење у непосредну везу са припремама за 

10 У. Предић, Ау о ио рафија, в. М. Јовановић, Урош Пре ић, 249–251.
11 На истом месту, 267.
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Бечеј не доноси објашњење пошто је и бечејски иконостас 1893. године 
већ био завршен. Али остаје непорециво, што је и сам Предић потврдио 
у Ау о ио рафији, да је тридесет пет скица припреманих за Смедерево 
искористио за храм у Бечеју. Са неизбежним допунама, јер су за бечејску 
олтарску преграду биле предвиђене педесет две иконе.
Само четири године је делило припреме за почетак рада у Смедереву од 

пр вих икона завршених у Бечеју. Због тога се пред смедеревским ски цама 
одно сно пред бечејским иконостасом може замишљати коначан изглед 
и сме де рев ских икона. У Бечеју су оне добиле раскошну скулптуру по-
зла ће них орнаменталних оквира. За Смедерево је нацрте иконостаса дао 
архи те кта Милутиновић. Како је са Михаилом Валтровићем био међу во-
де ћим поборницима обнове српско-византијског стила, могле би се чак 
до не ти одговарајуће претпоставке о морфолошком репертоару његовог 
пред ло га. Међутим, Милутиновић је истовремено био и у „европској 
науци усамљени заступник становишта да се византијска уметност ра-
зви ја ла и током свог хиљадугодишњег трајања имала своје мене“.12 Под-
ста кнут Предићевом изложбом скица за Смедерево, у неколико на ста ва-
ка пи сао је Милутиновић у „Виделу“ о српском сликарству са „осо би тим 
по гле дом на сликање призора из народног живота“, посебно и о исто-
риј ској слици. Напоменувши да се сликарство догађаја из про шло сти 
обично назива историјским, упозорио је на разумљиво ра зли ко ва ње 
про фа ног и религиозно-историјског односно библијског сли кар ства. 
По се бан проблем је видео у мери ослањања на природу, што и у ре ли ги-
озно-историјском сликарству мора бити допуштено с обзиром на до га-
ђа је који су се и по историјском предању збивали на земљи. Препород 
или „под мла ђи ва ње“ српског црквеног сликарства, о коме се три године 
расправљало поводом икона Ђорђа Крстића за нишку Саборну цркву, по 
Ми лу ти но ви ћу може бити засновано или васпостављањем византијског 
стила или са јачим ослањањем на природу. Веома је било битно што је 
сматрао да је Ђорђе Крстић био на путу да оствари такве мостове, али, 
по свему судећи, очекивао је слично и од Предића, на основу скица за 
Смедерево.13 Милутиновићева подршка његовом ликовном изражавњу 
изгледа не би недостајала.
Стављен пред задатке великог посла, Предић је поново узео да чита 

Све о исмо и проучава дела о иконографији. „Не можда зато да их се 

12 С. Петковић, Ликовна енцикло е ија Ју ославије 2, Загреб 1987.
13 Д. Милутиновић, О сликарс ву. С осо и им о ле ом на сликање ризора из 

живо а ср ско  наро а, Видело 10 (Београд 1889). М. Јовановић, Урош Пре ић, 
101.
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слепо придржавам, већ само ради оријентације како бих савесно, а не у 
незнању, одступио од наслеђене шаблоне, где год би то било потребно и 
могуће. Наш стари, средњевековни живопис још увек сам потцењивао, те 
нисам ни помишљао да посетим наше старе манастире, а пре свега Свету 
Гору. Мени је било немогуће да се навијем за неколико векова унатраг, 
него сам се решио да предмете црпем непосредно из Еванђеља, Житија 
Свја тих итд., да их слободно схватим у обиму мојег знања и моје маште, 
и да их прикажем модерним средствима на савремени начин, водећи при 
том ипак рачуна о неким изреченим прописима и захтевима православне 
Цркве. Моји ближњи претходници мало су давали оригиналних, сво јих 
ком по зи ција. Копирајући по уобичајеним обрасцима великих и ма лих 
ту ђих сликара, они су неосетно уносили католичке елементе у пра во-
слав ну цркву нарочито у Војводини, где је већ спољашњи облик цр кви у 
најистакнутијем смислу католички, тј. језуитски“, тумачио је своја ста но-
ви шта Предић. Пошто је скулпторална обрада позлаћеног ико но ста са у 
Бе че ју израђена у најкитњастијем бароку, објашњавао је даље, није могао 
да у такве оквире смешта византијске слике, што би изазивало несклад.14

Предић је лако пригрлио могућност да не одустане од свог изразито 
реалистичког начина сликања, прихваћеног и у Смедереву и у Бечеју. 
Ипак, дошло је до велике јавне расправе поводом бечејских икона. Да 
их је постављао на олтарску преграду у Смедереву, питање је да ли би 
и оне биле укључене у полемику о православности у српском црквеном 
сли кар ству. Разлог овој биле су иконе Ђорђа Крстића истодобно до вр-
ша ване за иконостас у Саборној цркви у Нишу. На посебном удару била 
је пред ста ва Смр  кнеза Лазара, изложена у београдској Грађанској 
ка си ни, тамо где ће ускоро бити приказане Предићеве скице за Сме-
де ре во. Један од могућих претендената за рад у смедеревском храму, 
Сте ван Тодоровић, најпре се похвално изаразио о слици, али убрзо ус-
твр дио да је карикатура од иконе. Најизазовнији детаљ виђен је у томе 
што је Крстић сцену приказао тако да су критичари у обнаженој нози 
и гестовима руку анђела видели љубавнички загрљај са умирућим вла-
да ром. Испред естетичких, истицана су теолошка оспоравања, па су су-
прот ста вље не стране разбудиле амбиције да заштите православност у 
та да шњем црквеном сликарству.15

