75.052.046(497.11)”19”

Снежана Цанковић

Сликарство Цркве Преображења
Христовог у Смедеревској
Паланци: Прилог проучавању
српског сликарства са почетка XX
века
A с рак : Овај рад бави се сликарством Цркве Светог
Преображења у Смедеревској Паланци, која је као архитектонски споменик, на чијим је фасадама оличен дух епохе, резултат компромисног решења наручилаца и државне
и црквене политике. Сликарство у коме је доминантна
национална тематика, овај рад разматра посматрајући
намену слике као визуелне проповеди која тежи визуелном преношењу поруке. Култови првих српских владара
и светитеља лозе Немањића, које баштини српска историја, црква и држава негују и користе у верско-политичким програмима кроз које доказују свој легитимитет и
континуитет.
Кључне речи: Смедеревска Паланка, Стеван Тодоровић,
Крунисање Стефана Првовенчаног, Свети Сава мири
браћу, континуитет цркве, легитимитет државе.

Н

а захтев оновременог грађанства Паланке, и након прикупљања
средстава, радови за изградњу нове градске цркве започети су 1895.
године.1 Још средином шездесетих година
века, становници тада још
2
увек Хасан-пашине Паланке захтевали су од Министарства грађеви1 Б. Перуничић, Сме еревска Паланка и околина, Београд, 1980, 1053–1055.
2 Место Хасан-пашина паланка носиће тај назив до 1878. године, након чега ће се
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на, и министра просвете и црквених дела израду плана за нову градску
цркву,3 јер се постојећа црква-брвнара показала скученом да прими све
већи број становника. Тако је, дакле, Преображенска црква подигнута у
непосредној близини старе Цркве Св. Илије, која је, након што је неколико година служила као капела, премештена 1906. године из градског
језгра на паланачко гробље, где се и данас налази.4
Битно је напоменути да је место на коме се налазила црква-брвнара, и
на коме ће отпочети радови за нову цркву и раније било „култно“ место.
Пре Цркве Св. Илије на том месту, за време турске владавине, постојала
је џамија, позната као Бела џамија5, за коју се не може поуздано тврдити,
без детаљних испитивања, када је срушена. Управо та џамија била је за
време аустријске владавине северном Србијом (1718–1739) претворена у
цркву посвећену Светом Николи, а затим, по повратку под турску власт,
највероватније поново била приведена ранијој функцији. Миодраг Коларић износи и податак да је у Паланци 1826. године постојала Црква
Св. арханђела Михаила и Гаврила, не наводећи где је нашао тај податак,6
тако да се ово може узети само као претпоставка. Дакле, место на коме
се некада засигурно налазила џамија, потом црква-брвнара Св. Илије,
и на коме је изграђена нова црква, пре свега је било истакнуто место и
главна раскрсница града. Међутим, с друге стране, имајући у виду да је
црква подигнута на месту џамије, „култном“ месту, поставља се питање
да ли је и та чињеница битна за посвету новог градског храма?
Током неколико деценија, почевши од 1864. године, трајала су настојања грађанства да добију цркву какву су желели. Понуђени планови и
архитектонска решења, понуђена од Министарства грађевина, нису се
допали наручиоцима. Паланачка Црквена општина одбацила је план
за цркву у византијском стилу, захтевајући цркву са три кубета и високим звоником по угледу на Цркву Св. Ђорђа у Смедереву. На залагање
Конзисторије, нађено је компромисно решење – „са торњем и кубетом
називати само Паланка.
3 Архивска грађа преписке председавајућег Конзисторије, протојереја
С. Димитријевића са Министарством грађевина, говори о трајању преговора од
1864. до 1894. године, када Општина добија план и пуномоћство за изградњу; о
томе у: Б. Перуничић, наведено дело, 847–854.
4 А. Милошевић, Црква Св. Илије у Сме еревској Паланци, Смедеревска Паланка,
2006, 23.
5 Турски путописац Евлија Челебија видео је џамију још 1661. године, о томе у:
Б. Перуничић, наведено дело, 13. Касније се помиње 1733. године у извештају
Максима Ратковића за митрополита Викентија Јовановића.
6 М. Коларић, Класицизам ко Ср а , Београд, 1960, 196.
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на форму цркве Азањске“.7 Поред тога, постојале су и мање несугласице
међу самим мештанима вароши око прикупљања средстава, што је додатно успоравало процес изградње.8 Законске процедуре, везане за изградњу и украшавање цркава, биле су у периоду Краљевине Србије потпуно
развијене: поступак изградње нове цркве био је строго контролисан,
док је услед кршења или изостављања неког од прописа градња била
обустављана.9 Након дугогодишњих преговора, понуђени план наишао
је на одобравање, те је 1895. закључен договор између Општине и предузимача. И као што показује архивска грађа, „Црква паланачка сазидана
је, сводови су засведени, торањ и кубета тако исто довршени су, и сада
треба целу цркву покрити, како би се од наступајућег јесењег и зимског
времена од сваке штете сачувати могла.“10
У свом плану Црква Св. Преображења је једнобродна грађевина, која
има полукружну апсиду на истоку, певнички трансепт, изнад којег се
уздижу три тамбура са куполицама, наос који је наткривен четвртастим,
полуобличастим сводом. На северној страни западног травеја постоји
вестибил, док је на јужној страни изостављен. На западној страни грађевине налази се припрата, на чијем се спрату налази репрезентативна
галерија, изнад које се потом уздиже високи осмострани звоник.
По мишљењу А. Кадијевића, творац плана био је истакнути српски
архитекта Светозар Ивачковић, који је пројектовао фасаду грађевине у
романтичарском маниру, са елементима популарних реминисценција на
српску средњовековну архитектуру.11 Директна веза са рашком школом
ишчитава се на фризу слепих аркадица, као и у обради пластике розете, бифора и квадрифора. Користећи ове елементе, Ивачковић истиче
хоризонталну елевацију допојасним соклом и фризом слепих аркада
испод кровног венаца, док вертикалну елевацију наглашава виткошћу
купола и звоника.12

7 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), Београд, 2007,
108–109.
8 О томе сведочи архивска грађа објављена у: Б. Перуничић, н. д.,1053–1067.
9 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), 253.
10 Б. Перуничић, наведено дело, 1056.
11 А. Кадијевић, Је ан век ражења национално с ила у ср ској архи ек ури
(сре ина
–сре ина ), Београд, 2007, 89.
12 А. Марковић, Црква Св. Прео ражења у Сме еревској Паланци, Гласник друштва
конзерватора Србије, број 32, Београд, 2008, 131.
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За декорацију ентеријера ангажован је Стеван Тодоровић13, при чему
су му помоћници били његова супруга Полексија Тодоровић и Милисав
Марковић.14

