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ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГОВИН 
(1884-1928) 

Име Павла Паје ПредраrовиЋа налази- Павле Паја ПредраrовиЋ је роl;ен 10. 
МО КОД неколико аутора, најчешhе 'Као марта 1884. године у Србобрану (Сент То
успут.ну ЛИЧНО ст, када пишу о сликарима _ машу).l Његови родитељи - Милан Пре

које историја умеТ1НОСТИ већ добро позна- драговиЋ, родом из Бечејз, и мајка Неран

је ИЛИ када расправљају о појавама у сли- !:ја (рођена Страхињиfi), имали су деветоро 
карству Србије друге и треће деценије деце ОД к'ојих је шесторо доживела зреле 

двадесетог века. године: Павле, Даринка, Јулијана, Перси-

Најчешliе -смо јна 'Име Павла Предраго- да, Босиљка и Милица. Када је Павле и
вића наилазили у расправама др Ста,нислз- мао IнеШТQ више ОД годину дана породица 

ва Живковиhа, па је то !На неки начин и се :преселила у Београд. 
инспирис·ало аутора овог рада да се заин

тересује за дело мало познатог сликара. 

Највеhи број слика Павла Предрагови

ћа сачувано је у УМe'l1ничкој колекцији 
његовог сестриfiа Синише Лазаревиhа из 

Београда, уметникових сестара и пријате

ља. Данас се пред нама налази око осам

десет Предраговиhевих слика од којих су 

само неке потписане . Како је веfiина сли
ка сачувана код рођака и пријатеља нема 

дилеме о ауторству непотписаних слика. 

Прикупљене 'слике нашле су се пред јав
НОШћУ гпрви пут 1975. године на изложби 
r.риређеној у Галерији "ДУШАН ВЛА
ЈИЋ" у Окадарлији . Тада !Изложене слике, 

као и многе друге 'виђене у приватним по

седима, наметнулесу 'потребу да се о лич

ности и делу Павла Предраговиhа сазна 

нешто Iвише, да се и аутор и дело отму од 

заборава. Из те потребе и жеље на-стао је 

свај рад. 

14 

Основну школу И четири разреда гим

назије2 завршио је у Београду. Интересова

ње за сликарство показао је још у време 

,IfOK је с родитељима и сестрама живео на 

Дорhолу, у КниhаНИоНовој улици. Павлове 

сестре се сећају да је млади сликар, још 

почетник, уобичавао да са .крова куће сли

н.а пејзаж, али је често одлазио и на Ду

нав да тама, у тИIlIИНИ, сљика реку. 

О сликарс.ком образовању Павла Пре-

драговиhа немамо поузданих податarка. Ње

гове сестре тврде да је око 1907. године по

хађао 'Уметничко-занатску школу у Бео

граду и да су му .професори били Бета и 

Риста Вукановиh, Марко Мурат и Ћока 

Ј овановиh.3 

Највероватније да је ова тврдња Пре

драговиhевих сестара тачна . Наиме, 23. 
септембра 1910. године група ђака 'Која је 

напустила 'Уметничко-занатеку школу, -пи-
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ше СУ'npу:жницима ВЈ11каНОВИЋ и моли да 

предузму 'све ШТО је у њиховој МОЋИ како 
би под њиховом управом, што пре, отпо-че

ла да ради нова сликарска школа.4 

Пре писма Бети и Ристи ВукаНОВИЋУ, 
потписници писма 17. септембра 1910. го

llине предали су резолуцију школској у

прави захтевајуhи да Бета и Риста буду 

враhени У школу, наПОМИЊУЋИ, да ОНИ не
ће долазити на -час ове док њихов захтев 

не буде IИспуњен. 

У "Штампи", 22. септембра 1940. објав

љен је чланак о сукобу у Уметни-чкој ШКО
ли \и У њему се каже: "Ту резолуцију пот

писали су осим старих И -четири тек упи

сана ђака и неколике аматерке, које нису 
ни уписане у школу" . 

Први је с'Вој потпис на писмо Бети и 

Рис'I1И ставио Ко'ста Миличевић, старији 

ученик Школе, а за њим следе остали пот

писи. ПредраГОВИЋ се потписао -четврти. 

Ако су писмо ,потписивали по годинама 

студија, од ученика старијих ,одељења до 

почетника , онда је и година 1907/1908, коју 
помињу Предраговићеве сестре, могућа го

дина његовог запо-чињања студија у Умет

ничко-занатској ШКОЛИ. 

и.пак, писаних доказа да је Предраго

Биh, чак ни касније, завршио ову шк.олу, 

засад, нема. 

Породица Предраговиh, од тренутка до

сељења у Београд па до Павлове 'смрти, 

неколико пута је мењала стан, па и крај 

Београда у коме ће живети. Предраговиhи 

чајпре живе на Дорhолу, у Книhаниновој 

УЛИЦИ, а затим се селе на Савинац и живе 

у улицама: Баба-Вишњиној (угао Баба-Ви

шњине и Ко-че Капетана) и НевеDИњској. У 

КУЋИ, у Невесињској улици, породица Пре

драговиh живела је пуних 25 година и у 

овој куhи умрли ·су Милан Предраг·овиh 

(отац) и Павле Предраговић. 

У дом ПредраГОВИЋа, још на Дорhолу, 

долазили су Павлови дру:юви, чему се ни

је противио Павлов .отац, који је у то вре

ме радио у Београду као -чиновник у Ен

глеском осигуравајуhем: друштву. Нај-че

шhе су дам Предраговића, на Дорhолу, 

као и касније на Савинцу, посеhивали: 

Живорад Настасијевиh, Милош Голубовић, 

Коста Мили-чевић, Васа Поморишац, Жи

војин Лукиh и његова сестра Мара Лукиh 

(Јелесић), као и многи други.б 
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Како је Павле ПредраГОВИЋ најлепше 

године, у Београду, провео у родитељском 

дому у Невесињској улици, то ће бити за
нимљиво да о атмосфери 'у овом дому са

знамо нешто више од оних који су тај дом 

посеhивали. 

Била је то дворишна зграда: 6 соба и 
кухиња с великом баштом и летњом tКухи

њом у дворишту. У дворишту је било мно-

, / 

Павле Паја Предраzовu1i (аутоnортрет) 

Pavle Раја Predragovic - Seljportrait 

го зеленила и цвећа. "у том амбијенту жи

вела је породица Предраговић, родитељи и 

деца, хар.монично и у љубави. Кућа је 

увек била пуна гостију. Павле је сви~ао 

RИОЛИНУ или мандолину а 'сестре, изузетно 

обдарене, певале су старе градске песм:е, 

)''1ађарске и руске романсе ... Павлу ·се -че
сто придруживао и Живојин Лукиh С вио-



лином и ти тренуци музицирања у дуету 

били су доживљај који се памти. У овом 
дому живело се 'с lМузиком И књигом. 

Павле ПредраговиЋ био је свестрано об

дарен и волео је много штошта да уради 

сам. Поред осталог, бавио се и фотографи

јом. Сам је 'онимао, развијао плоче и ра

дио фотографије. Од израде фотографија 

Павле је ОСЂВаривао и мањи приход Iкоји 

није био безначајан за породицу Предраго
виh 'са више одрасле деце. Поред фотогра
фије, бавио се Павле и израдом музичких 

инструмената. Сачуване су скице по ко

јима је израђива'о виолине и друге !Инстру

менте. 

Павле Предраговиh је, по сеЋању Ду
шице Ј овановиh, његове ближе рођаке, сли

као и ,славске иконе од -којих 'су мrнoгe 

продате у Војводини. 

Занимљиво је да забележимо шта о 

Павлу мисли личност која за љега није ве

зана родбинСгКИ, па можемо да претпоста

Р;ИМQ да је и објективнија. Милица ВојIИНО

uиh,1 професор књижевности из Београда, 

друговала је у младости са Павлом Пре

драговиhем. У близини куће родитеља Ми
.лице Војиновиh, у Дубљанској улици, ста

новали су Живојин и Мара Лукиh с ро

дитељима. Лукиhева кућа, као, уосталом, 

и куће породице ВојИНОВИh, у Хаџи-Ме

Ј!ентијевој, и ПредРаговиfi, у Невесињској 

улици, биле су место где су се млади у

метници !Најрадије састајали. 

Милица ВојиновиЋ тврди да Павле ни

Је припадао кафанском, боемском, свету. 

"Он је волео песму, музику, нарочито lВио

ЈШНУ на х,ојој је изврсно свирао, али на 

седељкама, 'са младима и друговима по 

уметности коју је волео, у приватним до

мовима на Дорh-олу, Савинцу, Неимару ... " 

Ово мишљење Милице ВОјиновиfi о 

Павлу Предраговиhу не поклапа се у пот

пуности са м.ишљењима која је др С. ЖИВ

кО'Виh добијао о Павлу од његових друго

ва и познаНИiка, 'сликара, који га ·више при

казују у боемском светлу. Разлика је само 
ПРИIВидна. Настасијевићи (браћа), Голубо

виfi и дру:nи радије ,се .сећају Предраговиhа 

из њему и њима лепих и безбрижних да

на, младости и предратних година. Милица 

ВојИiновиh упознала је Павла после рата. 

Био је то већ човек 'с тешким бременом на 

плећ:има. 
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Милица Војиновиfi, истичуfiи Предраго

виhево живо интересовање за сликарство, 

не пропушта да укаже 'и ,на његово инте

ресовање за 'Више области примењених у

~lетности. Она се 'сећа стакленог броша и 

каиша за хаљину које јој је направио и 

исликао Павле. Милица је инспирисала 

Павла Предраrовиhа да наслика 'више ње

них портрета. Имамо утисак да иа мно-

Портрет П. Предраzовunа, рад Васе По.м.орu
шца 

Portrait ој Р. Predragovic made Ьу Vasa Ро
morisac 

тим, данас ,сачуванИ1VI, сликама и цртежи

ма, у композицијама, препознајемо лик ле

пе уметникове познанице. 

Павле Предраговиh, Живорад Настаси

јевиh, Милош Голубовиh и Живојин Лу

:киh другу ју од .својих младих дана, од 
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времена када откривају прве тајне и прва 

знања о у.м:етности којој ће посветити цео 

свој живот. Ови су они рођени пред крај 
прошлог столећа, а . разлика у годинама 
У.змеђу најстаријег - Предраговиnа и нај

млађег - Настасијевића не прелази ни пу

них десет година . Тачније речено, Предра

говиh је рођен 1884. године, затим Голубо
ви!; 1888, Луки!; 1890. и Настасијевиh 1893. 
године. Ова разлика у годинама у.казује на 

то да се као ученици Уметничка-занатске 

школе у Београду нису могли срести у 

слабо се осврће на радове оних, који се 

тек јављају па ма Ka~Be вредности те из
ложене ствари биле, а наш уметнички под

младак с дана на дан све више и више 

искаче !На површину јавности. Тако и сада 

у излогу радње Петровић и Беловић ви

ДИI\Ю изложену слику њ. В . Краља . Сли-ка 

је чист профил главе са нешто мало по

прсја и природне је величине. Потпис је 

сликара Предраговића. Овако непознатом 

и неискусном сликару - знамо да му није 

!lюгуће било доћи до тога уважења , да ову 

Породица Милана Предраzовuliа 

Тће lатНу 01 МНаn Predragovic 

Павле Предраzови1i 

Pavle Predragovic 

школи. Предраговић и Голубовић похађа

ли су је нешто раније, а Лукиh. и Наста

сијеВ'ић ,крајем друге половине прве деце

није двадесетог века . Но, то није сметало 

да млади сликари другу ју, пра'Ве зајед,нич

ке ilIЛЗIНове и заједнички сликају , најчешhе 

у пленеру . 

ПредраГОВИЋ , већ 1908. године, покуша
вс;!. да -скрене пажњу ликовне јавности у 

f'еограду .на своје дело . ВЕЧЕРЊЕ НОВО

СТИ, исте године,8 доносе следеhу белешку: 

ИЗЛОЖЕНА СЛИКА - Наша штампа 
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слику ради по природи већ наравно она је 

студија по врло јасној фотографијм, но 

ипак ова слика <својом верношћу и ориги

налним цртама не уступа ни најмање сли

кама њ. В. Краља, које су досада по при

роди рађене, ма да је излагач сасвим млад 

па још ·самоу.к, колико сам то могао раза

брати. Сваки, чак и најмањи детаљ, тачно 

је изведен, отуда се види, да је сликар 

морао бити врло стрпљив. Особито му ј е 

техника лепа, не само што је слика до

стојна похвале, већ и сам оквир слике са-



држи у себи доста значења, тим пре, што 

је украшен народ;ним мотивима орнамен

тике а затим грбовим:а свих српских зе

маља. МОГУће да је овај рад и на продају, 

а наравно за СКРОА1!НУ награду, стога скре

nемо пажњу љубитељима салоњских укра

са да се распитају". Белешка није потпи

сана пуним именом и презименом већ псеу

ДОНИЫОМ : "PO~TA SCULPТORES". 

Тешко да бисмо могли рећи ,ко се крије 

У..за о'вог лсеудонима, вероватно колега у

метник, што у овом тренутку није најбит-

ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРЛГОВИЋ 

постиже "верност" с ликом портретисаног 
Краља Петра 1 Карађорђевиhа. 

Ако је 'Портрет сликан исте године ка
да је и излаган, Предраговиfi је тада имао 

непуних 25 година и претпоставка писца 
белешке - да је сликар млад и самоук -
углавном је тачна. Мислимо да се између 

редова може прочитати да аутор белешке, 

у ствари, познаје Предраговиfiа. 

Писац белешке указује нам lНa још је

,.'Јан податак с којим ћемо се срести поново 

у овом раду, а то је Предраговиhева на-

u Мuлош ГолуБО8u1i 

аnd Milos Gotubovic 

Предра'lовu1i са сестрама u В. Војновипем. 

Predragovic with his sisteтs and V. Vojnovic 

није. За нас је информација важна, јер ј е 
једина о Предраговиhевом делу нама да

нас позната . Из ове информације сазнаје

мо да се Предраговић већ 1908. године 
представља београдској ликовној јавности 

излажући ОВОју СЈ]ИКУ У излогу радње у 

lieHTpy Београда, у Кнез Михајловој ули
ци,9 што је био чест случај у то ·време и 

касније, а нарочито у излозима књижара. 

