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Апстракт: Основни мотив овог текста садржан је 
у покушају да се пре свега укаже на историјско и 
типолошко порекло облика олтарске преграде, богослов-
ске утицаје и разлоге који су утицали на одабир њеног 
модела за савремен пример. Кроз дескриптивну методу 
изнете су њене особености које се тичу порекла облика, и 
његовог транспоновања из истог или различитог ликов-
ног миљеа у савремени објекат. Подробно jе објашњено 
уобличавање архитектонских елемената расветљавањем 
компоновања геометрије примењених облика и њихових 
међусобних односа, који су носиоци ликовног језика 
аутора. Описни поступак спроведен је и приликом обја-
шњавања ликовног решења пода и архитектуре стуба, као 
и порекла и обележја узора за уобличавање њихових 
појединости.

Кључне речи: параклис, савремени литургијски 
мобилијар, сакрални ентеријер, олтарска преграда, пор-
тал, проскинитар, циборијум, капител, под, стуб.

Пре Другог светског рата, конкурси за унутраш-
ње уређење храмова и пројектовање литургијског моби-
лијара били су реткост. Из 1905. године познат је исход 
јавног конкурса за унутрашње уређење и литургијски 

1мобилијар за Преображенску цркву у Панчеву (1874-78).  
На жалост, нису познати сви његови учесници и њихова 
решења, као ни имена стручног оцењивачког тима. Ауто-
ри изведеног пројекта су архитекте Бранко Таназевић, 

2Петар С. Бајаловић и Милорад Рувидић.  Посматрано у 
целини и појединостима, овај ентеријер представља при-
мер покушаја обнове моравског стила у декоративној 
уметности новијег доба, са извесним реминисценцијама 
елемената сецесије. Треба поменути да је на конкурсу 
учествовао и Драгутин Инкиостри Медењак, познат по 
свом доприносу у препороду и сасвим особеном тумаче-
њу српске фолклорне уметности. Његове тежње да рас-
кошни ликовни материјал из националне етнографске 
ризнице примени у стварању нових архитектонских 

3форми нису нашле плодно тле у православној умености . 
Инкиостријеви покушаји ове врсте остали су забележени 
само у два наврата, за Преображенску цркву у Панчеву, и 

4на једном паноу са Балканске изложбе у Лондону .
У новије време, у околностима нагле и велике 

изградње православних храмова, наметнула се потреба и 
за њиховим уређењем. Организовани конкурси таквог 
обележја познати су свега у два наврата. Један је био јаван 
и анониман, и везан за уређење цркве Вазнесења 
Господњег у Убу 2003. године, а други, који је био 
позивни, за цркву Светог Димитрија на Новом Београду. 
У стручном смислу, убски конкурс је руководило и 

5жирирало еминентно стручно тело . Ипак, упркос њего-
вој одличној замисли и организацији, као и изузетном 
одзиву конкурсу, до реализације награђи-ваних радова 
напослетку ипак није дошло. Исходи пак позивног 
конкурса за новобеоградску цркву Светог Димитрија 
нису познати. Поред поменутих конкурса, код нас на 
жалост нема много примера теоретски усмерених и/или 
утемељених програмских решења која би се тицала 
начела за уређење савремених сакралних простора и 
уобличавања литургијског мобилијара. Покушаји 
анализе теоријских поставки програмског, полемичког, 
историографског или критичког обележја у вези са 
савременим сакралним градитељством испољени су у 
ретким приликама. Свакако да треба поменути први 
научни скуп и градитељски симпосион те врсте који је 
био одржан у Београду 1994. године, под називом 
Традиција и савремено српско црквено градитељство. 
Под истим називом издат је и зборник радова учесника 

6скупа.  Утврђивање полазишта и смерница за савреме-
ним уобличавањем иконостаса као најзначајнијег литур-
гијског мобилијара православног храма у светлу како 
историјско-уметничких тако и богословских начела и 
актуелности, започето је на симпосиону Иконостас као 
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духовни и културни печат православних хришћана, 
7одржаног у Крагујевцу 2007. године.  Ова два покушаја 

теоретског обележја недвосмислено сведоче о настоја-
њима мултидисциплинарних стручних кругова да се 
утврде неки курсеви у савременом сакралном гради-
тељству и примењеној уметности. Међутим, у пракси 
ствари стоје сасвим другачије. Најчешћи вид одабира и 
ангажовања пројектанта за уређење ентеријера је 
непосредан, било да је оно свеобухватно или се тиче 
пројектовања само појединих елемената литургијског 
мобилијара. Исходи таквих односа сасвим су различити.