14 У. Предић, Ау о ио рафија, в. М. Јовановић, Урош Пре ић, 251.
15 М. Валтровић, Православнос  у анашњем црквеном живо ису у Ср ији, 

Београд 1886. С. Тодоровић, О овор . Михаилу Вал ровићу на ње ову књижицу 
„Православнос  у анашњем црквеном живо ису у Ср ији“, Београд 1887.
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Иконостас у Бечеју је добио знатна тематска проширења, али и број 
пренетих композиција намењених Смедереву довољан је да се ра сплам-
са на расправа о бечејском сликарству може сматрати упућеном и сме де-
рев ским скицама, завршеним 1885. године пре отварања пo ле ми ке око 
нишког Крстићевог иконостаса, претходећи и циркулару бео град ског 
митрополита, којим је опомињао свештенике да пажљиво про ве ра вају 
да ли ће народ куповати иконе израђене „по пропису и типу срп ско-
православном“.16 А састављачи тематског репертоара смедеревске ол-
тар ске преграде поставили су Предићу јасно одређене задатке. Међу 
њима је свакако био и, тада већ протојереј и парохојски свештеник Јосиф 
Мар ко вић, „изврстан познавалац типика и добар певач“.17

Сачуване Предићеве скице распоређене на таблоу представљају сме-
де рев ски иконостас у малом. На централним дверима су Бла овес и, са 
Бо о ро и цом и арханђелом, на северним и јужним архиђакон С ефан и 
арханђео Михаило. У појасу престоних икона се нижу патронажна ико-
на Све о  Геор ија, Бо оро ица са Хрис ом, Хрис ос и Све и Јован Крс-
и ељ. Изнад њих су у овалима допојасне фигуре јеванђелиста: Јована, 

Луке, Марка и Ма еја. Са посебном иконографском и изражајном ин-
спи ра ци јом Предић је приредио скице за Суђење Хрис у, Тајну вечеру и 
Но шење крс а. У средишњој композицији Великих празника Васкрсењу 
Хри с а афронтиране су сцене: Прео ражења, Уласка у Јерусалим и Ро-
ђе ња Хрис а, Силаска Све о  Духа, Крш ења и Рођења Хрис ово . Два-
на ест апостола Предић је предвидео као стојеће фигуре. По низу ком-
по не на та, на врху иконостаса место је било намењено Ски ању с крс а.
У проширеном садржају иконостаса, у Бечеју нису биле предвиђене 

две сцене Христовог страдања, а које су у Смедереву представљале ико-
но граф ски акценат. Фигуре са двери, као и апостоли, у Бечеју су ис ко-
ри шће ни. Значајно одступање догодило се са престоном ико ном Бо го-
ро ди це. Смедеревски тип са малим Христом на грудима Пре дић је често 
ка сни је понављао, али у Бечеју је она без детета. У ре пре зен та тив ном 
фор ма ту једна романтичарски интонирана икона Све о  Геор ија до-
спе ла је недавно у београдски Народни музеј. Зачудо недатована Пре ди-
ће вом руком, због низа елемената истоветности, осим другачије ре ше-
не позадине, представља мост између смедеревске и бечејске пре сто не 
иконе. Изведене у завршним, великим форматима, скице за Сме де ре во 

16 М. Јовановић, Ср ско црквено ра и ељс во и сликарс во новије  о а, Београд 
2007, 137.

17 Р. Милошевић, нав. ело, 283.
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1. Богородица
2. Арханђео Гаврило
3. Архиђакон Стефан
4. Арханђео Михаило
5. Свети Георгије (доле лево: УП)

 Богородица (доле лево: УП)
7. Христос (доле лево: УП)
8. Свети Јован (доле лево: УП)

 Суђење Христа
10. Тајна вечера

 Ношење крста
 Јеванђелист Матеј
 Јеванђелист Лука
 Јеванђелист Марко

 Јеванђелист Јован
16. Преображење
17. Улазак у Јерусалим
18. Рођење Христа
19. Васкрсење Христа
20. Силазак светог Духа
21. Крштење Христа
22. Вазнесење Христа
23–34. Апостоли
35. Скидање с крста (доле десно: 

 95)

• арапски бројеви:
изведене у Бечеју

Сл. 2 – У. Предић, Схема иконостаса храма Светог Георгија у Смедереву,
1885, вл. Народни музеј Београд, инв. бр. 1614
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добиле би, као у Бечеју, у чврстини егзекуције. О занатској зре ло сти 
Предићевог сликарства као сведочанство појављује се са пред ло же ним 
датовањем и споменута икона Све о  Геор ија. Полетна сло бо да потеза 
и пастозност примерене су смедеревским скицама, али их треба при ме-
ти ти и у неким другим ускоро насталим сликама, као што су Визан ија 
у о ла ци ма, Весела раћа, Сироче на мајчином ро у, Босански е унци 
(1887–1889), првим висовима Предићевог сликарског умећа. Оправдано 
је претпоставити да би у тим годинама довршаване иконе у Смедереву 
такође биле и у знаку високо досегнутог реализма.
У бечејској полемици су се нашле иконе које је без измена Предић 