Писац белешке налази пуно лепих речи 

за поменути портрет и истиче сликарев 

реалистички приступ којим Предраговиh 

вика да неке своје радове сам опрема у 

С'војеручно резбарене рамове. Данас не 

;\намо шта је са овом сликом и да ли је са

чувана. 

Када је 1909. године Голубовиh IКpeHYO 
за Русију, а само неколико дана после 

њега и Лукиh, У Београду је остао Пре

драговиh, иако је са обојицом маштао о од

ласку у Москву. На жалост, Павлов отац 

пије се сложио са синовљевом жељом да 

у Русији настави студије сликарства те се 
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трупа путника за ~OCKBY разбила и сма

њила.1О 

ДОК 'СУ Голубовић и Лукић студирали у 
1V!оскви, Предраговић -слика и ради у Бео
граду. По сећању сестре, Павле ј е -између 
1910. године и одласка у рат држао атеље 
у Београду, у кући Јеле ЗекаВ'ице, у Улици 
Томата Ј ежа.ll Ово је, у ствари, атеље 
Голубовиhа !Који је он напустио пред од

JIазаlК у Моск-ву. По одласку у рат, у овом 

атељеу остало је много Предраговићевих 
слика насталих у ранијем: и овом периоду. 

Слике -из овог атељеа су нестале или су 

уништене.12 

Како се имена Павлових сестара све 

чешће ·спомињу у овом покушај у рекон
струкциј е биографије Павла Предрагови

па, споменимо -и то да су се и сестре, уз 

Павла, дружиле -с његовим друговима. Оне 
су :и 'I10зирале Павлу и његовим другови

ма, рецимо Милошу Голубовићу и Живо
јину Лукиhу . Најлепша од сестара била је 
Јулијана, ла је она, изгледа, и највише 
позирала. Коста МиличеВИЋ, у овом ате

љеу на Топчидерском брду, сликао је пор

трет ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ и баш Јулијана 
Предраговиh позирала му је за лик ове 
историЈске личности. Слика је, :на жалост, 

изгубљена.13 

Павле, његове сестре -и бројни друго
ви14 излазили су, све до рата, суботом и 

недељом у т.олчидер, на излет. До Топчи
дера се ишло лешке, преко Топчидерског 

брда. Никада то нису били, бар за Павла и 
његове другове ,сликаре, излети !На !Кој е се 

ишл·о само због разоноде, већ и прилика 

да се слика у природи. 

По -неким сећањима, што није било мо
гуће проверити ни УТВРДИТИ Павле је не
сосредно пред рат предавао цртање, крат

ко време, у Уметничко-занатској школи у 

Београду.15 Из овог периода сачуван је и

зузетно велики број Павлових цртежа, чак 

студија оловком, што указуј е на његово 

изузетно интересовање за цртеж. Да ли је 
разлог томе његово ангажовање у поме

нутој школи, теШКQ је реhи. 

У то време, непосредно пред рат, сре

ћемо ПредраГОЋиhево име, ПРВИ и послед

њи пут за живота, у каталогу једне умет

ничке изложбе. Овај податак ј е значајан 

и: због тога што његово име налазимо у ка

талогу једне велике ликовне манифеста-
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ције - Каталогу IV ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
УМЕТНИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ У БЕОГРАДУ, 

одржане 1912. године. У "ОДЕЉЕЊУ ПРИ
ЈАВЉЕНИХ УМЕТНИКА СЛИКАР

СТВО" са Н . Бешевићем, К. Јосиповиhем, 

)К. Настасијевиhем, Н. Цветковиhем и дру

гима излаже и Предраговиh слику ГРОБ

ЉЕ (кат. бр. 5). 
Када су се Голубовиh IИ Лукиh, после 

1913. године, вратили у Београд, пријатељ
ство се, опет, наставило. Голубовиh и Лу

киh. су с великим одушевљењем причали, 

дуго, о Русиј и, о школовању у Мос~ви и 

уметности у овој словенској земљи, али и 

о политичкm.'I збивањима према којима 

(.ни, као млади ЉУДИ, нису могли да буду 

равнодушни. 16 Своја, тадашња, младалач

ка расположења и дух словенства, љубав 

према ру-ском човеку, демонстрирали су 

Голубовиh, Лукић и ПредраГОilиh и ,на тај 

начин што пред одлазак у рат ,носе pYC~Ke 

рубашке уместо уобичајених к·ошуља. Из 

овог периода сачуване су нам две фото

графије. На једној су Предраговић и Го
лубовиh, загрљенм, у рубашкама, а на 

другој само Предраговиh, такође у руба

шки.17 

Први оветски рат прекинуо је за из

весно време IIредраговиhеву сликарсжу 

ак'DИВНОСТ. Ништа боље нису прошли ни 

његови другови. Ратна срећа свакоме од 

њих била је на неки 1Начин нз,клоњена, 

мање или више, тек из рата су се сва че

творица .вратила живи. 

Напоменимо да Предраговиh није ишао 

у балкански рат јер ј е, будуhи да је ро

ђен у Србобрану, имао аустроугарСI<Ю др

жављанство кОјег се одрекао пред пр-ви 

светски ратЈ8 

у први светски рат Предраговиh одла

зи на самом почетку сукоба. Из једи,нице 

са фронта јавља се редовно разгледН'ица

ма IИ писмима на којима је, често, цртао 

нејзаже из .непосредне 'Околине у којој је 

боравио са својим друговима и сапатници

ма. Ове цртеже на писмима и дописни

цама породица је донедавно чувала. 

Крајем 1914. године, децембра месеца, 

Предраговиh 'се разболео од трбушног ти

фуса, а и ноге су му биле промрзле, ла 

га из јединице привремено отпуштају, од

носно шаљу на куhни опоравак. Пред са

мо Павлово оздрављење разболео се ОД 

пегавца његов отац. БОЛ'овао је свега се-



дам дана и умро - 2. јануара 1915. годи
не. По очевој смрти Павле се вратио на 

фронт. 

Сачувана је једна допионица .коју је 

Павле писао 21. II 1915. године на поло

ж::tју.19 Из карте lВидимо да је Предраго

виh. на фронту и сликао. Једну од слика 

насталих на фронту послао је својима у 

Београд. То је сачувatНи пејзаж ВЕЛИКИ 

И МАЛИ МЕДВЕДНИК (кат. бр. 6). У гор
њем десном углу Предраговиh ј е записао: 

, .ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕДНИК", а у 
доњем десном углу је потпис (Предраго

виh.). На задњој страни је запис: "Велики 

и мали Медведник , са положаја ЈОВАЊА, 

3атишје 1915."20 

Током године Предраговиh.у се изнена

да губи траг. До породице је стигао глас 

дС'. је рањен, али се о његовој судбини !НИ
шта више није чуло све \до дана када су 

га Аустријанци као заробљеника провели 

кроз Београд и том приликом га видео не

ки дечак к'оји је о томе обавестио ПОРОД}1-

цу. Недуго после тога Павле се јавио из 

заробљеништва. Тада је породица и сазна

ла .све детаље о рањавању и О томе .како 

Је доспео у заробљеништво. Наиме, Павле 

ЈС: био рањен негде на бојишту ,код Ваље
ва и као тешки рањеник (са гелерам у 

грудима) заробљен и одведен у болницу у 

Аранђеловац. После опоравка у болници, 

пребачен је у заробљенички логор - Ашах, 

у Ау,стрији. 

Павле је и у логору ,сликао, углавном, 

портрете. По повратку, лричао је сестрама 

да је у логору насликао многе портрете 

евојих другова, али и особља логора -
Аустријанце. Као противуслугу за портре

те 'Које ј е СЈП1као, Павле је од логорског 

особља, аустријских војника, добијао хра

ну преко редовног следовања. Сликањем 

зарађена храна била је драгоцена у логору 

како умеl1НИКУ, тако и његовим .друговима . 

Павле је причао да 'су га Аустријанци јед

ном приликом, и то без пратње, пустили 

до Линца ~a rнабави 'боје и сликарски ма

теријал. 

У Ашаху ПредраГОЋић није био једини 
српски и београдски умеТlНИК. У исто вре

ме тамо је заробљеник и Никола Џанга 

(1892- 1960), осам година млађи од Предра

говиh.а, сликар - ученик Уметничко-за

натске школе у Београду.21 

ПАВЛЕ ПАЈ А ПРЕДР АГОВИЋ 

Предраговић је 1Пве својих другова-сли

хара, (Лукиh.а, Голубовића) отишао у рат, 

али се међу првима и вратио. Остали: Го

лубовић, Лукић И Настасијевић долазе из 

рата, односно света, тек после 1921-1922. 
године. 

После очеве смрти породица Предраго

вић запала је у озбиљне финансијске те

шкоhе. Питање 'Очеве пензије по Павло
РОМ повратку из рата још није било регу

лисано па је Он био принуђен да ,се од

:мах запосли као службеник у Миниcrар

ству правосуђа . На овом послу уметник 

се задржао крат,ко време.22 

Болестан и изнурен вратио се штафе

лају. 

Период од 1919. до 1928. године је вре
МЕ: .интензивног и умет-нички зрелог C'I'Ba

ралаштва, али С"IlваралаШ'f1Ва које не лрате 

безбрижност и радост стварања каракте

ристичне за предратне године када је са 

Голубовиhем и други,\wа излазио на Таш

мајдан или у Топчидер да слика у пленеру. 

Борба за најелементарније животне по

требе води Предраговиhа ОД посла до по

сла. Радеh.и са Шикопаријом и Арамба

шиh.ем на реализацији Арамбашиh.евих де
коративних скулптура за зграду Мини

старства шум а и руда Павле је погоршао 

своје здравствено стање. Умро је 17. авгу
ста 1928. године23 у Београду и сахрањен 
на Новом гробљу .24 

УМЕтничка ДЕЛО 

Сликарску заоставштину Павла Пре

драговиhа чини -око педесет цртежа, од 

скица до студија оловком или 'Кредом, и 

око 80 слика, претеЖIНО рађених уљем на 
1 :латну, картону и дасци. Предраговиh ра

ди, углавном, мали фор:м::ат, а изузетак су 
две-три слике из периода сецесионистич

КИХ тражења овог уметника. 

Покушај анализе сликарске заостав

штине Павла Предраговића учинићемо та

и,о што ћемо посебно говорити о цртежу, 

са изузет.ком неколико крокија и студија 

у стилу сецесије које ћемо прикључити 

сещесионистичким сликама овог аутора. 

С'ликарско дело, које најчешhе не носи да
тум сликања, поделили смо по приступу 

на ране портрете и пленеристичке пејзаже, 

сецесионизам и импресионизам. 
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Цртежu 

Павле Предраговиh је ретко потписи

вао своје слике, још ређе је на њима за

писивао годину 'сликања. "у целокупном 

сачуваном сликарском делу једва да је 

потписано неколико цртежа и две-три сли

ке. То отеЖаЋа праhење његових сликар

ских интересовања и сликарског раз'воја. 

Неколико потписаних и годином сликања 

обележених слика, познавање детаља 'Из 

његовог живота и биографија људи, умет

ника, с којима се Предраговиh дружио и 

који су на његов сликарски развој утица

ли, служе нам као одреднице у његовом 

сљикарском стварању. "Упоредним поступ

ком учиниhемо прве 'кораке у покушају 

да се одреди време настанка Предрагови

ћевих цртежа. 

Највеhи број цртежа припада IВpeMeHY 

QIЮ 1911. године, пре и после ње, што се 

]јако да уочи'I1И упоређивањем са цртежи

ма 'Који носе годину настанка и ПО'I1пис -
"Предраговић 1911". Касније, све до од

.'Iа(жа у рат, Предраговиh и даље црта, али 

не тако интензивно. То је било време када 
се он већ увелико био упустио у реша'ва

ље проблема боје. Да се Предраговиh вра

Еао оловци пот:врђују :и портретисани, на

ш11 савременици, који ,сесећају и 'Време

на када су поз:ирали УМ€ТiНику. Модели су, 
као што смо рекли, припадали кругу уку

вана и пријатеља, а сликар 'студира и бе

лежи алав-к'ом детаљ, шаку, главу, покрет, 

фигуру. .. Понекад покушarва да ухвати 

израз дечијег лица, подвуче карактери

стике лица .које се тек формира. 

Контура на цртежу је, скоро по прави

лу, оштра и пуна, 'сенка дата оштрим, ин

'l'ензивним, масним, дијагоналним потези

ма меког графИ'Ilа. Приступ у 'Сликаревим 

тражењима на дечијим лицима је нешто 

другачији. Ови цртежи су мекши, конту

ре једва приметне или 'се утапају у лик. 

Међу сачуваним цртежима има и но

винских илустрација. Нема података да је 

Предраговиh ,некад објавио ове илустра

пије . 

Поред поменутих цртежа, забелешки 

оловком, Предраговиh је оставио и неколи

ко цртежа, студиј а, оловком па и црном 

и белом :кредом, С веhим амбициј ама. Но, 

веhИЋИ ОВИХ радова недостаје свежина, 

истинитост тренутка у којем настају, КРО-
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l~и 'оловком или успутна забелешка. Ду

жни смо да неке ОД ТИХ цртежа, углавном 

портрета, и поменемо: ЦИГАНКА (кат. бр. 

57), ПОРТРЕТ ПЕРСИДЕ ПРЕДРАГОВИЋ 
(кат. бр. 56), ПОРТРЕТ МИЛИЦЕ ВОЈИ
НОВИЋ (",ат. бр. 67). "-право овај портрет, 
портрет Милице Војиновиh, указује на 

чињеницу да се Предраговић враћао олов

ци и знатно .касније, после рата. 

Цртежи Павла Предраговиhа који се 

данас налазе пред !Нама, у 'сваком случају, 

иако су најчешhе ,само успутне забелешке, 

одају уметника који приступа цртежу !Као 

студији, припреми за предстајеhrи сликар

ски рад. 

