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Мирјана ТАТИ Ћ -Ђ УРИ Ћ  
Београд

МИСТИЧНИ ЛОГОС И ЊЕГОВА СЛИКА

Људски ум се никада није успео толико високо да би могао да 
досегне највише биће. Мрак и ниигга обавијају врховнога Бога јудаи- 
зма, а светлосг неигдцрживе свеглости брани приступ Једном, Богу 
хришћанског света. Непознаг остаје нама, као и највишем уму, који 
му је близак, и од којег све потиче и све игго постоји зависи.

Овом божанском уму (Nouq), који спада у највишу реалност, 
може се само интуитивно прићи, јер је у својој бескрајној једностав- 
ности људском разуму и уму неухватљив, све док се не изрази у 
мношгву.

По Плотину, божански ум се контемплативно обраћа Једном, 
али кад безоблични живот, који настаје од Једног чини гај контемпла- 
гивни повратак, онда се Једно враћа у многострукој форми у 
мислима, али не више као Једно.1

У писму Титу, великом свеиггенику, као одговор на питање: 
"Шта значи кућа коју је сазидала мудросг и храна и пићс које она 
нуди?”, Дионисијс Ареопагита објанш>ава: "Онај који је могао изнузра 
видеги лепагу ових алегорија сагледаћс их у свој њиховој мисгици, 
сходној Богу, препуној велике светлосги, приказуЈући под многоброј- 
ним облицима оног који нема ни облика ни фигуре (1105 с). Ове 
алегорије као нггит чувају мисгерију да се не укаже профаним очима, 
већ само истинским пријатељима светлосги који знају да свете симбо- 
ле ослободе дечијих сликарија. Јер су они једини у стању да дођу до 
једноставне, чудесне и грансценденгне истине тих симбола."

1 У Комснтарима ГригориЈа из Нисс, Бог сс Мојсију јавио прво као Свстлост, затим као 
облак и на крају у свом најсавршснијсм облику у тами, P.G. 44, 1000 С. О овом божан- 
ском уму упор. Plotinus. Enn. VI. 9 (9), 3, и А.Н. Armstrong, Eternity, Life and Movement hi 
Plotinus' Account o f Nous, Paris 1971, 67-70.
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У Дамаскиновим Dubiiationes et Sohttiones}  "Једио" се зове Трансцендеит, 
a iberoBa веза је апсолушо апофагична у односу на све шго долази после њсга, 
било као имаиешдија-арансцеиденција или као цценттег-опосграносг.

Ако се обршимо античким изиорима мшиљења, видеће се да Плаго- 
нов ноешчни, непокрсши свет који живи у вечносги, праги физички cult 
хераклитовеког крегања, који сиојом кагафвпичношћу прекида шкхјшмчну 
реалност онсхлраног. Како Прокло тумачи Парменцда,3 мишјшбс и бићс јс 
"Једно" гдс у стању љубави, мисшчие котемшгације и оиијеиосш, оиа два 
света коегзисгирају посгижући епој.

Али, iaj неприсгупачни, непознати скривени Бог (’АкакЈЛитсгск; Ви^) 
ииље своју Реч-ЈТогос да измири прагивречност оношраног и овог сиега4 Реч 
је дага као симбол звука и светлоеги у Старом завету, као богиња мудросли 
која се рађа из Зевсоие главе у ашици,5 као Сии Божији у хришћанспзу и као 
мисгична Софија (Pistis Sopliia) у шоси, која иапушш небески поредак ПЛЕ- 
РОМЕ и, сгропонпашш се на земљу, сгвара чпгав магеријални свст.6

Приаунајући мисшци Божије речи, one изговорене и слелошорене, не- 
миновно ое крећемо на терену јудео-хришћа! ickc  традиције, античке и 
хришћанске гносе, хришћанске аподогеггике и миегагогије и јереси, а на 
крају и теологије иконе.7

2 Ioannis Dainaskinos. Dubhationes et Sohttiones, ed. Rjelle. I, 15: Oeuvres completes tie Pseudo-Denys 
PAreopagite. ed. M. Gandillac. Paris 1943, 3523, col. 1105 C.

3 Procli in Parnicnidcni, VI. 1074. 7-14; "NoOi;". y нама jc "ayotfyta ovroq 0 coO, п ;ц eauTqq 
aotpia". Procli. Diadochi in Ptatonis Cratyium Commenlaria, ed. Pasquali. Lipsiac 1908. 77. 55. 6. 6
10. Упор. и P. Heiniscli. Diegrtechtscite Pliilosopltie mt Bttclie der IVeisheit, Munster 1908. 18.

4 Analton HalL Der Logos, Geseinchte seuter Enlwtckhtng in der gnechische Pltilosophie ttnd itt der rltrts- 
tliche Utteratur, II, Leizpzig 1899. 49; Eduard Norden, Agmi.sw.' Titeas, Lepzig 1913. 59. Onaj hc- 
сазнатљиви Бог прсзпознаје cc no милости, својој рсчи. инкарнираном Логосу. Божпјсм 
Слову. Упор. Filo Alex., Dr Ruga. 168. и P. Heiniscli. Der Einfhtss Philos attf die dlteste christltche 
Exegese, Munster in West. 1908, 36ff. Божијсг сина нико није могао насликати. To јс 
покушао Авгаров изасланик АнаниЈа, али божанска свстлост која је из њсга избиЈала 
HHje дозволила сликару да га прикаже у бојама. Упор. повсст Псеудо-Константина 
Порфирогенета у минсјима под 16. август. Најузвишснији међу људима. човск 
узвишеног имена (Hypolite. Refutatio V. 6. 5). савршена слика очева (Poimandres. Cotptts 
Hermeticum I. 12), y Јовановом Апокрифу звани Адам (S. Griverson, Apogryplnm Jolt minis. 
Copenhagen 1963). овај Богочовек звани и син човечи,|и (Fr. Houck Borsck Die Son o f Men 
in Myth and History, London 1967. 55) савршсна je слика cuor божанског оца. Њсгов лик cc 
оцртава у текстовима Наг Хамади библиотекс. која јс делом писана на коптском ди- 
јалскту с гностичхим садржајем у коме се осећа и хришћански утицај (S. Schulz. Dir Ие- 
deutung netter Gnosisfitnde fiir die Neittestainenlische Wissenschaft, Theologische Httntlschau. 
Tubingen. N.F, 26. 1960, 327).

5 Прсма Плутарху, Questiones ctmvivales /, 617 B ИЗ Phttarchi Cltersonensis Moralla, Lipsiae 1892. 
15. богиња Атина. кћи Зевсова, рођена из његове главе. постала јс главна заступнииа 
људи на земљи.

6 Н. Lciscgang, Lngnose, Paris 1951.268: У матсриЈИ она пати и тежи ка своме повратку. По- 
јављује се прво у насенским псалмима (Ibid., 98). који су инспирисанн старозаветним 
псалмима и одама Соломоновим.

7 Упор. Ј. Abelson. Die bmnanence o f God in Rabbinical Literature, London 1912, 203; R. Martia, Athena 
Sophia and the Logos, Bulletin of the John Rylands Library, 192Z 57f; такође, Maryante Taechert. La 
Notion de la Sagesse dans les trois premiers sitcies de noire bre, Arcliiv fur Geschichte der Pliilosopliie. 39. 
1930,1-27. O гностицизму; The Gnostic Religion, Die Message o f Alien God in the Beginning o f Christian
ity by Hans Jonas. 1963, 122 У химни "Перле за умрлог" који добија небеску одсћу сс кажс: 
"Идем у сусрет својој слици и она ми долази у сусрет.” Најјасније излагање о Логосу пра- 
тимо кроз мистагогиЈу Кирила Алсксандри|ског и Пссудо-ДионисиЈа. Упор. F.E. Brightmann. 
Histana Mystagogica. Journal of Theological Studies. DC London 1908. 248-396. Мистсри ja Христове 
инкарнадиЈе као утсловлоног Божијег Слова била јс главни аргумент да се Богочовск 
прикаже као икона. Упор. Б.М. Живов, Миапагогии Максима Исповедпика и развитие Ви- 
зантискои теории образа, ХудожестаснниА лазих средневековил, Москва 1982. 108 ff.
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Мистика Логоса као Премудрости и Силе Божије с почетка 
четвртог јеванђеља, која слови: "У почетку бјеше Ријеч, и ријеч 
бјеше у Бога и Бог бјеше ријеч,”8 сажима читаву јеврејску тради- 
цију неоткривеног Бога који се јавио људима својом поруком 
оставши невидљив.