пре у зео из својих скица за Смедерево. Прва запажања уследила су по-
што је Предић завршио осам престоних икона, због тога што је Црква 
кон зер ва ти вна установа са традиционалним захтевима и правилима, 
пре ма којима су се морали поштовати „верозаконски типови“. За Тајну 
ве че ру је дата оцена као о још једном ремек-делу у погледу вештине, док 
Све и Јован оставља неодољив утисак, служећи „на дику реалистичког 
пра вца уз нагињање идеализму“.18

На одговор се није дуго чекало. Са уверењем да Предић не би сликао 
не пра во сла вне иконе и пред чињеницом да су конзисторијални иза сла-
ни ци нашли поштовање духа православне Цркве, критичко мишљење 
није изостало. Са разумевањем су истакнуте тешкоће какве је Предић 
имао у приказивању Крш ења. Узани формат је захтевао да се изостави 
на род, писао је Младен Јосић у одговору Мити Катићу. По њему, Предић 
је разумео да уметник мора тежити да усагласи властито „чувство“ с исто-
риј ским бићем пустињака светог Јована, а идеализовање се сме при ме-
ни ти само ако се приказивањем историјске личности обухватају и исто-
риј ске чињенице.19 Сцена крштења је Јосићу била захвалнија за тео ло шку 
анализу. Запазио је да се на „нашим иконама у нашим пре де ли ма“ ретко 
приказивао анђео са убрусом, који се појавио на Предићевој слици, по-
став ши повод питању да ли је представљање чина крштења пре ли ва њем 
пра во сла вно.
За проучавање утицаја под којима је била српска црквена уметност 

крајем  века, свештеник Јосић је истицао како је руска догматика, 
утвр ђи ва на и на архијерејском сабору 1872. године, учила да се крштење 
оба вља трикратним погружавањем у воду у име Свете Тројице, али, уо би-

18 М. Калић, Пре ићеве рес оне иконе у С аром Бечеју, Браник 95 (Нови Сад 
1890), 1–3.

19 М. Јосић, Пре ићеве рес оне иконе у С аром Бечеју (О овор Ми и Калићу), 
Браник 104 (Нови Сад 1891), 1–3.
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ча је но у неким нашим срединама, „не уништава снагу свете тајне“. Јосић је 
иста као да се погружавање ретко примењује, као што га ни он у властитој 
све ште ни чкој пракси није ниједном учинио. Замерио је осудама да је 
при ка зи вање крштења преливањем неправославно, бранећи сликаре, 
јер они, упркос вештини, тешко могу приказати тренутак када би свети 
Јован руком погружио Христа у воду Јордана. Како би се и доказало да 
Хри стос није био погружен, ако би уметник приказао како са његовог 
тела цури вода, додавши да, ако се нешто допушта свештеницима, зашто 
за неправославље жигосати сликаре? Зато није правично дизати повику 
на њих што је у Крш ењу приказан анђео, у Вазнесењу, један другог гу-
ра ју ћи, апостоли не гледају за Христом, што у Светог Георгија лице није 
жуто и аждају не пробада него се приказује свршен чин.20 Поглед на Хри-
сто во рођење буди религиозна осећања, писао је Јосић, а начин на који 
је Предић приказао Васкрсење, са распукнутим плочама гроба пред за-
па ње ним стражарима и тријумфујућим анђелом и Христом, уверио би 
и сваког неупућеног да је то „белешка православног Ускрса“.
У даљим похвалама Јосић је истакао композицију Вазнесења Хри сто-

вог, где је Предић „колоритском вештином“ и „сликарским про у че њем“ 
до при нео да буде поражен свако ко би тврдио да у црквеној кон зер ва ти-
вно сти нема места заносу уметника ни кад му „крила даје Свето писмо и 
реч православчја“.21 Ако су сликари способни да створе живу представу, 
оства ри ли су главни циљ иконе. Избегавање приказивања светитеља по 
њи хо вом историјском значају водило би прикривању њиховог живота, 
због каквог су и постали светитељи и угодници. Осудити сликара што 
све тог Јована приказује са строгим погледом и руком претње, значи не-
по што вање одлучности те претње и громког гласа оног што вапије у 
пустињи. Од свега тога много су опасније персифлаже Верешчагина, не-
ма чко кул тур тре гер ство, наша силна мазала, продавци неправославних 
и на ка рад них икона. Свему томе, закључио је свештеник Јосић, супротне 
су Предићеве иконе у Бечеју, које су отворена „књига славе и слова Бо-
жи јег, обучена у живе представе које крепе душу са побожна осећања“.22

Стране „Српског Сиона“ прихватиле су наставак полемике. Њен нови 
учес ник био је протојереј Јован Вучковић, професор Богословије у Задру. 
По зна ва лац руске теолошке литературе упутио је неке важне напомене. 

20 М. Јосић, Иконе у ср ско- равославној цркви с аро ечејској, Српски сион 22 
(Нови Сад 1891), 343–345.