Током 2009. године завршена је изградња 
8епископског двора у Краљеву . У склопу објекта, пред-

виђен је и придворски параклис посвећен Светој четрде-
сеторици мученика. Примицање грађевинских радова 
крају на објекту двора створило је могућност за 
пројектовањем његовог унутрашњег уређења. Пре свега, 
приступило се пројектовању ентеријера придворског 
параклиса. Том приликом пројектовани су олтарска 
преграда, олтарски циборијум, под и оплата стубова. До 
данас, још једино није изведен под. Његова реализација 
ће уследити по завршетку живописања зидова параклиса, 
судећи по тренутној динамици радова, највероватније 
2012. године. Овај пример уређења једног сакралног 
простора представља покушај у тражењу програмског 
решења саображеног простору, богослужбеним потре-
бама, али пре свега у ауторском истраживању историј-
ских извора и модела, а потом тумачењу питања односа 
историјско-уметничког фундуса, односно традиције и 
савремености у еклисијалној примењеној уметности.

Олтарска преграда

Последњих стотинак година у српским цркве-
ним круговима примећена је тежња да се нови иконо-
стаси раде по угледу ниских олтарских преграда из епохе 

9 Византије. Тиме је поново отворено питање места икона 
на њему, о њиховој сувишности или “прозору” ка оно-

10страном свету.  Савремена богословска мисао која 
почива на исходима проучавања литургичара, блиска је 
мишљењу да су поред појединих богословских тумачења 
која се удаљавају од предањских, и високи иконостаси 
допринели угрожавању идеје о свеопштем јединству 
верних које би требало да се остварују кроз литургијску 

11службу и сву ризницу њених ритуалних радњи.  Затва-
рање олтарског простора у таквој мери створило је про-
стор посвећених, а високи иконостаси одвојили су све-
штенство од лаоса. Из ових превасходно богословских 
разлога, пројектант олтарске преграде у придворском 

  7Зборник радова под истим називом објављен је у Крагујевцу 2007. године.
8 Аутор пројекта епископског двора у Краљеву је архитекта Божидар Петровић. 
Пројекат је урађен 2003. године, и за потребе писања овог рада коришћен је 
примерак који се налази у архиви српске православне цркве општине при цркви 
Светог Саве у Краљеву.
9 О пореклу, настанку, развоју, типовима и значењу олтарских преграда и 
иконостаса видети код: Г. Бабић, О живописаном украсу олтарских преграда, 
Зборник за ликовне уметности Матице Српске, бр. 11, Нови Сад 1975, 4; Епископ 
браничевски Игнатије, Дијалектички однос између Царства Божјег и царства 
земаљског као претпоставка за појаву олтарских преграда, 17-24; М. Чанак-
Медић, О ранохришћанским олтарским преградама, 25-37; О. Кандић, 
Архитектура средњовековних олтарских преграда у православним црквама 
Србије, 39-61; О. Томић, Олтарске преграде XIII века у Србији, данас, 63-77; В. 
Вукашиновић, Теолошке основе иконостаса, 111-125; С. Хаџи-Ђокић, Иконостас 
као културни и духовни печат православних хришћана, 35-136, све из Зборника 
радова Иконостас као културни и духовни печат православних хришћана, 
Крагујевац 2007; З. М. Јовановић, Азбучник православне иконографије и 
градитељства, Београд 2005, 197-209.

10Најпознатији рани високи петоредни иконостас израђен почетком XV ст. за 
Успењску катедралу у Владимиру, једној од средњовековних руских престоница. 
Осликао га је Андреј Рубљов, а због значаја града и храма у коме је подигнут, такав 
тип иконостаса брзо је постао модел који се следио и развијао. Алегоријске 
методе богословског тумачења оваквих иконостаса највећим делом су засноване 
на схватањима Павла Флоренског (П. Флоренски, Иконостас, Никшић 1990). 
Њих прихватају и разрађују и многи други руски теолози (Л. Успенски, В. 
Лепахин, и други). О овоме, као и о последицама по формирање посебне врсте 
побожности, видети код: В. Вукашиновић, н.д., 125-128.