Идеја "Премудрости", која је сачувана у рабинској градици- 
ји,9 помаже разумеваљу значења Логоса и у Новом завету. 
Прихваћена је у Синагоги у виду мидраша (егзегезе) и хомилија 
(говора). Но, иако је приступ јеврејској хомилитици отежан јер је 
реч о усменој традицији, ипак она осгаје, поред канонских списа, 
фундаментални извор за познавање семиотике мудросних извора 
Божије речи. За проблем који нас овде интересује важно је, 
такође, и класично поимање Логоса,10 а потом, ту значајну улогу 
имају и апокрифи, псеудоепиграфи, гностички текстови хелени- 
стичког јудаизма11 и стоички Л огос,12 да би се тек на крају 
доспело до патрисгичке интерпрегације Бога Слова, која сажима 
читаву ову традициЈу.

Невидљиви старозаветни Бог свуда је прису ган међу људима 
преко своје Речи-Логоса, која је израз његове Премудрости (Х О К - 
МА - Софија), која води директно Божијој иманенцији, схваћеној 
у библијском смислу - као активно присуство Бога у свету и л,уд- 
ским срцима. Тако се у псалму каже: "Куд бих отишао од лица 
твојега и духа твојега, куд бих утекао.”13 "Јер овако говори ’Висо- 
ки’ и ’Узвишени'," каже Исаија, "који живи у вечности и коме је 
име Свети”.14 ”На висини и светшви станујем оживЈвујући дух  
смерних и срца скрушених.”

"Шекина” и "Руах ха Кодеш" исказују своје благонаклоно 
очинско присуство и Божијс провиђење. У свим тим речитим тек- 
стовима лако је препознати Месију, Бога Слова из Новога завета и

8 Јован I, 1. Упор. Отац Јустин Поповић. Тумансте светог јсванђељп no Јовану, Бсоград 
1989. 5 f.

9 Н. Jaeger. The Patristic Conception o f Wisdom in the Ught o f Biblical and Rabbinical Research, Studia 
Patristica IV. Berlin 1961, 90-106.

10 H. Leisegang, Pauly Wissova. Real Encyclopedic d. Klass. Altertumswissenschaft, s.v. Sophia, col. 1019
1039.

11 H.J. Sclioeps. Urgemeinde Judenchnstenlwn-Gnosis. Tubingen 1956. 9 f: J.Danielou. Thtologie de 
Judeochristianismel Paris 1958. 12 f.

12 Hans Jurgen Horn. KAT OIKONOMIAN TOY KYPIOY, Stoische Voraussetzungen der Vorslellung 
vom F/etlsplan Gottes, Vivarium. Festschrift Klauser. MUnster in Westfalen 1984, 188-193. O 
стоицизму св. отаца y : M. Spaneut. Le stoicisme des pbres de Viglise de Clement de Rome a 
Clement dAlexandrie, Patristica Sorbonensia I. 304-310 (бсз год.). Занимљив jc фрагмснт из 
Chrysipa који доноси Плутарх:.” ”Ov>5ev yap cotiv аХкссн  ̂ tCov ката рсроц yevcaOai оибе 
TooXd%i<JTov, i] ката ti]V koivi v̂ (pumv ка! ката ската t6v eKeivi|^ A6yov",Stoic. Repugn. 34, 
1049 f. SVF2.no. 937.

13 Пс. 139. 7.
14 Ис., 57, 15 и 61. 1. O значсњу Божијсг имсна Високи и Узвишсни вид.: Е. Dhorme, Le 

пот de Dieu d’lsrael. Revue de Г Histoire des Religions, no. 397, Paris 195Z 7. У трсћој строфи 6. 
главс Exoda Бог cc показујс Авраму. Исаку и Јакову називајући ссбс Шадаи. У ссмал- 
тици тс рсчи видс сс корсни арамсјско-вавилонског "Шадау” - планински, бог 
Узвишсних мсста (Књига краљева 1, 23. 28). Мссопотамски Ссмити га зову Бел-Шади 
(Господар брда), а његова дружбсница Аш ератјс Госпођа равницс. Прсводи на грчки и 
латински имају сквивалснт с унивсрзалнијим призвуком. као: ПА1ЧТОК.РАТПР и OM
NI POTENS.
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И суса Назарећанина. Софија, Божија премудрост, јавља се међу 
људима Израела у Тројству. Као Премудрост свеприсутна 
(Ш екина), као Д ух Божији (Р У А Х ) и као Слово Божије (М Е- 
М РА ). Њ ихова лексичка семантика остаје идентична и у 
Таргуму, а такође и у хришћанској догматици.15

Важан извор за разумевање Слова Божијег је, свакако, 
Петокњижје мудросних текстова, које обухвата: Приче, И суса 
Сираха, Мудрост, Јова, Баруха, Књигу проповедника и неке 
псалме.

Аутор Књиге мудрости назива мудрост "Кућа Силе 
Божије", "Исток дивоте Пантократора”, "одсјај”, "огледало” дела 
Господњих, "одраз" његове доброте. Она је део његове суш тине, 
његово Величанство, она је свемоћ његове Светости и љубави. 
Седи на његовом престолу као повереница Божијег знања и 
изабраница Божијих дела. У Књизи мудрости (9, 1) каже се: 
"Боже отаца наших и господе милосрђа, ти који си речју својом 
створио свемир (9, 17)", ”ко би дознао твоју вољу да ниси дао  
мудрости (8, 1), да с висиие ниси послао Д уха свога светога.”

У VII глави Књиге мудрости се саопштава: "Једна је и 
мож е све." "Својим срцем разабрао си да је бесмртност у срод- 
ству с М удрошћу. Она је од сунца сјајиија и нада звезде 
узвишенија, а упоређена са светлошћу, она све надмашује” (8, 
17).

Она је присутна и у Генези јер ју је Господ имао на 
почетку својих путева, а милина јој је била са синовима 
човечијим. Помогла је Веселеилу да сазида Таберакл, место бо- 
равишта Божије премудрости. Арамејски Таргум из Јерусалима 
у својој верзији Генезе говори да је Бог створио свет помоћу  
Премудрости (Бе Хокмах). Тај текст у Вулгати св. Јероним је 
овако превео: "In filio creavit", спајајући идеју Софије и Логоса, 
мисао која је једноставно исказана у Соломоновим причама: 
"Господ је мудрошћу засновао земљу, утврдио небеса разу- 
мом.”16

”К о је управио дух Господњи”, пита Исаија, "ко га је 
научио путу суда." Према рабинском учењу о "Хокми", Прему- 
дрост, преко пророка најављена, бива и остварена у истинском  
континууму историјских догађаја. Тако закон речи Божије бива

15 Targum Yerushaliini, Бсрсшит I, 1, који потачс с почсттса нашс ере, замењује рсч "у 
Почстку" (БРШ ЈТ) речју МУДРОСТ (ХК.МХ). О појму РУАХ вид.; Daniel Lys, Rtiach, le 
soufle dans Tancien Testament, Paris 1962. 3, a o појму MEMPA: V. Hainp. Der Begriff Wort in der 
aramaischen Bibelubersetzwigen, MGnchen 1938, 110; o појму Тројицс: Anton Anwander. Zur 
Trinitatslehre der nachorigenischen alexandrischen Theologie bis Arius. Tlieologische Quartalschrift. 
10Z 1921. 190-219. Код Basile de C^sar^e. Trait* de Saitit Esprit. Sources Clir6tiennes no. 11, Paris 
1945, 20: дух je интелигибилна свстлост, као дах из Божијих уста излази на јсдан 
нсисказан начин и тимс сс разликујс од Сина, савршене слике рођсне од Оца.