21 Нав. ело, 361–363.
22 Нав. ело, 363.
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Руска догматика архимандрита Антонија, са благословом српског ми-
тро по ли та Михаила преведена у Београду 1872. године под насловом 
До ма и чко о ословље, имала је више издања. Вучковић је поседовао 
треће издање из 1849. године, али се позивао и на још једног великог 
руског догматичара, харковског архиепископа Макарија и треће издање 
његовог Православно-догматичког богословља из 1868. године. У тим 
руским текстовима тачно се утврђује да се обливање приликом кр шта ва-
ња може применити само у случају нужде, као изузетак од општег пра ви ла 
и без уништавања силе Тајне. У погрешном српском преводу допуштало 
се шкропљење или поливање у свакој прилици, чему је подлегао и Јосић, 
истицао је Вучковић.23 Пред проблемом да ли је немогуће сликарски 
приказати погружење, предлагао је да се не приказује ни чин поливања. 
Поливање захтева ненормалан израз лица, затворене очи, згрчено тело. 
Као посматрача подилази га језа при помисли на млаз хладне воде, што 
може изазивати смех оних који га гледају, па нека уметници докажу да 
би то била представа каква „усхићује до деветог неба побожности“.24

Приказивање крштења послужило је Ј. Вучковићу да предложи своје 
завршне погледе. Пре свега, Христос у Јордану, као на распећу, мора 
бити опасан око бедара, с обзиром да Црква не одобрава представљање 
нагих тела. Како би објаснио приступ сликању Светог Јована, позивао 
се на једну од најновијих руских књига о иконографији. Свети Јован је у 
византијском живопису имао устаљен изглед, да би тек у новије време 
био приказиван на различите начине, у одећи од коже, престрашен због 
свечаности тренутка и с „блесасто-тупим изразом као особа која није 
при себи“.25 Лако је запазио да се савремени српски сликари противе 
уписивању текстова у иконе, јер су васпитани на узорима и академијама 
западног света. Поставио је питање пресудно за сликаре: који детаљи 
морају бити приказани на икони крштења. Она мора имати Христа, 
Све тог Јована са руком на његовој глави, Светог Духа, речи Божије или 
представу Саваота, као и натпис, али не морају бити заступљене пер со-
ни фи ка ци је мора и Јордана, ни група људи, као ни Господ Саваот или 
његове речи, који служе само да допуне главне мисли и оживе слику.26

Предићева представа крштења учинила се најпогоднијом за теолошко-
-есте тичку расправу савременика. Још док је трајало извођење слика у 

23 Ј. Вучковић, Пре  иконом Крш ења Хрис ово  или цр ица из иконо рафије, 
Српски сион /25/26/27/ (Нови Сад 1891), 387.

24 Нав. ело, /25/26/27/, 402.
25 В. Каменовъ, Иконография св. Иоанна Крестителя, Казанъ 1887.
26 Ј. Вучковић, нав. ело, 406, 407.
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Бе че ју, Мла ден Јосић је у „Српском Сиону“ коментарисао не само Кр-
ш е ње, него и Ро ђе ње Хрис а, Ускрс, Вазнесење, Силазак Све о  Духа.27 
Огласио се и Милан Савић, упозоривши колико крути окови цр кве них 
правила спутавају уметникову вештину и машту, идући наруку про се-
чним сликарима који не морају напрезати ни ум нити инвенцију. Пре-
дић се издигао изнад таквих препрека, па се пред његовим иконама и 
не хо ти це постави питање да ли уживати у уметности или се молити Богу, 
писао је Савић.28

Српски теолози, историчари и сликари, пратили су савремена ста но-
ви шта у Европи, као и у домаћој средини, истражјући их, показало се, 
и у јавним полемикама. Међутим, студирајући на бечкој и минхенској 
Ака де ми ји, српски сликари нису били изоловани од праћења руске умет-
но сти. Василије Василијевич Велешчагин изабран је за члана Српског 
уче ног друштва 1883. године, док су „толстојевштина“ и Верешчагинов 
на ту ра ли зам потресали Русију. И они под утицајем Живо а Хрис ово  
Да ви да Фридриха Штрауса и Ернеста Ренана, француских и немачких 
фи ло зо фа, теолога и историчара религија. О извесној предности Ре-
на на потврђује и издавање 1873. године у Панчеву његовог Vie de Jesus. 
На кло ње ном књизи и усавршавању, све то није могло бити страно ни 
Уро шу Предићу.
Такорећи упоредо, низали су се догађаји који су пратили појаву Пре ди-

ће вих скица за иконостас у Смедереву. Комуникација Срба из Кнежевине 
и Аус тро угар ске, учене расправе у новинама, конкурсно уче ство ва ње 
умет ни ка, излагање нацрта за иконостасе, поткрепљују уверење да је било 
до бро знано шта је, и на основу чега, Предић радио у Бечеју. Неке не до-
умице ће остати, али и грешке. Као што су, на пример, две скице за Сме де-
ре во, које су и у последњој монографији о Предићу објављене као нацрти 
за Бечеј, а не за Смедерево.29 Али, цртачка лакоћа, колористичка свежина, 
па сто зност скица, приликом преношења у завршне слике за олтарску 
пре гра ду морале су се под вр га ва ти педантнијој обради. Догодило би се то 
и да је Предић осликао иконостас у Смедереву. Споменута икона Све о  
Геор ија пружа могућност увида у то како је Предић пред Бечеј изводио 
велике формате икона. У списку радова намењеном Српској академији 
наука и уметности 2. јула 1946. године, Предић је за 1882. годину унео 
че ти ри рада, од тога „скицу за Светог Ђорђа, без коња“ и „Светог Ђорђа 