С
У животу српске етније, кроз све векове, црквена организација заузимала
је битно место. У
веку подизање цркава, поред неопходности, какав
је био случај у Смедеревској Паланци, происходило је и из других потреба, захваљујући намени храма. Једна од карактеристика у животу Србије
века, била је и просветна функција цркве, која проистиче из њене
историјске улоге.15 Поред тога, ангажовање грађана и њихово меценство
при подизању православног храма, одговарало је осећају доброчинства16
према свом роду и за своја поколења, којим се првенствено одликовао
владар, а следили његови поданици. Уздизање државе, напредак, а посебно финансијски процват и успон грађанске класе, дозволиће овакву
праксу. Наручиоци храма Светог Преображења Христовог, као што је
већ истакнуто, били су грађани. Међутим, неки међу њима издвојиће
се, што ћемо видети, потписивањем својих имена на композицијама у
певничком трансепту.
При ишчитавању сликане декорације сваке садржине, а посебно религиозне, битно је осврнути се на духовну, културолошку, као и политичку
климу датог тренутка. Ови чиниоци били су пресудни за формирање
сликарског програма, политика цркве и државе огледала се у програмским намерама. Међутим, патронажни механизам није као раније био
тако чврст и нетолерантан, те је уметник могао сада имати слободу при
саопштавању задатих идеја. Избор самог уметника подразумевао је из13 О Стевану Тодоровићу у: М. Јовановић, Међу јавом и ме сном, ср ско сликарс во
1830–1870, Галерија Српске академије науке и уметности, Београд, 1992, 297–310;
М. Јовановић, Ср ско сликарс во у о а роман изма 1848–1878, Нови Сад, 1976,
174–207; Н. Кусовац – М. Врбашки – В. Грујић – В. Краут , С еван То оровић
1832–1925, Београд, Нови Сад, 2002.
14 У. Рајчевић, Сликарска оро ица Марковић из Књажевца, Зборник Народног
музеја
–2, Београд, 1987, 151–177.
15 Н. Макуљевић, Црква Све о Архан ела Гаврила у Великом Гра иш у, Велико
Градиште, 2006, 16.
16 О „доброчинству“ у: Н. Макуљевић, Црква у Карановцу – за уж ина кнеза
Милоша О реновића: рило роучавању вла арске и еоло ије и црквене
уме нос и, Краљево, 2000, 288.
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бор сликарског програма. Стеван Тодоровић био је тада већ реномирани сликар, чији се програм већ понављао од храма до храма, варирајући
једино у зависности од броја и величине површина које треба осликати.
Стеван Тодоровић, био је истакнути српски сликар, који је, тада већ,
за собом имао богат сликарски опус. Ђак бечког лицеја од 1848. године,
на студије сликарства, такође у Бечу, ступа 1850. године. Након бечке
ликовне Академије прелази у приватну школу сликарства Валдмилера,
а од 1856. у атеље Карла Рала, где је 1860. ишчекивао стипендију за Рим.
Међутим, Тодоровић се исте године враћа у Београд, где се, како и сам
пише у својој Аутобиографији, посветио „Да поред сликарства разгранам свој рад и на остале културне потребе…“.17 И заиста, Стеван Тодоровић представио се београдској публици као свестрани уметник, члан
певачког друштва, глумац и сценограф, оснивач првог гимнастичарског
друштва, као и сликарске школе. Кроз своју сликарску школу, у којој је
имао приличан број питомаца, спроводио је многобројне идеје, које су
и те како имале одјека и утицаја на српску културу, а посебно омладину.
Јавни час одржан трећег дана Ускрса 1860. године, на коме је присуствовао и престолонаследник кнез Михаило, донеће Тодоровићу очекивану
стипендију, уз сагласност кнеза Михаила да Тодоровић путује у Рим. Међутим, ова стипендија биће замењена стипендијом за Беч. Убрзо Стеван
Тодоровић постаје васпитач ванбрачног сина кнеза Михаила, младог
Велимира, што му је омогућило бројна путовања у Аустрију, Швајцарску и Италију, где је имао прилике да види многа дела великих мајстора
и копира их. Након женидбе са својом ученицом Полексијом, кћерком
књижевника и државног саветника Матије Бана, која је на овом месту од
велике важности као помоћник на осликавању Цркве Св. Преображења,
у чијем друштву путује у Фиренцу где заједно копирају велике мајсторе,
Микеланђела, Леонарда да Винчија, Рафаела, Тицијана, Бонифација, Рубенса и многе друге.
Када је реч о његовом сликарском опусу, Тодоровић ради многобројне
портрете за тада све више јачајућу грађанску, али и аристократску класу.
Поред тога, знатан део његовог опуса припада религиозном сликарству,
које је своје место нашло на зидовима цркава, као и иконостасима и разном црквеном мобилијару. Тако он осликава иконостасе и зидне слике у
Богатићу, Штубику, Великом Извору, Жабарима код Крагујевца, Идвору,
Вазнесенској и Топчидерској цркви у Београду, и Оповачкој у Банату, Белегишкој у Срему, капели Дунђерског у Сентомашу, Глоговцу, Цркви Све17 М. Јовановић, Међу јавом и ме сном, ср ско сликарс во 1830–1870, 298.
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тог Николе на београдском Новом гробљу, Новом Селу у Банату, Брчком
у Босни, Пакрацу, Лозовику, Нишу, Неготину, Смедеревској Паланци, и
Горњем Товарнику.18 Овако велику сликарску делатност у оквиру религиозног сликарства Стеван добија захваљујући својим схватањима да је
религиозна слика носилац историјске истине.19 Поред тога, наклоност
и ауторитет митрополита Михаила, који је, са Стеваном Тодоровићем,
делио став да иконопис треба верно да пренесе догађаје из црквене историје по учењу православне цркве20 донео му је многобројне поруџбине.
Оно што може представљати камен спотицања, генерално у оцењивању целокупног Тодоровићевог религиозног опуса, јесте проблем атрибуција.
Као веома упослен сликар, Стеван Тодоровић израђивао је упоредо
више поруџбина. Такав темпо рада изискивао је ослањање на помоћнике,
какве је имао радећи и у Цркви Св. Преображења. Међутим, није само
велики број поруџбина приморао Тодоровића на ангажовање помоћника, већ и слабљење вида, поготово тотално слепило левог ока већ 1894.
године. Оно што је било битно је да онај коме је Стеван Тодоровић препустио извођење радова, изради дате композиције по његовом цртежу/
картону, како он каже у „ориђиналу“21. Тако је, дакле, Стеван Тодоровић
сматрао својим радом чак и оне које су у потпуности извели други, али
по његовим предлошцима.
Такав случај био је и у паланачкој цркви, где је највероватније већи део
посла извео Милисав Марковић. Иако Тодоровић, у додатку биографије
за Српску краљевску академију, 1902. наводи да завршава украс паланачке цркве и да је поред 42 иконе насликао и две историјске композиције22, потписи које налазимо на композицијама не иду у прилог оваквој
тврдњи.
Милисав Марковић био је самоуки сликар, који није имао академско
образовање. Вештину сликања учио је, од 1880, прво код академског сликара Николе Марковића23, чији су рад и поуке оставиле снажан утицај
18 В. Грујић, Иконо ис и зи но сликарс во, у: Н. Кусовац – М. Врбашки – В.
Грујић – В. Краут , С еван То оровић 1832–1925, Београд, Нови Сад, 2002, 181–194;
Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914).
19 М. Тимотијевић, Рели иозно сликарс во као ис оријска ис ина, Саопштења
Републичког завода за заштиту споменика културе
, Београд, 2002, 361–387.
20 Н. Макуљевић, наведено дело, 52.
21 В. Грујић, Иконо ис и зи но сликарс во, у: Н. Кусовац – М. Врбашки – В. Грујић –
В. Краут, С еван То оровић 1832–1925, 182–184.
22 Исто, 192.
23 Учење код Николе Марковића, Милисав наводи у својеручно писаној молби
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на његово сликарско дело. Након Николе Марковића, велики утицај
на Милисава Марковића оставиће и Стеван Тодоровић, са којим ради,
поред паланачке цркве, и у Неготину и манастиру Буково.24 Поред тога,
као сликарске предлошке користио је Марковић и ликовна решења Лазара Крџалића и Ђорђа Крстића.25 Његовa велика сликарска продукција,
остварена je углавном на подручју Тимочке епархије, где је Марковићев
ликовни репертоар, у коме је доминантна национална тематика, одговарао укусу црквених наручилаца. На његов захтев, Духовни суд Тимочке
епархије, издао му је уверење да је до 1904. извео 48 радова26, док ће тај
број до тренутка његове смрти 1910, износити близу осамдесет.
Оно што је веома битно је да се Марковић углавном уредно потписивао на својим делима, као што је случај у Цркви Св. апостола Петра и
Павла у Бадњевцу, где се потписао на већини икона, у Цркви Св. Пророка
Илије у Прњавору, где такође оставља запис о изради иконостаса27, као
и у Неготину, на чијем иконостасу на скоро свакој икони постоји потпис онога ко ју је извео, у овом случају Стеван Тодоровић или Милисав
Марковић.
Поред напора да се јасно уочи шта је извео Стеван Тодоровић, а шта
Милисав Марковић у Цркви Св. Преображења, пресликавање које је извршио 1929. године Тоша Рус28 такође представља проблем у сагледавању
ликовних квалитета овог иконостаса. То је најочигледније када се обрати пажња на представу Благовести, на царским дверима, која одудара
од осталих композиција, посебно по начину извођења, где нам решење
Богородичиног лика говори о сликарским могућностима овог уметника,
чији је рад несумњиво био лошијег квалитета. Највероватније је да још
тада, приликом скидања, сликана поља друге зоне апостолског реда нису
враћена на своја места. То се уочава највише по ставовима апостола, и начину на који су они окренути од централне иконе датог реда, Тајне вечере.
Министру Просвете и Црквених послова 1893, о томе у У. Рајчевић, Сликарска
оро ица Марковић из Књажевца, 151–153.
24 У. Рајчевић, наведено дело, 160–164; Н. Макуљевић, Црквена уме нос у
Краљевини Ср ији (1882–1914), 156.
25 Н. Макуљевић, наведено дело, 155–157.
26 Духовни суд наводи тридесет две цркве у којима је Милисав израдио иконостас
или зидно сликарство, док сликар додаје још шеснаест цркава, о томе у: У.
Рајчевић, наведено дело, 157–160.
27 У. Рајчевић, Сликарска оро ица Марковић из Књажевца, 171–172.
28 Током Првог светског рата, Паланка је била под окупацијом. Том приликом
градска црква претрпела је велика оштећења, посебно је страдао иконостас, док је
летопис цркве спаљен приликом повлачења.
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То пресликавање није била једина интервенција до сада на овом иконостасу. Ред престоних икона и икона апостолског реда био је поверен
сликару из Смедеревске Паланке, Миловану Михаиловићу, који их је
тада подвргнуо само чишћењу. Том приликом уочене су налепнице на
полеђини икона, које су од велике важности у доказивању ауторства ових
икона.