16 Targuin YerushalimL I, 1; Questiones Hebr. in Genesbn I, 1: Elisabeth Revel-Neher, L'arche d'Alli- 
ance dans Tart juif et diretien du second au dixitme sibcles, le signe de rencontre. Paris 1984. 22. 
Мудраци Израсла cy дискутовали поводом поставл^ана Sefer Thore. писанс Мојсијсвом 
руком у Bab. Baba Batra 14a.
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дрво живота за онога ко се хвата за њега. И каснија хасидска поу- 
ка, као резултат ћутања, повлачења у себе и мисаоне 
контемплације, назива се"оградом мудрости”.17

Рабинско учење о мудрости, њеној стваралачко) моћи и 
сили која утврђује, одржава и спасава људе, није било упуђено 
малобројној елити, већ читавом народу, као утеха срцу пружена 
преко мођног медиЈа - речи Божије. Богатство поруке које доноси  
Тора пружило је много ослонца и у тумачењу Слова Божијег у 
Новом завету. И то не толико теоријски, колико снагом својих 
метафора, које уобличавају већ готове слике Христовог лика, Бога 
Слова и Премудрости (сл. 1), као Анђела Великог савега,18 Стар- 
ца дана,19 Недреманог ока,20 Христа Ј1озе,21 па чак и св. Тројице.22

17 Dupont-Sommer, Le commentarie d'Habacuc decouvert prbs de la Mer Marie, traduction et notes. Revue 
de l'Histoire des religions, CXXXVII. 2 juin 1950, no. 390, 129-171. У 16. поглављу ce говори o 
Божијем изабранику. Гоеподу Правде, који ће бити Судија на последњем суду. To је 
коментар Авакума на Исаију. нађен у пећини Аин Фасха поред Мртвог мора, а пренст у 
манастир Св. Марка у Јерусалиму. О дрвету живота: Н. de Lubac, L'arbre cosmique, Melanges 
E. Podeltard, Lyon 1950.191-198. Ову симболику дрвета живота прихватали су антатетично у 
хришћанству, супротстављајући Христову цркву Синагоги. Н616пе Toubert, Une fresque de 
Sort Pedro de Sopre (Catalogie) el le thbme iconographicpte de Parbor bonna - Ecclesia, arbor mala - Sy- 
nagoga. Cahiers Archeologiques. XIX. Paris 1969.167-189. Што ce хасидизма таче, он je био нека 
врста реакције на талмудску стсгу. Ту се истиче да се побожност састоји у тежњи ка 
отсровењу божанског сјаја. A. Chouraqui, La penseehtive. Paris 1975.112.

18 Малахија, III, 1; Марко, I, 2; Лука, VII, 27; "Ево ја ћу послати анђела свога који ће 
преправита пут преда мном и изненада ће доћи у цркву своју Господ, којега ви 
тражите, и Анђео завјстни. којега ви желите (Исаија, 63, 9). Аврамије, спископ ефески 
у V веку, у своме говору на Благовсстп саопштава: "Irpcpov Т]јц psyuXtiq pouXij^ ”Ау- 
yeXoq eai yijq aapeycvero AyyeXog yap 5ia toUto 6 tot) ©eou Aoyaq 6x6 roG xpotpqTou covopaa- 
rav каО’ 5 ’ tfi sautou xapoom a av»iyyeiXcto i|piv t!|v teXaicoOeloav pouXiiv” Текст je сачуван 
y рукопсу париске Националне библиотеке, cod. 1174; упор. Martin Jugie. Homehes mart- 
ales byzantines, texte grec edile et traduit en latin. Patrologia Orientalis, ed. Graffin et Nau, Paris 1922. 
t. XVI, 20, СТИХ 39-49, и J. BarbeL Christos Angelos, Anschauuttg von Christus als Bote und Engel 
ш dergelehrten und Vollstiimlichen Lilleralur des cliristlichen Altenums, Bonn 1941, 27 f.

19 Дан,. 7, 13; An ox., 1, 14; ynop. Г. Бабић, Симболччно значење живопчса у  протезчсу Св. 
Апостола у  Пећи, Зборник Заштчте споменика културе XV. Београд 1964, 173, и Јанко 
Радовановић, Икопографија фресака протезиса цркве Св.Апостола у  Пећи, у: Иконограф- 
ска чстражчвања српског сликарства XIII-XIV века, 1988, 1-9, са старијом литературом. 
О овом проблему писали су такође: A. Grabar, La representation de I’irtteligible dans Part byzan- 
tin, Actes, Vie congrts des et. byz., t. II, Paris 1951, 132, Те^ек^Х Мртрох. 9eocraXicoTi8oq, ’(* 
naXaioq tmviipepeov, t v  'A9i|vau,, 1940, 31. Примери слике Стчрца срећу се у живопису 
(Нерези, Нередица, Св. Апостоли пећки итд.), на минијатурама (Paris gr. 74 и српски 
Минхенски псалтир) и иконама, од којих је најстарија Синајска, која приказује Старца 
дана са сигнатуром "Емануил".

20 Помиње сс у Генези, симболично наглашавајући Христово месијанство, и у Ф из- 
иологу, где се Христос пореди с лавом, који спава отворених очију. To је симболична 
алузија на Христову смрт и његово васкрсење. Јер, његов смртни can траје само три 
дана, а затим се буди у живот вечни. To најболл илуструје служба на Велику суботу. 
"Као лав, Спаситсљу, заспао си, као мртав лавић, ти ћеш васкрснути. после избављења 
мука из твога тела." О томе опширније: Г. Томић, Прилози на тему "Недремано око", I 
конгрсс историчара уметности Југославије, Зборник радова, Охрид 1976, 73-80. Вид. и 
текст Мале Катабасије, Ср. Карловци 1897, 84. 86.

21 С. Leonardi, Ampelos, il symbolo della vitta nel arte pagana e paleochristiana, Roma 1947, 21 f; J. 
DaniGou. Typologie et Allegoric chez Clement dAlexattdrie, Studia Patristica IV, Berlin 1961, 55; Idem, Un 
"testimonium" sur la Vtgfte. Bamabe XII. 1. etudes d’exegese jud6o-clir6tienne (Les Testimonial. Paris 
1966, chap. VI. Упор. и Д. Медаковић, Барокне теме српске уметности, представа Христа 
живоносне лозе у  српској уметности, Зборник за ликовне умегаости 15, Нови Сад 1979. 
345.

22 Имена Божија у тројству вид. у: М.Н. Segal, El Elochim and Yhwh in the Bible, The Jewish 
Quaterly 46/2.1955-56, 89-115; G. Kretschmer. Studien zur fmchristlichen Trinilatstheologie. Tilbingen 
1956, 20 f; Dietlef Nielsen, Die Dreieinige Gott in religiongeschichtliclie Bedeutung, Berlin 1922, 9; An
ton Anwander, Zur Trinitatslehre der nachorigen 'tschen-alexandrischen Theologie bis Anus, Theologis- 
che Quartalschrift 102,1920,190-219.
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Апосшл Павле је сушгину рабинске поруке пренео на Христа,23 
нарочито што се тиче Премудрости, али их не идентификује. У Посла- 
ници Коринћанима24 он саопштава. "Јевреји знаке ишгу, Грци 
Премудрости траже, а ми проповедамо распетога Христа и Јеврејима и 
Грцима, божију силу и божију Премудросг." А нешго даље апосгал Па- 
вле пише:25 "Премудросг божију у тајности скривену, коју одрсди Бог 
npnje света за славу нашу, нама ју Је открио духом својим.26 Јер не знатс 
ли, да сге ви црква божија и дух божији живи у вама.”

И пуг спасења, као пут унутрашње промисли Божије који спрово- 
ди Логос и iberoea црква, повезан је с Дерек Тебунот.27 Слично тумачи и 
Ориген у De Principiis,28 нарочито у својим коментарима на почетак Јова- 
новог јеванђ&ља, поводом речи Божије од које све погиче и која одувск 
беше живот и видело људима.

Ново тумачен>е Логоса као пута спасења у Христу преко новоза- 
ветних текстова и патристичке херменеутике има двојак правац. Један се 
држи старозаветних тексшва и оних који припадају јудео-хришћанстау и 
хомилитици с зежишгем на Хрисшвој инкарнацији и економији спасе- 
ња. Други, више теолошки и теоријски, чини систематизовано знање о 
мудрости и о ibeHoj хипостази, која се цдентификује с Христом.

Први приступ подразумева интуитивно блажено познање Бога 
испуњено озареношћу и светлошћу мисгичног искуства. У питању је 
онај мистични "укус Мудросги која је бесмртна”, те стога и Филон 
Александријски каже: "Окусили смо мудросг”, што пак у рабинској 
традицији (Raba Batra, 15 b) значи окусити светлосг која долази. 
Слично се саопштава у писму Псеудо-Варнаве о радости Мудро- 
сти која је разумевање наука и гноса.29

23 Е. Earle Ellis, Paul’s Use o f  the Old Testament, Edinburgh 1957, 7.
24 Kop., 22, 24.
25 Ibid, 30.
26 L. Cerfaux, Le Christ dans la Theologie de St. Paul, Lectio Divina, 6, 1, 1951, 1951. 189-208. Преко 

Филона, ова идеја о СофиЈИ, таЈновито присутаој у Едсму, које јс дарована људима као 
Божији Логос, дотичс се св. апостола Павла. 1,65, М. 56: ек tf)<; ТВбер tvj<; тоО 0еоО Locpicn,

бе ccmv 6 0eoO Абуос .̂
27 A. Feuillet, Le Christ Sagesse de Dieu d ’aprbs les epitres pauliniennes, Paris 1966, 277; J. Dupont, 

Gnosis, La connaissance religieuse dans les epitres de St. Paul, Louvain, Paris 1949. 424 n. 1. np cm a 
Ефес. 1, 23, реч jc o Христовој цркви која jc пуна онога који испуњава свс у свемиру: 
to 7tXripooj.ia тоО та Ttavrot ev naaiv лХцроореУоо.Тај унутрашњи пут (Дерек Тсбунот) идс 
прско јерусалимскс црквс (Werner Bieder, Ekklesia und Polis itn Neuern Testatnent wid in der Al
ien Kirche, ZOrich 1941, 122-133).