Рани nортрети U nл.е-н.ерuстu'Ч'Кu. nејзажu 

,,- књизи КОСТА МИЛИЧЕВИЋ (1877-
1920)25 др Станислав Жив'КовиЋ, у неко

ЛИКО на1Зрата, спомиње п. Предраrовиhа и 

:љегово друговање С Лукићем, Голубови

ћем, Настасијевићем ... 
Међу цртежима Павла Предрагавиhа са

чуван је и један мали портрет, рад олов-

Цртеж Пl (око 1911. 20дин.е) 

Drawing lП (about 1911) 



ком, за који Па,влова сестра Милица ми

сли да представља портрет кhери (девој

чица) Петра Убавкиhа. Овај ,:пОрllрет мо

жемо довести у везу с једним сведочењm.'I 

Маре Лу.киh Јелесић и Вељка Станојевиh, 

сећања .које је објавио др Живковић у 

књизио Кости Миличевиhу: "Групу која 

/1 

Цртеж 11 (око 1911. zodUHe) 

Drawing Il (about 1911) 

, 
.: ' 

се ,састајала било у куhи Лу,киh.евих, било 

код удовице и две кhери Петра Убавкиnа 
у 'Истој улици, ,сачињавају у почетку Жи

ка и Мара Лукиfl., Коста Миличевиh, Жи
ворад Настасијевиh. и повремено Коста Јо-

Цртеж 1 (око 1911. zодuие) 

Drawing 1 (about 1911) 

ОИПQВиЋ . Од 1910. године придружују се 

1Vlилош Голубовиh, талентован ученик у

метничко-занатоке школе Вељко Станоје

вић, а од 1911. године редован учесник 

дискусија и седељки у зимским ноћ.има 

ПОС'I'аје и млади студент филозофије Мом

'lило Настасијевиh. Кругу је припадао и 

један мало познати сликар-аматер, чија 

c~ слика зачудо појавила и на Четвртој 
југословенској изложби. То је Павле Пре

драговиh, самоуки -сликар и ,вајар, 'кон

ст.руктор виолина, флаута и аниматор . . . 
Најомиљенија разонода овог друштва, 

особито у годинама пред рат, била је црта
ње за "маријаш". Наиме, један би пози

рао, а остали га цртали, док је победничк:и 

~lарјаш давала Лукиhева мати ... 26 

Цртеж девојчице настао ј е, највероват

није, у дому Убавкића, можда баш током 

јеД\ног од заједничких часова разоноде, 

113 



УГЉЕША РАЈЧЕВИЋ 

цртања у вајаревом дому, које спомињу 

Мара Лукиh и Вељко Станојевиh .. 

Из ове најраније фазе, 1910- 1915. ro
дине, потичу и три сачувана портрета: 

ПОРТРЕТ ЈЕЛЕ ЗЕКАВИЦЕ fKaT. бр. 1), 
ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ (кат. бр. 2) и ПОР

ТРЕТ ЈУЛИЈАНЕ ПРЕДРАГОВИЋ (юат. 

бр. 14). 

Ни један од ових портрета не заслужу

је нашу посебну пажњу. То су почетнич

ки радови самоуког сликара који лута !и 

тражи. ПОРТРЕТ ЈЕЛЕ ЗЕКАВИЦЕ и 

>КЕНСКИ ПОРТРЕТ настали су у истом 

раздобљу. Сликар <Се очигледно трудио да 

што верније пренесе на платно ликове ле

пих, :младих жена и целокупна његова 

лажња била је усредсређена у том правцу. 

ПОРТРЕТ ЈУЛИЈАНЕ ПРЕДРАГОВИЋ, 

уметников е сестре, нај'вероват-није да ј е на

стао после поменута два женска лортре

'1 а. За нас је овај портрет нешто !Интере

сантнији 'од претходно поменутих. Пред

.::.раговић своју сестру Јулијану слика у 

соби уз слабу светлост петролејске лампе 

или овеће. Слаб извор светлости наводи 

сликара на идеју да 'слику реши скоро 

монохромно. Лице сестрино сљикано је 

светлијим тоном окера, а позадина и све 

остало у тамноцрвеном тону који је зага

ситији на деловима слике који су мање 

осветљени. Можда је и 'Време учинило сво

је па се боја изменила , што инкарнату . ли

ца портретисане даје непријатну, ча-к са

мртничку боју. Но, слика је посебно инте

ресант.на јер нам представља аутора који 

у најранијој фази поставЉ'а себи теже 

проблеме заната и сам изналази путеве 
~aKO да реши те задатке. 

Овим би било исцрпен о све што је Пре

драгавић, од портрета, оставио из пред

ратног периода. Сачувано дело, као и чи-

1'аЋ низ других околности, указују на чи

љеницу да је Предраговићу био ближи 

пејзаж .него портрет у овом периоду ства

рања, а могли бисмо ,слободно реhи и то

ком целог, ,кратког, сликар ског века. 

Број сачуваних пејзажа из овог перио

да, предратног, изузетно је велики. На по

менутој изложби у Галерији "ДУШАН 
ВЛАЈИЋ" био је сачињен строжи одабир 

Ј[ изложених лејзажа из овог периода би

ло је зна'I1НО мање него оних к'аснијих -
импресионистичких. 
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Предраговић је, .као што знамо, пејзаж 

сликао 'с пријатељима, ,в'ан атељеа, у IПри

роди. 

Највероватније је да су подаци др С . 

~ивковиhа о колективним сликањима у 

природи, којих се сећамо из поменуте књи

ге о Миличевићу, потекли из блиских кру

гова, особа \које су познавале Предрагови

ћеве сестре, ла се зато и подударају. "С 
друге стране", К'аже Жив'КовмЋ, "ОН ће 
(Iv1иличевиh, примедба - У. Р.) за собом 

повуhи читаву једну групу о којој је било 

речи, а придружиће се за дуже или краће 

време и неки сликари који су становали 
на -сасвим другом крају Београда. Т,ако се 

временом спонтано формирала готово јед

на мала сликарска колонија, чији чланови 

с.ТIИкају појединачно .или у групама у дво

Је, у троје или више њих заједно. Мотив 

је најчешhе Сави-начка црква и њена пор

та, али се укључују Лаудано.ва улица, ста

ро београдско гробље, стара џамија, Кара

~.opђeBa тополивница. Лето, а посебно про

.r..ehe, са својим свежим бојама зеленила и 
цвећа у предграђу, јесу сезона окупљања 

ових наших "барбизонацаС<, док се зими 
::\шого мање слика. Најинтересантнију ак

тивност бележимо у време од 1911. до 1913. 
I'одине, Д8Јкле непосредно пред Четврту ју

гословенску уметничку изложбу и по

сле ње . 

Та'ко мотив Савинач'ке цркве и личност 

Косте М'Иличевића симболишу један крат

котрајан, али значајан период одушевље

ња за импресионистичко сликање међу 

млађим београдским уметницима. Живорад 

Настасијевић, Вељко Станојевиh и Нико

ла Бешевиh у почетку, а Милош Голубо
вић, ПatВле Предраговиh м: бојажљива Ма

ра Лукић у годинама ,пред рат, најчешће 

су у друштву неуморног сликара" .21 

На једном од ова,ювих, заједничких из

лазака у природу, .настала је Предрагови
ћева слика ГРОБЉЕ (кат. бр . 5) излага

на највероватније на IV ЈУГОСЛОВЕН
СКОЈ УМЕТНИЧКОЈ ИЗЛОЖБИ У БЕО

ГРАДУ. 

У предратном периоду насликао је Пав

ле Предраговић више пејзажа од којих је 

веhи део сачуван. То су, н:ајчешће, плене

ристич,ки -пејзажи, мотиви из Београда и 

непосредне његове околине. Овом периоду 

припадају пејзажи: ГРОБЉЕ (кат. бр. 5), 
ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕДНИК (кат. бр . 



6), ПОТОК (кат. бр. 9), ЗИМА (кат. бр. 10), 
ТОПЧИДЕРСКО БРДО (кат. бр. 11), ДВО
РИШТЕ (кат. бр. 13), МАЛИ ПЕЈЗАЖ (кат. 
бр. 19), БЕОГРАДСКИ МОТИВ (кат. бр. 

21) и ЦРКВА У СЕЛУ КЛОКИ (кат . бр. 

22). 
Анализирајуhи поменуте пејзаже откри

вамо К3ЈКО се КОД Предраговиhа развијало 

интересавање за боју, Неки ОД ових пеј

зажа СЛИЈкани су ,скоро монохромно: дво

РИШТЕ. Сликар се, у решавању ОВОГ 'сли

карског проблема, служио тоновима једне 

ИЛИ највише две боје - загасито црвена 

и окер. Овакав поступак пратимо !На још 

неким пејзажима, а затим сликар постепе

но - из слике у слику - обогаhује ОБО

ју палету. 

СВИ ови пејзажи сликани у природи, !На 

поменутим излетима, -индивидуално (или у 

друштву са искуснијима, одају сликара 'Ко

ји познаје занат, али !Који још тражи 'свој 

израз. 

Наводеhи пејз.аже из овог периода 
(1910-1914. године-, поменули СМО и пеј
заж ЦРКВА У СЕЛУ КЛОКИ, село у бли

ЗИНИ Смедеревске Паланке. Па'Вле је в'о
лео пејзаж овог питомог села у Шумадији. 

у Клоки је наслИ!као, у неколико наврата, 

више малих пејзажа. Имамо утисак да баш 

на 'овим малим пејзажима, у просеку ди

мензија 10 Х 14 см, Предраговиh. први пут 

користи неке боје и тонове, обогаh.ујуh.и 

тако до краја своју палету. У (Неким од 

ових и из истог периода насталих пејзажа, 

пре свега у сликама МАЛИ ПЕЈЗАЖ 1 
(кат. бр. 19), МАЛИ ПЕЈЗАЖ II (кат. бр. 

20), ЦРКВА У СЕЛУ КЛОКИ (кат. бр. 22) 
и БЕОГРАДСКИ МОТИВ (кат. бр. 21) на
говештена су ИМlпресионистичка тражења 

Павла Предраговиh.а [Који ће своја најбо

ља .иrмпресиони'стичка платна наСJFИКати 

знатно касније, после рата, између 1921. и 
1928. године. 

Пејзаж ГРОБЉЕ 'сликан је, lНaj'Вepo

ват,није, током 1911. године. То је мотив са 
старог -београдског гробља, .које су Пре

драговиh. и његови другови често посеh.и

вали и у тишини тражили мотиве и инспи

рацију. Ако је то она сЛИ'Ка коју је Пре

драговиh излагао на IV југословенској у
:м:етничкој изложби у Београду, а не једна 

од реплика, она је морала на-стати на са

мом почетку овог Предр'аговиhевог сликар

ског периода који ,се завршава 'l1ејзажом 
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ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГQВИЋ 

са фронта ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕД

НИК (1915). Између ова два платна на

етало је више пленеристичких пејзажа, 

али ћемо се ми задржати само на једном: 

МОТИВ СА ДУШАНОВЦА. 

ГРОБЉЕ је слика малог формата (20 Х 
18,5 ом). Предраговиh је !Палету осирома

шио и свео на тоно:ве зеленог. Из траве и 

буј:не вегетације израњају камени биљези 

и Iкрстаче које је оборило време 'и освоји

ла маховина. Сликар је овим малим плат
ном у,спео да сугерише суморну атмосфе

ру запуштеног гробља. 

Друга слика настала је у 'време кад и 

поменуто ГРОБЉЕ, или нешто мало ка

сније. То је МОТИВ СА ДУШАНОВЦА, У 
време 'сликања још ретко насељено под

руч,је града. Међу сачуваним пејзажима из 

овог периода МОТИВ СА ДУШАНОВЦА 

Је .најтоплија Предраговиhева пленеристич

ка слика. Сликана у природи, у касно лро

леhе или рано лето, слика КИП'ГИ 'сунчевом 

и неком тајанственом светлошhу којом зра

чи биље - ЛlИШhе и трава. 

у првом плану слИ!ке је кол<сюи пут на 

којем ће, тако се бар чини, једра трава из

брисати трагове колских точкова и КОЊ

ских поткав-а и ,стопити се са зеленим "те

пихом" испод :куће на брегу. Сликар по

сматра мало уздигнут предео 'Испред себе 

и преноси на IПлатно благу падину ло чи
јем рубу смешта дрвеће, ограду од гру

бих дасака и зграду, чији је кров једини 
колористички акценат на слици. Ово дрве

ће, ограда и кућа доминирају на чистој 

позад:ин:и, прозрачном небу без облачка. 

Предраговиh је лосле овог пејзажа на
сликао још многе пејзаже; сликао их је 

током целе године, у различита годишња 

доба . Лето, јесен, зима и пролеnе у бео
градском пејзажу инспиришу Предрагови

ћа и откривају му богатство колорита које 

он тражи на 'својој палети. Постепено , Пре

драговиh чини своје слике колористички 

звучнијю,'1 и тако припрема пут који ће 

га одвести до импресионизма. 

Малом сликом ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕ

ДВЕДНИК, Предрагови!>, углавном, завр

шава <период интереСОБања за лленеристич

ки приступ пејзажу. Како је и у овом пе

риоду, -односно до рата, у његовим пејза

ЖЈима било и неких других наговештаја и 

интересовања (БЕОГРАДСКИ МОТИВ и 

ЦРКВА У СЕЛУ КЛОКИ), TaI<O и после 
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рата Предраговиh слика и пејзаже који 

су мање импресионистички - ближи пле

неристиЧ'Ким схватањима. 

Пејзаж ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕД

НИК настао је под неповољним околности

ма, у рову. Сликар и ратник слика поло

жај своје јединице 1915. године, пролеhе 

или лето, непосредно пред рањавање и од

лазак у аустриј-ско заробљеништво -
Ашах. Овај пејзаж не спада у боље радо
ве Павла Предраговиhа. Несигуран цртеж, 

лоша композициј а, зеhе инсистирање на 

Мотив са ДушаНО8ца (Каталoz бр. 18) 

View ој Dusanovac (Cat. NQ 18) 

детаљима ·само у појединим партијама сли

ке, помало :прљава палета - све се то мо

Жf> опр<шдати само незавидним условима 

под којима је ова слика настала. Да ли је 
ова слика са ратишта једина Павлова 'с::ти

ка Iнастала у време док је носио унжlюР
му, тешко је рећи. После рата Предраго

БИn нам ·се представио као зрелији г.УТОР 
и снажнија уметнич·ка лично ст. 