27 М. Јосић, Иконе у ср ско- равославној цркви с аро- ечејској, Српски сион 22, 23 
(Нови Сад 1891)

28 М. Савић, Два све а Ђорђа, Стражилово 34 (Нови Сад 1885), 1080–1084.
29 Суђење Хрис у и Тајна вечера. В. М. Јовановић, Урош Пре ић, сл. 33, 34.
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(по горњој скици)“.30 У „Стражилову“ је 1885. године описана ова иначе 
не ста ла икона, сликана за професора Милана Јовановића из Панчева. 
У односу на смедеревску скицу и на скоро до детаља са њом идентичну 
ико ну у Бечеју, на овој је Свети Георгије приказан са копљем у десној 
руци и главом аждаје крај леве ноге. Упоређујући је са иконом Ферда 
Кикереца, писац у „Стражилову“ је напоменуо да је Кикерец желео да 
прикаже човека, а Предић све и еља.31

Хронологија великих послова само је једна од додирних тачака на ко-
ји ма су се сусретали уметнички путеви Уроша Предића и Ђорђа Крстића. 
Мо гло се догодити да у исто време раде на два значајна пројекта, Предић 
у Смедереву, Крстић у Нишу. У полемици око нишке Смр и кнеза Лазара 
можда би се пронашли поводи за поглед и на неко Предићево спорно 
иконографско решење. На удару расправе његове иконе су се нашле у Бе-
че ју, само што је Крстић завршио свој иконостас у суседном Чуругу, чији 
је нацрт дао Михаило Валтровић, са Милутиновићем, аутором предлога 
за олтарску преграду у Смедереву, водећим поборником поштовања 
сред њо ве ков не традиције. Сликарски језик Предића и Крстића се ра-
зли ко вао. Један ђак бечке, други минхенске школе, нису на исти начин 
при ме њи ва ли постулате реализма. Али су се лично познавали. Предић 
га је много пута гледао како ради, не скривајући дивљење пред снагом 
израза. У време када су сликали у Смедереву, Нишу, Чуругу, Бечеју, више 
се ценила форма. Пошто је „дошао импресионизам“, Крстић је „стављен 
иза мене и тако ће остати увек“, написао је Предић 1939. године32. Без 
обзира што Предићеве скице за Смедерево нису прерасле у иконе на тој 
олтарској прегради, сведочанство су и његових сликарских могућности 
и разигране палете.
Чини се усиљеним даље тражење подударности између Предића и Кр-

сти ће вог путеводитељства. Назиру се оне и кроз заобилазнице у по лет-
ним годинама обнављања храмова после светског рата. Тако су Чуружани 
1930. године одлучивали да њихов храм добије и зидно сликарство. Пре-
го ва ра ло се са Михаилом Миловановићем и Бранком Поповићем, рат-
ним друговима и минхенским ђацима, као што је био Крстић. Попут 

30 В. М. Јовановић, Урош Пре ић, 269. Налазила се код Васе Радосављевића у 
Панчеву, а 1993. године је завештањем предата Народном музеју у Београду. 
Захвалност за податке дугујем колеги Петру Петровићу.

31 М. Савић, Два све а Ђорђа , Стражилово 34 (Нови Сад 1885), 1080–1084.
32 У. Предић, Ср ској Краљевској ака емији наука и уме нос и. Извеш ај о 

живо о ису сликара Ђорђа Крс ића, Годишњак   (Београд 1939), 
369–379. Н. Кусовац, Ђорђе Крс ић, Београд 2001, 35.
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Пре ди ћа, и Миловановић је имао за собом неостварени договор са Сме-
де рев ци ма, али и управо завршене обимне сликарске и вајарске радове 
у Младеновцу. Чурушки прота је ишао у Младеновац, цео сат остао у 
цркви, „иконостас пипао рукама јер је мислио да је имитација мермера, 
а потом разгледао целу цркву и био усхићен, рекавши да ово чудо није 
нигде видео“.33 Миловановић се препоручивао као први Шумадинац који 
је радио у Војводини, док је бачки епископ сумњичаво прихватао да један 
човек може бити и вајар и добар сликар, мада је Миловановић упо зо ра-
вао на славу Микеланђела. За њега „нема веће части него да де ко ри ше 
унутрашњост једног храма у коме се налази иконостас сликан руком 
Ђорђа Крстића, највећег нашег сликара“.34

Вајарска искуства демонстрирао је већ спомен-обележјима српским 
ратницима. Људски дирљиве и скулпторски упечатљиве су спомен-плоче 
на зидовима многобројних цркава. На њима низове имена изгинулих 
ослободилаца наткривају Миловановићеви рељефи са профилима под 
шајкачама или шлемовима, као и на споменику мајору Кос и То оровићу 
у Сребреници, уништеном у Другом светском рату. Не само димензијама, 
монументалношћу се издваја споменик Хаџи Мелен ију у манастиру 
Рачи код Бајине Баште. Потом је 1926. године израсла фигура ратника 
на тргу у Младеновцу. Истовремено док је Иван Мештровић довршавао 
С о ме ник захвалнос и Француској на београдском Калемегдану, Ми-
ло ва но вић је откривао своје ослушкивање одјека позне сецесије и акту-
ел ног ардекоа, остварујући симбиозу националног наслеђа и мо дер ног 
пла сти чког израза.35