И
На Преображење 1902. године храм је освећен од митрополита српског
Инокентија.29 Као година почетка радова узима се 1902, година која је још
увек била обележена владавином династије Обреновић. Династија која
је ослободила Србију од вишевековног ропства, и која се свим силама
борила да истакне свој легитимитет и свог оснивача, кнеза Милоша, као
легитимног наследника славне српске средњовековне државе. Током
XIX века, династија Обреновић дала је чак пет владара, претрпевши
политичка превирања и сталну опасност од Карађорђевих потомака.
Од тренутка уздизања у краљевину, нова Србија, млада држава и њен
владар, краљ Милан, морали су наставити путем утемељења и јачања
државе, династичке и националне идеологије, која се морала црпсти у
славној прошлости и традицији. Кроз читав период обновљене српске
државе, све до династичке промене 1903. и доласка Петра Карађорђевића
на престо, владар је био најмоћнија политичка личност. Он је, као такав,
учествовао у процесима изградње, осликавања и обнова цркава, где је
увек јавно исказивао сопствене идеолошке ставове. На тај начин владарска идеологија обликовала је и усмеравала токове црквене уметности.30
С друге стране, значај православног храма лежао је у чињеници да је он
био једно од најважнијих места на коме се окупљао српски народ.31 Зато
је био идеално место на коме се, путем проповеди и визуелне културе,
изражавала актуелна политика државе и цркве.
Када је реч о иконостасној прегради, ту не наилазимо на неке новине
или одступања од, до тада већ познатих, програмских и иконографских
решења.
29 Ср ска равославна е архија шума ијска 1947–1997, Крагујевац, 1997, 53.
30 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), 15.
31 Н. Макуљевић, Црква у Карановцу – за уж ина кнеза Милоша О реновића: рило
роучавању вла арске и еоло ије и црквене уме нос и, Краљево, 2000, 287.
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Иконостас преобаженске цркве (сл. 1.) броји 41 икону, има пет редова,
укључујући зoну сокла, чија поља нису осликана. Друга зона јесте зона
престоних икона, на којима се налазе уобичајене представе почевши од

Слика 1. Иконостас (фото: С. Цанковић)
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Слика 2.
Св. Симеон, иконостас (фото: С. Цанковић)