11В. Вукашиновић, н. д., 127.
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скучен простор за пролаз између протезиса на северној и 
ђаконикона на јужној страни према наосу налагао је 
постављање само једне интерколумније олтарске прегра-
де, која је оивичена прислоњеним ступцима. Они су 
међусобно повезани епистилионом (одређеније, требало 

15би је назвати singula epistylia)  који се налази на 
истоветној висини као и онај у средишњем делу. Премда 
концептуално ова олтарска преграда подражава старије 
типове, примењени систем украшавања и профилације 
сасвим је особен.

Парапетни део је правоугаоног облика. Његова 
висина била је условљена величином рама крила царских 
двери, а ширина размаком стубаца који у горњем делу на 
угловима апострофирају простор интерколумнија. У 
средишту парапета постављени су крстолики рељефи у 
квадратном пољу. Изнад и испод ширине рељефних 
плоча налази се тростепени профил, који преко зуба 
квадратног профила, полуторуса и још једног зуба 
квадратног пресека премошћују висину правоугаоне 
нише парапета. По целом обиму, парапет је оивичен 
испупченим паспартуом. Он је правоугаоног пресека, а 
хоризонталне и вертикалне површине сусрећу су под 
углом од четрдесет и пет степени. Оба крстолика рељефа 
на горњим и доњим угловима имају мале рељефне 
акценте у виду квадратних плочица са концентричним 
круговима. Тематски садржај ликовне обраде парапет-
них површина био је условљен настојањем да се на њега 
пренесе неки мотив из богате ставрографске ризнице са 
српских надгробних белега апотропејског обележја. 
Северни парапет је тако добио рељефни крстолики мотив 
сведене геометрије. Удвостручене хоризонталне и верти-
калне пречке се од средишта постепено шире ка својим 
крајевима. На теменима замишљеног круга, овај крсто-
лики обрис акцентован је концентрично постављеним 

16прстеновима (сл. 2).  Крстолики рељеф у средишту јуж-
ног парапета припада знатно сложенијој геометријској 
схеми. Његов обрис почива на типу тзв. јабучастог кр-

17ста.  На крајевима оса крста спроведена су кружна про-
ширења, а ради додатне транспарентности цртежа, на 
појединим местима постављени су тачкасти акценти који 
су дубљи од  основне површине рељефа (сл. 3).

Као што је поменуто, над угловима парапета 
постављени су ступци који носе епистилион. Они су 

параклису у Краљеву приликом одабира типа приклонио 
се ниској једноспратној варијанти са бочним проскини-
тарима.

У пољима између источних поткуполних сту-
баца, као и између стубаца и бочних зидова, године 2009. 
постављена је камена олтарска преграда са проскини-

12 тарима (сл. 1). Својим положајем у сва три поменута 
поља, она јасно праволинијски разграничава олтарски 
простор од наоса параклиса. Изведена је у камену винићи 
из мајдана у околини Даниловграда. За поткуполне 
ступце причвршћена је одговарајућим металним анке-
рима, а на под солеје ослоњена је непосредно. Примењен 
пројектантски концепт хоризонталне и вертикалне раш-
члањености почива на моделима ниских камених 
олтарских преграда са бочним проскинитарима из вре-
мена грађења црквених објеката тзв. рашке стилске гру-

13пе.  Разлог у опредељењу за оваквим моделом олтарске 
преграде је вишеструк. Превасходно, инсистирало се на 
потреби да се висином преграде не омета поглед лаоса из 
наоса према површини полукалоте олтарске апсиде на 
којој ће бити изображена Богородица Оранта (Плати-

14 тера, тј. Ширшаја). Примена конзолних проскинитара 
условљена је иконографском природом олтарске прегра-
де, која подразумева да се постављање икона у простор 
северне и јужне интерколумније изостави, и дуж целог 
епистилиона са задње стране постави завеса. Стојеће 
представе Христа и Богородице биће осликане на запад-
ном лицу источних поткуполних стубова. Сходно порек-
лу иконографског положаја и истицању значаја поме-
нутих представа у литургијској пракси, за њих су предви-
ђени конзолни портали. По првобитној замисли, на 
угловима поткуполне конструкције параклиса развије-
ног типа налазили су се стубови. Међутим, примена 
поменутог типа олтарске преграде са порталима налагала 
је интервенцију у виду утапања поткуполних источних 
стубова у ступце правоугаоног пресека. Хоризонтална 
рашчлањеност простора за пројектовање олтарске пре-
граде између новоформираих стубаца била је условљена 
средишњом ширином потребном за царске двери. Њена 
крајња висина није смела да надмаши полазиште полу-
конхе олтарске апсиде из горе поменутих разлога сли-
карског односно богословског обележја. Између стубаца 
и ободних зидова у северном и јужном делу параклиса, 