Миловановићев боравак у Младеновцу обележен је и радом у цркви 
Ус пе ња Богородице, што је био његов најобимнији скулпторски и сли-
кар ски подухват, завршен августа 1929. године. Подробнији осврт на њега 
про ис ти че из чињенице да га је предузео у току неуспелих преговора са 
Сме де ре вом, где је црква Светог Георгија још увек била без иконостаса. 
Идеје су биле истоветне са оним какве је реализовао у Младеновцу. У 
мла де но ва чкој цркви су сажета претходећа искуства и са зидном сли-
ком на фасади храма манастира Раче и радовима у камену. Олтарска 
пре гра да, икона и зидно сликарство, представљали су схватања једног 
Gesamtkunstwerk-a, целовитог уметничког дела истог мајстора. Узори 

33 Ђ. Пилчевић, Ака емски сликар Михаило Миловановић, Ужице 1998, 114. 
М. Јовановић, Михаило Миловановић, Београд 2001, 61.

34 Ђ. Пилчевић, нав. ело, 114–115. М. Јовановић, нав. ело, 61.
35 Ђ. Пилчевић, нав. ело, 105–113. М. Јовановић, нав. ело, 59.
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Сл. 4 – М. Миловановић, Иконостас цркве Успења Богородице у Младеновцу,
фото: Станко Костић
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му нису били само у далеком бароку, већ су му погледи били упућени ка 
маузолеју Карађорђевића на Опленцу, који је управо добијао унутрашње 
уређење, додуше са другачијим финансијским могућностима и екипама 
стручњака, саветника, архитеката и мозаичара. По Миловановићевим 
замислима младеновачки иконостас је такође требало да буде урађен 
од мермера из мајдана на оближњем Венчацу. Тордираним стубовима је 
евоцирао барокну епоху, али су мотиви крста са оцилима на капителима 
водили према преплетној орнаментици националне средњовековне 
умет но сти, пре свега, према репертоару моравске епохе.
У сликарству икона Миловановић је такође уносио особености са вре-

ме них ликовних тенденција, ипак привржен натуралистичком је зи ку 
истрајног реализма. У незаобилазној наративности користио се де та љи-
ма из неких својих ранијих слика, као што није одустао ни од праксе да 
уно си ликове савременика, па и своје супруге и сина. За ослобађање од 
фак то гра фије и приближавање монументалном изразу добио је прилику 
при извођењу зидних слика. Белина мермерне олтарске преграде и пла-
ва основа зидова давали су водећи тон осликаној унутрашњости хра-
ма, а свежи пастелни звуци фигура и целих композиција нису ума њи-
ва ли упечатљивост и изражајност ликовног језика.36 У главној куполи 
до ми ни рао је приказ Бо а Оца. У кружном прстену испод калоте били 
су представљени учесници Христове Бесе е на Гори. На западном хор-
ском зиду поновио је из Раче познату алегоријску слику где, као свети 
Ге ор ги је, Краљ Алексан ар на коњу у ија аж ају, јашући над бојиштем 
пре кри ве ним лешевима изгинулих војника.37

О овом зидном сликарству се говори у прошлом времену с обзиром да 
је уместо могућег санирања насталих оштећења одлучено 1989. године 
да се изведе ново, у духу евокација средњовековних фресака. Шездесетак 
година раније Младеновчани и Миловановић, канда у време то ле ран-
тни је климе, са више мере су одмеравали како да споје традиционалне 
идеје и модерну технику, како су то чинили крајем  века пионири та-
квих схватања Крстић и Валтровић. На таквом неоствареном путу били 
су у исто време Смедеревци са Предићем и Милутиновићем, предлозима 
Михаила Миловановића у  веку. Измицало је пажњи оно што је о Ми-
ло ва но ви ће вом ангажовању већ било познато. У осврту на вредности 
нове цркве у Смедереву38, нису споменути публиковани цитати из ње го-

36 Г. Лазић, Михаило Миловановић, Ужички зборник 22 (Ужице 1993), 209–228.
37 Ђ. Пилчевић, нав. ело, 110–112. М. Јовановић, нав. ело, 60–61.
38 М. Јовановић, Је ан рило  ознавања вре нос и нове цркве у Сме ереву, 63–70.
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вог писма смедеревском протојереју Филипу Благојевићу39. „Са особитим 
поштовањем Михаило Миловановић, академски сликар и вајар“ обратио 
му се из Младеновца 8. октобра 1928. године.
Мада је Миловановић у писму јасно и отворено предочио своја ста-

но ви шта и предлоге, није узалудан покушај да се понешто издвоји и на-
гла си. Позвао се он на то да му најновији рад у цркви у Младеновцу даје 
за право да се нада повољном одговору. Потписавши се као академски 
сли кар и вајар, истакао је да је више од једне деценије радио по великим 
европ ским центрима. Претходило је школовање у Минхену. Талас мо-
дер но усмерених српских и јужнословенских сликара који су хрлили у 
мин хен ску школу Словенца Антона Ажбеа као да је пригушио чињеницу 
да је и Миловановић по доласку у Минхен најпре био управо Ажбеов 
пи то мац. Запоставља се и податак да су немачки музеји први у свету 
изло жили француске импресионисте, да водећи српски импресиониста 
Коста Миличевић никад није био у Паризу, него је то постао у Минхену40. 
Мин хен ски импресионизам је каснио у односу на париски, али је Ажбе, 
поред учења у класама школе и копирања у Пинакотеци, захтевао и сли-
ка ње по природи. Све се то одразило на Миловановићево формирање, 
по го то во на крилима Ажбеових подстицаја индивидуалности младих 
умет ни ка. Ажбеова смрт учинила је да Миловановић пређе 1905. године 
на студије на Академију, оставши у Минхену до 1912. године. Уследили 
су боравци у Прагу и Светски рат. Пут вајарској и сликарској каријери 
потом је био отворен.
Без стављања на проверу, стоји Миловановићева тврдња да је „за сад код 

