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Књи га Бра ни сла ва То ди ћа, ко ја 
за пред мет има чи та во јед но умет
нич ко раз до бље, у су шти ни ни је за
ми шље на као ис тра жи вач ко шти во 
већ, гло бал но по ста вље на, об у хва та 
ра ни ја до стиг ну ћа и са зна ња. Она је 
омо гу ће на, мо гло би се ре ћи, сте пе
ном знат не из у че но сти сли кар ства 
из вре ме на кра ља Ми лу ти на и, на да
све, ве ли ком на да ре но шћу, зна њем 
и про ниц љи во шћу ауто ра. Су ве ре но 
вла да ју ћи ма те ри јом и са вре ме ном 
ме то до ло ги јом ра да, Б. То дић је 
овом успе шном књи гом на дах ну то 

и оба ве ште но осве тлио бит не те мат
ске и ли ков не ка рак те ри сти ке зид
ног сли кар ства и ико но пи са јед ног 
за себ ног, ви ше де це ниј ског пе ри о да 
срп ске сред њо ве ков не умет но сти. 
Де ла ове вр сте обе ле жа ва ју за ви дан 
сту пањ до стиг ну ћа стру ке, без сум
ње и са мог ауто ра. Сва ка ко је до бро 
и у це ли ни гле да но под сти цај но да 
је из да вач („Дра га нић“, Зе мун) 1999. 
го ди не обез бе дио из да ње ове књи ге 
и на ен гле ском је зи ку.

СмиљкаГабелић

По во дом свет ске про сла ве два 
ми ле ни ју ма хри шћан ства, атин ском 
Бе на ки му зе ју по ве ре на је ду жност 
и ука за на част да ор га ни зу је из ло
жбу по све ће ну ли ку Бо го ро ди це 
у ви зан тиј ској умет но сти (IV–XV 
век) и при пре ми ван ред но ис црп
ни, оп се жни, сту ди о зни и лук су зни 
пра те ћи ка та лог.

У увод ној бе се ди на отва ра њу из
ло жбе на ко ју су три ме се ца хр ли ле 
гру пе хо до ча сни ка и из обли жњих 
и из нај у да ље ни јих зе ма ља све та, 
ва се љен ски па три јарх Вар то ло меј 
по ја снио је за што је ју би леј по
све ћен баш Мај ци Бо жи јој, а не 
ње ном си ну, Ису су Хри сту: „На ше 
ди вље ње пре ма Бо го ро ди ци, ко ја је 
на дах ну ла и ко јој су по све ће на мно
га умет нич ка де ла, је сте ди вље ње 
пре ма не се бич ној и по жр тво ва ној 
љу ба ви ко ја је омо гу ћи ла да се љу
бав Бо га ова пло ти, да по при ми људ

ску при ро ду, да па ти, да се жр тву је 
и да не се бич ном љу ба вљу уз диг не 
чо ве ка бли же пре сто лу са вр ше не 
Бо жи је љу ба ви на не бе си ма“.

Че тво ро го ди шњим при пре ма
ма ам би ци о зно за ми шље ње из ло
жбе са му зе а ли ја ма из европ ских, 
африч ких и аме рич ких др жав них, 
цр кве них и при ват них збир ки, пот
кре пље них ме то до ло шки ори ги
нал ним и тех нич ки оса вре ме ње ним 
те мат ским ка та ло шким сту ди ја ма, 
ру ко во дио је међу на род ни Ор га ни
за ци о ни на уч ни од бор од 10 струч
ња ка свет ског гла са ко ји се на ла зе 
на че лу нај у глед ни јих уста но ва и 
сек ци ја спе ци ја ли зо ва них за чу ва ње 
и про у ча ва ње ви зан тиј ских ста ри на  
или су их про сла ви ли. Из ло же не 
ико не, ли тур гиј ске са су ди и бо го
слу жбе не утва ри са ли ком Мај ке Бо
жи је (са ме или са Хри стом) са бра не 
су из нај вред ни јих и нај по зна ти јих 

MotherofGod,RepresentationsoftheVirgininByzantineArt,
(ed. Ma ria Vas si la ki), Be na ki Mu se um /20 Oc to ber 2000–20 Ja nu ary 

2001/, At hens–Mi la no 2000, pp. 532
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ко лек ци ја цр кве ног ви зан тиј ског 
бла га у Грч кој (Ати на, Со лун, Ка
сто ри ја, Па трас, Ве ри ја, Нак сос, Ро
дос, За кин тос), са Ки пра (Ни ко зи ја, 
Па фос), из Егип та (Си нај), Бу гар ске 
(Со фи ја), Ср би је (Бе о град), Ита ли
је (Ба ри, Пи за) Шпа ни је (Ку ен ка), 
Ру си је (Мо сква), Укра ји не (Ки јев), 
Ен гле ске (Лон дон), Фран цу ске (Па
риз), Не мач ке (Бер лин, Мин хен), 
Хо лан ди је (Утрехт) и САД (Бал ти
мор, Кли вленд, Њу јорк, Ва шинг
тон). Оче ки ва ња да ка то ли ко ни, 
па ра кли си и ма на стир ске ри зни це 
Све те Го ре не по сред но на кон ан
то ло гиј ске со лун ске из ло жбе још 
јед ном при вре ме но усту пе сво је 
култ не све ти ње, по ка за ла су се не
ствар на и нео ства ри ва али  не и 
пре ко по треб на.