12Идејни и извођачки пројекат олтарске преграде са порталима урадио је 2008. 
године архитекта Димитрије Љ. Маринковић. Њено извођење у камену спровела 
је 2009. године каменорезачка радионица Јаспис и Сард из Аранђеловца. Ориги-
нална техничка документација идејног и извођачког пројекта олтарске преграде 
са бочним проскинитарима налази се у личној документацији пројектанта, а 
њихове фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. Додатне 
фотографије олтарске преграде са проскинитарима погледати на: Димитрије 
Маринковић – архитекта : дизајн – литургијски намештај, http://www. 
dimitrijemarinkovic.com/displayProject.php?categoryID=13&projectID=16

13О. Кандић, н. д., 39-61.
14З. М. Јовановић, н. д., 89-90.

15Витрувије прави разлику између између речи архитрава, тј. епистилиона (лат. 
epistylia) и израза singular epistylion, који нам се за ову дескриптивну прилику 
олтарске преграде чини терминолошки примеренијим. О томе видети код: 
Витрувије, О архитектури, (Vitruvii de Architectura libri decem) прев. са 
латинског З. Бојић, Београд 2009, 110, 120.

16Примери таквог геометријског решења крста, проналазе се на појединим 
надгробним белезима у селу Доњој Бекови у Дежели. Он је настао из геометријске 
игре односа крста у кругу. О томе видети код: Н. Дудић, Стара гробља и 
надгорбни белези у Србији, Београд 1995, 193, 213.

17Примери тзв. јабучастог крста су доста присутни на старим надгробним 
белезима. Проналазе се у селу Петрови, код Петрове цркве и селу Доње Павље код 

н. д.Новог Пазара. О томе видети код: Н. Дудић, , 197, 313, 314, 321, 336.
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сачињени из базиса, стабла и капитела. Кубус базиса 
разбијен је у средишњем делу хоризонталним каналићем, 
који је заправо разделница између два паралелопипеда. 
Стабла колонета у подножју су квадратна, а у горњем делу 
осмоугаона. Геометријским спајањем горњег и доњег 
обриса основе спроведено је троугаоно засецање ивица 
стабла колонета. Овај начин обликовања стабла 
примењен је из разлога разбијања монотоности његовог 
кубуса у прилог различитом ефекту осветљавања 
његових вертикалних површина. Да би се умекшао 
одблесак на угаоним троугаоним зарезима стабла коло-
нета, и истовремено допринело јаснијем сагледавању 
разграничавајућих линија њених површина, бочне 
стране нису полиране. Између капитела и стабла 
колонета, попут малог предаха, постављен је астрагал 
профила торуса и осмоугаоне основе са скамилусом са 
обе стране. Изнад горњег врло дискретног скамилуса 
издиже се композитни капител (сл. 4). Из истог разлога 
попут бочних страница стабла колонета, цео капител није 

полиран. Његову сложену архитектонику чине три 
међусобно повезане целине. Доњу чини сплет конкавних 
и конвексних трапезоидних елемената проистеклих из 
употребе осмостраних и шеснаестостраних зарубљених 
пирамида. Њихово инверзно сажимање спроведено је на 
чист и строго дефинисан начин. Дужина и правац линија 
увала доњег дела континуално прелазе у грбине 
средишњег дела истоветне дужине и правца. У средњем 
делу капитела успостављена је једноставна геометријска 
композиција уплитања заротираног паралелопипеда 
квадратне основе и зарубљене пирамиде. Прелаз 
осмостраног врха доњег дела капитела у квадратно 
подножје средњег дела и њихово геометријско сједињење 
спроведени су путем додавања тространих пирамида 
испод великог паралелопипеда. Применом волута у 
горњем делу капитела спроведен је својеврстан 
скулптурални контрапункт. Волуте без очију на угловима 
налазе се у равнима које у средишту формирају увалу, а 
која је истовремено линија грбине доње коцке. Плитка 

Димитрије Маринковић

2. Северни парапет, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

2. orth Parapet, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009

3. Јужни парапет, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

3. South Parapet, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009
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рељефност употребљена је у истицању волута са фасци-
јама и равни између њих. Непосредни додир између гор-
њег дела капитела, одн. абакуса и епистилиона избегнут је 
применом скамилуса (сл. 5). Он је овде примењен у 
двострукој улози. Пре свега, да се притисак епистилиона 
пренесе непосредним свођењем на стабла колонета и 
тиме обезбеди од прскања под притиском део капитела 