нас само он који ради и камен и дрво и иконе и живопис на зидовима“. И 
то сам, тако да је у могућности да цео многоструки и компликовани посао 
у цркви изведе са „једном режијом“, док би свако други морао да води 
рачуна са два или три лица, што доноси и умањење цене. Миловановић 
је приложио пројекат, без противљења да буде преиначен. Иконостас би 
израдио од белог мермера, иконе на платну масним бојама – уметнички 
и најсавесније. Свакако у договору са наручиоцима, посебно са протом 
Благојевићем, предложио је тематику и иконографска решења сликаних 
представа, достојних смедеревске цркве, „једне од највећих у предратној 
Србији“. Поред иконостаса осликао би зидне површине, цео поткуполни 
простор, затим „композиције и портрете“ за сцене из Старог и Новог 

39 М. Јовановић, Михаило Миловановић, 62.
40 К. Амброзић, На еж а Пе ровић, Београд 1978, 37. М. Јовановић, Почеци 

ср ско  им ресионизма, Зборник Народног музеја 15, 2 (Београд 1994), 158.
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завета, али и детаље из живота Светог Саве и других православних и 
српских светитеља, а све „окићено и преплетено оригиналним српско-
-византијским орнаментима“. Рад би потрајао три до четири године, на 
крају прихваћен или одбијен од стручне комисије41.
Било је то 1928. године, а смедеревска црква се нашла пред убрзаним 

променама мишљења, понуда, планова, конкурса за довршавање мо би-
ли јара. Без обзира на сјај опленачког мермера и мозаика, Сме де рев ци су 
се још увек колебали да ли да потпуно одбаце традицију дрво рез ба ре них 
иконостоса, каква је, ма колико скромне израде, била и прва ол тар ска 

41 О томе в.: М. Јовановић, Михаило Миловановић.

Сл. 5 – Писмо Михаила Миловановића смедеревском проти Филипу Благојевићу, 
породична заоставштина М. Миловановића
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преграда њихове нове цркве. Управо 1928. у Карађорђевој цркви у То-
по ли иконостас је израдио један од последњих мијачких дрворезбара, 
ко па ни чара42. Из поузданије изворно македонске језичке редакције са-
зна је се да је то Нестор Мирчев Алексиевски, вештини обликовања др-
ве та обучаван код деде и у Паризу (1911–1913), са властитим резбарским 
атељеом у Скопљу од 1919. године43. Према новинској вести, као Нестор 
Алексијевић запутио се крајем 1933. године из Београда у Смедерево 
да црквеном одбору храма Светог Георгија поднесе свој пројекат ико-
но ста са44, „прозрачног и где-год у пуном дуборезу“45. „Љубитељи скул-

42 М. Јовановић, О ленац, Топола 1989, 19.
43 Ликовна енцикло е ија Ју ославије 1, За ре  1984.
44 Вардар (Скопље 16.  1933).
45 Р. Милошевић, нав. дело, 107.
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пту ре у дрвету би се радовали“, писале су новине46; али не само због 
Опленца, брже израде и мањих трошкова, коначно опредељење било је 
за олтарску преграду од камена. Унутрашње уређење храма преузели су 
Руси Андреј Папков и Андреј Васиљевич Биценко. Постала је то прилика 
и за уметнички повратак Уроша Предића у Смедерево после више од 
четрдесет година. Наиме, учествовање у комисији за праћење радова 
прихватили су архитекта Александар Дероко за иконостас и Предић 
за зидно сликарство. Штавише, јуна 1935. године дат је предлог да се 
иконостас директно повери Предићу, или да он руководи извођењем 
зидног сликарства и да прегледа припремљене картоне. Био је то заправо 
изве штај архитекте Пере Поповића, под утиском „дивног излагања“ сли-
кар ског доајена Уроша Предића. Између осталог, Предић се оградио у 
односу на српско-византијске фреске, пошто их није проучавао, начелно 
се залажући да слике не буду копије, него оригиналне и добре, на темељу 
пра во слав ног модернизованог српско-византијског стила, особито у 
по гле ду анатомије и перспективе, што би се слагало са архитектуром 
цркве47. Изузетно рационалног призвука била је Предићева препорука 
да се смање површине живописа, „да црква не буде, по византијском 
начину немирна и претрпана, добило би се много на квалитету, лепоти 
и јевтиноћи“. За илустративну потврду оваквих становишта Поповић је 
приложио унутрашњи изглед Кијевског сабора48.
Искусни Предић и Поповић су осматрали и наизглед најмање ситнице. 

