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Иконостас Димитрија 
Посниковића у Цркви Светог 
пророка Илије у Михајловцу

A с рак : У раду се говори о иконостасу Цркве Светог 
пророка Илије у селу Михајловцу у околини Смедерева, 
који је осликао Димитрије Посниковић у осмој деценији 

 века. У раду је пажња усмерена на атрибуисање иконо-
стаса цркве у Михајловцу Димитрија Посниковића, затим 
на приказ његовог програмског решења, уз разматрање 
пикторалне поетике остварене на поменутом иконостасу 
ради његовог прецизнијег позиционирања у оквиру до 
сада познатог опуса Димитрија Посниковића. Циљ рада је 
да се приказом иконостаса у Михајловцу понуде могућно-
сти за њeгова даља истраживања и детаљнију историјско-
уметничку анализу.

Кључне речи: Димитрије Пoсниковић, Црква Светог про-
рока Илије у селу Михајловцу, иконостас, пикторална по-
етика.

Димитрије Посниковић спада у групу сликара који су прешли са по-
дручја Аустрије у Србију четрдесетих година  века, где се истакао 

као један од најплоднијих црквених сликара Кнежевине Србије.1 Процес 

1 О Димитрију Посниковићу: Дими рије Посниковић, Преодница 10, Београд 
5.  1891, 160; Харисијадис М., Дими рије Посниковић, Зборник Филозофског 
факултета Универзитета у Београду 1, Београд 1948, 259–264; Павловић К., 
Сликарс во Дими рија Посниковића, Зборник Историјског музеја Србије, 5, 
Београд 1968, 93–112; Вујовић Б., Посниковић Дими рије, Ликовна енциклопедија 
Југославије, 2, Загреб 1987, 621; Павловић Л., Сликар Дими рије Посник у 
Сме еревском По унављу, Неки споменици културе, , Смедерево 1967, 67–100; 
Андрејевић А., Сликарс во Дими рија Посниковића у С арој Гружи, Наша 
Прошлост 1-2, Краљево 1967, 89–94; Васић П., Сликар Дими рије Посниковић 

Z04-167-183 - Kostic.indd   167Z04-167-183 - Kostic.indd   167 26.3.2013   04:09:3326.3.2013   04:09:33



А  К

168

његовог школовања још увек није прецизно утврђен. Познато је да није 
имао академско образовање и да је сликарство учио код старијих српских 
живописаца, попут Живка Петровића.2 Након преласка у Србију сарађује 
са Димитријем Аврамовићем на изради зидних слика Саборне цркве у 
Београду, што је било од великог значаја за надоградњу његовог ликов-
ног језика.3 Самостално и у сарадњи са другим значајним сликарима  
века осликава низ цркава на ширем простору Кнежевине Србије. Сликао 
је иконостас Цркве Светог архангела Михаила у селу Бељини 1849; живо-
пис и иконостас цркве у Ужицу 1851, у сарадњи са Милијом Марковићем; 
иконостасе у Црквинама и Великој Иванчи око 1853.4 године; живопис 
манастира Раче 18545; живопис цркве у Великом Градишту 1856–1857, у 
сарадњи са Јованом Исаиловићем Млaђим6; живопис и иконостас цркве 
у Рогачици код Ужица 1857; живопис цркве у Доњем Милановцу 1862; 
живопис и иконостас у цркви у Ивањици 18627; део иконостаса манасти-
ра Клисуре 1867; иконостас цркве у Сибници 1870; живопис манастира 
Каменац у Честину код Груже 1870; иконостас и део живописа у цркви 
у Жабарима 18748; живопис и иконостас цркве у Коларима 18769, затим 
радове за цркве у Браничеву 187510, Сечој Реци11, Малом Пожаревцу 1873. 
и Јабланици код Златибора.

и ње ова ела у ужичком крају, Вести 11.  1963; Макуљевић Н., Црква Све о  
Архан ела Гаврила у Великом Гра иш у, Велико Градиште 2006, 97-157; Лазић М., 
Борозан И., Борић Т., Црква Вазнесења Гос о ње  у Жа арима, у: Цркве о ш ине 
Жа ари, прир. Лазић М., Борозан И., Жабари 2004, 49–53; Луковић Г., Црква у 
Ивањици, Ивањица 1991, 49–53; Цуњак М., Црква Све их а ос ола Пе ра и Павла 
у Коларима, Смедерево 2003.