Сецеuсја 

Вијугава експресивна линија јавља ,се 

у цртежу Павла ПредраГОВИћа тек дваде

сетих година, значи ПО повратку из за-
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робљеничког логора. Да ли је пре одласка 
у рат или тек у заробљеничком логору, 

евентуално, 'Сазнао нешто више о симбо

лизму и сецесијм, теш'ко ј е реhи. Није 

искључена могућност да ј е у Аустрији, 

иако у логору, могао да дође до сеце сио ни

стичюих репродукција и илустрација, тим 

пре што је и 'сам једном као заробљеник 

ишао у Линц да набави БОје и други сли

карски материјал. Постоји још једна мо

гућност да је Предраговиh о сецесији са

знао нешто више баш у заробљеничком 

Гробље (1911-1912. Каталоz бр. 5) 

Тће Cemetery (1911-1912 - Cat. JI', 5) 

ј ј;;;:; &&1 

ло'гору . Рекли смо Ћећ да је у то време у 

Ашаху био и Никола Џанга. Предраговић 

?I Џанга еу се нај:вероватниј е ДРУ:LЮИЛИ, од

нооно сретали у логору. Како је Џанга 

пред рат 1914. студирао сликарство у Бер
лину и био "инфициран" сецесијом, што је 
.VIногим сачуваним цртежиr'iIа из каснијег 

периода потврђено, 'он је могао у тренуци

ма доколице у логору да уведе Предраго

вића у ове воде. Но, то ј е 'само претпо

ставка . За разлику од Џанге, Предраговиh 

из Ашаха није донео ни цртеже ни сли

ке, или бар до нас нису дошли. 

То што се у Предраговиh.евом интере

совању сецесија јавља тек двадесетих 1'0-



ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАrОВИЋ 

Двориште (Каталоz, бр . 13) А yard (Cat. И, 13) 

Црква у селу Клокu (Каталoz, бр. 22) Kleka viUage church (Cat. N9 22) 

117 



УГЉЕША РАЈЧЕВИЋ 

дина - а да је то тачно као доказ нам 

служи ,сачувана Предраговиhева слика 

СЛИКАР И МУЗА (кат. бр. 39) из 1920. 
године (пот-писана 'с назнаком године сли

кања) - може се повезати и са утицајем 

М. Голубовиhа на стваралачки пут П. Пре

драоовиhа. Ако се подсетимо да је и Голу

бовић прве своје сецеСИQнистичrке слике 

стварао двадесетих година,28 значм са за

кашњењем, и да се 'надовезују на ехо Кое

нових сецесионистичких тражења, онда 

смо ближи одговору зашто Предраговиh 

касно показује интереDовање за сецесију . 

Данас знамо за три-четири сецесиоН!и

стичка крокија (студије покрета младог 

женског тела), два завршена претенциозни

ја цртежа и четири сецесионистичка уља, 

што чини целокупан сецесионис'1'ИЧКИ, 'Са

чувани, опус Павла Предраговиhа. Мека

ним графитом, на листовима папира ИСЂР

ганим из свеске, ПредраГОВlИћ ,студира по

крет жене - симбола са дугом лелујавом 

косом, ЛИК Саломе - змијасте играчице 

- са главом Јована Крститеља, или изду

жену лежеhу фигуру жене преко чијег те-

Сликар u муза (Катал07., бр. 39) 

Тће painter аnа Ље Muse (Cat. NfJ 39) 

ла је пребачен прозирни вео и која еле

гантним покретом подИ'лнуте руке по'куша

ва да откшне цвет са извијеном стабљиком. 

У једном од два цртежа, СТУДИЈА (кат . 

бр. 36) - за који 0"0 рекли да је рађен 

с веhим амбицијама, ЈIежеhа фигура жене 

заузела је једну трећину фор.,ата (31 Х 25 
см) . На преостале две трећине формата 

представљена су два нага женС'Ка тела у 

небеском пространству, пред сунчевом ку

глом, како се !Извијају и пло:ве по разигра

ним прамено'вима облака или прелазе у 

нова агрегатна стања - Ћијугаву измагли

цу из кошмарног 'Сна. Мислимо да, са пуно 

ОДГОВОРНОСТИ, овај Предраговиhев цртеж 
можемо убројити у ред најбољих сецесио

НИСТИЧЮИХ тражења у скромном опусу срп

ске 'сецесије (цртеж) . 

И други, :IIоследњи нама данас познати, 

сецесионистички, цртеж п. Предраговиhа 

КАЛУЂЕР ("ат . бр. 38) спада у ред изу

Зe'Dно вредних остварења овог уметника. 

Не располажемо податком да ли је то пор
трет неког Предраговиhевог познаника, 

ш'Го, уосталом, није ни битно. Калуђер, 

или човек у црном мантилу, представљен 

је у профилу, седеhrи. Његово лице, .коса 
и брада, послужил,и су Предраговиhу да 
сецесионистички разигра линију, да ј е у

ско'в'Итла и упути у .неочекиваном правцу. 

Уметник као да није био у стању да обуз

да своју једном разигрarну руку па накнад

но белом кредом, по белој позадИlНИ, пра'DИ 

КОНТУ'Ру гла,ве, што још више потенцира 

линију косе, лица и браде портретисаног. 

Овим ек.с-периментом, овим изохипсама 

испред лица портретисаног као да је ин

тересовање за трагањем п. Предратовиhа 

одједно:м: нестало, усахнуло. Тканина ман

тије или мантила портретисаног решена је 

једноставно, оштрим потезима и засиhено 

црном кредом. 

Сачу,вало се и пет сецесионистичких 

уља П. Предраговића. Набројмо их: СЛИ

КАР И МУЗА (кат . бр. 39), ВЕЛИКА ВИ

ЗИЈА (к,т. бр . 40), ПОРТРЕТ УМЕТНИКО

ВОГ ОЦА ~KaT. бр. 41), ВИЗИЈА 1 (кат. бр. 
42) и ВИЗИЈА П (кат. бр. 43). Сецесиони

сти'Ioки најЧИС1'ије су ПЕСНИК И МУЗА, 

која је то, пре свега, по свом к'олориту, И 

ВЕЛИКА ВИЗИЈА, жена у пејзажу, који 

је (пејзаж) ,више пројекција уметниковог 

душевног ,стања него предела у којем се 

креће модел (жена). 



На жалост, не можемо се отети УТИСКУ 

да је ВЕЛИКА ВИЗИЈА нешто 'ве!; виђе

но и разрешено у сецесионистичким плат

нима Леона Коена 'И Мил'Оша Голубо'Виhа. 

Најближи нам је, можда и крајње суб
јеКТИI>НО, ПОРТРЕТ МИЛАНА ПРЕДРА

ГОВИЋА (ПОРТРЕТ ОЦА). Слика је ра

ђена после очеве смрти, по сеЋању и фо-

Портрет у.метниковoz оца (Каталоz, бр. 411 

Portrait ој painter's jather (Cat. Ng 41) 

тографијама, двадесетих година . Овај пор

трет би требало ·сврстати у период слика

ревог трагања за импресионистичким: све

тлом iИ палетом у тренутку ДОК интересо

вање за вијуга-вом, експресивном линијом 

сецесиј а није усахнуло . Једном речју, на 

прелаз између два тражења. Решавајући 

косу, бркове и браду на овом портрету да-

Калуђер (Каталоz, бр . 38) 

Тће Monk (Са! . Њ 38) 

том из профила, Предраговић се дискретно 

игра линијом. 

Из овог периода .иотичу и две мање сли

ке: ВИЗИЈА 1 и ВИЗИЈА П. То су жен

ски актови у пленеру. На обе је фигура 

представљена из профила, у клечеhем по

ложају, са истуреним грудима, погледом 

упереним у небо и 'Високо подигнутим ру

камаса хоризонтална положеним длано

вима којима као да жели да додирне то 

небо у које је упрла поглед. Вижљасто те

ло .наге жене чини својим покретом, уэне

миреном линијом, визуелно ритмички кон

траст на позадини решеној положеним lНa

носима боје на скоро две трећине слике 

(вода). Дубина слике решена је одсечним, 

узнемиреним и широким наносима боје 

четком. 

Овим се исцрпљује све што је Предра

говиh нацртао или насликао у духу сеце

сије, а што је било вредно помена. 
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УГЉЕША РАЈЧЕВИЋ 

И..м,nреcuоuuза,м, 

Крећући се IOд пленеризма 'ка имлре

сионизму, са значајнијим тражењима у ду

ху -сецесије, Павле Предраговић је знао -
зависно од тренутка и читавог низа обја

шњивих iИ необјашњивих околности - да 

тражи и слика у овом ИЛИ оном маниру и 

да нас и:шенађује импресионистичким 
платнима у периоду лленеристичких тра

:жења, или пак пленеристич-ки схваћениrм 

пејзаЖ'има у 'време када то од њега не Qче

кујемо - у најзрелијем импресионистич

ком :периоду свог стваралаштва. То је мо

гућно, пре свега, због тога што Павле Пре

драговић са закашњењем прихвата све но

вине у сликарском приступу, што своје 

блиаке југењдстилу (управо .као и његов 
друг Милош Г'Олубовиfi) скида са штафе

лаја тек двадесетих година, а у импресио

нистичком маниру слика после двадесете 

године, све до своје -смрти 1928. године. За
то нас :не :изненађује чињеница што се, 

с времена на време, ток,ом кратког СJFикар

ског -века, Предраговиh враЋао на путеве 
које је једном већ прешао. Зато је и дати

рање његових несигнираних iИ временом 

настанка необележених слика извршено 

врло условно. 

у прегледу Предраговиh.евог сликар око г 

опуса било би најбоље, када би 'Го било :мо

ГУћНО, ,сачинити редослед који би наметну

ло само дело, његов квалитет, од,носно пут 

уметниЧlКОГ сазревања. Из напред помену

тих разлога, 'великих лутања и тражења, 

то ниј е у потпуности 'Могућно. 

Свака'ко да су пејзажи у импресиони

стичком маниру Павла Предраговиhа ње
гов највећи сликарски ,домет, па ћемо зато 

неке од њих посебно издвојити и анали

зирати. Предраговић, пловеh.и -водама им

пресионизма, разрешава, можда и инстин

ктивно, многе сликарске задатке 'Које су 

сликари импресиониCТiИ, београдок'Ог круга., 

себи поставили. Сачувана су нам многа 

његова импресионистичка платна; међу 

њима има и оних која су блиска поенти

лизму, грађена уситњеним наносима боје, 

често директно из тубе. Предраговићев им

пресионистички пут води од ДЕВОЈКЕ НА 

ЛИВАДИ ~KaT. бр. 47), преко слика ДВЕ 

ФИГУРЕ ПОД ДРВЕТОМ (кат. бр. 62), 
ПЕЈЗАЖА 1 (кат. бр. 25), ДЕВОЈКЕ С БУ
КЕТОМ ЦВЕЋА (кат. бр. 51), до слика ви-
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саке вредности - ФИГУРА ЖЕНЕ У ПЕЈ-

3АЖУ С КЊИГОМ (к ат. бр. 48), МОТИВ 
СА ТАШМАЈДАНА fKaT. бр. 35), ДЕЧАК 
У ТРАВИ (кат. бр. 65) ... 

Размишљајући 'о овим сликама погре

шили бисмо alKo би Предраговићу приписа-
ли улогу експериментатора 

приступу и поступку што 

француске импресионисте. 

у сликарском 

карактерише 

Сликајуliи у 
импресионистичком маниру он једноставно 

гледа и слика као песник, он поетизује 

пејзаж,он постyrпа управо онако како су 

то чинили и његови ДРУГQЋ:И око њега на 

Савинцу или у Топчидеру, другови и сли
кари 'Кiоји -су имали потпуније ликовно 

образовање ОД њега. 

у многим лејзажима, изузетно малих 

формата, на које је пренео групу дрвећа 
која тек наговештава шуму, стазу у шуми, 

део зеленог пропланка, стену на Ташмај

дану, кров КУће 'Која провирује кроз раз

гранату IИ разлисталу 'крошњу, Предраго

виh. види и поставља светлост као доми

нантну вредност 'слике. Потез његове ки

чице, од уситњеног, од квадратних мрљ'а, 

постаје краћи или дужи, оштар, засићен 

бојом, нанет у дебелим слојевима. 

Посматрајући -слике, .настале на Топчи

дереком брду, запажа се да су то пејза

жи ведрог духа, пејзажи у којима се осе

ћl1 дашак 'ветра, шум лишhа, топлота лет

љег сунца. Али, :поред ових пејзажа, ту су 

и пејзажи у којима 'Уместо ведрог 'осећања 

доминира узнемиреност, драматика, коју 

сликар по стиже судари:м:а оштрих поте

за четке, сукобљазањем Кlратких и дугих, 

косих, О'коМИТИХ И ,вијугавих потеза. То 

је карактеристика само нек'Олико сачува

них пејзажа. Можда би се на основу '!\Их 

слика, неколико пејзажа са Ташмајдана, 

могло реfiи да Предраговиh - потезима 

четке који деформишу мотив - тражи из

лаз из импреСИQ:нЈИСТИЧКОГ манира. 

Предраговић је, поред пејзажа, оставио 

11 више портрета м фигура сликаних у пле

неру, као и нешто мањи број портрета сли

каних у ентеријеру. Овим својим портре

тима он даје видан прилог српском им

пресионизму и проширује наше сазнање о 

интересовању српских уметника за оно 

што је импресионизам :нооио са собом. Ко
ристећи иокуства ,својих споменутих lКo

лега, афирмисаних српских импресиони
ста, Предраговиh продужава време iИlнтере-



совања за импресионизам у српском сли

карст.ву за још :пуних пет, па и више го

дина. Наиме, познато је да СУ главни но
сиоци српског импресионизма своја iИмпре

сионистичка тражења завршили двадесе

тих година овог века . Импресионизам у 

Србији досеже свој зенит делима Миличе

Еића и Миловановиfiа око 1918. године iИ 

" име је, углавном, оно најважније било ре
чено и Iнасликано. Лазар Трифуновић у 

Каталогу изложбе 1900-1920. ПОЧЕЦИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ МОДЕРНОГ СЛИ

КАРСТВА, У поглављу "Време српск,ог 
импресио.низма,29 каже : " Прве \Праве ИМ

пресионистичке слике, које СУ преживеле 
пленеристички ниво и поставиле светлост 

као самосталну реалност, појавиле СУ се у 

Србији 1907. године. То су Миловановићев 

МОСТ ЦАРА ДУШАНА У СКОПЉУ, 

ТАШМАЈДАН Малише Глишића и ДЕРЕ

Г ЛИЈЕ НА САВИ Надежде Петровић -
с овим делима закључује се предисторија 

и почиње његов буран развој. Он се може 

поделити у две фазе : прва траје од 1907. 
до 1915, односно до Надеждине и Глиши
ћеве смрти, друга од 1916. до 1920. и обу
хвата дела медитеранс.ког циклуса, lНасли

кана на Каприју и у 'околини Дубровника". 