До го ди ло се, на пример, да су царске двери биле израђене од ливене 
брон зе, али су убрзо пале, пошто шарке нису могле издржати терет. По-
са ве то ва ли су да се вратнице поново ураде, али од храстовине на коју 
би се „утврдила“ орнаментална бронза. Знатно је важнији суд Предића 
после завршеног Биценковог осликавања. У писму Црквеној општини 
1. јануара 1937. године Предић је изнео своје вишезначне фор му ла ци-
је. Почео их је утиском да је унутрашњост храма врло пријатна, мирна 
и хар мо ни чна, ненаружена ни иконостасом од белог мермера. У њој 
влада нека мистична полутама, захваљујући и томе што су доњи прозори 
зазидани и тако, поред ублаженог осветљења, добијена пространа поља 
за зидне слике. Иако разнобојна, орнаментика је потврдила сликара од 

46 Вардар. М. Јовановић, Скул ура рворез арених иконос аса, Зборник Музеја 
примењене уметности 3 (Београд 2007), 7–13.

47 Р. Милошевић, нав. ело, 128, 130, 131. О овоме и В. Мркић, Архивска рађа о ра у 
Ан реје Биценка на живо исању храма Св.Ђорђа у Сме ереву, Гласник  31 
(Београд 2007), 204–207.

48 Р. Милошевић, нав. ело, 130–131.
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укуса, који је добро проучио српско-византијску орнаментику, не да је 
ђачки копира, него да је у том духу оригинално ствара. Предић је потом 
истакао фигуралне композиције као јасно изражене призоре уопштеним 
на чи ном према захтевима данашњег схватања зидног сликарства. По-
твр ђу јући своју духовну свежину и обавештеност о савременим појавама 
у уметности, сагласан је са тим, „како се данас мисли и доказује“, да треба 

„наглашавати дводимензионалност, без пластичног сенчења, без ciaro-
scuro, уз ненаметљиву примену перспективе, тек колико је потребно 
да би се групе и поједине фигуре боље издвајале. Биценко је радио „из 
главе“, без живих модела, како се радило у ренесанси. Али, први за хте-
ви данашњих послодаваца су да се послови заврше брзо и јевтино. А 
Биценко, по Предићу, под таквим условима достигао је максимум49.
Нехотице, писао је Предић у извештају, наметнуло му се упоређење 

са Краљевским маузолејом на Опленцу. „У том малом, али господском, 
сјајном храму, као да треште са богатих мозаика свечане фанфаре песме 
Давидове. […] Док са високих сводова и широких зидова Смедеревског 
храма тихо бруји молитва ‘мир међу људима на земљи’“50. Пратио је Пре-
дић наглашени успон традиционализма, опседнутост српско-ви зан тиј-
ским стилом и трагањем за националним уметничким изразом. Од-
сли ка ва ло се то управо на довршавању Опленца, на конкурсу и почетку 
градње храма Светог Саве на Врачару, у потврђеној афирмацији мостова 
између традиције и модерног времена у Панчеву Миловановићевог 
умет ни чког са дру га, Живорада Настасијевића. Надомак Опленца, Пан-
чева и Бео гра да, у Младеновцу и понудама за Смедерево, и Михаило 
Ми ло ва но вић је откривао своју обавештеност и спремност на властите 
одго во ре и доприносе. Дао их је у Младеновцу кроз спој аутохтоне фол-
клор не ком по ненте и модерну ардекоовску стилизацију. Штета је што 
су не ус пе ли преговори са Чуругом и Смедеревом запречили овај смер 
ње го вих могућности и амбиција.
Мало је недостајало да још увек крепки и радни седамдесетогодишњак 

Урош Предић прионе на посао у Смедереву. Са много уважавања, било му 
је омогућено да надгледа, предлаже и саветује друге. И из данашњег угла 
гледано, признање припада и Смедеревцима, јер су умели да за помоћ 
одабирају драгоцене стурчњаке. Архитекта Ђурђе Бошковић је требало 
да дође у случају Предићеве спречености, он са универзитетском доцен-
туром, Пера Поповић са професуром и чланством у Академији наука. У 

49 Р. Милошевић, нав. ело, 244–245.
50 Р. Милошевић, нав. ело, 245.
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Предићу нису тражени педагог и научник, него је виђен сликар високог 
угледа и великог искуства. Показало се да је његово присуство зрачило 
трезвеношћу и разложношћу, посебно у прихватању оног што су пру-
жили, од многих других па и од Пере Поповића потцењивани, озбиљно 
школовани и творачки расположени руски уметници Папков и Биценко.
Смедеревци не морају жалити што нису изведени пројекти Предића 

и Миловановића. Олтарска преграда са иконама Предића свакако би 
страдала под гранатама у Првом светском рату, мада би можда због Ми-
лу ти но ви ће ве темељније конструкције и боље Предићеве те хно ло ги је 
преостало довољно трагова за рестурацију. Привлачност блиставе уну-
тра шњо сти Опленца свакако би инспиративно оправдао Ми ло ва но вић. 
Завршној репрезентативној свечаности целине смедеревског храма до-
принели су коначно Папков и Биценко. У архитектонском опну првог, 
још двојица Андреја, каменом и сликама, озарили су молитвени про-
стор. Разумевање Биценковог сликања следило је тек пошто су почели 
да га спирају таласи квазисредњовековних преслика. Папков је још на 
конкурсу за храм Светог Саве у Београду откривао своје визионарско 
пројектовање. Забораву се не препушта ни оно што су Смедереву при-
нели неоствареним идејама Предић и Миловановић.

Белешка о aутору:
Др Миодраг Јовановић, историчар уметности
професор Филозофског факултета у Београду у пензији
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