2 Видети: Преодница 10, оp. cit., 160; Kусовац Н.,Ср ско сликарс во  и  века, 
Каталог збирке Народног музеја Београд, Београд 1987, 138; Макуљевић Н., op. cit., 
98.

3 Павловић К., op. cit., 96–98.
4 Ibid., 69–74.
5 Ibid., 99
6 Макуљевић Н., op. cit., 95–157.
7 Луковић Г., op. cit.
8 Цркве о ш ине Жа ари, op. cit., 49–53.
9 Павловић Л., op. cit., 74–101; Цуњак М, op. cit.
10 Луковић Г., op. cit., 50.
11 Ibid, 51; Радосављевић Н., Црква рвнара у Сечој Реци, Ужице 2012, 64–66.
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Р  Д  П   С  П

Према расположивим подацима и досадашњим истраживањима, прва 
поруџбина Димитрија Посниковића у Смедеревском Подунављу12 била је 
рад на иконама за иконостас Цркве Светог пророка Илије у Михаиловцу 
код Смедерева 1873–74. године.13 Након михаиловачке цркве уследио је 
рад на иконостасу и зидним сликама Цркве Светог пророка Илије у селу 
Колари код Смедерева 1876. године.

И  Ц  С   И    М   
С

Досадашња истраживања и познавање расположиве архивске грађе не 
расветљавају услове под којима је отпочело осликавање иконостаса Цр-
кве Светог пророка Илије у Михајловцу. На основу приложничких за-
писа на иконама иконостаса познато је да је његово осликавање отпо-
чело одмах након окончања градње и освећења храма 1873. године14 и 
да је трајало до 1874. године. Димитрије Посниковић своје радове није 
потписивао, сем у ретким изузецима са: Д. Посник, молер карловачки.15 
Ни у михајловачкој цркви на иконостасу не постоји сликарев потпис. 
Упркос недостатку материјалних доказа о раду Димитрија Посниковића 
на овом иконостасу, на основу поређења стилских особености његовог 
рада у другим црквама на територији Кнежевине Србије, михајловачки 
иконостас се може сврстати у његов опус (слика 1).16

12 Смедеревско Подунавље чини део Шумадије и захвата њен крајњи североисточни 
део. Највећи део области се налази у Подунавском округу, коме припадају 
територије градова и општина Смедерево, Смедервска Паланка и Велика Плана. 
Највећи град области је Смедерево.

13 Иконостас цркве Св. Пророка Илије у Михајловцу у науци дуго није препознаван 
као рад Димитрија Посниковића. На михајловачки иконостас као Посниковићев 
рад указао је М. Цуњак у монографији о михајловачкој цркви. Видети: Цуњак М., 
op. cit., 37–40.

14 O времену градње и приложнику храма говори натпис изнад западног улаза у 
цркву: Овај све и храм Божıи у славу и чес  Све и ророку Илији сази а Пе ар 
Ра овановић из Михајловца о свом со с веном новцу: омоћу о ш инско  
ма еријала и о 300.000 хиља а кома а ци ле и 22 хиља е ока креча с о возом. 
Дана 20 јулија 1873.

15 Луковић, Г., op.cit., 51.
16 Упоредити: Цуњак М., op. cit., 37–40.
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Слика 1.
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Иконостас Цркве Светог пророка Илије припада типу високе олтарске 
преграде, која својим једноставним архитектонским склопом и дрво-
резбареном декорацијом припада општеприхваћеном типу иконостаса 
на подручју Кнежевине Србије.17 У структури иконостаса наглашена је 
хоризонтална подела на три зоне. Прву зону чини ред престоних икона 
са парапетним плочама испод њих, као и царске и бочне двери са богато 
резбареним надверјима. Прва зона иконостаса се завршава космитисом 
изнад кога је фриз сачињен од раскошне резбарије, коју чине флорални 
елементи и осам медаљона са ликовима херувима. Другу зону иконо-
стаса чини апостолски ред изнад кога је подеони венац са флоралним 
елементима и тринаест медаљона са ликовима херувима. У трећој зони 
иконостаса налази се конструкција крста са Распећем и четири овална 
медаљона који почивају на богатој дрворезбареној декорацији сачиње-
ној од флоралних елемената и адосираних змајева.
Попут конструктивног склопа иконостаса и његов декоративни др-