18који испада преко пресека колонета.  И друго, примена 
скамилуса визуелно је умањила ефекат тежине 
епистилиона, доприносећи утиску, односно оптичкој 
илузији лебдења изнад капитела. Иако је на узорним 
моделима био пуног пресека, овдашњи епистилион није 

монолитан. Он је ошупљен, а као успомена на спојеве и 
ради олакшавања његове визуелне континуалности, по-
стављени су мали жљебови у осам колонета уз отвор 
царских двери.

Царске двери су уобичајено двокрилне са 
смером отварања ка олтару, где је свако крило полу-

19кружно завршено.  Рам је једноставног квадратног 
пресека, а у испуни се налазе иконе са стојећим фигурама 
Архангела Гаврила у северном, и Богородице у јужном 
крилу. Заједнички гледано, то је уобичајена представа 

20сцене Благовести.
Проскинитари уз западна лица источних 

поткуполних стубаца део су архитектонске композиције 
олтарске преграде. Издвојено, они су садржајно сво-
јеврсна молитвишта (сл. 6). Без обзира што су конзолне 
конструкције, они свакако доприносе глорификацији 
садржаја који уоквирују и надкривају, у овом случају 
ликовних представа Христа и Богородице. Наиме, у 
типолошком смислу, ови проскинитари су својеврсни 

21циборијуми,  који, судећи по блискости облика, врсти и 
обележја садржаја који уоквирују и наткривају, 
највероватније непосредно происходе из античке 

22едикуле.  Истоветна архитектоника олтарске преграде 
спроведена је и на бочним проскинитарима, с разликом 
што је стабло колонаде нешто издуженије. Они су 
ослоњени на конзолни банак једноставне профилације уз 18О улози скамилуса (scamillus) у античкој архитектури, видети код: Б. Н. 

Несторовић, Архитектура Старог века, Београд 1952, 325 (он га погрешно 
назива скамилум, од. лат. scamillum, што по Витрувију означава летву у 
конструкцији катапулта и скорпиона. О томе видети код: Витрувије, н. д., 256); R. 
Sturgis /et. al.../, Sturgis' illustrated dictionary of architecture and building, An 
Unabridged Reprint of the 1901-2 Edition,. vol. III, O-Z, New York 1989. 412; Illustrated 
dictionary of historic architecture, Edited by C. M. Harris, New York 2000, 481.

19Извођење царских двери је у припреми, из разлога разраде детаља декорације у 
сребрном окову којим ће бити покривена дрвена конструкција.

20О пореклу, значењу и тумачењу сликања сцене Благовести, видети код: З. М. 
Јовановић, н. д., 13-32.
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4. Капител, Параклис Светих четрдесеторице мученика, 
Владичански двор, Краљево, 2009.

4. Capital, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The Bishop 
palace, Kraljevo, 2009

5. апител и епистилион, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

5. Capital with Peristyle, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, 
The Bishop palace, Kraljevo, 2009
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западно лице поткуполних стубаца. У оси колонада, 
банак проскинитара подупиру конзоле профилације 
истоветне елементима који са горње и доње стране 
уоквирују крстолике рељефе у парапетима. Ове конзоле 
са бочне стране имају плитке апликације које дискретно 
наглашавају њихову контуру. Изнад капитела постав-
љена је забатна конструкција полукружног отвора. Његов 
обод профилисан је комбинацијом плитких зубаца и 
полуторуса, а исти профил је спроведен и изнад капитела 
и на лучном отвору.

Као што је поменуто, архитектоника олтарске 
преграде са проскинитарима типолошки происходи из 

23старијих истоврсних модела.  У оквиру слободе интер-
претације историјских декоративних елемената као и 
њихових међусобних односа, на овој олтарској прегради 
може да се чита и тумачи ауторско настојање у трансфор-
мацији и усавршавању извесних архитектонских појава 

24на старијим преградама овог типа.  Својим обликом 
наглашеног вертикализма, олтарска преграда са витким 
проскинитарима покушала је пре да подржи него да се 
подреди затеченој издужености простора параклиса. 
Таквим пропорцијама она је више један тип него модел, 
стварајући особен геометријско-композициони пример. 
Спроведена профилација на извесним местима олтарске 
преграде плод је делимичног непосредног преузимања 
извесних елемената архитектонског наслеђа давно 
пронађеног и утврђеног у прошлости. Употребљени 
ликовни језик у уобличавању најзначајнијих архитек-
тонских елемената (базиси, стабла и особито капители 
колонета олтарске преграде и колонада проскинитара), 
као и транспозиција крстоликих ликовних решења 
рељефних украса на парапетима истичу стваралачки 
рукопис пројектанта.