Подела кој у је извршио др Лазар Три

фунО'Вић откривањем импресионисruчких 

слика Павла Предраго,виhа не доводи се у 

питање. О'I1кривањем ових слика, пејзажа 

и портрета, доказујемо само то да занима

ље за импресионизам, оних који су траже

ња започели истовремено, није тада и пре

стало . Неки су, као, на пример, Предраго

SИћ, своја најбоља импресионистичк'а дела 

стварали управо после 1920. године. Уоста
лом, то нас lНeћe изненадити, јер они са 

скромнијим могућностима најчешће \Иду 

корак два иза ,својих претх'одника. Но, то 

не умањује вредност имлреСИО1iИСТИЧIИ1Х 

слика Павла Предраговиhа и оне не могу 
бити оцењене као дело постим:пресиони

стичке фазе. Њих је, сетимо се сведоче
ња С. Живковиhа, Предраговић почео да 

слика у друштву 'с Лукиhем, МиличеВИћем, 

Ј осиповићем:, Настасијевићем, Голубови

ћем и другима. Данас , када имамо на оку

пу добар део његовог СЛ.Ј1Јкарског опуса, па 

и 'слике из периода тих заједничких изла

зака у пленер са друговима, видимо да је 

ПредраГОВИћ у то време био у водама пле
неризма, а да је најбоље импресионис'I1ИЧ-
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ПАВЛЕ ПАЈ А ПРЕДР АГQВИЋ 

КС пејзаже и порт.рете насликао знатно lКa

~није. Сличан случај закаснелог интересо

вања можемо да IПратимо код ГолуБОВИћа 

и Предраговића и у односу \На југендстил . 

Да је Предраговић касно насликао ОБО

Је најбоље импресионистичке слике не за

к.ључује се само на ООНОВУ хронолошкот 

праћења његовог сликароког развоја, упо

ређивањем недатираног дела са ретким да

"l'ираним сликама - ТАШМАЈДАН 1912 
(кат. бр. 4) и ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕД
НИК 1915 (-кат. бр . 6) - ве!; и на основу 

;lОузданог с.ведочења. Милица ВОјиновић 

указује на то да су неке слике које су 

предмет нашег интересовања, пре овега, 

њени :ТIO'I1рети насликани управо 1922. (или 
1923. године. Ово сведочење се у потпу

ности поклапа с lНашим закључцима . 

НајзначајlНије Предраговићеве импре

сионистичке слике настале су, значи, у пе

риоду од 1921- 1925. године. То су до да

нас сачуване слwке: ПОРТРЕТ НАТАЛИ

ЈЕ НАСТАСИЈЕВИЋ (кат. бр. 33), ЦИГАН
КА (кат. бр. 44), ДЕВОЈКА НА ЛИВАДИ 
(кат. бр. 47), ФИГУРА ЖЕНЕ У ПЕЈЗА

ЖУ С КЊИГОМ (",ат . бр. 48), ДЕВОЈКА 
С КЊИГОМ ('Кат. бр. 49), ДЕВОЈКА С БУ
КЕТОМ ЦВЕЋА ~KaT. бр. 51), ДВЕ ФИГУ
РЕ ПОД ДРВЕТОМ (кат. бр. 62), ДЕЧАК 
У ТРАВИ ('Кат . бр. 65), ПОРТРЕТ МИЛИ

ЦЕ ВОЈИНОВИЋ (кат. бр . 68), ВЕЗИЉЕ 

(кат. бр . 73), ПОРТРЕТ СТАРОГ ЧОВЕКА 
(кат. бр. 74), ПОРТРЕТ ДЕВОЈКЕ (кат бр. 
75). 

Поменуте слике, како по сликар ском 

приступу и ПОСТУ1пку, тако и по форма ту, 

карактеристичне су за Ј1нтимне импресио

нистичке портрете IИ студије изузетно ма

лог формата, које се јављају и 'Код других 

сршжих импресиониста: Касте Миличеви

ва, Милана Миловановиhа, Видосаве Ко

вачевић , Милоша Голубовиhа, Живорада 
Настасијевића, Драгослава Васиљевиhа -
Фиге и других. Пред уметН!иком: nозирају 

Ylкуhани, пријатељи, колеге, они који не 

очекују само ЈЈ·веран" љик - портрет за 
који је резервисано место на зиду салона 

ИМУћне грађанС'ке породице. Модел импре
сионистима, као, уосталом, и Предрагови

ћУ, најчеШће служи ,само као повод, инспи

рација да се бојом, краhим или дужим по

тезима четке, ис каже једно особено ви

ђење или расположење. 
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Да бисмо боље разумели напред ,поме

нуте слике из iИМЈпреСИОНИСЂИчке фазе 

Павла Предраговића, разврстаћемо их у 

две групе: фигуре у пленеру и е:нтеријеру 

и портрети. 

Слике из прве групе - ЦИГАНКА, ДЕ

ВОЈКА НА ЛИВАДИ, ДЕВОЈКА С БУКЕ

ТОМ ЦВЕЋА, ДВЕ ФИГУРЕ ПОД ДРВЕ

ТОМ, ФИГУРА ЖЕНЕ У ПЕЈЗАЖУ 

С КЊИГОМ, ДЕВОЈКА С КЊИГОМ и 

ДЕЧАК У ТРАВИ, представљају изрази-

те импресионистичке студије настале у ду

жем раздобљу. Као што зна1\oIO, нису дати

ране. Но, без обзира на то, пратићемо их 

редоследом .како су поменуте на почетку 

овога одељка. 

ЦИГАНКА делује неДQвршено, али зато 

изузетно свеже. Лице Циганке, решено је 

мека, лаз урно, принципом супротставља

ња осветљених неосветљеним партиј ама. 

Руке и 'I'канина решени ·су слободније. По

задина, кој а највише оставља утисак не-
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довршености, решена је слободним, необа

везним, потезима четке. Нанос бој е је ла

зуран и .по целој површини слике пробија 

фактура пла'I'на. На белој блуз и модела 

купа се светлост и рефлектује на лице. 

ДЕВОЈКА НА ЛИВАДИ сликароким по

ступком највише се одваја од свих импре

сионистичких слика Павла Предраговиhа. 

Централна фигура на овој слици, мањег 
формата, је деВОј.ка у белој хаљини која 

трчи преко ливаде обрасле високим .расти-

њем. Лево од дeBojlКe су два стабла, а у 

позадини разлистала шума. Оно што ову 
С.лику чини карактеристичном и особеном 

у стваралаштву Павла Предраговића је по

тез четком, уситњен, слаган у мозаик од 

квадратиhа и IПлочица немешане боје. Па

лета је звучна, чак реска; у њој домини

рају топле боје. 

Две ,слике 'Које следе, ДЕВОЈКА С БУ

КЕТОМ ЦВЕЋА, као и ДВЕ ФИГУРЕ ПОД 

ДРВЕТОМ, имају додир.них тача'Ка, мзда је 
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ова друга мало слободнија, шира, више 

одраз тренутщ)г сликаревог расположеља. 

ДЕВОЈКА С Ы'КЕТОМ ЦВЕЋА је, у 

ствари, портрет Милице Војиновиh на ли
вади испред шумарка. Трава и растиње на 

ливади дати ,су кра11КЈИМ али оштрим поте

зима, умерено пастуозно, док је лик младе 

жене смештен на траву, у седећем поло

жају, решаван лазурније, мекше. Разлоге 

оваквом приступу моделу треба тражити у 

жељи да лик девојке .на слици одговара 

моделу. Како се ради о малом формату и 
још мањој фигури, овакав поступак је био 
једино :м:огућ. Познавајући лик Милице 

Војиновић са неК'Их других Предраговиhе
вих портрета, можемо се уверити да је ау

тор и на малом формату постигао слично ст 

и да се лако може идентификова'ГИ пор

третисана М. Војиновиh. Ливада на ~ojy 

је смештена девојка у светлој хаљини (ли

вада захвата две треhине слике), сликана 

ј е звучном палетом у безброј тоно'ва о.кера 

кроз које пробијају акценти чисте боје, 

мрље црвеног, 'светлоплавог, цинобера. Гор

ња треhина слике, Ш'Ума, дата је дужим и 
ширим потезима четке, зеленим и смеђим 

Дечак у трави (Катал.оz, бр. 65) 
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тоновима 'кроз које lIIонекад пробија пла
ветнило неба. 

Девојка у крилу, на белој хаљини, ДРЖИ 
букет пољског цвећа. 

ДВЕ ФИГУРЕ ПОД ДРВЕТОМ најпое

'ГИЧНЈија је Ј1мпресионис'Гичка слика Павла 

Предраговиhа. Слика је подељена на два 

хоризонтална плана: ливада у првом и шу

ма у другом плану. Светлиј.им тоном боје, 

испрекиданом линијом трач.ка светлости, 

одељена су ова два [1лаlНа на слици. Фигу

ре заљубљених, мушкарац lJ1 жена, леже 

под дрветом утопљени у бљесак боје коју 

сликар види у природи око њих. Као ре

зултат 'крајње цртачке слободе фигуре су 

дате у неколико потеза, главе су само на

значене другом бојом. Тела жене ;и чове 

ка су само арабеске, два непрекинута уз

дрхтала потеза четком, односно бојом. Они 

су сликанrи тако да имамо утисак да су 

део неког растиња, цвет неке необичне 
БИЈЬ'ке израсле под стаблом. Доња полови

на слике решена је пастуознијим наноси

ма боје, за разлику од горње :половине -, 
шуме и позадине - која је слика'на тако 

да испод наноса боје осећамо фактуру гру-

Воу in the grass (Cat. Nf1 65) 



бог платна, јуте . Слика је изузетно малог 
формата (15,5 Х 28 см), али својим колори
том, динамиком и ритмом који чине по

тези четке, 'све на слици трепери. Палету 

чине више тонова окера и зеленог, као и 

нијансе белог којима је сликана ливада . 
.лежај iQД биља, за две фигуре у модробе

.пој одеhи, оживљен је акцентима црвеног. 

На стабљима дрвећа (десна страна слике) 
сликаним смеђим тоновима, ту и тамо IIIРО

бија плавољубичаста боја као игра свет

лости, што ј е карактеристично за импре

сионисте. 

ДЕВОЈКА С ВУКЕТОМ ЦВЕЋА и ДВЕ 

ФИГУРЕ ПОД ДРВЕТОМ нису ни сигни

ране ни датиране. 3ахваљујуfiи томе што 

су у поседу М. ВојИlновиfi, која се 'сећа ка

да су -сликане, ми их прихватамо као сли

ке из 1922- 1925. ДЕВОЈКА С ВУКЕТОМ 
llВЕЋА настала је 1922. године, а ДВЕ 

ФИГУРЕ ПОД ДРВЕТОМ можда нешто ка

сније. Како нам сведочи Милица Војино

БИn, ниједна од слика о којима говоримо 

није могла настати касније, јер је Мили

ца БОјиновиn напустила Београд, на дуже 

време, 1926. године. 

Следеfiе две слике из ове групе, за које 

је послуЖiИО и исти модел (Анђа Големо

вић), то су ФИГУРА ЖЕНЕ У ПЕЈЗАЖУ 

С КЊИГОМ и ЖЕНА С КЊИГОМ. Прва 

више припада овој групи, док би друга 

могла бити приказана и у I\РУПИ портрета. 

ФИГУРА ЖЕНЕ У ПЕЈЗАЖУ С КЊИ
ГОМ је драгоцена слика. Предраговиh је 

више пута сликао фигуру -с књигом У пеј

зажу Ш'I1Q је, нај-вероватније, видео од свот 

L'1'аријег колеге Боривоја СтеваНОВИЋа, па 

и других београдских импресиониста. Де

војка с књигом, У белој хаљини, смеште

на је у пејзаж засићен -вегетацијом. То је, 

такође, слика мањег формата. HGtiНoc боје 

једва лохрива површину платна тако да ,се 

назире фактура тканине. Светлост на овом 

платну расипа се по фигури младе жене 

смештене у пр.ви план, !нешто удесно . Сли

кар је успео да материјализацију светло

сти да кроз боју IKOjOM је исликао хаљину 
младе жене. дУ1бина пејзажа је такође под 

доминацијом -светлости, док обр.иси jeДiНe 

грађевине, два дрвета и ограда, представ

љају осенчену баријеру између тих освет

љених површина у првом и задњем пла

ну. Слика делује врло свеже и HajlВepo

ваЂНије је настала за ,време 'кратког изла-

Фuzура жене у nејзажу с књиzo.м. (Каталоz, 
бр. 48) 

Woman holding а book (Cat. Ng 48) 

ска у природу . Изузетне ефекте постигао 

је ПредраГОВИЋ супротстављајуhи осветље

ној белој хаљини младе жене тамније то

нове боје .којом је сликано стабло и огра
да у позадини. Лице жене сликано је тако 

да га је тешко препознати. На основу јед

ног -сведочења, то је Анђа Големовиh, Пре

драговићева познаница још из времена ка

да је сликао у 'стану поменуте Јеле 3ека

вице. Иста особа позирала је Павлу и за 

наредну слику. 

ЖЕНА С КЊИГОМ сликана је испред 

равних површина зида и под грубо назна

ченим прозором. Као и претходна фигура, 

дата ј е у левом :профилу, седеhи. Пун !Про
фил младе жене добро је постављен у цр
тежу, да би сликар надаље главну пажњу 

посветио дискретном супротстављању свет

лијих од тамнијих површина на лицу, те

лу или хаљини жене заузете читањем. 
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Слика је валерски грађена, посебна па

жња посвећена је партијама главе са 'Изу

зеТН()1I.1 жељом да се постигне сличност 

с ликом жене, за разлику од претходне 

слике. 