ворезбарени украс проистицао је из његове богослужбене функције и 
симболичног значења. Њиме је иконостас истакнут као преграда која 
одваја олтар као најсветији простор храма и у симболичком смислу пред-
ставља прочеље Раја, небеског Јерусалима. Рајска симболика михаило-
вачког иконостаса, поред флоралних декоративних елемената, додатно 
је подвучена присуством медаљона са ликовима херувима.18

Програм прве зоне иконостаса чине престоне иконе Светог Нико-
ле, Богородице са Христом, Исуса Христа и Светог Јована Крститеља, 
Благовести на царским дверима, Свети архангел Михаило на северним 
дверима и Свети архиђакон Стефан на јужним дверима, као и иконе је-
ванђелиста у соклу. Другу зону иконостаса чини апостолски ред са ико-
ном Свете Тројице, док завршни ред иконостаса чине крст са Распећем и 
медаљони са представама Богородице, Светог Јована Богослова и Светих 
пророка Давида и Соломона.
У реду престоних икона, са северне стране, смештена је икона Све о  

Николе (stäqIi oc·q nikola), на којој се у доњем левом углу налази прило-
жнички запис prilo\i hramM mihailova;kmq m. etefanovi: za ve;ni spomenq 1874. 
Свети Никола приказан је фронтално, обучен као архијереј, у левој руци 
држи архиепископски штап, док десном руком благосиља (слика 2). Култ 
Светог Николе, као једног од најпоштованијих светитеља у хришћанском 

17 Макуљевић Н., op. cit., 189.
18 Тимотијевић М., Црква Све о  Геор ија у Темишвару, Нови Сад 1996, 100–101.
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свету, имао је велики значај код православних Срба, те је стога често 
приказиван у зони престоних икона.19

Северно од царских двери је престона икона Бо оро ице са Хрис ом. 
Богородица је приказана у пуној фигури, како стоји на облаку, са малим 
Христом којег држи у левој руци. Обучена је у плави химатион и црвени 
мафорион (слика 3).
Престона икона Исуса Хрис а (is hS) приказује га у пуној фигури како 

стоји на облаку, десном руком благосиља, док у левој носи небески шар, 
чиме је назначен као владар Васељене.20 У доњем левом углу иконе на-

19 Мирковић, Л., Хеор оло ија или ис оријски разви ак и о ослужење разника 
равославне ис очне цркве, Београд 1961, 81–82.

20 Тимотијевић М., op.cit, 108.

Слика 2. Слика 3.

Z04-167-183 - Kostic.indd   172Z04-167-183 - Kostic.indd   172 26.3.2013   04:09:3626.3.2013   04:09:36



173

И  Д  П   Ц  С   И …

лази се приложнички натпис prilo\i hramM mihailova;kmq petar \ivkovi: za 

vy;ni spomenq 1873.
На престоној икони Све о  Јована Крс и еља (stäIai Iwannq krestItelq) 

светитељ је приказан у стојећем ставу у природном окружењу, кога чини 
обала реке Јордан. Светитељ у левој руци држи дугачки крст, преко кога 
је трака са натписом Покај е се (Mт. 3, 11). У доњем десном углу је при-
ложнички натпис: prilo\i hramM mihailova;kmq petar \ivkovi: za vy;ni spomenq 

1873. Свети Јован Крститељ је пророк, крститељ и претеча Божанског 
оваплоћења и као такав представља једну од најважнијих личности оба 
Завета. Истакнутим положајем у престоној зони иконостаса потврђен је 
и велики утицај који овај светитељ има у квиру православне цркве. Још 
од  века смештање иконе Јована Претече у ред престоних икона 
постаје незаобилазна пракса.21