21О пореклу и значењу речи циборијум, као и симболизму видети код: С. Петковић, 
Речник црквенословенског језика, Сремски Карловци, 1935, 96; Reallexikon für 
antike und christentum, Herausgegeben von T. Klauser, Band I, Stuttgart 1955, 68-70.; 
Reallexikon zur byzantinischen kunst, Herausgegeben von K. Wessel unter mitwirkung 
von M. Restle, Lieferung 7, Stuttgart 1965, 1056. М. Томасовић, Хришћански храм, 
Богословље, бр. 34, Београд 1990, 117; R. Krauthajmer, S. Ćurčić, Ranohrišćanska i 
vizantijska arhitektura, Beograd 2008, 32; Свети Герман Цариградски, Историја 
Цркве и мистичко созерцање, (Istoria ekklesiastike kai mystikh theõria / agios 
Germanos Kõnstantinoyoleõs) прев. са грчког епископ Атанасије Јевтић, Београд 
2008, 15. О пореклу, историји и типологији облика циборијума са илустративним 
примерима, видети код: Д. Љ. Маринковић, Олтарски циборијуми – порекло, 
историја и типологија облика, рукопис у припреми за штампу, Панчево 2009, 2-
40.

22Ј. Максимовић, Которски цибориј из XIV века и камена пластика суседних 
области, Београд 1961, 30.

23Ј. Миленковић, Духовност на испиту, Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 
19, Београд 1995, 54-56; О значају и разликама типова и модела у практичном 
уметничком стваралаштву, погледати код: Н. Куртовић-Фолић, Црквено 
градитељство – традиција или трансформација архитектонских облика, 
Традиција и савремено српско црквено градитељство, Београд 1995, 62-65.

24О. Кандић, н. д., 39-50.

Димитрије Маринковић

6. Портал Параклисa Светих четрдесеторице мученика, 
Владичански двор, Краљево, 2009.

6. The Portal, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009
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Под

Релативно мала расположива површина за 
25пројектовање пода налагала је више захтева.  Ликовно 

решење пода требало је да нагласи придворски значај 
параклиса, а истовремено у релативно скученом 
простору спроведене ликовне мотиве који су морали да 
буду подређени положају олтарске преграде, западних 
стубова, претпостављеном простору за стасидије, као и 
богословском садржајношћу средишњег односно 
поткуполног простора (сл. 7). Будући да ће смештањем 
часне трпезе, синтроноса и троноса у олтарском простору 
слободна подна површина за евентуалну ликовну 
артикулацију остати врло мала, одлучено је да се у том 
делу параклиса у поду изостави свака пројектантска 
активност. Тежиште је стављено на ликовну обраду наоса 
параклиса. У ободним травејима наоса спроведено је 

сазвучје ликовних језика транспонованих из сакралног и 
26националног етнографског ликовног наслеђа.  Наиме, 

геометријски сплет једночланих нити које се међусобно 
преплићу познат је из старијих епоха које су најчешће 
коришћене за декорисање поља око прозора или врата 
храмова. Међутим, у ликовном решењу пода, њихова 
дебљина није свуда иста, већ се због благог ефекта 
тродимензионалности у поједним пољима мења. Сва 
скретања праваца разастирања нити изведена су без 
заобљења контуре, превасходно из естетских разлога. У 
ободним троугаоним пољима постављене су декоративне 
сведене форме чистог етнографског обележја. Употреба 
одговарајућих боја била је у служби истицања поменуте 
тродимензионалности на превојима, али такође 
етнографског порекла троугаоних мотива са кружићима. 
Поља између западних стубова, као и она између стубова 
и стубаца наглашена су правоугаоном једнобојном 
траком чији крајеви су апострофирани кругом 
уоквиреног концентричним полупрстеновима. Највећа 
пажња посвећена је обликовању амвонског поља (сл. 8). 