храмовне посвете представе Преображења Господњег, Богородице са Христом у
наручју, затим лик Христа, Св. Јована и
Св. Симеона (сл. 2), у чијем се доњем десном регистру слике потписао С. Тодоровић. Наглашавам да се у првом северном
пољу престоних икона налази представа Св. Димитрија32, која је рад каснијег
датума. Шта се догодило са првобитном
иконом која је стајала на овом месту, не
постоје подаци. Највероватније је да је
она страдала током Првог светског рата, када је окупаторска војска цркву
користила као коњушарницу, те су оштећења сигурно била велика. Овој
зони свакако припадају царске и бочне двери, на којима су представе
Благовести, изнад којих су по један мањи медаљон са ликовима Давида
и Соломона, док су северно и јужно представљени арханђел Михаил и
Св. Стефан архиђакон. Наредну зону иконостаса заузима апостолски ред,
где су апостоли представљени по двојица у пару на једном пољу. Тако
тај ред чини шест поља са представама апостола, као и још три поља,
на којима су изнад царских двери Тајна вечера, док су северно и јужно
насликани Св. Никола и Св. Георгије. Следећи ред чине представе Великих празника, од којих су своје место на поменутом иконостасу нашле
следеће представе: Богородичино рођење, Крштење, Рођење Христово,
Сретење, Васкрсење, Вазнесење, Улазак у Јерусалим, Ваведење и Успење Богородичино. Читавом целином доминира представа Св. Тројице,
смештена у последњој зони иконостаса. Својим положајем и размером
икона Св. Тројице истиче се као централна икона олтарске преграде. У
вертикалном реду са иконом Васкрсења, Тајне вечере и Благовести на
царским дверима даје поруку коју посматрач – верник – треба да понесе. Почевши од царских двери и Благовести које представљају тренутак
32 На икони Св. Димитрија, у доњем регистру слике, стоји запис: У своме ро ном
мес у рилажем цркви икону св. Дими рију, Дими рије Максимовић, испод овог
записа једва се разазнаје година 1924, док се у десном углу налази потпис аутора
В. Ковачев, Бео ра .
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Слика 3.
Схема иконостаса

Христове земаљске инкарнације – почетка, до Распећа и његове телесне
смрти – краја његовог искупитељског жртвовања. Инсистирање на Васкрсењу и представи Св. Тројице на престолу небеском јесте тежња да
се Христова црква истакне као победничка. Црква жели да искаже славу,
јер слава цркве јесте Христова слава. У последњем реду, око иконе Св.

195

Z04-185-211 - Cankovic.indd 195

26.3.2013 04:14:08

С

Ц

Тројице приказани су пророци, као и два мања медаљона са представама лица анђела. Завршницу иконостаса чини велико Распеће, Змајски
крст, са којим целину творе два поља са ликовима Богородице и Св. Јована Богослова. Змајски крст јесте новина
века и традиција која
се надаље наставља у конструисању иконостаса
века, иако је дошло
до полемике и инсистирања Ђорђа Крстића на уклањању змајских крстова са иконостаса и враћању на изворни средњовековни тип олтарске
преграде у српским храмовима.
Прву зону икона на иконостасу највероватније јесте израдио Стеван
Тодоровић. Томе у прилог иде и потпис С. Тодоровић на представи Св.
арханђела Михаила, на северним дверима33, као и потпис на икони са
ликом Св. Симеона. Да је Стеван сигурно боравио у Паланци, доказује
нам и цртеж оловком, заведен као Пејзаж, из око 1880, који се данас чува
у Народном музеју у Београду, на коме се види стара школа и црква Св.
Преображења.34 Битно је имати у виду да су иконе за иконостас највероватније изведене у атељеу. Налепнице које постоје на полеђини икона
говоре да су у Паланку доспеле путем железнице, о чему сведочи железнички жиг. На икони друге зоне, означеног на легенди бројем 16 (сл. 3),
постоје две налепнице које говоре о доспећу икона путем железнице.35
Као што је то и раније био случај, могуће је да је Стеван препустио даљи
рад на иконостасу Милисаву Марковићу. Икона у другој зони, са представом двојице апостола која се данас налази на првом пољу јужно од
Тајне вечере носи иницијале М. М.,36 што засигурно значи да ју је израдио
Милисав Марковић. Разлика у стилским особеностима друге зоне такође
сведочи о раду више од једног уметника, док је прво по чему се издвајају
композиције разлика у сликаној позадини апостола.
Детаљни конзерваторски извештаји37 могли би бити од пресудне помоћи у решавању овог проблема, с обзиром на то да је иконостас са друге
стране заштићен дрвеним плочама, што представља тешкоћу у истра-

33 Документација Народног музеја у Смедеревској Паланци.
34 По запажању колегинице мр. Ане Милошевић из Народног музеја у Смедеревској
Паланци.
35 Документација Народног музеја у Смедеревској Паланци.
36 исто.
37 Током 2012. отпочета је обнова овог храма, када су иконе са иконостаса биле
скинуте и подвргнуте стручном чишћењу. Међутим, након завршетка радова нису
достављени извештаји, нити су вођене белешке о затеченом стању слика. Тако
је пропуштена и ова прилика да се сазна нешто више о евентуалном постојању
поменутих налепница на полеђини икона.
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живањима, посебно ако на полеђини икона постоје сличне налепнице
које нам могу помоћи.

Ж
За разлику од иконостаса на којем само на појединим иконама имамо
иницијале оног ко је израдио икону, на зидним сликама постоје пуни
потписи аутора.
У олтарском простору налазе се само две зидне слике – у полукалоти
апсиде насликано је звездано небо са представом Светог Духа у виду
беле голубице, док је у конхи апсиде представа Христа великог архијереја. Прослављање Светог Духа традиционално је снажније истакнуто у
православном него у католичком богословљу.38 Свети Дух, треће лице Св.
Тројице, у српској уметности се одувек представљао у виду беле голубице.
Као такав представљан је у многим религиозним и ликовним формулацијама. Од
века долази до посебне побожности и поштовања, када
су учења о даровима и плодовима Светог Духа укључена у морализаторско-дидактичке програме, где се поред врлина и Свете тајне тумаче као
дарови Светог Духа.39 Појава Светог Духа се у представама евхаристије
доводи у везу са молитвом епиклезе, где се према литургијском учењу
православне цркве, предложени дарови претварају у тело и крв Христову,
тек након молитве призивања Светог Духа. Поред тога, овакво решење
апсидалне полукалоте има за циљ да подсети верника на свеприсутност
Духа Светога у храму Божијем.
Када је реч о представи у малој конхи апсиде, православна уметност
је у литургијским темама олтарског простора традиционално истицала
улогу Христа архијереја. Највероватније је да је ова слика требало да буде
средишњи део композиције Служења литургије.
Калота централне куполице, која се уздиже над укрсницом трансепта,
украшена је представом Христа Пантократора, док су друге две, северна
и јужна калота куполице остале неосликане. На северном делу свода,
који носи централни тамбур, приказани су јеванђелист Марко са својим
атрибутом лава и јеванђелист Матеј, представљен са орлом. Јужни део
поткуполног простора осликан је фигурама јеванђелисте Луке, иза којег
се налази његов симбол бик, као и јеванђелист Јован са својим атрибутом
38 М. Тимотијевић, Ср ско арокно сликарс во, Нови Сад, 1996, 299.
39 Исто, 300–301.
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Слика 4. Полагање Христа у гроб, јужна певница (документација Народног музеја у
Смедеревској Паланци)