На царским дверима које се одликују богатом флоралном дуборезном 
декорацијом, која има своје симболичко значење, приказане су Благове-
сти, које указују на Богородичино безгрешно зачеће и Христово отело-
творење. У посебним картушима су приказане стојеће фигуре Богоро-
дице и архангела Гаврила. На северном крилу је приказана Богородица 
окренута ка архангелу Гаврилу, приказаном на јужном крилу двери, како 
стоји на облаку. Десна рука му је подигнута, док у другој држи крин. У до-
њем делу царских двери, у четири медаљона осликани су ликови анђела. 
На северним дверима приказан је Све и архан ел Михаило (s. arhIstratigq 

mihailq) у пуној фигури, како стоји на облаку фронтално окренут ка по-
сматрачу. У десној руци држи огњени мач као предводник небеске војске, 
док су му у левој руци теразије, чиме је наглашена његова улога мерења 
душа по другом Христовом доласку.22 У доњем левом углу иконе је при-
ложнички запис: Ову икону риложи Пе ар Ра овановић, највећи ри-
ложи ељ ово  храма у час  своје славе своме а рону за свој и својих 
вјечни с омен 1874. о ине (слика 4).
На јужним дверима приказан је Све и архиђакон С ефан (stäIai stefanq 

arhidiakonq pervomu;enikq). Постављање архиђакона на јужним бочним две-
рима, ђаконским дверима, имало је своје литургичко и симболичко 
оправдање. Свети архиђакон Стефан приказан је у пуној фигури, обу-
чен у ђаконску одежду, са кадионицом у десној руци и књигом у левој 

21 Тимотијевић М., Ср ско арокно сликарс во,Нови Сад 1996, 53.
22 О иконографији Архангела Михаила: Тимотијевић М., оp. cit., 310–311;Лазић 
М., Арханђел Михаило, Иконо ис Врањске е архије, прир. Макуљевић Н., 
Тимотијевић М., Београд-Врање 2005, 108. са старијом литературом.
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руци. У левом доњем углу иконе налази се приложнички запис: ovM ikonM 
prilo\i[e u kupno svi s. stefanci koi ga slave ya vy;ni spomenq 1874. god.
У приступној зони иконостаса, на парапетним плочама, насликане 

су представе јеванђелиста у седећем положају са својим симболима и са 
пером у руци у моменту исписивања текстова јеванђеља. Посматрајући 
од севера ка југу, насликани су јевађелист Ма еј (s. ev§an matei) (слика 5), 
Лука (s. ev§an lMka), Марко (s. ev§an marko) и Јован (stqIiÞ apost. i evang. Iwannq 

bogoslovq). Представа Све о  јеванђелис е Јована на михајловачком ико-
ностасу дело је другог сликара и не припада првобитној целини, већ је 
настала касније (слика 6).
Другу зону иконостаса цркве у Михајловцу чини низ икона са пред-

ставама дванаест апостола (слика 7). Апостоли су приказани као стојеће 
фигуре у брдовитом пејзажу, са атрибутима свог страдања или књига-
ма у рукама. У дну сваке иконе апостолског реда налазе се делимично 
читљиви приложнички записи парохијана михајловачке цркве са го-
дином осликавања икона 1873. Идући од севера ка југу, прва је икона са 
представом Све о  а ос ола Пе ра (st ap¶aq petarq), у чијем дну је при-
ложнички запис: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq milaiq raki: za ve;… 
Затим следи икона са представом апостола Јакова (st ap¶aq Iakovq alfeieq) 
са приложничким записом, који гласи: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq 

miladinq i milIa… i svoIoI famIlIi 1873. На икони Све о  а ос ола Нес о-

Слика 4. Слика 5. Слика 6.
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ра (st ap¶aq nestorq) налази се приложнички запис: ikonM ovM prilo\i hramM 

mihailova;kmq nestorq k. beli: za ve;… svoIoiÞ famIlIi 1873. У дну иконе са пред-
ставом Све о  а ос ола Ма еја (st ap¶aq maTeiÞ) тече приложнички запис 
који гласи: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq ЂMrica eremi: ya ve;… На 
икони Светог Ан реја Првозвано  (st ap¶aq andreI prvozvani) је приложнички 
запис: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq ivan ђorђevi: za ve;nI spas… Икона 
са представом Све о  а ос ола Вар оломеја (st ap¶aq vartolomeiÞ) садржи 
приложнички запис који гласи: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq kosta 