ДЕЧАК у ТРАВИ је слика ,која се на 

неки наЧlИ'Н истиче над шест слика са фи
гурама у пленеру. Тешко би се могло реfiи 

да тај утисак доминације IЛРОИС'I'иче као 
иокључиви есте'I1СКИ 'Квалитет 'Ове ,сли,ке. 

Једноставно, (Јна носи у себи оно необја
шњиво, оно што посматрача ,не оставља 

равнодушним пред ~им уметнич:IOfМ делом. 

СЛИlКана сигурно, хладнијом лале'I'ОМ, 'О

штрим, дугим И узнемиреНiИМ потезом, 

фикоирајуfiи јаку светлост на најистуре

нијим деловима тела лежеће фигуре у 'I'pa
ВИ, слика истовремено и .смирује и узбу

ђује. Трава на којој лежи дечак у белом 
оделу дата је та'КО да преовлађује омире

ни тон над сировом бојом. У ба'ршунасти 
тепих зелено-жутих тонова смештена је 

фигура по чијем оделу од беле, јаке ма
терије, тече Iсветлост низ рамена и \као 

да цури преко руку до траве. Како свет

лост долази, бије на лежеhу фигуру отпо

зади, потрбушке лежеfiу, ТО ,се рефлекси 

зелено г ,са 'I'paBe утапај у у осенчену стра

ну одела и тела фигуре. Зелено-бели тоно
ви слике освежени су акцентима црвене -
дечакове усне и једна мрља иза дечакове 

ЈЈеве руке. Ова мала СЛИiка заиста добро 

заступа Павла Предраговића међу оста

лим сликама српских импресиониста у по

седу Народног музеја у Београду.ЗО 

Када је ,слика настала? У књизи БЕО

ГРАДСКИ ИМПРЕСИОНИСТИ, др Стани

слав Живковиh наводи да је настала "не· 
посредно пред рат" . Тешко да би ова-к'О ра

но датовање поменуте слике биљо Mo.ryhHO. 
Предраговиh, који је 1912. године насли

као пејзаж ТАШМАЈДАН (кат. бр. 4) и 

1915. ВЕЛИКИ И МАЛИ МЕДВЕДНИК 
(кат. бр. 6), ниј е могао имати знања iИ сна

ге да истовремено наслика и ДЕЧАКА У 

ТРАВИ. Слика је морала настати rrосле ра
та, мислимо чак iКасније од ломенутих фи

гура у пленеру . 

Од десетак сачуваних портрета Павла 

Предраговиhа посебну пажњу IIQсветићеМQ 

само портре'I\Има Iкоји су најближи њего

вим импресионистичким тражењима, или 

пак наговештавају тражење излаза мз oBor 
правца. Нашу пажњу задржало је свега 
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пет ИНТИМlних портрета пријатеља и позна

ника. То 'су лортрети: НАТАЛИЈЕ НАСТА

СИЈЕВИЋ ~KaT. бр. 33), МИЛИЦЕ ВОЈИ
НОВИЋ ('Кат, бр. 68), ПОРТРЕТ СТАРОГ 
ЧОВЕКА (к ат. бр. 74), ПОРТРЕТ ДЕВОЈ
КЕ tKaT. бр . 75) и један групни портрет -
ВЕЗИЉЕ (кат. бр. 73). Описујуhи ПРВИ 

портрет, ПОРТРЕТ НАТАЛИЈЕ НАСТА

СИЈЕВИЋ С. ЖИВ"КОВИћ каже:31 "Слика ~e
лује недовршено због недорађене i110ЗЗДИ

не, па то донекле умањује њену у..кУПНУ 

вредност. Међутим, не може се МИМОИВИ 

зрелост концепције с којом је умет>ниn<, у 

једној хитрој техници, дао лик свог моде

ла. Тај модел једва .може да се идентифи

кује, јер је он очигледно био само повод, 

само инспирација за пзсиоњирано ређање 

светлих и осенчених флека, за склапање 

једног мозаика. Палета, у којој доминира

ју црвени и нарочито плави тонови, узета 

је из боје сунчевог спектра, али је Qnшта 

гама тамна" . 

Станислав ЖИВКОВИћ не износи пода

так када је портрет ,сликан. У ФУСНОТИ 
спомиње да је .сигниран: " Предраговиh., 

('војина породице Настасијевиh из Бео

"рада". 

ПОРТРЕТ МИЛИЦЕ ВОЈИНОВИЋ (кат . 

бр. 68) :није једини њен сачувани портрет. 

Из истог периода сачувана су још три 

слична портрета у поступку и различита 

у поставци модела. Најуспелиј;и је пор

трет на коме је гла'ва дата у пуном про

филу (леви профил) , а тело, рамена, ан

фас. На тамној позадини ист.иче се освет
љено лице младе жене. Светлост на вра

ту, бради, образима, челу и најистурени

јем лрамену .косе указује на правац ОДЭЈКле 

допире светлост. На целој површини лица 

смењују се светле и осенчене паРЂИје ли

ца. Контура лица оштро се издваја из там

не позадине у коју се утапа теме и задњи 

део главе с 'К'ОСОМ. Само на осветљеним 

партијама лица боја је нанета ластуозније. 

Основни тонови на -слици су црвено и 

плаво . 

Милица Војиновиfi позирала је Предра
говиhу за 'Овај портрет истовремено када и 

Мари ЛукоиЋ 1922. године. Предраговиhева 

слика није оигнирана нити је датирана, али 

је своју сигиирала iИ обележила годином 

настанха Мара Лукиh: 1922. Остале пор
трете Милице Војlиновиfi сликао је Предра

гоаиh користећИ се овим nOpTpe'I10M, једним 



по.ртрето.м из анфаса (из исто.г времена), 

фо.тографијама МиличиtНим 'које је сам 
снимио. и на ,о.сно.ву лика који је но.сио. у 
сев.ЗlЊу.32 

ВЕЗИЉЕ (кат. бр. 73), групни портрет 

две младе жене преОКyuIиране .ручним ра

дом - везо.м, послужиле ·су као мо.ТИВ 

сликару. И за ово мало платно Павлу је 

позирала Милица Војино.виfi (Жена десно), 

до.к је друга лично ст lНa ·СЛИЦИ Љубица 

МаРКoQвиh. Слика је настала на једној од 

седељки у дому поро.дуще Вајиновив., на 

Неимару, у Хаџи-Мелентијевој улици. И 

на овај слици светло.ст трепери на лицима 

везиља, на грудима - делавима 'Видљивим 

под нешто 'веhим изрезима хаљине, као. и 

на. тканинама ,каје везу. Та су најсветлије 

партије на слици. "у палети преовлађују 

РУЖЈичасти танови тамније гаме. И ава сли

ка је настала око 1922-1923. године. 

ПОРТРЕТ СТАРОГ ЧОВЕКА ~KaT. бр. 

74) је слика изузетно <Малаг фармата (24 Х 
Х 18 СМ) сли-кана на картону. Као и већи

на Предраго'виh.евих модела, и авај је 'сли

кан из пунаг прафила, лева ,страна. Пар

третисани, ,старији човек, .са седам косам 

и брковима, о:кренут је директна према <из

вору 'светлости. Јак И3'вор ,светлости ра

сипа се по обрисима, 'Контурама лица, .:косе, 

чела, на,са, уста, браде, врата и тако лице 
издваја од тамне позадине. Лице и '~oca 

утапају се у густу сенку. Портрет је сли

кан чврста, ни претерано уситњеним НИ 

изразито ДУnИЈм потезима четке. Целам rCли

ком ДОМlИ<нирају та.мни тонови; плави ,сако, 

окер прслук и 'ОИВQмаслинаста пазадина. 

ПОРТРЕТ ДЕВОЈКЕ ("ат. бр. 75) је 'сли

ка 'Из поседа Музеја у Смедеревскај Па

ЛЭ!IЩИ. Слика је недовршена, врат ,сама 

подсликан, а хаљина назначена сама у 

цртежу, али та слици ни у .КОМ случ'ају 

не 'смета. Напротив, даје јој Iсвежину. Пар

трет је грађен темпераментним патезима 

четке, али с приметном жељом 'Да се шта 

верније насли.ка лепа лице девој.ке. Освет

љене партије на лицу дате ,су великим 

мрљама, једним тонам. Светлост са чела 

тече дужином наса, а 'са подочњ'ака се на

давезује на абразе. Десна страна лица (у 

сенци), 'коларистичюи засив.ена, фиНiИ је 
кантраст црнај коси. Пазадина слике гра

ђена је харизонталним и верт:икалним по

тезима пуније четке, слагањем боЈа у мо

заик. Склони смо да 'верујемо да је овај 

ПАВЛЕ ПА.ЈА ПРЕДРАГОБИЋ 

портрет једна од Предраговиhевих неза

вршених слика из зрелије фазе, слика ко

јам је lНаговештаваа напуштање импресиа

нис11ичких тражења и прилагођавање но.

вим lIIутевима који ,се нису атворили пред 

њим. 

"у послератном периоду настао је и је

дан мали, недовршени, портрет у уљу. 

СЛИКУ ПQмињемо пре свега због тога што 

нам говори нешто :више о сликарскам па

ступку Павла Предраговиh.а, а затим и 

збаг тога шта је 1П0ртретисана ЛИЧЈност жи
ва, те 'смо 'Од ње добили информацију 'када 

је и како слика запачета. То је портрет 

Радинке Ј.авановић , тада стущента медици

не у Београду. По сећању др Радинке Ј'а

вановиh, удате Хаџив., лекара у пензији, 

Предраговић је .портрет 'Запачео 'када је 

она позирала М,илошу Голубовив.у за ве

лињи портрет 'око 1925. године ('сачуван). Да 

је ова тврдња тачна, показују и детаљи са 

слике. Наиме, партретисана је на обе сли

ке одевена у исту хаљину, а и lКoca јој је 

иста очешљана. "у време када је пазирала, 

Радинка Јаванавиh је била студент прве 

или друге године медицине у Београду. 

ПОРТРЕТ ДР РАДИНКЕ (кат. бр. 76), 
недовршена слика, указује на реалlИСТИЧ

ки приступ Павла Предраговив.а. Не 'Искљу

чујемо. МОГУћНОСТ да се ПредраГОЈ3иh, на

стављајуhи рад у свом атељеу, служио и 

фотографијам пријатељице Радинке. На 

импреnнирањи картан набачен је цртеж 

оловком. Затим је следило сликање. Прва 

је, што је, уосталам, и лагична, СЛИ'КаЈНа 

глава. Магло би се рев.и да је она и да

вршена. Рамена, једну руку и гарњи део 

хаmине Предраговиh је тек био започео. 
да ,слика. СТОЛlИцу и доње делове тела, као. 

и позадину (само грундирану) тек је тре

бала СЛИ1кати. 

"Улоређујуh:и овај портрет с поменутим 

портретом Милоша ГалуБQвића, не може

мо. -се отети утиску да 'се Предрагавив. по

водио. за ПОСТУ'ПКам свог друга Милоша 

Галубовиhа. Зато се овај маљи, недоврше
ни, портрет и издваја по приступу исли

карском поступку од напред поменутих 

портрета. 

Скуљnторскu рад 

Сев.ања породице и ретки документи 

указују на то да је Предраrовиli у iНajpa

нијој младос'DИ показао. интересавање и за 
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вајарство. Павле је вајао у глини, одливао 

у гипсу или пак резао гиnсане плоче .ЗЗ На 
жалост, ниједан од ових радова није сачу

ван. Предраговић је, као што смо раније 

рекли, резбарио дрво и од резбарених про

фила израђивао рамове за своје слике. Да
нас је сачуван један рам на славској, по

родичној, икони Св. Арх. Стевана.34 Овај, 

једини сачувани рам на икони, истини за 

вољу, не заслужује озбиљнију пажњу и 

:не указује на било какве скулпторске спо

собности Павла Предраговића. Рам бисмо 
пре могли да сврстамо у категорију радо

ва под којима подразумевамо успелији руч

ни рад, него уметничко дело. 

Чињеница је да је Павле Предраговић 

са Драгомиром Арамбашићем и Војисла

вом Шикопаријом изводио скулптуре за 

зграду Министарства шума и руда у Не

мањиној улици . Не располажемо поузда

ним подацима о томе шта се може подра

зумевати под сведочењем сестара ,,.сарађи

вао је са Арамбашићем на изради скулпту

ра". Сачуване су две фотографије, можда 11 

Павлови снимци, снимљене у време рада 

:на овим скулптурама и рељефима. Прва 

фотографија забележила је, испод скулп
туре рибара (мушки акт натприродне вели

чине), три личности које седе на постамен
ту са фигуром: ШИЈкопарију, Арамбашиh.а 

и Предраговиh.а. Она нам не говори ништа 

више осим што потврђује да је Предраго

вив био ангажован на овом скулпторс.ком 

послу. Друга фотографија је за нас за

нимљивија, јер нам пружа могућност за 

слободније претпоставке . На сачуваној 

фотографији, у породици једне од Павло

вих сестара, снимљен је дубоки рељеф, 

фигура жене са дететом у клечећем поло

жају - намењена углу фронтона. Жена из 

нечијих руку прима зделу. Питање које 

се намеће је доста логично. Зашто је Пре

драговиhса чувао баш овај и једино овај 
део рељефа? Закључак је доста слободан. 

Можда је Предраговиh сам И3'вео овај ре

љеф или је на њему највише радио. 

Све што данас 'са сигурношhу можемо 
реhи јесте то да је Предраговиh непосред

НО пред крај живота радио са Арамбаши

ћем и Шикопаријом на реализацији ломе

:Ј.утих скулптура. Изводећи ИХ у влажним, 

неподесним просторијама, његово здрав

ствено стање се нагло погоршало. После 

краве болести, праhене високом темпера-
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ТУРОМ, нападима кашља и грозницом, Пре

цраговив је у нападу кашља избацио из 

плуhа шрапнел, који је носио из рата, и 

убрзо после тога је издахнуо.З'> 

Предраговиh скулптор оставља нас у 

већој неизвесности !него Предраговић сли
кар. 