анђела. У северном певничком трансепту, на источном зиду, насликана је
композиција Каменовање Св. Стефана са натписом Храму Св. Преображења, С еван Крс ић р овац из Паланке, са потписом М. Марковић.
На северном зиду исте певнице представљен је Мојсије са свицима, док
је насупрот њега, на јужном зиду јужне певнице, приказан краљ Давид са
харфом. На источном зиду јужне певнице представљена је композиција
Полагање Христа у гроб (сл. 4), са натписом у доњем централном регистру слике: Храму Св. Преображења Васа Јовановић апотекар из Паланке
1902.г, док се у левом, такође доњем регистру композиције, налази пун
потпис Милисава Марковића.
При сагледавању декорације предолтарског простора, битно је имати
у виду однос и везу између иконостаса и наоса. Програм иконостаса није
био затворен систем, он се рефлектовао на унутрашњост наоса, зидно
сликарство и сликани мобилијар, посебно онај који је био укључен у
предолтарски простор.40 Као такав, предолтарски простор, чији је део
40 М. Тимотијевић, Намена слике у: Ср ско арокно сликарс во, 58.
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певнички трансепт, као и Богородичин, архијерејски и владарски трон,
функционисали су као целина, која је литургијски повезивала олтар са
наосом.
Избор сцена у певничком трансепту преноси битну идеју о жртвовању
за веру хришћанску. На централној икони последњег реда иконостаса,
на представи Св. Тројице, Христ је приказан са крстом, тако да је вернику већ на том месту предочена идеја о Христовој искупитељској улози.
Христово евхаристијско жртвовање истакнуто је избором сцене у јужној
певници. У годишњем литургијском циклусу, симболички чин Сахране
Христове одвијао се на Велики петак, за време вечерње службе десетог
часа, у коме је погребен, и током јутарње на Велику суботу.41 Истицање
Великог входа као Христове сахране имало је и морализаторски-дидактички карактер. Током трајања Великог входа, верници су морали ниско
да се клањају и да, док пролазе Свети дарови, траже опроштај грехова. Са
друге стране, приказивање смрти кључне личности хришћанске историје, Исуса Христа, подсећало је вернике на жртву за њих учињену и на
обавезу придржавања моралних кодекса цркве.42 Поред ове композиције,
на јужном зиду јужне певнице, доследно самој намени певничког простора, нашао се лик псалмопевца, краља Давида. Представа псалмопевца Давида са харфом често се јавља у сликаном програму певница, као
старозаветни амблем музике и појања, којом се прославља Бог и небеска
хармонија.
Сликани репертоар северне певнице указује нам више на проповеднички карактер изабраних представа. На источном зиду северне певнице приказан је мартири Св. Стефана, који носи идеју страдања због
проповеди речи Божије, док ову идеју употпуњује лик Мојсија, утемељивача старозаветног проповедништва, представљеног на северном зиду.
Жртвени карактер посебно се односи на мартири Св. Стефана. Мартири
или представе мучеништва светаца јесу традиционална тематика која се
појављује још у доба ранохришћанства, носећи углавном једну основну
поруку страдалништва за веру хришћанску и место у Небеском Јерусалиму. Српска уметничка делатност баштини сликање мартирија из
програма средњовековног сликарства, која ће и надаље бити погодна
тематика за исказивање одређених ставова. Каменовање Св. Стефана
41 Н. Макуљевић, Пола ање Хрис ово у ро , изна царских вери Са орне цркве у
Бео ра у, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе Србије,
Београд, 1997, 203–211.
42 исто.
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носи универзалну идеју активне побожности43 и жртвовања за веру –
моралне врлине често истицане у житијима и службама српских светитеља.44 Сам митрополит Михаило, чији су ставови били пресудни за
обликовање црквеног градитељства, а посебно сликарства, истицао је
морално-дидактичку улогу визуелне културе.45 Иако је сликарство Цркве
Св. Преображења настало у време митрополита Инокентија, у њему се и
даље огледају тежње и обрасци његовог претходника митрополита Михаила, чији се утицај не може оспорити чак и после његове смрти. Ово
ће наставити митрополит Инокентије, уз снажни импулс националног
у репертоару црквеног сликарства.

Ж

:

У креирању уметности и визуелне културе током новог века значајно
место заузима државна организација, која је на основу законских аката
поседовала контролни механизам и често деловала као патрон у обликовању јавног визуелног идентитета.46 Однос државе и цркве у Краљевини
Србији одвијао се у две фазе. Прву је обележио сукоб цркве и државе, док
је у другој дошло до измирења. С друге стране, однос државе према цркви одражавао се на развој црквеног сликарства и градитељства, док су
место и улога цркве у друштву и држави условили да црквена уметност
буде конструисана у зависности од државне политике. Ово се најбоље
може видети од периода Краљевине Србије – када наступа ново доба,
које ће уобличити српску визуелну културу. Сада, црква не добија само
право на слободни живот и рад, већ она постаје једна од институција од
највеће важности, зато је борба за црквену самосталност била један од
најбитнијих националних задатака.47

43 Феномен активне побожности, карактеристичан за барокну културу,
подразумевао је истицање побожности кроз различите форме. Тако је то доба
популаризовало и однеговало тематику погодну за исказивање побожности,
али и актуелних политичких ставова, када религиозна представа добија статус
програмске слике – utilitas picturae.
44 М. Тимотијевић, И ејни ро рам зи но сликарс ва манас ира Круше ол,
Саопштења
, Београд, 1987, 118.
45 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), 51–64.
46 Исто, 9–14. Посебно о уобличавању јавног визуелног идентитета у: Н. Макуљевић,
Уме нос и национална и еја у
веку, Београд, 2006, 255–319.
47 Н. Макуљевић, Црква Све о Архан ела Гаврила у Великом Гра иш у, 13.
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Слика 5.
Крунисање Стефана
Првовенчаног,
јужни зид наоса
(преузето из:
Т. Станојевић, Ти о
у Паланци, См.
Паланка–Београд,
1984, стр. 57)