28 Кад jc Ориген 229. године сачинио своје догматско дсло De Pruicipiis, оно јс одмах под- 
сгакло низ хсрмснсутичких проблсма. Јер, њсгов јс аутор, који јс искрено всровао у 
Христа и жарко желео да га подражава у Патњама, ипак имао и врло значајну компо- 
нснту алсксандријског хеленистичког образовања. Прсдуго би било, кажс Оригсн, 
набрајати доказс да јс јсдан исп! Бог Закона и Јсванђсл»а. De Principiis нс постоји данас 
вишс у изворнику. Од IX века замстнуо му сс сваки траг. На грчком језику сачуван је 
са о фрагмснтарно. По наговору Дидима Слепог, аквилсјски монах Руфин превео јс 
Оригсна на латинаси 398. годинс. Василије Вслики и Григоријс НазиЈански саставили 
су избор из Оригснових дсла, око 358, тс су један дсо овог значајног тскста спасли од 
заборава. "Бог јс Дух, и они који му сс клањау чинс то у духу и истини" (Јован, 4, 24). 
Вид. и: Heinrich Kripp, Kirchliche und ausserkirchliche Motive des hermeneuiischen Traktat des 
Origenes"De Principiis”, 4 ,1/3, VIVARIUM, op. cii., 194-212.

29 E.R. Goodenough, by Light Light, The Mystic Gospel o f  Hellenistic Judaism, New Haven 1935, 3: W. 
Bacher. Die Proemien der alten jiidischen Hornilie, Leipzig 1913, 20-90; J. Dupont, Gnosis, La Con
naissance religieuse dans les epitres de St. Paul, Louvain, Paris 1949. 38; Didascalia et Constitutiones 
apostolorum. Paderbom 1905, t. II, 172.
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"Син Божији”, каже Климент Александријски,30 "постао је 
човек да би као човек поучио људе да постану богови.” Хришћан- 
ска гноса, она ортодоксна, заснива се пре свега на апокалиптици 
Јудео-хришћанства. Међутим, Тертулијан31 је оштро кригиковао 
Хермасовог Пастира и сматрао да не греба трагати онде где је јако 
изражена керигма. Тако, по њему, онај ко је нашао Христа нема 
више шта да гражи. Даље у том правцу читамо у Наг Хамади 
списима, у Јеванђељу по Томи:32 "Онај који тражи мене, никад не 
престаје, кад нађе, биће погресен, када се потресе, биће усхићен и 
владаће над свима.”

Полазна тачка гносе Бога је откровење преко речи Божи.је. 
Чувени антиохиЈски апологета II века Теофил у своме једино 
сачуваном делу Autofycurn33 дао је занимљиву расправу о божан- 
ском бићу, бесмислу веровања у богове, о противречностима 
грчких песника и филозофа у односу на јединствену поруку Ста- 
рога завета. Код њега први пуг срећемо појам трих<; за божанску 
Тро|ицу. У с в о ј и м  коментарима гиполошки повезује два Завета, 
указујући на Логос као на Божијег помоћника у стваралаштву. 
Зовс га "Мудрост и моћ Божија”, наравно, највише под утицаЈем 
мудросних књига. To исто чине и Климент Римски, Иринеј и Ју- 
стин.34 Климент и Јустин изједначавају духа с Логосом, а Иринеј с 
Премудрошћу Божијом. Чак и Целс35 у своме "Слову праведном”, 
као учени паганин назива Логос Сином Божијим. У свему томе 
има, наравно, стоичког призвука.

Јустин у Христу сагледава Логос као извор мудрости на 
коме се напајају свети оци, као примање Христове речи еухари- 
стијом у смислу дара његовог духа. Јер, читав схвагљиви и чулни 
свет је прожет сјајем и силом његове премудрости.

30 Gaston Zanairi, Lhistoire de Teglise hyzantme, Paris 1954, 24: "Jloroc cc појавио y личности 
Христа, као што јс Библија предвидела; сишавши на зсмљу, освсглио јс човечанство 
вишс од злата и драгог камења јер он открива истину људима, уздижући их у висинс 
спасења."

31 "Филозофи тражс а вера јс налажсњс Сина” (КЈеш. Alex. Strom.. 20, 9). Према Матеју: 
’Тражите и наћи ћстс" (Мт., 7, 7). Тертули»ан тврди (Prescrip. 8.1) да овакво увсрењс имају 
и неки гносггици, као нпр., Маркион и Валснтанус. О томе опширније: Ј. Daniilou. Recher- 
chesei tradition chezlespbres, Studia Patristica XII, Berlin 1975, 5: Studia Patristica III, 214.

32 Грчки тсксг ce налази y Oxyrhynthus (654-G) и код Климснта АлсксандриЈСКОГ (Strom. V, 14).
33 In Autolycus I, 24; II, 22, 6: ’’Лоуо^ боуацц cbv ка1 aocpta аотоо." Рођсн јс од Бога у вечностп 

(Причс 8, 22-31). Упор. Nicole Zeegers Van der Vorn, Les Citations du Nouveau Testament dans 
les livres a Autolycus de Theophile d ’Antioche, Studia Patristica XII, Berlin 1975, 377.

34 R.M. Grant, The Bible o f  Theophilus, Journal of Biblical Literature 66, 1947, 179-181, где cc види 
да jc Дух-Софија, као и Jloroc, рођсн у всчности (Причс 8, 22-31). Дух-Прсмудрост 
Божија, то јс константа код Иринсја. Demonstrationes 10. Adv. Haer II, 47, 2: "Hie Pater hie 
Deus qui fecit ea per semetipsum, hoc est per Verbum et Sapientia suam" (III, 38, 2: ed. Sagnard, 
408); "Verbo suo confirmans et Sapientia compringens omnia (IV, 34,1); "id est enim semper Verbi 
et Sapientia, Filius et Spiritus."

35 Насупрот Иринеју, Јустан идснтифи1сујс Сина и Слово с Прсмудрошћу, прсма: Причс
8, 21-25, и Dial, avec Tryphon, Paris 1909, 61, 3; 6Z 4; 127,1; 129, 3: '”0  А оуо^т^ £o<pia^ 'autoq 
cov оото^ 6 всоц 'ano то0 Парроц t6)v oXtov yeviiGeu  ̂ка1 ка1 Lotpia кал Sovapiq ка1 До^а
tov yevviioaTO«; unapxcov". W. Ullmann, Die Bedeutung der Gotteskemitnis fur Gesamtkonzeption 
von Celsus ”Logos Alethes", Studia Patristica XIV, 3, Berlin 1976, 180-188. Celsus всћ y првим 
фрагмснтима (I, 66; 24, 25; 67,15; ed. Koetschau, Leipzig 1899), указујс на всзу Jloroc-Номос, 
подлачсћи да jc Бог - Логос свега бивствујућег (II, 15, 23-25), он ништа нс чини против 
ума, против себс самог.
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Стога и хришћанска еухаристиЈа симболично насгавља је- 
врејски "бераках”36 с благословом хлеба и вина. И Тајна вечера, 
стављена у мистични контекст спассња, евоцира у тропару Козме 
Мајумског Логос-Премудрост отелотворену у плоти. EXeoq и su^a- 
piq су заједнички именитељ јеврејске и хришћанске литургије. 
Чест је термин Гvaxriq према првој Климентовој литургији и посла- 
ници Барбнабе,37 где се помињс EuxapuTieiv npoq yvwaiq коју су 
примили. У Диадахеш следи дал>е објашњење. ”Благосил>амо те, 
оче, због свете лозе Давидовс и твога слуге кога си нам открио 
преко Исуса. Благосиљамо те, оче, за живот и гносу коју си нам 
открио преко твога слуге."