lMki: za vy;… У средишту апостолског реда је икона са представом Све е 
Тројице (stÎa troica), у чијем дну се налази приложнички запис који гласи: 
ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq milIa m. kandiI. зa vy;ni… Света Тројица 
су приказана у виду Бога Оца, Исуса Христа и Светог Духа. Бог Отац и 
Исус Христ су насликани како седе у облацима. Бог Отац је приказан са 
троугластим нимбом и скиптром у левој руци, док је Христ насликан са 

Слика 7.
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крстом страдања у десној руци. Изнад њих лебди Свети Дух, приказан у 
виду голуба. Овакав начин визуелизовања лица Свете Тројице јавио се у 
српској црквеној уметности у периоду барока23, а тај модел прихваћен је 
и у сликарству деветнаестог века. До иконе са представом Свете Тројице 
је икона Све о  а ос ола Павла (st ap¶aq pavlex), на којој се у дну налази 
приложнички натпис: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq tanasko i. lazi: 

za vy;… На икони Све о  а ос ола Та еја (st ap¶aq Tadei) је приложнички 
натпис: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq ђorђe m. kan:I: za… У дну иконе 
са представом Све о  а ос ола Томе (st ap¶aq Toma) је приложнички запис 
који гласи: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq Iovica n. eremi: za ve;nu… На 
икони Све о  а ос ола Фили а (st ap¶aq filipx) у дну представе је при-
ложнички натпис: ikonM ovM prilo\i hramM mihailova;kmq ianko lMki: za vy;ni 

spomen svoi I svoIoi famIlIi 1873. god. На икони са представом Светог апостола 
Јована (st ap¶aq Ioannx) налази се приложнички натпис који гласи: ikonM 
ovM prilo\i hramM mihailova;kmq aksentIe… На икони Светог апостола Јакова 
Заве ејева (st ap¶aq Iakovx zavedeiÞevx) је приложнички запис: ikonM ovM prilo\i 

hramM mihailova;kmq \ivko ireмi: za ve;ni spomen svoi I svoioiÞ famIlIi 1873. god.
Завршну зону иконостаса чини крст са Рас ећем. Око крста су распо-

ређена по два овална медаљона. Северно и јужно од крста са Христовим 
распећем приказани су у два мања медаљона Бо оро ица и Јован Бо о-
слов, до којих су велики овални медаљони са представама старозаветних 
ророка цара Дави а и Соломона. У подножју крста са Распећем је мали 
медаљон са представом Не ремано  ока.

•

У програму иконостаса цркве Светог Илије у Михајловцу огледају се сло-
жени литургички, симболички и социјални аспекти.24 Централну литур-
гијску зону на иконостасу представљају престоне иконе Христа и Бого-
родице, као и царске двери. Њихово програмско постављање засновано 
је на богослужбеним потребама и симболици ритуала који се ту одвија.25 
Престоне иконе Христа и Богородице представљају важна молитвена 
места, док царске двери симболично предстaвљају вратнице Раја, које 

23 М. Тимотијевић, op. cit, 297–301.
24 О иконостасу као отвореној структури чије уобличавање конституишу литургија, 
симболизам и приложништво видети: Макуљевић Н., Ли ур ија, сим олика и 
риложниш во: иконос ас цркве Све е Тројице у Врању, у: Са орни храм Све е 
Тројице у Врању 1858-2008, прир. Макуљевић Н., Врање 2008, 101–102.