Сагледавајући живопис наоса Цркве Св. Преобрaжења, на њеним зидовима јасно ишчитавамо националну идеју. Пажњу највише привлачи
велика композиција Крунисање Стефана Првовенчаног (сл. 5), која се
налази у првој зони јужног зида. На њој потписао се Стеван Тодоровић
1903, у доњем десном регистру слике. У истој зони насликан је, источно од Крунисања, Стефан Немања, сигниран као Краљ Немања I, док је
на јужном делу прве зоне Стевина супруга Полексија насликала краља
Милутина, потписавши се: Полексија Тодоровићка / по нацрту С. Тодоровића. У другој зони јужног зида северно и јужно од трифоре налазе се
ликови Стефана Дечанског и цара Уроша. На своду наоса приказана је
сцена, по натпису: Св. Сава мири браћу над гробом оца Немање I (сл. 6).
Ова композиција је неизоставна где год се појављује Стева Тодоровић.
Израдио ју је Милисав Марковић, што поново сазнајемо из остављеног потписа у доњем десном регистру слике, док се у доњем левом делу
налази запис: По нацрту Стеве Тодоровића. Сликарство северног зида
наоса творе ликови српских црквених поглавара, од којих се Стеван издваја у првој зони; западно насликан је Сава II, док је источно Арсеније
I. У другој зони насликани су Јоаникије и Данило II.
Овакав избор ликова и сцена у наосу несумњиво има само једну поруку. Репертоар српских светитеља и композиција из славне српске прошлости, на којима су натписи јасно истакнути и изведени искључиво на
српском језику, имали су за циљ активно дејство на посматрача/верника.
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Слика 6. Свети Сава мири браћу, свод наоса (преузето из: Паланка Смедеревска, См.
Паланка, 2002, стр. 20)

Монументалне фигуре српских светитеља, првобитно Немањића, који су
пре свега владари, а потом на северном зиду ликови цркених поглавара,
предочавају вернику српску историју и континуитет државотворности,
али и српске цркве, истичући истовремено и национални идентитет.
Улога прошлости у креирању верских, социјално-политичких и културних програма није нова. Међу српском етнијом још у
веку долази до коришћења прошлости, када се из ње црпе битни аргументи за
опстанак и одбрану српског идентитета. Ликови и догађаји из српске
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историје се у
веку тумаче у оквиру барокног историцизма као аргументи у савременим верско-политичким захтевима.48 Значај прошлости
у националистичкој идеологији није био сведен искључиво на меморисање најзначајнијих појединаца и догађаја, већ је она постала једно
од битних поља кроз које се промишљала и уобличавала стварност.49 У
Србији
века аргумент политичке и црквене самосталности налажен је у одговарајућим средњовековним институцијама, што је условило значај оснивача српске цркве, Св. Саве, и првог српског крунисаног
краља Стефана Првовенчаног.50 У Србији
века најзначајнији и најраспрострањенији светитељски култ био је култ Св. краља Стефана Првовенчаног. Његове мошти налазиле су се на српској територији, у манастиру Студеници51, чак и у тренутку тешких ратних дана, крајем
и почетком
века, делећи тако судбину српских устанака и народа.
Стефан Првовенчани као први српски краљ постаје у
веку заштитник нове обновљене српске краљевине. Композиција Крунисање Стефана Првовенчаног носи сложену програмску намену, истичући првог
српског краља, крунисаног у манастиру Жичи од стране првог српског
архиепископа Саве. Тако актуелни владар, преузимајући ову традицију,
легитимише себе као наследника славног краља Стефана Првовенчаног
и свих Немањића, обављајући миропомазање у манастиру Жичи. Прво
миропомазање обављено је у Жичи 20. 1889, над Александром Обреновићем, док ће након династичке смене, миропомазање у Жичи, као
легитимну националну традицију прихватити и краљ Петар I Карађорђевић.52 И сада, као и у средњем веку, крунисање је имало велики значај,
док је круна јачала ауторитет краља и његових потомака.
Стеван Тодоровић композицију Крунисање Стефана Првовенчаног
решава инсистирајући на реконструкцији историјског догађаја. Не оптерећујући композициони склоп алегоријским слојевима, уметник нам ја48 М. Тимотијевић, Ср ско арокно сликарс во, 224–227.
49 Н. Макуљевић, Уме нос и национална и еја у
веку, 73–89.
50 исто.
51 Мошти Стефана Првовенчаног налазиле су се у Студеници до Првог српског
устанка када се, по нападу Турака на Студеницу, монаси, носећи његове мошти,
склањају у манастир Враћевшницу. Након слома Првог српског устанка 1813,
монаси са моштима прелазе у Аустрију, у манастир Фенек, где ће мошти почивати
све до 1815, када их кнез Милош враћа на српску територију, у манастир Каленић.
Свечаном поворком 1833. извршен је пренос, који је трајао неколико дана, у
Студеницу. О томе у: Н. Макуљевић, Уме нос и национална и еја у
веку,
60–61.
52 Исти, 54.
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сним пикторалним језиком говори о датом догађају. Смештајући фигуре
у ентеријер православне грађевине, слика краља у тренутку крунисања,
окруженог српским племством, али и обичним народом тога доба. Оно
што је посебно интересантно јесте представа народа, пре свега типови ликова и костима/ ношње у коју Тодоровић одева протагонисте ове
приче. Мора се признати велики напор Стевану Тодоровићу и осталим
ликовним уметницима тога доба у конструисању посебно историјских
композиција, где су бивали суочени са многим проблемима представљања аутентично српских, националних обележја. Присуство свих друштвених сталежа и генерација, на овој композицији, веома је битно и
лепо промишљено, исказујући идеју о покорности краљу читаве српске
етније. Још један интересантан моменат на овој слици јесте сама представа две круне. Сава крунише Стефана круном са каквом је Стеван Тодоровић представио Стефана Немању на истом зиду ове цркве. На овај
начин истакнута је идеја континуитета власти, и преузимања директно
од Стефана Немање. Међутим, мушка фигура, у клечећем положају, у
првом плану слике, придржава круну у облику венца, која је типична
за западни свет. Може се узети у обзир да је Тодоровић, промишљајући
ову композицију, имао у виду и историјску чињеницу о Стефановом добијању corona regni – „светог венца“ или „венца краљевског“ – од папе
Хонорија III.53 Након тога, када су се услови за то стекли, Сава ће га крунисати у Жичи као први архиепископ новоосноване архиепископије.54
Тако, дакле, сцена говори о битном историјском тренутку за српску државу и народ – самосталност државе уздизањем из велике жупаније у
краљевство, и аутокефалност српске цркве. Ова композиција, у Цркви
Св. Преображења, својим димензијама доминира над другим представама, тако да је посматрачев поглед, након иконостаса, највероватније и
углавном био привучен овом представом. Пред њим се налазила слика
славног српског краља, крунисаног у цркви и изабраног Gratia Dei, а подржаног од Истока и Запада, што нам Тодоровић и саопштава сликајући
и папски венац.
Галерија монументалних ликова светих српских краљева употпуњује
слику о славној српској прошлости на којој се темељила и надовезивала
53 Стефан Немањић 1217. године добија папски венац. О томе у: С. Ћирковић, Ср и у
сре њем веку, Београд, 1997, 56.
54 Савини биографи Доментијан и Теодосије говорећи о крунисању Стефана
Немањића у Жичи, наводе Саву као архиепископа, из чега произилази да се
крунисање могло одиграти само након добијања аутокефалности српске цркве и
титуле архиепископа, 1220. или 1221. године.
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нововековна српска стварност. Истицање и фаворизовање славе Немањића јасно нам је посебно ако обратимо пажњу на натпис који стоји на
слици Стефана Немање, који је сигниран као краљ, иако он то никада
није био.
Још једна, у то доба, веома популарна сцена немањићке историје нашла се у репертоару сликарства ове цркве. Као што је већ наведено, на
своду насликана је сцена Св. Сава мири браћу. Поменуту сцену први пут
изводи Арса Теодоровић, на архијерејском трону Богородичине цркве
у Земуну 1813–1815.55 Стеван Тодоровић је слика и у цркви у Неготину,
Милисав Марковић по његовом предлошку насликао ју је у цркви манастира Буково, док је Пашко Вучетић слика у северној певници цркве
у Радујевцу, а сликаће је и Паја Јовановић.
Још од
века култ Св. Саве и Св. Симеона био је веома јак. Ликови
првих српских светитеља истицани су у верско-политичким програмима
Карловачке митрополије, што је подразумевало укључивање у репертоар религиозног сликарства.56 Национално величање и прослављање,
посебно Савиног култа, започиње у
веку, када празновање дана Св.
Саве постаје једна од нових српских традиционалних манифестација.57
У Србији
века истиче се национална просветитељска улога Св. Саве,
те он постаје патрон школа, још у доба Кнежевине. Тако тема Свети Сава
благосиља српчад заузима посебно место у величању Савиног националног и просветитељског лика. Међутим, посматрајући композицију која
се нашла на своду Цркве Св. Преображења, стиче се утисак да оваква
идеја није била у првом плану.
Посматрано са историјског аспекта, овај догађај претходио је чину
крунисања Стефана Првовенчаног, међутим, то не значи да је то био
разлог да се баш ова композиција нађе на своду цркве. Средином
века национална тематика постаје стандардни програмски репертоар,
чија се ангажована функција прилагођавала конкретним потребама.58 Из
тога произилази питање које су то програмске намере стајале иза избора
баш ове сцене на тако истакнутом месту. Несумњиво је да је требало да
порука слике делује снажно на посматрача, о чему нам јасно говори њено
место у храму, као и димензија композиције.