25Идејни и извођачки пројекат пода урадио је 2008. године архитекта Димитрије Љ. 
Маринковић. Његово извођење планирано је по окончању живописања 
параклиса. Оригинална техничка документација идејног и извођачког пројекта 
олтарске преграде са бочним проскинитарима налази се у личној документацији 
пројектанта, а њихове фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. 
Додатне фотографије пројекта пода погледати на: Димитрије Маринковић – 
архитекта : дизајн – литургијски намештај,  http://www.dimitrijemarinkovic. 
com/displayProject.php?categoryID=11&projectID=14 

26О настојањима Драгутина Инкиострија и коришћењу националног 
етнографског ликовног материјала у савременој профаној, али и сакралној 
примењеној уметности, видети код: С. Вулешевић, н. д., 45-47.
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7. Под, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево

7. The Floor, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, 
Kraljevo

8. Амвонска ружа пода, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево

8. The Rose of Ambon on the Floor, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo



Зракасто постављени мотиви од средишта амвона благо 
се шире као његовом ободу. На крајевима завршавају се 
заобљено са ексцентрично постављеним кругом у темену, 
а међусобно су повезани контуром у инверзном 
положају, чиме је створен таласасти обрис обода. Како у 
цртежу, тако и у боји наглашена је инверзност мотива. 
Врсте камена колористичке палете пода су следеће: 
зелена – верде из Гватемале, црвена – бреча из камено-
лома код села Светиње код Крагујевца, наранџаста – 
порторо из мајдана Шенгуљ код Пожеге, и светли окер – 
винић из мајдана код Даниловграда.

Стубови

Параклис је по првобитној замисли имао 
унутрашњу конструкцију ослањања средишње куполе на 
четири стуба. Међутим, из разлога већ наведених у 
одељку о олтарској прегради, источни стубови су морали 
да буду претворени у ступце. (сл. 9 и 9а) Када је реч о 
западним стубовима, њихово армирано-бетонско језгро 
стабла, као и грубо кубично сведен капител свакако су 
морали да добију одговарајуће конструктивно и 
декоративно рухо. Првобитна идеја да се стабло стуба 
непосредно обложи вештачким или природним каменом 
морала је да буде напуштена из разлога скупих и врло 
сложених технолошких и техничких захвата. У тражењу 
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9. Поткуполни стубац, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

9. A Column beneath the Dome, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009

9a. Базис поткуполног ступца, Параклис Светих 
четрдесеторице мученика, Владичански двор, Краљево, 
2009.

9a. Base of a Column beneath the Dome, Forty Martyrs of 
Sebaste Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009



примеренијег архитектонског и финансијског решења 
ангажован је исти пројектант који је потписао олтарску 

27преграду и под параклиса.  Овога пута, у разматрању 
начина и материјала за облагање западних стубова, 
прибегло се решењу које је, како својим материјалом 
(даниловградски винић), тако и ликовним језиком 
сходнијем архитектоници стубаца олтарске преграде и 
делимично неким појединостима са подног решења. 
Наиме, стубови су добили осмоугаону оплату на делу 
стабла, која је у доњем делу ослоњена на за нијансу ширу 
спеиру. Она је сачињена из горњег дела који је осмоугаоне 
основе, и доњег дела који је квадратне, одн. плинте. 
Контура горњег дела спеире је комбинација трохилуса и 
торуса различитих пречника, као и зарубљених 
пирамидалних елемената, између којих су спроведени 
прелази путем малих равних зубаца. Спајање свих делова 