Међутим, учење о двоструком Логосу,39 које је стоичког поре- 
кла, унео је Јусгин не слутећи да ће оно касније постати основа 
јеретичких размишљања. Но корени су још дубље у антици. Јер, 
Платон још у Софисгу тврди да су Мисао и Реч идентичне (Auxvoia 
и Aoyoq). Ови појмови, прешавши у хришћанство, дуалисгички су 
обележили једнога Бога са "Auxvoia” (принципом неприступачног 
ума и Логосом (као његовом спољном манифестацијом). Али, већ 
Плугарх не говори више о јединсгву мисли и речи, већ помиње да 
Логоса (Aoyoq ev6ux0exoq, Aoyoq npocpoyucoq). Једиог, скривеног у духу, 
другог, израженог у Логосу (Слову).

Као пандан симболици овог стоичког дуализма, под утица- 
јем вавилонске астрологије јавља се антитеза небеских тела Сунца 
и Месеца (једног светлосног извориигга, а другог, његовог пријем- 
ника).40

У разним гностичким системима овај паралелизам се на- 
глашава супротпошћу светлости и таме, мудрости и силе, 
мудрости и слова, и гако постаје тема разних јеретичкних раз- 
мишл>ања већ и стога што сс овај дуализам никако не уклапа у 
Божије троЈСТВО.

36 C.W. Dugniorc. D.D.. The Influence o f the Synagogue upon the divine ojflce, Westminster 1964. 11-25.
Христос jc нс само суботом всћ и у нсдсл>нс данс одлазио у синагогу, а у томс су га и 
учсници слсдили. Упор. W.O. Oesterley, 7he Jewish background o f Christian Uturpe, Oxford 
1925.7. ' ^

37 Ren6 Bornert, Les cotnmeniaires byzantins de la divine liturgie du I'Ve an XVe si tele, Paris 1966. 47; J. 
Danillou. Primitive Christian Symbols, London 1964. 25-41. Канон песника VIII века Козмс 
Мајумског поклзујс да му је инспирација била тскст из Прича Соломонових: "Пре- 
мудрост сазда ссби дома", глава 9; Е. Ловагин, Вогослужбеше канони на греческом, 
слааинском и русском хзикахб, С.Пб. 1875, 221. Алек.сандријска школа приступа 
анагогичним путсм мистсрији црквсних обрсда. док сс антиохијска држн аналогијс с 
Христовим животом, дакле, историјског концспта. Као и хетсродоксна гноса. и 
хришћанска гноса тсжн познавању Бога. Ekcoq - милост јс зајсдничка компонснта у 
хришћанској и јеврејској литургији. Упор. Epistle o f  Barlmabas, its Quotations and his Sources, 
H azard 1961. XII. I; такођс: Oidascalia et C.onstitutiones Apostolorum, ed. F.X. Funk. Paderborn 
1905,1, 50.

38 J.P. Audet. La Diadache el distinctions des apotres, Paris 1958, 9, 1-3.
39 LJ. Grondijs, Le double Logos du monast&e de Sucevitsa, Byzantion XIX, Bruxelles 1949. 291-313.
40 Упор. Stoicorum vetenun fragtnenta, ed. H. von Arnini. Leipzig 1903. 5: M. Polenz, Stoa and Stoiker, 

Selbstzeugnisse und Berichte, Zurich 1950, 11 f: M. Spanneut, Le stoicisrne des phres de Teglise, Patris- 
tica Soi-bonensia, Paris 1957, 3. O симболици сунца и мессца; Franz Tinnefeld. Selene an der 
Seite des Helios, zur Geschichte eines Symbols in tier hofischen und Theologischen Literatur von Byzanz, 
From Late Antiquity to Early Byzantium, Proceedings of the 16th Byzantinological Symposium in the 
Eirene Conference. Praha 1985. 231-235.
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У крилу хришћанске пазристике Јустин41 излажс да је Бог 
прс но што је створио свеа родио мислену моћ која је касније уте- 
ловл,ена у људском обличју. Из тога, касиије, Јустин изводи 
егзегезу о двоструком Логосу дајући симболичку слику ватре и 
пламена која ће, попут Филонове алегорије42 о извору и реци, по- 
стаги стална фигура у пагристичкој метафорици, прећи у поезију, 
литургику и припремити пут иконографији Хриегове сликс. У Ва- 
лентиновој гноси рсч је о сунцу и зраку који из н»сга извире,43 a 
код Тергулијана је го однос Сина према Оцу.44 Мисзсри|у Пога 
Оца који рађа сина Јустин је објаснио овако: "Догодило се као и 
код нас. Изговарајући реч, ми рађамо једну мисао која је недељива 
и осгаје измутра, а сама реч излази кроз уста."

Ова релација између два Логоса подразумева нредност идејс над 
изразом, извора над реком, ватрс над иламеном који Јс манифалује, Бога 
који је изпад највишег ума и њсговог Логоса, дакле модел и његову сли- 
ку. Овај плагоновски сисгем иеоријс рдраза идеја прдразумева божански, 
космички и ашрополошки терен, где обличје, удаљујући се од прагати- 
па, губи првобизаи сјај и изражава само део cyiirraciBa божанског бића 

3aix> Ориген, па и Јусшн, а нарочизх) Тсргулијап45 изражавају 
oupaiyuxny сумњу да се двосгруки Логсх; може смацхгги прасликом Бога 
Оца, његовог јединиродног Сина и Духа светог у јединсзвенрј зррјичној хи- 
посгази.

Може се, доисга, рећи да је платонизам свдјом теоријом слике од- 
говарао приказивању иконе инкарнираног Бога, али је 1х>ме всома 
сметапа јеврејска традиција у којој се забршвивало свако прсдсгаш1>аи>е 
Бога.

Тако је античко образовањс присутно у алсксапдриЈској 
школи индирекгно покрснуло христолошке јереси46 у IV веку и

41 L.H. Grand ijs, op. at., 300.
42 Philon. De niigratiotie Abrahanu, c. 71.
43 Simon P£treinent. Le Dieu separe, les origpies tin gnosticistne. Paris. 499-527.
44 У свомс спису "De Came Cltristi". 20. Тсртулијан назива Валснтина платоничарем. 

Свакако, Валентин сс инспириеао нс само Платоном већ и Филоном, чијс му јс схват- 
ањс ближс од оног код Пармснида и Филсба о нсоткривеном Богу, De Leguni alegoriae, 
II. 1. 44: Јустин. Dialog, cum Tryphonc, c. 61.

45 Тумачећи Јована I. 24. Ориген kptrrakyie оне који нс придају всчност Логосу. и додаје да 
човск тешко можс да схватн како јс тл Рсч која сс изговара - у ствари. Син Божији. "И да 
се упитамо шта мислимо кад Сина зовсмо Логосом. јср син нијс име за Логос всћ је Логос 
назив за сина, као што су и Светлост. Васкрс, Пут, Исгина и Пасгир." Прсма Псалму 35, 
1: "У твомс свстлу видсћсмо светлост, у твојој рсчи, у твојој Мудросги која је син твој, у 
њему ћсмо видети оца" -  nepi apxt,>v “  De Priticipiis, (Orig. I. 1). ed. M. Mandac. 155. L.H. Gron- 
dijsk. op. cit., 300. Упор. Christoph von Schonboru L'icone du Christ, fondement iheologuptes etaboreen- 
ire le leret lie Conciles de Nicee, 325-787, Friburg. 1976. 172. и J. Meyendoit I^e Christ dans la theologie 
Iryzantuie, Paris 1969, koju излажс проблсм Христове сликс почсвшн од врсмсна Халксдон- 
ckor концила до Николе Кабасиле и Григорија Паламе.