55 Н. Макуљевић, Уме нос и национална и еја у
веку, 105.
56 М. Тимотијевић, Ср ско арокно сликарс во, 380–382.
57 О визуелном уобличавању и култу Светог Саве у Н. Макуљевић, наведено дело,
102–106.
58 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), 74.
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На подручјима посебно источних и југоисточних делова Србије, где се
због етнички мешовитог становништва, одвијала активна национална
акција, спровођена углавном кроз визуелну културу, идеја помирења и
ауторитета српске цркве, оличеног на овој композицији у лику Св. Саве,
не би можда довела до разматрања поруке коју она треба да пренесе.
Оваква чврста национална идеја доминантна је у православним храмовима Крајине, у Неготину, манастиру Букову и Радујевцу.59 Међутим,
у Паланци тога доба убедљиво већинско становништво било је српске
националности и праволавне вероисповести, тако да та идеја можда није
била примарна у избору ове сцене.
Идеја помирења могла се везати и за истицање односа и помирења
до којег долази између државе и цркве, након враћања митрополита
Михаила 1889. на владичански престо. Ипак, у тренутку осликавања паланачке цркве, од овог догађаја протекло је више од једне деценије, док
сама сцена говори о измирењу световне браће. Овакву идеју понела је
истоимена сцена, представљена на архијерејском трону цркве у Земуну, где је митрополит Стратимировић желео да истакне значај цркве
и архијереја, у тренутку династичких трвења.60 Могуће је да се слично
тумачење може узети у обзир и у моменту осликавања паланачке цркве.
У том тренутку политичка сцена у Србији била је већ затегнута, и можда
се већ наслућивала династичка смена и наступајући преврат.
Иако нам сам назив композиције говори о помирењу, можда се и није
размишљало у тако буквалном правцу при избору ове теме. Међутим,
ова представа, у простору православног храма функционисала је и као
морално-дидактички пример хришћанских врлина, као што су живот
у миру и слози, љубав према ближњем, поштовање власти, покајање и
способност праштања које су биле визуелно представљене у протагонистима овог догађаја.61
Сама сцена приказује тренутак помирења Немањиних синова Вукана и Стефана, над очевим моштима, у коме је посредовао Сава. Сукоб
између браће изглађен је крајем 1204., или почетком 1205. године, где је
споразумно испоштована Немањина жеља да Стефан буде велики жу-