25 Ibid., 102.
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су се отвориле Христовим оваплоћењем, што је наглашено и у њиховом 
програму представом Благовести и анђела у медаљонима.26 Литургијски 
симболизам дефинисао је и другу зону иконостаса са иконама апостола. 
Крст са Распећем на врху иконостаса и представа Недреманог ока у ме-
даљону испод носе снажна симболичка значења и наглашавају жртвени 
карактер литургије. Тако се кроз сложен програм икона иконостаса огле-
дају црквене и литургијске карактеристике храма у Mихајловцу.
Поред литургијских потреба и симболизма који су условили простор-

ну и програмску концепцију михајловачког иконостаса, у његовом ко-
начном обликовању значајну улогу су имали и захтеви приложника. На 
иконостасу Цркве Светог Илије у Михајловцу утицај и моћ приложника 
потврђени су приложничким натписима на иконама, чиме је уз при-
марни есхатолошки контекст прилагања цркви истакнут и социјални 
моменат.27 Најимућнији приложници су тако у зони престоних икона 
даривали иконе светитеља које су прослављали као своје патроне и за-
штитнике. Такав је случај са иконом Светог архангела Михаила, коју је 
цркви поклонио Петар Радовановић, чијим је средствима и подигнута 
михајловачка црква 1873, или са престоним иконама Светог Јована Кр-
ститеља и Светог Николе, као и иконом Светог Стефана, коју су прило-
жили славари. Тако су приложници активно учествовали у конституи-
сању програма иконостаса михајловачке цркве.
Посматран у контексту времена свог настанка, иконостас михајловач-

ке цркве, према механизмима његовог уобличавања, који су утицали на 
његову архитектонску и програмску концепцију, литургијски значај и 
симболику, следи устаљену праксу присутну у Кнежевини Србији током 

 века.

П   Д  П    
Ц  С  И   М

Димитрије Посниковић, иако није био васпитан на сликарским акаде-
мијама, био је један од најактивнијих црквених живописаца у Србији 

 века. Његово дело показује познавање савремене праксе у црквеном 
сликарству, како на простору Европе, тако и у Кнежевини Србији, где 
је и сам активно деловао. Своје сликарско умеће развијао је на поукама 

26 Макуљевић Н., Црква Све о  Архан ела Гаврила, op.cit., 190.
27 Ibid., 103.
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наученим од образованијих уметника, попут Димитрија Аврамовића, са 
којим је сарађивао на изради зидних слика Саборне цркве у Београду.28 
Као сарадник и следбеник Димитрија Аврамовића, извршио је започе-
ти процес усвајања новог концепта црквеног сликарства у Кнежевини 
Србији заснованог на поукама Бечке ликовне академије и немачких сли-
кара Назарена.
Академска ликовна пракса почивала је на схватању религиозног сли-

карства као историјске истине, што је подразумевало одговарајућу исто-
ријско-археолошку реконструкцију догађаја из црквене историје.29 Про-
мене до којих је дошло у уметничком животу Средње Европе почетком 

 века окупљањем и деловањем групе немачких сликара Назаренa 
односиле су се првенствено на промену естетских идеала, али не и на 
видове композиционог изражавања. Под назаренским наслеђем у европ-
ској уметности првенствено се подразумева симетричност композиција, 
обнова фреско-сликарства и допринос хришћанској уметности.30 Тако 
Димитрије Посниковић, образован под утицајем сликарства немачког 
културног круга, на иконостасу цркве у Михајловцу примењује разли-
чите видове ликовног и иконографског изражавања, изведеног из ака-
демске ликовне праксе и традиције, назаренског искуства и савремених 
уметничких токова.
Особености Посниковићевог рада на иконостасу у Михајловцу, као 

и на радовима у другим црквама, показују пресудан утицај Димитрија 
Аврамовића на поетику његовог сликарства. Посниковић на овoм ико-
ностасу примењује снажан локални колорит карактеристичан за немач-
ко романтичарско-назаренско сликарство, који је преузео од Димитрија 
Аврамовића.31 Посниковићев пропорционални систем, који води по-
рекло од назаренског сликарског круга, такође је усвојен посредством 
Аврамовића. У њему се истичу издужене фигуре, чији је извор у немач-
ком раноренесансном сликарству.32 То показује да се приликом сликања 
икона за иконостас у Михајловцу Димитрије Посниковић, као уосталом 
и на својим другим делима у бројним црквама, показао као доследан 
следбеник Аврамовићевих поука романтичарско-назаренског порекла. 