Већ смо рекли да се Павле Предраго
вић успешно бавио и Фотографијом. Нај
вероватније је Павле већ 1912. године, а 

можда и нешто раније, поседовао фото

графски апарат и да је с великом стра
шву фотографисао све значајније догађа

је око себе. До наших дана сачувано је де

сетак стаклених негатив-плочаЗ6 и више 

пожутелих и оштевених фотографија у ло
родичним албумима његових сестара, фо

тографија за које сигурно знамо да су Па

влово фотографско дело. 

Најверова'l'није да Q овим Фотографија
ма, са гледишта овог - за то време ре

.лативно новог заната или уметности - не 

бисмо имали озбиљнијих разлога да се ба

вимо. Међутим, документарна вредност са

чуваних нега'l'ива и фотографиј а за нас 

је од !Изузе'Гног значаја. Павле Предраго

виh фотографисао је многе породичне све
чаности и ,скупове [lа, између осталог, и 

скупове породица Предраговиh., Лук:ић 

Портрет девојке (Каталoz, бр. 75) 

Portrait ој а girI (Cat. Nf! 75) 



(Живојина и Маре), Боривоја Стева.нови

ћа, као и портрете својих пријатеља и [10-
знаника, угледних сликара.: Настасијевиhа, 

Jlу;к.иhа, Стевановића и других. 

Све ЛИЧНОСТИ lНa Павловим фотографи

јама позирају, очекујући да буду снимље
не. Ка многима је и аутор, Павле, 1К0ји је 

најчешће у првом плану, на месту до !Кога 

је управо дотрчао поставивши апарат за 
аутомат.ско снимање. 

За нас је занимљиво и то како Павле 
Предраговиh распореljујепред Фотограф

ским апаратом своје моделе. И ту се осећа 

његов слИ!Карски смисао за композицију. 

Он се најчешће труди да личности расло

реди по ГРYIПама, У B:m..ue планова, по ду
бини, .,ца се не добије утисак статичности и 

намештености. То је нарочито изражено у 

породичној фотографији породице Лукић; 
на једној фотографијlИ с неког ПОРО,l]jИчног 

славља у дворишту куће породице Пре
драговић, а мање на фотографијама поро

дице Предраговић ~сви укућани) и lПороди

це СтеВЗlНовић. 

Посебно су занимљиве две групне фо

тографије. На једној су: Павле Предраго

вић, Влада Јовановић и Аврам Ћирић.37 

Портретисани у рука'ма држе атрибуте сво

је професије: блок за ,окицирање и олов

ку (Предраговиh), фотографију (Ћириh), а 
Јовановиh часолис. Друга фотографија је 

још занимљивија. Сликана је у дворишту, 
у пролеће, што се може оценити по тек 

разлисталом, ситном лишhу на дрвету. 

Фигуре је Павле разместио по дијагонали 

- од себе, у првом плану лево, до Ј,овано

вића у позадини десно. Између љих су две 

Павлове сестре. Једна од сестара позира 

брату сликару, :који стоји, нама окренут 
леђима, портретира сестру, 'з друга зами

шљена IИ загледана у расцветалу биљку 

слуша, вероватно, поезију коју говори В. 

Јовановић . 

Мора се призна'DИ дз у овим фотогра

фијама има топљине и lПоетичности. 

Од портрета, споменимо само два: пор

трет УМeТlниК'Овог оца он одличан портрет 

Боривоја Стевановића . 

JIосматрајући ове фотографије, стално 

нам 'се намеће утисак да их је радио пре 

СIЗега 'сликар, па тек онда фотограф. 

Због изузетне документарне вредности, 
приложићемо !нз ~pajy рада попис сачу-
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ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГОВИЋ 

Портрет Милице ВојU1iО8ић (Каталоz, бр. 68) 

Portrait of МШса Vojinovic (Cat. МЈ 68) 

ваних плоча 'и фотографија 'Које је оставио 

Павле Предраговиh. 

Павле Паја Предраговиh који се 1908. 
године у својој 24. години живота први 

пут представио београдској ликовној јав

ности једним портретом, а умро 1928. го

дине, имао је за ликовно образовање, раз

вој и УМe'ГIНИЧlко доказивање свега две де

ценије .и то прекинуте ратним напорима 

и сужањством у ззробљеничком логору. "у 

току те 'две .шратке деценије уметник је 

прешао пут од реализма, сликајући реа

ЛИС'1'ИЧЈки своје ране :портрете лепих '"0-
знаница и сестара, па преко пленеризма 

до им:пресионизма, да би у годинама по 

повратку из рата и заробљеништва пока

зао закаснело занимање за југендстил. 
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о реалистичким портретима ,које је 

Предрагоюrh сликао у периоду од 1906-
1912. године, иа'Ко их је мало сачу'Ва1lИХ, 

тешко да би се 'Могло шта значајније ре

ћи. Млади, самоуки сликар, оставио нам 

је овим lПортретима доказе своје приврже

НОСТИ уметности којој ће предано служи'l'И, 

а на љима знаке својих тражења и лутаља 

која као самоу.к није могао мимоићи. 

СликајУћИ у друштву пријатеља, данас 

признатих и цељених српских уметника 

- пленериста и импресиониста беог.радског 

круга - Предраговић ће насликати, непо

средно IIIред одлазак у рат као 'и по [10-
Bpa'NCY из заробљеништва, неКОЛИКQ сво

јих највреднијих пленеристичких пеј-за

жа. Сликајући у пленеру, на Ташмајдану, 

СавИ/нцу или То.nчидеру, у друштву при

јатеља са одређеним ликовним образова

њем, најчешће завршеном Занатско-умет

нич:ком ш:колом, ,Предраговић посматра 

природу око себе, ·слуша и учест.вује у 
стручним расправама пријатеља, анализи

ра љихово дел·о и сажима искуства. мо

ТИВ СА ДУШАНОВЦА, ДВОРИШТЕ, 
ТОПЧИДЕРСКО БРДО 1- и десетак дру

гих, малих, пејзажа :представља дело трај

не вредносЂИ ,које је на-сликао Предраговић 

у времену када је пејзаж сликао 'Ван ате

љеа, уочавао значај и вредност светла у 

природи и на СЈ1Ици, али јQШ није имао 

снаге да се суочи са суштином импресио

Iflизма. 

Око 1920- 1922. године Предрагови!; по
казује закаснели интерес за југендстил, 

највероватније под утицајем 'свог нераз
двојног пријатеља, Милоша Голубовиliа. 

КАТАЛОГ 

1. Портрет Јеле Зекавице (1911-1913) 
Уље на платну, вел. 47,5Х40 см, није сиг
нирано. Власник Јулијана Предраговиli, 
Београд. 

2. Женски портрет (1911-1913) 
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Уље на платну, вел. 45Х40 см, није сигни
рано. Власник Јулијана Предраговиh, Бео
град. 

Студије оловком, белом и црном кредом, 

у духу југеНДС'I1ила далеко >су вредније од 

сачуваних - у истам стилу - љегових 

уљаних слика. Свакако, уметников излет 

у .воде југеНДС'l'Ила можемо оценити као 

тражење .које је дало извесне резултате, 

отворило уметнику 'нове хоризонте~ без 
обзира што, изузимајуfiи студије - црте

же, није .крунисано делом трајније вред

ности. 

Период од 1922-1928. чини шест годи
на најзрелијег Предраговићевог стварала

штва. У овом временском интервалу насли

као је УiМетник своје 'Највредније импре

СИQ.НИСТИЧ1ке .портрете и пејзаже. Тада или 

нешто ра'није настали су љегови портре

ти: НАТАЛИЈЕ НАСТАСИЈЕВИЋ, МИЛИ
ЦЕ ВОЈИНОВИЋ, ПОРТРЕТ ДЕВОЈКЕ, 

ПОРТРЕТ СТАРОГ ЧОВЕКА, фигуре у 
пејзажу и пејзажи: ДВЕ ФИГУРЕ ПОД 

ДРВЕТОМ, ДЕВОЈКА С БУКЕТОМ ЦВЕ

ЋА, ДЕЧАК У ТРАВИ, ПЕЈ3АЖ 1, МО
ТИВ СА ТАШМАЈДАНА 1, сљике које нам 
дају за право да Павлу Предраговиhу тра

жимо 'одговарајУће место међу српским 
пленеристима и импресионистима, ,сли'ка

рим:а београдске школе. 

Верујемо да ће упозорење др Па'Вла 
Васиhа изречено у IприказуЗ8 Предрагови

ћеве изложбе 1975. године имати одјека: 
"Предраговиh се ра'3ВИО у сликара 'Који је 

у М1МпреС1Ионист.ИЧlкој 'клими предратне Ср
бије као аутодидакт освојио несумљиво 

знаље, ,стекао одређену сликарску физио

номију, коју не ,сме да мимоиђе историја 
сликарства тога !Доба јер је она његов rнe

разлучив део". 

РАДОВА 

3. Св. Арх. Стеван, славска икона породице 
Предраговић (1911-1915) 

Уље на платну, вел. 65Х48 см, није сиг
нирано. Изнад иконе у полукругу СВ. Тро

јица. Оквир са лежиштима за свеће тако
ђе је урадио Предраговиh. Власник Ју

лијана l!редраГОВИh, Београд. 



4. Ташмајдаи (1912) 
Уље, сигнирано д. Д . : Предраговић 1912. 

5. Гробље (1911-1912) 
Уље на платну, вел. 20 Х 18,5см, није сиг
нирано . Власник Синиша Лазаревић, Бео
град. 

6. Велики и .мали Медведншс (1915) 
Уље. 

7. У лица у npedzpaljy 
Уље на платну, вел. 24Х 18 см, није сигни
рано. Власник Синиша Лазаревић, Бео

град. 

8. Жена с цвеће.м 
Уље на шпер-плочи, 
сиrнираНQ. Власник 
Београд. 

вел . 19 Х ЗО,5см, није 

Борис Јованчевић, 

9. Поток 
Уље на шпер-плочи, 
сигнирано. Власник 
Београд. 

вел. 15,5Х22 см, није 

Душица Јовановић, 

10. Зима 
Уље на платну, вел. 24Х33,5 см, није сиг
нирано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град. 

11. ТопчuдерСХQ брдо 1 
Уље на wпер-плочи, вел. 8,5 Х 16,5 см, није 
сигнирано. Власник Душица Јовановић, 
Београд. 

12. Пејэаж из ОКDЛШLе старО'/. беoz.радСКDZ 
zробља 

Уље на платну, вел. 19 Х 30 см, није сигни
рано. Власник Јулијана Предраговић, Бео
град. 

13. Двориште, (двориште куће у Невесињској 
улици у којој је становала породица Пре
драговић) 

Уље на платну, вел. 18Х 32,5 см, није сиг
нирано. Власник Анка Живковић, Бео
град. 

14. Портрет Јулијане Предраzовuћ 

Уље на платну, вел. 46 Х 31 см, није сигни
рано. Власник Вера Велимировић, Београд . 

15. Тол'Чuдер 

Уље на картону, вел. 15,5 Х 25 см, није сиг
нирано. Власник Анка Живковић, Београд. 

16. Тол'Чидерско брдо II 

Уље на платну, вел. 28Х49,5 см, није сиг
иирано. Власник Вера Велимировић, Бео
град. 

17. Топ'Чuдерско брдо эu.м.и 

Уље на платну, вел. 23 Х 36 см, није сигни
рано. Власник Анка Живковић, Београд. 

18. Мотив са Душановца 

17' 

Уље на шпер-плочи, вел. 2О Х 30 см, није 
сигнирано. Власник Вера Велимировић, 
Београд. 

ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГОВИЋ 

19. Мали пејэаж 1 
Уље на платну, вел. 9Х 13,5 см, није сигни
рано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

20. Мали пејзаж II 
Уље на платну, вел . 9Х 13,5 см, није сигни
рано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

21. Беоzрадски мотив 

Уље на платну, вел . 18 Х 20 см, није сигни
рано. Власник Јулијана Предраговић, Бео
град. 

22. Црква у селу Клоки 
Уље на платну, вел. 9 Х 13 см, није сигни
рано. Власник Јулијана Предраговић, Бео
град. 

23. Ташмајдан 

Уље на платну, вел. 22,5 Х 26 см, сигнирано 
д. д.: Предраговић. Власник Душица Јо
вановић, Београд. 

24. Пејзаж са Савин.ца 
у ље на платну кашираном на картон, вел. 
24Х 35 см, сигнирано д. д .: Предраговић. 
Власник Вера Велимировић, Београд . 

25 . Пејзаж 1 
Уље на платну, нел. 18,5 Х 29 см, није сиг
нирано. Власник Народни музеј, Београд . 

ИНВ. бр. 2530. 

26. Пејзаж II 
Уље на картону, није сигнираио. Власник 
Загорка Миј атовић, Смедеревска Паланка. 

27. Ливада испред шуме 

Уље на платну кашираНQМ на картон, вел. 

11,5 Х 22 см, није сигнирано. 

28. Два дрвета 
Уље на платну кашираном на картон, вел. 

17 Х 18 см, није сигнираНQ. 

29. Пејзаж IП 
Уље на платну, вел. 19,5 X25,4 см, није сиг
нирано. Власник Борис Јованчевић, Бео
град. 

30. Пејзаж IV 
Уље на платну, вел. 23,5 Х 15,7 см, није сиг
нирано. Власник Борис Јованчевић, Бео
град. 

31. Дедиње 
Уље на платну, вел. 43,5 Х 28 см, није сиг
нирано. Власник Јулијана Предраговић, 
Београд. 

32. На обали 
Уље на платну, вел. 24Х 18 см, није сигни
рано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град . 

33. Портрет Наталије Настасијевић 

Уље на дрвету, вел. 21 Х 16см, сигнирано 
Д. д.: Предраroвић. Својина породице На
стасијевић, Београд . 
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34. Мотив са Ташмајдан.а 1 
Уље на платну, Бел . 29,5 Х38 см, није сиг
нирано. Власник Милутин Поповић, Бео
град. 

35. Мотив са Ташмајдана II 
Уље на платну, вел . 29,5 Х 38 см, није сиг
нирано. Власник Милутин Поповић, Бео
град. 

36. Студија 1 
Оловка, вел. 36Х 28 см, сигнирано д. Д.: П. 
Предраговић. Власник Угљеша Рајчевић, 
Београд. 