59 Н. Макуљевић, наведено дело, 72–80; исти: Уме нос и национална и еја у
веку, 319–321.
60 Н. Макуљевић, Сре њовековне еме у ср ском црквеном сликарс ву
века,
Зборнк за ликовне уметности Матице српске 32–33, Нови Сад, 2003, 205.
61 А. Костић, Све и Сава мири раћу у црквеном сликарс ву 19 века, Зборник
ликовних уметности Матице српске, број 41, 2013, у штампи;
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пан и владар читаве српске земље, а Вукан велики кнез.62 Имајући ово
у виду, и конструишући ову композицију, Тодоровић поставља Стефана
Првовенчаног један степеник више у односу на Вукана,63 што је имало
за циљ да истакне Стефанову доминацију и поштовање Немањине жеље.
Том приликом, по молби своје браће, Сава доноси у Србију Симеонове
мошти, из којих је у међувремену почело да тече миро, што је сматрано
знаком божанске милости, док су се по сахрањивању, око гроба у Студеници, јавили зраци светлости, што је значило да је Србија добила небеског заштитника и заступника пред Христом и Богородицом.64 Дакле,
управо тај тренутак приказан је на своду паланачке цркве.
Ако се још једном осврнемо на програм иконотаса, уочава се да је једино лик Св. Симеона добио веома истакнуто место у реду престоних
икона. У том смислу, размишљајући о односу олтарске преграде и њеног
рефлектовања на програм наоса, јасно нам је истицање Св. Симеона и
његове улоге као заступника читавог српског рода пред Господом. Већ
од тренутка доношења његових моштију, почиње прослављање култа
Симеона Мироточивог, што је допринело значају и ауторитету његових
потомака, који су себе истицали као светородне. И управо то је оно на
чему се темељила и ослањала нова српска стварност, а позивала црквена и династичка политика. С друге стране, ова тема била је погодна за
исказивање ауторитета српске цркве и њеном посредовању, оличеног у
лику Светитеља Саве.
Композиција Свети Сава мири браћу обједињује тако култ Св. Симеона, Св. Саве и Стефана Првовенчаног. Њихов значај у династичкој
идеологији Обреновића предочава нам катапетазма коју су 1895. Сабоној цркви у Београду поклонили краљ Александар и краљица Наталија.
На средини завесе представљени су Св. Симеон, Св. Сава и Св. Симон
Првовенчани.65
•
Сликарство преображенке цркве, поред наведених композиција, употпуњује сликана орнаментика зидних површина. У складу са укусом епохе, зидови су осликани тако да опонашају ефекат мермерних површина.
Оваква пракса отпочиње у Саборној цркви у Београду, која ће служити
као образац у декорисању православних храмова у Краљевини. Тако је
62 С. Ћирковић, Ср и у сре њем веку, 53–56.
63 А. Костић, Све и Сава мири раћу у црквеном сликарс ву 19 века, у штампи;
64 С. Ћирковић, Ср и у сре њем веку, 53–56.
65 Н. Макуљевић, Црквена уме нос у Краљевини Ср ији (1882–1914), 22.
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певнички простор паланачке цркве, мраморисан у ружичастим тоновима; потрбушјем северног и јужног лука поткуполног простора смењују
се пастелно плава и златна мраморизација, док је у наосу преовлађивао
сивкасто-плавичасти тон. Исто ће се наћи и на певничким столовима,
као и на троновима у предолтарском простору, и стасинијима у наосу.
Пастелни тонови мраморизације оживљени су сликаним бордурама око
композиција и на потрбушју лукова поткуполног простора. Посебну пажњу на овом месту посвећујем орнаментици која се нашла у поткуполном простору, зато што је она данас потпуно уништена пресликавањем
које није поновило првобитну декорацију. Тако су у поткуполном простору на потрбушју источног и западног лука доминирли апстрактни,
флорални и лепезасти мотиви, између којих се налази крст уписан у
четворолист.66 Представе јеванђелиста биле су уоквирене кружним мотивима са представом крста у средини. Овде је доминирала јако плава
боја, бордо и жута нијанса. У наосу сцене су такође уоквирене сликаним
бордурама, апстрактних флоралних орнамената. На галерији која се уздиже над припратом, у темену свода налази се сложени мотив кружног
облика, око кога се налази стилизовани флорални орнамент, сличан
орнаментици вегетабилног куфског писма67, у коме је четворолист са
представом осмокраке звезде у средини. Овај орнамент може представљати једну могућу формулацију симбола херувима.
Када је реч о троновима који се налазе у предолтарском простору, на
којима се, по већ устаљеној пракси, налазе ликови Св. Саве на архијерејском, Стефана Првовенчаног на владарском и представа Богородице
са Христом на Богородичином трону, није сигурно ко и када их је осликао. На њима не постоје потписи аутора, чак ни ликови нису сигнирани,
док ликовне особености не иду у прилог Стевану Тодоровићу. Међутим,
посматрајући ликовне особености, највероватније да их је израдио Милисав Марковић, опет по Тодоровићевим предлошцима. Највише буни
лик Стефана Првовенчаног, који је насликан подшишан и другачије физиономије лика него на сценама на јужном зиду и своду наоса. Заправо
ово решење Стефановог лика више подсећа на представу краља Александра Обреновића, коју за иконостас цркве у Великој Крсни изводи
монах Рафаило Момчиловић. Могуће је да је оваква идеја свесно уткана
у представу на владарском трону
66 О српској традиционалној орнаментици православних храмова у: З. Јанц,
Орнамен и фресака из Ср ије и Маке оније о
о сре ине
века, Београд,
1961.
67 О орнаментици „куфског писма“ у З. Јанц, наведено дело

208

Z04-185-211 - Cankovic.indd 208

26.3.2013 04:14:15

С

Ц

П

Х

С

П

•
Црква Светог Преображења као карактеристичан пример српске сакралне архитектуре с краја
века, у својим облицима понео је дух и укус
епохе, који је испоштовао жељу наручиоца, укомпоновану компромисним решењем са традиционалним елементима, на којима је инсистирала државна политика и актуелна уметничка пракса. Већ 1900. општина
у Кличевцу захтевала је да подигне цркву по плану Паланачке.68
Систем у коме настаје сликарство Цркве Св. Преобажења, обојен снажним тоном националне акције, уобличава репертоар овог програма.
Тако нам композиције говоре хришћанску историју, на коју се надовезује национална историја, коришћена у верско-политичким програмима. Култови српских средњовековних светитеља лозе Немањића, однеговани још у средњем веку, постали су српска традиција, коју је црква
преносила као продужетак опште хришћанске историје. С друге стране,
династичка идеологија на истој страни тражила је аргументе учвршћивања и легитимитета своје власти.
Избор сцена, посебно у наосу цркве, истичу идеју о славној прошлости на којој се темељи нова државна и црквена организација. Избор
уметника, Стевана Тодоровића, једног од водећих уметника
и почетка
века, говори о жељи наручиоца, али и животу и односу према
визуелној култури, коју су у својој свести могли имати грађани ове тада
мале вароши. Своја схватања да религиозна слика треба да буде визуелна
проповед69 и носилац историјске истине70 остварио је Стеван Тодоровић
конструишући историјске композиције и промишљајући програм Цркве
Светог Преобажења у Смедеревској Паланци.

Белешка о aутору:
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Summary
Snežana Canković

Painting in the Church of the Holy Transfiguration of
Christ in Smederevska Palanka
Church of the Holy Transfiguration of Christ in Smedervska Palanka was
erected in 1895 on demand and with eﬀort of the local inhabitants of this at
that time small town. The archive material bear witness to the eﬀort of inhabitants to acquire suitable plan for the church since 1864. Wishes of commissioners and actual policy of church and state resulted after thirty years
of negotiations in the compromise design of this church that in its essence
revealed the spirit of epoch and artistic aspirations.
Interior decoration was executed by Stevan Todorović and his assistants
were his wife Poleksija and Milisav Marković. The system within which the
painting of the Church of the Holy Transfiguration originated was influenced by strong tone of national action and characterizes the repertoire of
this program. Thus Serbian medieval themes with strong emphasize on first
Serbian rulers and saints of the Nemanjić family prevail in this church. Cults
of Serbian medieval saints of the Nemanjić family introduced already in the
Middle Ages had become Serbian tradition, which church transferred as continuation of general Christian history. On the other hand, dynastic ideology
sought in the same aspects for the arguments to reinforce and legitimize its
rule. Stevan Todorović realized his ideas that religious painting should be
visual sermon and advocate of historical truth by creating historical compositions and pondering the program of this church.
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