спеире извршено је по дијагонали, односно на њеним 
угловима. Осмоугаона оплата стубова подељена је по 
висини на три једнака дела. Она је заправо сачињена из 
двадесет и четири правоугаоне плоче једнаких величина 
које су на угловима спајане по линији симетрале угла. Над 
горњом трећином оплате стуба постављен је камени 
капител (сл. 10). Између њих налази се једноставан 
профил астрагала који представља својеврсну успомену 
на скамилус, затим торус и још један скамилус. Структуру 
оплате новог капитела у доњем делу чине два елемента. 
Изнад чеоних површина стабла издиже се у истој ширини 
елемент који је у доњем делу 2/3 вертикалан, а у горњој 
трећини конкавно избачен у поље. У истој ширини 
његове најистуреније хоризонталне линије, постављена је 
правоугаона плоча која досеже до горње ивице првог 
абакуса. Бочне делове доњег дела капитела чине елементи 
који такође у доњем делу ширином подржавају ширину 
бочних страна стабла стуба, али се зато у горњем делу 
конвексно сужавају ка спољним угловима. Одатле се до 
подножја првог абакуса настављају вертикално. 
Конвексно сужавање ових угаоних елемената на својим 
лицима створило је површине на којима су у виду плитког 
рељефа дискретно артикулисане волуте без ока чија 
фасција истовремено чини контуру овог угаоног 
елемента капитела. Изнад ових осам елемената доњег 
дела капитела налазе се два абакауса међусобно раздвоје-
на закошеним прорезом. На лицима чеоних правоугао-
них површина која су својеврсна скулпторска веза између 
доњег дела капитела и доњег абакуса постављен је плитак 
орнамент. Његова доња ивица је засечена концен-
тричним полукруговима. Овај мотив, готово истоветан, 
спроведен је и на крајевима хоризонталних и вертикал-
них пречки крста на левом парапету олтарске преграде, 
као и на завршецима ужих страна правоугаоних површи-
на у поду које се налазе у осама између стубова и стубаца у 
подкуполном простору. Употреба овог елемента знак је 
декоративног заједништва пројектованих елемената ен-
теријера као и литургијског мобилијара произашлог из 
једнобразног ауторског ликовног рукописа.
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27Идејни и извођачки пројекат оплате стубова урађен је 2009. године. Њено 
извођење у камену спровела је 2010. године каменорезачка радионица Јаспис и 
Сард из Аранђеловца. Оригинална техничка документација идејног и извођачког 
пројекта оплате стубова налази се у личној документацији пројектанта, а њихове 
фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. Додатне фотографије 
оплате стубова погледати на: Димитрије Маринковић – архитекта : дизајн – 
литургијски намештај, http://www.dimitrijemarinkovic.com/displayProject. 
php?categoryID=11&projectID=1 
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10. Капител поткуполног ступца, Параклис Светих 
четрдесеторице мученика, Владичански двор, 
Краљево, 2009.

10. Capital of a Column beneath the Dome, Forty Martyrs of 
Sebaste Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009
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efforts for transformation and improvement of certain 
architectural features of the older types of altar barriers. With 
its shape of emphasized verticalness, the altar barrier with its 
slender proskinitarions is an attempt to imitate rather than 
conform to already existing elongation of the parekklesion. 
With these proportions, it is more a type than a model, and it 
creates a unique geometrical-compositional example. The 
undertaken proliferation at certain places of the altar barrier is 
the result of partially first hand takeover of certain elements 
from architectural heritage which was found and established 
in the past. The language of painting that is used in shaping 
the most important architectural elements such as the 
composite capital and transpositions of crosslike relief 
decorations in parapets emphasize the creative expression of 
the designer.
Artistic formulation of the floor should emphasize the 
importance of parekklesion. It is done as unison of art 
languages transposed from sacral and national ethnographic 
art heritage. Certain details have elements that are used as a 
sign of decorative unison of designed interior elements and 
liturgy furniture that developed from a uniformed expression 
of the author.
This example of a sacral space decoration represents an 
attempt to find a program solution that will be in harmony 
with space and its worship purposes. Above all it is an example 
of how author researches historical sources and models, and 
interprets historical-artistic fundus relationship, and 
tradition in contemporary and ecclesiastical applied art.

Summary

The construction of the Bishop Palace in Kraljevo was 
competed in 2009. The Parekklesion of the church is 
dedicated to Forty Martyrs of Sebastopolis. The Parekklesion 
decoration demanded designing altar barrier, floor and 
column lining. This decoration was entrusted to the architect 
Dimitrije Lj. Marinković.
In 2009 stone altar barrier with proskinitarions was installed 
in the area between east piers supporting the dome and 
between piers and sidewalls. The applied architectural 
concept of horizontal and vertical division is based on the 
models of low stone altar barriers with side proskinitarions 
dating back to the time when Raška School churches were 
build. Application of proskinitarions with consoles is 
determined by iconographic nature of the altar barrier. 
Although this altar barrier conceptually imitates older types, 
the applied system of decoration and proliferation is unique. 
The composite capital is the most complex and the most 
prominent element that got the special attention during the 
construction process. Thematic content of artistic treatment 
of parapet surfaces was determined by an attempt to transfer 
an old motif from the rich stavrography heritage of Serbian 
tombstone marks with apotropaic characteristics.
Architectonics of the altar barrier with proskinitarion derive 
from older models of that type. Within the freedom of 
interpretation of historical decorative elements and their 
interrelationships, one could read and interpret author's 
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