37. Студија II 
Уље на папиру, вел. 15,7Х24,5 см, није сиг
нирано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

38. Калуђер 

Бела и црна креда, Бел . 31 Х 25 см, није 
сигнирано. Власник Синиша Лазаревић, 
Београд. 

39 . Сликар и .муза 
Уље на платну кашираном на картон, вел . 

26 Х 18,5 см, сигнирано д. д.: Предраговић 
1920. г. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

40. Велика визија 

Уље на платну, вел. 51 ,5Х70 см, није сиг
нирано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град. 

41. Портрет у.метниковоz оца 
Уље на платну, вел. 23Х 17 см, није сигни
рано. Власник Душица Јовановић, Бео
град. 

42. Визија 1 
Уље на платну, Бел . 38 Х 16 см, није сиг
нирано. Власник Душица Јовановић, Бео
град. 

43 . Визија II 
Уље на платну, вел. 27 ,5 Х2 1 см, није сиг
нирано. Власник Вера Лазаревић, Београд. 

44. Циzанка 
Уље на платну, вел. 42 Х 26,5 см, није сиг
нирано. Власник Милутин Поповић, Бео
град. 

45. Девојка с црвено.м. .Ащн.ђушо.м. 
Уље на платну, вел. 18Х 26,5 см, није сиг
нирано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град . 

46. 2Кенски портрет 
Уље на платну, вел. 15 ,5 Х 11 см, није сиг
нирано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град. 

47. Девојка на ливади 
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Уље на платну, вел. 43 Х З5 см, није сиг
нирано. Власник Милутин Поповић, Бео
град. 

48. Фиzура жене У nејзажу с књиzoм 

Уље на платну, вел. 42,5 Х 32см, није сиг
нирано. Власник Народни музеј у Смеде

ревској Паланци. 

49. Девојка с књиzом 

Уље на платну, вел. 16 Х 24,5 см, није сиг

нирано. Власник Борис Јовановић, Бео
град. 

50. ДевОјка у маслоњачu 

Уље на платну, вел . 38,5 Х 54см, није сиг

нирано. Власник Синиша Лазаревић, Бео
град. 

51. Девојка с букето.м. цвећа 
Уље на платну, вел. 37 Х 58см, није сигни
рано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

52. Девојка у nлавој хаљими 

Акварел, вел. 30Х23 см, сигнирано д. Д .: 
П. Предраговић. Власник Синиша Лазаре
вић, Београд. 

53. Женски портрет 
Оловка, вел. 15 Х10,5 см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

54. Жен.скu портрет 

Црна и бела креда, вел. 37Х 28 см, сигни
рано д. Д. : Предраговић. Власник Синиша 
Лазаревић, Београд. 

55. Женски портрет 
Оловка, вел. 33,5 х 26,5 см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

56. Портрет Персuде Предраzовиn 

Оловка, вел. 15,5 Х 9 см. Доле десно аутор 
дописао : "Персида" (уметникова сестра). 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

57. Цuzан.ка 

Оловка, вел. 31 Х 24 см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

58. Девојчица 

Оловка, вел. З1 Х 24см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

59. Женски портрет 
Уље на картону, вел. 6,5 Х 5см, није сигни
рано. 

60. Женскu портрет 
Оловка, вел. 36Х27 см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

61. Студија за жен.ски портрет 

Оловка, вел. 31 Х20,5 см, није сигнирано. 
Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

62. Две фиzуре под дрветом 
Уље на платну, вел. 15,5Х28 см, није сиг
нирано. Власник Милица Војиновић, Бео

град. 



63. Женски портрет 
Оловка, вел. 33Х 21,5 см, није сигнирано. 
Власник Синиwа Лазаревић, Београд. 

64. Девојка с књиlО..u 

Уље на картону, вел. 23Х17 см, није сиг
нирано. Власник Душица Јовановић, Бео
град. 

65. Деч.ак у трави 

Уље на платну, вел. 18,5Х35 см, није сиг
нирано. Власник Народни музеј, Београд. 
Инвентар бр. 2529. 

66. Студија за портрет М. Војинови'Ii 

Оловка, вел . 14 Х 11 см, није сигнирано. 
Власник Милица Војиновић, Београд. 

67. Портрет Милице Војинови'li 

Оловка, вел. 14 Х 11 см, није сигнирано. 
Власник милИца Војиновић, Београд. 

68 . Портрет Милице Војиновић 
Уље на платну кашираном на картон, вел. 

20,5 Х 15 ,5 см, није сигнирано . Власник Ми
лица Војиновић, Београд. 

69. Портрет Милице Војиновић 

Уље на платну, вел. 23Х7,5 см, није сиг
нирано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГОВИЋ 

70. Портрет Милице ВојИ11.0ви1i 

Уље на платну. кашираном на картон, 
вел. 19 Х 14 см, није сигнирано. Власник 
Милица Војиновић, Београд. 

71. Портрет Милице Војинови'li 

Уље на папиру. вел. 36Х 25 см, није сигни
рано. Власник Синиша Лазаревић, Београд. 

72. Портрет Милице Војиновиn 

Уље на платну, вел. 23,5X18,5CM, није сиг
нирано. Власник Милица Војиновић, Бео
град. 

73. Везиље 

Уље на платну, вел. 24,5Х31 см, није сиг
нирано. Власник Народни музеј, Смедерев
ска Паланка. 

74. Портрет старо! 'Човека 

Уље на картону, вел. 22 Х 16см, није сиг
нирано . Власник Јулијана Предраговић, 
Београд. 

75. Портрет девојке 

Уље на платну кашираном на картон, вел. 
21 Х 26 см, није сигнирано. Власник Народ
ни музеј, Смедеревска Паланка. 

76. Портрет др Радинке Јовановиn 
Уље на картону, вел. 22,5 Х 16,2 см, није 
сигнирано. Власник Јулијана Предраговић, 
Београд. 

ПОПИС ФОТОГРАФИЈА КОЈЕ ЈЕ СНИМИО ПАВЛЕ ПРЕДРАГОВИЋ 

Портрeтu: 

1. Милан Предраговић 
2. Аутопортрет, сачувана плоча 

3. Аутопортрет у рубашки 

4. Живојин Лукић 
5. Момчило Настасијевић 

6. Боривоје Стевановић 

7. П. Предраговић са сестром Д. Предраго
вић 

8. П. Предраговић и М. ГолуБОВИћ У руба
шкама 

Групне фотоzрафuје 

1. Породица Милана Предраговића, сачувана 
плоча 

2. Породично славље у дворишту куће Мила
на Предраговића, сачувана плоча 

3. Породица Лукић у дворишту своје куће 

4. Породица Боривоја Стевановиhа, сликано 
у екстеријеру 

5. П. Предраговић са сестрама и В. Јовано
вићем, сачувана плоча 

6. П. Предраговић, В. Јовановић и А. Аћи
мовиh 

7. В. Шикопарија, Д. Арамбашић и П. Пре
драговић испред фиrуре рибара 
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НАПОМЕНЕ 

1 Извод из књиге рођених храма у Србо
брану. У поседу Јулијане Предраговић. 

2 Приватна гимназија професора Здела
ра. Налазила се у згради на углу Зорине и 
Његошеве улице. 

3 Од 1905. године Ћ. Јовановић, М. Мурат, 
Бета и Риста Вукановић раде на оснивању и 
организовању Уметничка-занатске школе, па 
је могућно да су Павлу Предраговићу сви они 
и предавали око 1907. године. 

4 Лазар Трuфуновић, Српска цртачко-сли
карска и уметничко-занатска школа у Београ
ду, Факултет уметности, Београд 1978, стр. 
240-241, док. 84 и 85. 

5 По сећању Павлових сестара Милице и 
Јулијане. Милица проширује листу Павло
вих пријатеља наводећи како се дружио и са 
Мошом Муановићем, Миодрагом Петровићем и 
Наталијом Цветковић. 

6 По сећању Душице Јовановић, ближе ро
ђаке Павлове. 

7 Дугогодишњи културни И јавни радник. 
Пензионисана као виши библиотекар Универ
зитетске библиотеке "Светозар Марковић" у 
Београду. 

8 Вечерње новости, број 183, година 1908, 
стр. 2. 

11 Галантеријска радња Петра Петровића и 
Николе Беловића. Радња се налазила у бли
зини Спасићевог пасажа (бр. 11 ?). 

10 По сећању Павлове сестре Милице. 
11 По сећању Павлове сестре Јулијане. 

12 По сведочењу Павлових сестара. 

13 По сећању Павлове сестре Милице. 

14 По сећању ПаВЛОВИХ сестара Милице и 
Јулијане. 

15 По сећању Павлове сестре Милице. 

111 По сећању Павлових сестара Милице и 
Јулијане. 

17 Обе фотографије је највероватније сни

мио сам Предраговић. 
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32 Усмено сведочење Милице Војиновић. 
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34 У поседу Јулијане Предраговић. 

35 По сећању Павлових сестара МИЛЈ.Ще и 
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ПАВЛЕ ПАЈА ПРЕДРАГОВИЋ 

PAVLE РАЈА PREDRAGOVrC (1884-1928) 

Ug!jeiia Rajcevic 

.Pav:J.e ~ja Predragovic, son о! а оivИ serv
ant's family wtith several ch:i.ldren, was bor.n. 
јп Sr,bo'bran оп МагсЬ 10, 1884. Не fi.n&shed 
рг·јтагу and high всЬооl in Belgrade. Accoгd.-ing 
to some wHnesses Ье attended the lectures at 
Ље Artistic-Vocational School i,n Belgrade, 'but 
Ье did по! :f.iinish it, therefore we oonsider ћјт 
ап -au,todi·dact. Predr·agov.ic was friendly Wiith 
М. Golwbov,ic, 2. Nastasijevic, 2. Lukic, V. Ро
тогШас, N. Cvetkovic, К. Мti,исеviс and other 
пoted. Serb.ian агtilSts. Не ·u·sed to take watks 
wtith them at TaSmajdan, Savi.nac, and Topeider 
in order to lеагп and paint. Не 1e1t about 80 
pictures and draw.i.ngs (Ьу ш)w preserved) 
ргed.ошiпапtlу small 1п size. For his drawings 
Ье .used рenоН, blaok and white chalk, while о! 
painbing techniques Ье mainly applied ail. 

AiS а pain·ter Ье passed the way f·rom Plei'l1-
аllТЈэm to Ilmртеээionisт practising fur а 
shorter рег·јod (.around 1920--1922) t he pr.inciples 
of Jugendstil. 

ТЬе пате of Pavle Predragovic was тen
tioned Ьу Belgrade newspapers in 1908 for the 
1irst time when Ье di5p1ayed а portrait of His 
Majesty ~ing Peter 1 iп а shop window ј·п the 
сеп!ег о! Belg'rade !ry; ng 10 draw IЬе a!!ention 
01 Ље gепегаl рuЬИс to h'is work. НtБ next риЬ
Нс арреага.псе w·as his participation li.n the 4Љ 
Yugoslav Art Exhibltion, held iIn. Belgra'de 1п 
1912, when Ье exniblted ћis ,pictuTe GROBLJE 
(ТЬе Cemetery - Cat. NQ. 5). 

ТЬе period from 1908 until ће went to war 
and Ьесате AU'strJan prisoner of war is сЬаг
actel'jzed Ьу his trying hand a·t pa.inHng, Ьу his 
paгtraits as 01 а beginner (realistically unders
tood) and тоге valuable p le"ina.ixis.t-ic landscapes 
of Belgrade and it5 suтгоuпdiпgs. 

After his геЬим from the war Predrag-ov..ic 
showed а belated :interest iI11 Jugendstit. Two 
preserved drawjngs, STUDIJA ! (Са!. No. 36) 
and KALUDER (ТЬе Monk - Cat. No. 38) тау 
Ье ranged ·in тоге valuable creations of Serbian 
artrists inspired Ьу Jugendstil. Apart from ·these 
drawi'ngs Predragovic lefit several оН paintings 

ЈП this style, Ьи! they repeated what already 
had Ьееп sa.:id Ьу L. Kuen and М. Golubov-ic. 

ТЬе таtuгеэt P.redragovJc's ca'nvases belong 
i:n the period 1922-1928. In thi-s short dnterval 
Ье made -several im,pression·ist, i:ntimist portraits 
01 his acquain,tance.s and friends, ав well as 
sunli-t landscapes. ТЬе portraits of NATALIJA 
NASTASIJEVIC (Cat. No. 33), MILICA VOJI
NOVIC (Са!. No. 68), the PORTRET DEVOJKE 
(Girl), (Cat. No. 75) and PORTRET STAROG 
COVEKA (Old Маn - Cat. No. 74); the land
,оаре, DVE FIGURE POD DRVETOM (Two 
Figures under а Тгее - Cat. No. 62), PEJZAZ 1 
(ТЬе Landscape ! - Cat. No. 25), MOT!V SA 
TA$MAJDANA (ТЬе View 01 Tasmajdan -
cat. No. 35) found already ОГ w111 find their 
рlасе јп the museums as а lasting tesbimony 01 
а gif.ted author. 

Aside the achievements јп pa:inting, Рге
dra:govic w·as а150 interested јп sculptur·ing and 
in the then new art ог craft - photography. 

As а sculpturer Ье left <nothimg which 
would enable us to evaluate this work 01 ћis. 
We ktnow ·foy sure Ithat Ье worked оп decora·tive 
soulptures о! Dragomir АгатЬаЭiс wh-ich are 
placed оп 1:ће building of the Ministry of F·or
estry апn Min·tng јп Belgrade. 

As а snapshot ph.otog,rapher, Predragovic 
left several рогtгЗ!its a.nd ·group pictures of his 
friends, the photos which аге of unquestionable 
documentary value. 

РаУlе р,аја P:redragov.ic died оп August 17, 
1928. Не ~ S bunied in Belgrade. 

А modest retгospective ехЬјЫтоп 01 ms 
wollit was held i.n Ље Gallery »DuSan VlajJc« in 
Belgrade. Predragov.iC's preserved works point 
оо ап artist who ћаз Ы5 dеfiпitе place јп the 
oircle of Belgrade paintens, pleinaiIUs ts and i.m 
pressionists. Although self- taught, Ье raised 
himself above ama·teur-i-sh searches and me
diocrity thгough his регsеvегiпg endeavors -and 
left а work which must attract the attention of 
lovers о! art -and professional art cr.itic.s. 