46 G. Zaiwniri. op. a t* 24. наводи како |е Ulus Flavius Clement us (150-212) основао алсксандри- 
јски Дидаскалион гдс се учила не само теологија всћ и антачка и источњачка филозофи|а. 
Учили су сс и упознавали асггролошки. магијски и култни списи с поштовањем Кибслс, 
Дионисија, Митрс. гносс и мистикс, грчкс, персијскс, индијскс и стаопскс. Оригсн још 
тада помињс кривовсрникс који су сс усудили да говорс о два Христа (И. Orouzel - М. Si- 
monetll Origtne. II. 188). Највсроватни јс је мислио на гносгикс. Наимс, док јс духовни 
Христ напусгао тсло прс мука и смрти. па нијс ни преминуо, тслссни јс издржао патас  и 
смрт. Учсње пак Оригсново о души и инкарнацији порсдили су каснијс с нссторијанском 
јереси (Traitee des”Hriticipesn, II, Sources chr6 tie lines 253. Paris 1978.188).
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б о р б у  ча Х р и с г о и у  с л и к у  к о ја  јс  ip a ja j ia  ho t  с т о л е ћ а .  Б о р б а  с с  о б -  
н о к и л а  у о б р а ч у м у  и ч м еђ у  к л а с и ч п о  о б р а ч о в а п и х  п о д е ћ и х  ф и л о « х |х 1 
П с а л а  и И т а л а  и ц р к и е , гд с  је о п е т  к л а с и ц и ч а м  у е г у к п у о  и р с д  
х р и ш ћ а н с к о м  м ш и љ у .47

Х р и с ш л о и ж с  р а с п р с  п рни  је п о к р е м у о  и чм еђу  318 -3 2 0 . А р и јс , 
с и с и п с п и к  ич Б о к а л и ја  у А л е к с а п д р и ји , ко ји  је б и о  п о д  п с п о с р е д н и м  
у г а ц а је м  П а в л а  ич С ам о и ггс . O n  јс у ч и о  д а  Л о г о с  п и јс  к ечам , пећ д а  га  
ј е  О г а ц  е г ш р и о  у н рем сн у . У  с п и с и м а  ен. А г а п а с и ја 48 (  \m tn i G enies и 1)е 
Incam atione et C onlra Л /ia n a s  м еш а  сс  м его д  б и б л и |с к е  и п л а г о н о п е к е  а п о -  
ри јс . М е ђ у г а м , у  св о ји м  г о и о р и м а  си. А га п а с и јс  и с г у п а  к а о  п р аки  
б и б л и јс к и  геолог, п р и х н ага ју ћ у  Б и б л и ју  к а о  је д и н е ш е м  д о к у м е п т  
б о ж а н с к о г  о г к р о п с њ а  у б о р б и  п р о г и к  А р и ја  49

O n  с м а г р а  д а  и п к а р п а ц и ја  п и јс  јед и н а  с в р х а  искупл>ен>а. и сћ  т о м е  
д о п р и п о с и  и чичан  Х р и с т в  ж и в о т . Н ар ан н о , си. А гам аси је  п о к у ш а ш  
д а  и и к а р п а ц и ју  п р и б л и ж и  и п л ач о п о н ск о м  п и ђ сњ у , a  X p n c io n y  б о ж а м - 
с к у  с и л у  и м у д р о с г  ч е е го  ц и т и р а  п р с м а  П о с л а п и ц и  А п о е ч ш а  П а п л а  
у п у ћ е н о ј К о л а и и ш и м а . С м а ч р а  д а  је С и п  Б о ж п ји  р о ђ е н  о д  О ц а  и иок>- 
вечан  с  п .и м  (opoax 'xrioq), а  и с  с а м о  м>сму с л и ч а п  (o p o io u m o q ).

У п еч атл .и и а  је  и к о н о ф а ф и ја  јс д п с  с л и к с  к о ја  с с ћ а  и а  н рсм с он и х  
х р и с г о л о п ж и х  р а с п р и , п о зм а га  п о д  п ачи и ом а "В ичи ја П с 1р а  А л е к с а н -  
д р и јс к о г " ,50 гдс  сс  Х р и с т  Е м а п у и л  јаш ћа F le ip y  А л е к с а н д р и јс к о м  
п р о р и ч у ћ и  м у  б у д у ћ с  д о гађ а јс  с  А р и јсм  и ч аб рап .у јући  м у  д а  п р и ч е е ги  
гога је р е т и к а , је р  је  р ачд ерао  ри чу  Г о сп о д њ у  кр ја  је  и а  м ебу  и е гк а м а .

О д л у к е  ш с а в с п с к и х  сабора , а  п о ссб п о  ЕхЈкског, Х а л к е д о н с к о [ , 
о б а  Ц а р ш р а д с к а  и Д р у го г  п и к с јск о г , и чбориле су  п раи о  и а  и к о н у  м и -  
с т и ч н о г  Л о г о с а 51 и њ е г о и у  г р о ји ч п у  х и п о с ч а ч у  у л и к о в н и м

47 Г. Бабић. Христолошке pacnjx* у XII веку и појшш нових сцена у  апсидалном (ккору XII аека, 
Зборник за ликовнс умстности 2. Нопн Сад 1966, 19-31. дајс широку платхјорму хрис- 
толошких борби шмсђу класично образошшс интелектуалнс елитс Цариграда, с Јоианом 
Италом и Нилом на чслу, и Цркпс. Током синода побсднла јс 1156-1157. тсолошка струја 
с тринитпрном догмом и нсром ортодокси.|с до Христос Логос као божански Агнсц сам 
ссбс приноси јсдном Богу с нсдсљиинм, yiicK присутним трима хипостазама.

48 R. Bernard. LImage tie Dim d'apits St. Aihanase, Paris 1952.5. БрансИи против Ари ја парадоксални 
појам сликс и консупстонцијгшност с Оцсм. Атанаси)е је допринсо излагању идсјс 
опсропсња нспознатог Бога прско Сина којп јс одсјај Оца, а самим шм сс указала и 
могућносг приказа сликс Бога (Atbtu.Or.(.'onini Arimios. P.G. 3. col. 328).

49 Are van Maarlein. Inainume en v&iassaiy bis Athanasius. Wageiungen 1961. 209 f,
50 O onoi иконогра(|х;коЈ тсми оснопну студију јс дао G.MiJIet. La Vision tie Pietre (Г Alexamlne, 

Melanges diaries Diehl 11. Paris 1930.99-115; Ив. Акрабоаа Жандова, Badenie m  at. Петр* Алек- 
шк))жки a Бмгаран, Извсстш на Buirapcwiri Археол. Инстотут XV. Софм 1946. 24-36. Ова 
тсма јс присутма још у доба Максдонскс династије. а распрострањсна нарочито у доба Па- 
лсолога, са акиснтом на симболиии сухаристјс. Упор. A,Grabar. Utt rouleau Шшуијие Соихшнп- 
nopoliiaui et ses jyeiiitnrvs, L ' an de la јш de I’ An tup lite el du Mtiyen Ayy. 1. Palis 1968. 479-4X8; тако!)с: 
Цнсгган Грозданоп, Визијата na Петар АлександЈМски во живописопиш Бого/хмкца Перивпетпа 
(Св. К/ишент) во Охрид, Годишсн зборник Фил. Фак. Унип. Скопјс књ. 8(34). 1982. 115-121.

51 Egon Sendler. L ‘leone, image de Г Invisible, elements de theologie, esthelitpte et technique. Paris 1981. 22
49; Victor V.Byckov. Die Pililosopluscli-iisihelisthen Aspect« des byzaniuitschen Bilderstreites, Byzantiniseiic 
Bilderstreit in Greilswald DDR. 9-1. 2. 1978, Ф1Л010Ф1А 8-9. ABHNAI, 1978-79, 341-353. li.Guil- 
laixl. L ' heresie dans lempire byzanlin des origines au X/le sibcle: Idem. Le synodicon et la doctrine des im
ages, Ibid.. 169-182; Travaux et M6tuoires. II. 299-324; Idem. Aily Origines de V Iconoclasme: Le 
temoitytage de Gregoire II. I'ravaux et Memoires, Paris 1968. 243-307; Toxins Byzantines ad iconoma- 
diiam |X3rtincntes in usuiii acadeniicuui edidit Hermann Hennephol. I êiden 1969. 52-91: B. Bernhart 
Ladner. The Concept of the Image in the Greek Fathers and 77 te Byzantine Iconoclastic Controversy, 1 )OP 7, 
1953. 3-34; Chr. Walter. Le souvenir du lie Con rile de Nicee dans Vkonograph'ie byzanwte. E. Boesptlug - 
N. L.osky, Nicee II, 7S7-JQB7. Douzessibcles dunagesteligUntses. Paris 1987. 167-183.
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приказима какви су Нерукотворени Христов Мандилион из Еде- 
се, ахиропига из Камулиане52 и сгарозаветна Тројица.

Слику Л огоса кога јс сам о чуо М ојсије у несагориво.ј 
к уп и н и 53 (сл. 2 ), приказивали су визангиЈски ум стници у 
преф игури Б огородиц е и Емануила у ж бун у  на Синају. М и- 
стична реч Божија персониф ицирана је у слици А нђела  
Великог савега54 (ел. 3), у Д аниловој визији Старца да н а 55 
(сл. 4)^ и визијама М атеја, И саије, Језеки љ а.56 Јавио се ми- 
стично будан у сим боличкој слици Н едрем аног ока (сл. 5), 
под утицајем текстова Генезе и Ф изиолога и невидљ иво  
присутан у Х етим асији, Уготовљ еном престолу у последњ е  
д а н е .57 ,л ......