28 Павловић К., op. cit., 96–98.
29 Тимотијевић М., Рели иозно сликарс во као ис оријска ис ина, Саопштења 

, Београд 2002, 362–378.
30 O Назаренима: К. Аndrews, The Nazarenes, Oxford 1964; Religion Macht Kunst Die 

Nazarener, hrsg. M. Hollein – C. Steinle, Ausst. Kat., Schirn Kunsthalle Frankfurt 2005.
31 Луковић Г., op.cit., 50.
32 Н. Макуљевић, op.cit., 154.
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У назаренско наслеђе у ње-
говом делу спада и решење 
пејзажа. То је посебно при-
метно на икони Све о  Јо-
вана Крс и еља у Михај-
ловцу (слика 8), као и на 
иконама апостола у другом 
реду иконостаса. Пејзаж је 
углавном брдовит, сликан 
је светлим, ружичастим, 
жуто-плавим тоновима и 
заузима значајну површи-
ну композиција. Колори-
стичко решење пејзажа 
озна чавало је његову идеа-
лизацију, карактеристичну 
за романтичарско схвата-
ње о хармоничности при-
роде и требало је да оства-
ри утисак идиличног доба дана. Структура идеалног пејзажа показује 
пределе без растиња, одговарајуће деветнаестовековним описима про-
стора Палестине, у којима су се одиграли догађаји из црквене историје. 
На тај начин требало је да реконструкција предела и одговарајућа коло-
ристичка решења простора посматрачу прикажу догађаје из библијске 
историје као златно доба хришћанства.33

Радећи иконостас у цркви у Михајловцу, Посниковић понавља већ 
устаљена иконографска и композициона решења, присутна у његовим 

33 Ibid., 155.

Слика 8.
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ранијим радовима. Својим квалитетом поменути иконостас спада у ње-
гова боља остварења и припада зрелом добу његовог стваралаштва. Ли-
ковна поетика Посниковићевих икона за иконостас у Михајловцу пока-
зује примену одређених композиционих решења која су била у складу 
са програмским захтевима и савременом естетиком академског сликар-
ства. Црквени садржај је успешно истакнут језиком савремене европске 
сликарске праксе, који су прихватили и верски поглавари Кнежевине 
Србије, као и наручиоци иконостаса у Михајловцу.

Белешка о aутору:
 Ана Костић, историчар уметности

Филозофски факултет у Београду
anchikostic@gmail.com
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Iconostasis by Dimitrije Posniković in the Church of the 
Holy Prophet Elias in Mihajlovac

Iconostasis in the church of the Holy Prophet Elias in Mihajlovac until recent-
ly unaccounted for in literature is the work of Dimitrije Posniković one of the 
most sought after painters who worked in the mid 19th century in the territory 
of Principality of Serbia. Iconostasis from the church in Mihajlovac resem-
bling according to its architecture and iconographic repertoire the practice 
present in mid 19th century in the Principality of Serbia and in the area of the 
Karlovac metropolitan diocese, while its program was infl uenced by liturgy, 
symbolism and demands of commissioners. Thus fashioned Mihajlovac icon-
ostasis whose program design included complex dogmatic-theological topics 
functioned as an open structure, which refl ected activities in the church inte-
rior, had an active part in religious services taking place there, had moralizing 
and didactic impact on the present congregation but also clearly emphasized 
the identity of local community. Iconographic designs and artistic poetics of 
the Mihajlovac iconostasis represent signifi cant achievement in the broadly 
considered opus of the painter Dimitrije Posniković. Artistic poetics of icons 
from Mihajlovac iconostasis demonstrates applying of distinct compositional 
designs, which were in harmony with program demands and contemporary 
aesthetics of academic painting, which was in the middle of the century based 
on the paintings of the Nazarenes. Characteristics of Posniković’s work on 
this iconostasis as well as in the works from other churches reveal the decisive 
infl uence of Dimitrije Avramović on the poetics of his painting. The propor-
tional system with characteristic elongated fi gures, use of local colors and 
landscape representations in some of the icons belong to the tradition of the 
Nazarenes that Posniković adopted while working together with Dimitrije 
Avramović. Features characterizing the painting of Mihajlovac iconostasis 
place it within general trends of academic painting in the Principality of 
Serbia in the mid 19th century.
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