To исто м истично ирисуство Божијег Слова сагледава- 
мо заок р уж ен о  м андорлом  у утроби Б огородицс којој је
:ш г . . . I ! i . i ' i ' i 1 • • • ■

52 Е. von Dobsciiiifz. ChnsutsbiUler, Uniersiichimgen zitr christlichen Lege/ide. Leipzig 1899. 102. 158*. 
29**; A. КатанскиА, Сказант o Нерукотворенномг oOpojb Спасителм аосточмне u м пад- 
шме Хриспианское Чтете, 1874. дскабрт,. 471-516; Carlo Bertelli, Storia е vicende dell’ imagine 
edessena. Paragone 19. Firenze 1968, 3-37: P. van der Vea Im  palristique et lltagiographie du concile 
dii Nicte de 787. Byzantinon. 35-36-37. rase. I. Bruxelles 1957. 338. Ахиропита из Камулијанс 
ношсна јс на зидинама Цариграда за времс аварскс опсадс 626! године (L. Brehier. leones 
non fades de main d ’homme. Revue archeologique, Paris 1932; 773.

53 Кад јс Мојсијс замолио Bora да му кажс своје имс како би знао да га саопшти свомс 
народу, Бог јс рскао: "Ја сам онај што јсст" (Exod.. 3. 13), и даље : IhuL. (6, 3): "Ја сам сс 
јавио Авраму Исаку и Јакову именом Ел Шадаи" (Бог свсмогући или грчки Пантократор. 
односно латински Omnipotens). Упор. Е. Doriue. be пот de Diett d ’Israel. Revue de I'Histoire des 
Religions, no. 397. Paris 1952, 10. Приказује ce y хришћанској иконографији као Богородииа 
Нсопалима купина и као лик Христа-Логоса у жбуну на Синају. Л. Воронцов, Нкоиа Бо- 
гоматерч 'Кутша Неопалпма", Журналв Мин. Нар. Посвсш т. 352, 1904, 62-88. У рук- 
описима Јакова Монаха, ко|и сс чувају у Ватикану и Паризу, у жбуну сс појављује само 
лик Христа Логосл. Упор. (3. Stoniaiolo, Miniature di ОтШе di Giacomo Monaco cod. Vat. 1162 e 
del Evangeliaro greco Urbinate cod. Vat. url\ 2. Codices e Vaticani selecti. ser. minor., Roma 1910. pi. XI: 
H.Omont, Miniatures des Uomtlies sur la \ forge du moitte Jacques, Ms.gr. 1208 de Paris, Bulletin de la Soc. 
Fr. de re prod, de Ms. a peintures, II. Paris 1927. tab.X. 1.

54 Вид. белсшку 18.
55 Вид. бслсшку 19.
56 Три главна извора за Maestas Domini: Језскиљ, I, 1-28: Јован, Апокалипса. IV. 1-11. и 

Исаи ја VI. 2-9; Ј. Snyders, The Meaning o f the "Maestas Dominiv in Hosios David, Byzantion 
XXXVII, 1967. Bruxelles 1968, 143-152: A. Vaillant. Un Apocryphe pseudo Bogomile, la Vision 
d ’Isaie, Revue des etudes Slaves 42, Paris 1963. 109-121: R.Macler, Les Apocalypses apocryphes de 
Daniel, Revue de I’Histoire des Religions 33, 1896. 311: лик Христа из овс визијс Данила. 
VII. 7-22. приказан јс на једној од најстаријих синајских икона. али је сигнирана као 
Емануил (а прсдставл>сн јс Христов лик Стариа дана); Weitzinaim. The Monastery o f  St. 
Catherine at Mount Sinai, 'Die Icons, Vol. 1. From the Sixth to the Tenth Century, Princeton. N J. 
1976. no. 168. Најранијн монумснтални приказ Тсофанијс у Св. Давиду Солунском, 
звани Латом, понавља сс и на илуетраци ји Пролога Минијатура; О. Galavaris. The Illus
trations o f  the Prefaces in Byzantine Gospels. Byzantina Vindobenensia XI. Wien 1979. 73: Idem. An 
Icon with the "Epuiikios" hymn in the Benaki Museum, AcA/riou tf|<; Xp. Apx- Ет. Л . т. Г 1 981.85-94. 
У ту групу икона c Теофднијом спада и Погановска икона. сада у Софији (G. Babic, 
Stir Г iconе de Poganovo et la Vasilissa HSltne, LA rl de Thessalohique el des pays halkaniques et les 
conrants spirituels au XlVe sitcle. Belgrade, 1987, 57-65). Само cc на њој јавл»а и пророк 
Авакум, ссм ЈезскиЈБа, с текстом I, 14: "О хоћеш ли оставити људе као рибс морскс”; 
исти, I. 12: "Нећемо умрсти, јср ти си га, господе, одредио за суд". О Авакумовом 
веома сксплицитном комснтару о Христу Судији у послсдње данс видети: Dupont - 
Sommer. Le Commentaire d ’Habacuc dteouvert prts de la Mer Morte. Revue de Г Histoire des Re
ligions. t. 2 avril 1950. no. 390. 129-171. У параграфу 16. говори cc o послсдњсм суду, кад 
ћс судита Господ правдс народима и грсшнима Израсла. Ови комснтари Авлкума на 
књигу Исаијс, исписани на ротулусима. чувају сс у манастмру Св. Марка у Јсрусалиму.

57 Упор. бслешку 20. и Физиолог, "Слово ходсћим и лсггсћвм створсн.има”, са српскословен- 
ског прсвсо Ђорђс Три(1Јуновић, Пожарсвац 1973, 18-19.
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најавБепа блага в ест ,58 у сунчаном  ди ск у  који лебди  над 
престолом П рем удрости у апсиди Богородичине црквс у 
Пећкој пагријаршији, где се Мати Бога пореди са Соломоновим 
престолом.59

Легенда о чуду у Влахернама цариградским, тзв. "Обичном 
чуду”, које се догађало свакога петка на литургији, садржи мисте- 
рију појаве Логоса на девичанским грудима Богородице 
Влахернитисе, који нестаје у остале дане недел>е.60 Ово мистично 
искуство, а нарочито победа над јересима у току христолошких 
распри за време Комнена, подстакли су сликарс и коваче новца 
да слику мистичног Логоса у слави грјано поставе на груди Бого- 
мајке као знамење,61 тај симболични знак божанске побсде над 
грехом и смрћу упућен људима. У прекрасном споменику фреско- 
сликарства зе епохе, у цркви Св. Пантелејмона у Нерезима, 
небески програм све четири куполе које окружују цешрални лик 
Пантократора62 посвећен је Христу Логосу у лику Емануила, 
Сгарца дана, Анђела Великог савега и Првосвештеника (сл. 6).

58 Сцена Благовссти јс сва прожста мистиком најавс Логоса. Најавио га јс весник Бога. 
Гаврило. а на Богородицу је као сунчани зрак са всчног изворишта Свсти Дух просуо 
своју животворну силу. Расправљају1ш о православној всри. византијски пссник и 
тсолог Јован Дамаскин јс овако протумачио мистерију божанскс инкарнциЈс: "Чим јс 
Дјсвв пристала. Дух је сишао на њу, очистивши јс и давши јој моћ прихватан>а божан- 
ског Логоса, као и моћ рађања. И тада, Прсмудрост осени силом божлнске хипостазс 
Сина божијсг. јсдиносушног с Оцсм, као божански плод, а тсло јс оживотворено јсд- 
ном душом која је разумна и умна." Међутим. јсдан други песник из V века, Аврамијс 
Ефески. сташва у усга арханђела Гаврила једну нсобичну нсдоумицу; јер. прс но што јс 
Арханђео упутио речи благс вести, он јс већ углсдао Логоса у прозрачном пречистом 
телу Богородицс. и запрепастио сс што га јс претскао онај који га је упутио као всс- 
ника. Овај архаични тскстуални извор срсћсмо и на икони чувсних Уст|уипсих 
Благовести из Третјаковске галеријс у Москви. Абрам из Ефеса види у силаску Логоса 
на девицу неисказану филантропију творчсву. Упор.: В.И Антонова, Н.Е. Мнсва, 
Катплог древнеп русскоп живописи, о/шт историко-художественноп класификации, /. XI- 
начаАо АТ7 века, Москва 1963, сЈјиг. 19-21. Икона се датира око 1119-1130. год.

59 Elen Schwartz. 77ie Whirlutg Disc, a possible Connection between Medieval Balkan frescoes. Зограф 8. 
Београд 1977, 24-29; М.Татић-Ђурић, Богородица у  deny архиепископа Данила II. научни 
Скуп "АрхиепискОП Данило II и његово доба", Београд 1987, 47. Jean В. Papadopoulos, 
Les palais el les eglises des Blachenies. Thessalonique 1928, 31-37; V. Gruinel, Le miracle Itabituel de 
Notre Dame de Blachernes a Cottslalbiople, echos d ’Orient, no. 162, avr.-juin 1931. 138; 0 Ик- 
онографији лика Влахернитисе: М.Татић-Ђурић. Врата Слова ка лику и значену Вла- 
хермитисе, Зборник заликовне умстности. Нови Сад 1972. 63-88.

60 Н.П. Кондаков, Иконограф>* Богоматерч. II. С.Пб. 1915, 56-92.
61 Упор. М. Татић-Ђурић, Нкона Богородице Знамено. Зборник за ликовнс умстности 13. 

Нови Сад 1977. 3-26.
62 Апсолутаа Божија власт у времену и простору показује свој континуитет у ик- 

оногра(1«ји приказивања Логоса. Ис„ 66. 1; "Небо је Престо твој а зсмЈва поднод^је 
ногама тво|им." На старој синајској икони (Weitzman. op. cu„ no. 168), тако jc насликан 
Христ седих власи као Старац дана, а с натписом Емануил (Дан., VII. 7). Окружују га 
Херувими (Јез., X, 12) и четири Зодијака (Јез., 1. 1). У лику Емануила Бог се појављујс 
међу људима у том наЈСкромнијем људском симболу, као жртва (P.G. 165 D и 168 А). По 
Кнрилу Јерусалимском и Максиму Исповеднику, Логос је и онај који сс приноси као 
жртва (Агнец) и онај који јс приноси (Цар царева и Велики архијереј). R. Bornert. Les 
cominettlaires byzantins de la Divine Liturgie, du VII au XVe sibcle, Paris 1966, 73-75; вид. и Г. 
Бабић, Христолошке pacnpe y  X II e., op. cit., 11-31, која говори o појави нових сцена 
"Службе архијереја пред ХетимасиЈОМ и Агнецом”. Тиме се идеја Христа Логоса спаја у 
калеидоскопу функција у читавој вечности. Упор. и Tlialia Gouma Peterson. С hrtsl ills Min
ts Irani imd Priester hi Paleologan Program von 1303. Dumbarton Oaks Papers, 32, 1978, 197-216; 
I Iavayuotou XpvoTob, ’O PaotXeuq xal to 'Icpcui; evri pu^avriou, 8A.tipovopia 3, 1971, 1-25; B. 
Пуцко, Апокрифическах сказант o Xpucme Иерее e t искусстве средновековил; вид. и 
капитално дело о Пантократору; Carntelo Oapizzi, ПАКТОКРАТПР (Saggio d’esegesi litter- 
ario-iconografico), Rontae 1964, 156-173.
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У то исго времс, као резултат борбе с јересима, јавља се мова 
темагика, Служба архиЈереја пред Хетимасијом и Агнецом (сл. 7), 
који изражавају највише мистику Логоса у његовој свеприсутносзи 
у вечности и садашњости: кроз npaet зисгентност, мистичну жртву 
и Страшно судиигге.63

LE LOGOS MYSTIQUE ЕТ SON IMAGE 

R е s ii ni e

Dieu s’est apparu a Moise. sur le Sinai, par la lumifere. le mi age et la tenfcbre ahsolue. en 
disant: "Je suis celui qui est." done en se manifestant par la Parole. La raison divine, insaisissablc 
dans sa simplicity infinie. a line approche apophatique du reste des choses. Selon Plotin. le re
tour du coutemplatif de I’Un se manifeste sous des formes multiples.

Dans l’interpretation de Denys l'Ar<k>pagite. celui qui de I’interieur pouvait voir la 
beauty de toils ces symboles multiples et dans leur mysticity, pleine de lumifere majestueuse. ap- 
propriee a Dieu. il le decrit cornme n’ayant ni forme ni figure. Tel un boudier. ces allegories gar- 
dent le mystire des yeux profanes. 3 els de veritables parents de la clarty. les inilies sont les seuls 
en mesure d'atteindre la verity, simple, prodigieuse et transcendante dc ces symboles. Le Dieu 
inconnu apparait comme le Verbe et la Sagesse. qui sont en Antiquite personnifiys par Athena, 
deesse de la Sagesse nee de la tete de Zeus, tout comme Rouah, I’esprit de la Sagesse, dans la 
gnose judaique. qui sort de la bouclie de Dieu. Le Fils de Dieu dans le christianisme est sa Pa
role et sa Sagesse, alors que dans la gnose s’esl Pistis Sophia qui crea tout le rnonde materiel en 
quittant la "pleronia".

Le Livre de Sagesse de I’Ancien Testament est la base des composantes mystiques de la 
"Sophia” divine qui est: "le foyer de la force de Dieu. source de beaute du Pantocrator et mag
nificence et reflet des oeuvres de Dieu". Ainsi d’aprfcs le Livre de la Sagesse: "Dieu de la charite. 
toi qui a сгУе 1’imivers avec la parole, qui. aurait pu connaitre ta volonte si tu n'avais donne la 
sagesse. si tu n’avais des cieux envoyy ton Saint-Esprit."

Mystiquement presente dans la Gynfcse. aux cotes du seigneur dans ses voyages, elle 
aida Bc^alel a construire le Tabernacle, foyer de la sagesse du Dieu. Le paraliyiisme entre les 
conceptions judai'ques et chretiennes se voit dans le texte de la ОУпУве, oil dans le Tarum 
arameen il est dit que Dieu forma le rnonde avec la Sagesse (Hokmah) alors que ce rneme mot 
est traduit dans La Vulgate par: "In Filio creavit".

L’ enseignement rabliinique sur la Sagesse de Dieu dans sa semiolique multiple, n'etait 
pas destine aux elus, peu nombreux, mais bien au peuple comme consolation. Dans la riche tra
dition de cet heritage У ст et oral, il n’est pas difficile de voir les contours de I'image du Christ 
en tant qu’image mystique de Dieu Parole et Sagesse. Ange du Grand minis tire . Vieillard du 
jour, & I’oeil lucide et rneme en tant que Sainle-Trinite.

63 Т о с п о д  НД НГ1НСН оуГАТДВД ПреСТДЛТ, СВОИ H ц д р с т и  ft e r w  Вс1ј МН и н : л д д « т - к . ‘  ВсЛНКН CDAfUlHKl, B cllX 'S
СТИХИ^Тв И n l jC H fH  AVX® nH 4X И н е л ^ з л и  п р л /.н и к и  ГОС|1«ЛСК1Л И КОГ«р«ЛИЧИМЛ ИКЛЖ Р Н НД(И*ЧНТк1М’К

(BHTMitwK, итв Нлномi> Оддтв. 1913, 15. О уготовљсном прсстолу вид. студију: Р. Durand. Elude 
sur VEtunasia, Chartres 1867. и Tli. von Bopyay. Zur Geschichte Her Hetoimasie. Aktcn des XI Inter. 
Byz. Kongrcss. Milnchen I960. 58-61; A. Alloldi. Die Geschichte des Thr<mtal>enmcels, La Nouvelle 
(.’lio, Bruxelles 1950. 537-566^ G. Bahid Les discussions chrtstologiques et le deem des eglises hyianti- 
nes au Xfle sibcle. Fruhmittelalterliche Studicn2. Berlin 1968, 368-386.
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2. Ватикан, Библиотека. Palm. gr. 381, мини- 
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I. Милано, Аибрози/ана, Беседе Јована Зла- 
тоустог, Suppl. gr. 172, fol. 263
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I О.хрш), црква Иогородице Перивлепте, X'III век, An/jeo Неликог
савета
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4. Минхеп, Српски псилтир, XIV век, fol. 97 v. Илустраци/а Ik. 76, 
2-3, Ветхи Демпи с Емануилом

5. Беренде, фреска, XIII век, Педремано око
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6. Лесново, фреска, XIV век, Христос свештепик
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7. Лпдрејиш, фреска, XIV век, Служба агпецу
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(V. Дечапи, фрчска, XIV век, Страиши суд, детал,
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