Из ло жба „Мај ка Бо жи ја – Пред
ста ве Бо го ро ди це у ви зан тиј ској 
умет но сти“ би ла је раз вр ста на у 
шест оде ља ка ко ји су хро но ло шки 
пра ти ли на ста нак и нај ва жни је 
мêне Бо го ро ди чи ног кул та, бо го
слов ске ми сли и ње ног „обра за“ 
од I Васељенског сабора у Никеји 
(325) до пада Ца ри гра да под Тур ке 
(1453). Са чи ња ва ла су је 86 бри
жљи во ода бра на, ре  е, дав но из ла га
на, те же при сту пач на па чак до сад и 
не пу бли ко ва на ар те фа ка та при ват не 
по бо жно сти и зва нич не ли ков не 
умет но сти или умет нич ког за нат
ства. Струч но во  е ње на ен гле ском 
и грч ком кроз ре мекде ла ико но пи
са на у тем пе ри или ен ка у сти ци, из
рађе на у мо за и ку, ре за на у мер ме ру, 
сло но ва чи, сте а ти ту, пле ме ни том 
ме та лу, дра гом и по лу дра гом ка ме
њу, др ве ту, илу ми ни ра на на пер га
мен ту или ве зе на сви лом на ла ну, 
по ве ре но је глав ном ку сто су из ло
жбе, ви зан то ло гу Ма ри ји Ва си ла ки, 
и бес пре кор но ове ко ве че но на ви део 
за пи су у тра ја њу од 22 ми ну та.

Уоб ли ча ва њу из ло жбе ног ка та
ло га ен ци кло пе диј ског са др жа ја, об

ра де, опре ме и фор ма та по све ће ног 
веч но жи вој, не пре су шној и ма гич
но при влач ној ми стич ној те ми Де ве 
Ма ри је као Мај ке Го спод ње, при
сту пи ло је пе де се так европ ских и 
се вер но а ме рич ких гла со ви тих али и 
тек ста са лих исто ри ча ра умет но сти 
пра во слав не, ри мо ка то лич ке и про
те стант ске ве ро и спо ве сти. Ту ма че
ња по ја ве и тра ја ња Бо го ро ди чи них 
свој ста ва ти па „пу те во ди тељ ке“, 
„уми ље ни ја“, „мо ли тељ ке“,  „уте
ши тељ ке“, „мле ко пи та тел ни це“, 
„жи во но сног ис точ ни ка“, „ши ре 
од не бе са“, „за тво ре ног вр та“, „не
са го ри ве ку пи не“ или „не ру ши ме 
сте не“, не са мо у ви зан тиј ском 
све ту већ и у сфе ри ње ног од је ка 
у за пад но е вроп ској умет но сти, као 
да су не мо упо зо ри ла рас по лу ће но 
чо ве чан ство на по нов ну по тре бу 
хри шћан ског за јед ни ча ре ња по чет
ком обес по ко ја ва ју ће не по зна ни це 
зва не тре ћи ми ле ни јум. Ма да људ
ске уни вер зал не вред но сти и ве ли ка 
прег ну ћа, по пра ви лу, са мо чу дом 
за па жа ју и раз у ме ју они ко ји др же 
суд би не на ро да у сво јим ру ка ма, 
сва ко ко др жи до се бе и тра га за 
со бом, ве ром у Мај ку Бо жи ју као 
по сред ни цу из међу не ба и зе мље, 
већ 2000 го ди на  ла ко и ра до се од
ри че ово свет ске вла сти и при кла ња 
во  ству ви тле јем ске зве зде.

Озбиљ ност и на уч ну ам би ци о
зност овог ка та ло га са свим од ли ка
ма пр во ра зред ног исто риј скоумет
нич ког при руч ни ка, от кри ва ју већ 
на сло ви и ауто ри се дам крат ких и 
је згро ви тих, међу соб но чвр сто по
ве за них увод них сту ди ја о На стан ку 
Бо го ро ди чи ног кул та (Е. Ка ме рун), 
Кон стан ти но по љу као Бо го ро ди
чи ном гра ду (С. Ман го),  Бо го ро
ди ци и ико но кла зму (Н. Ци ро нис), 
Бо го ро ди чи ном ма те рин ству (Ј. 
Ка ла вре зу), Бо го ро ди чи ним чу до
твор ним ико на ма (А. Ли дов) као и 
Је ван  ел ским (С. Агу ри дис) и Апо
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криф ним из во ри ма о Бо го ро ди ци (Ј. 
Ка ра ви до пу лос).

Но ви За вет о Ису со вој мај ци, 
Ма ри ји или Ма ри јам (хе бр. буц ма
ста, пу нач ка), да је са мо овла шни 
кро ки. Је ван  е ли сти Ма теј и Лу ка 
по ми њу је на ја вљу ју ћи и опи су ју
ћи ро  е ње Бо го мла ден ца, а Јо ван у 
при чи о свад би у Ка ни Га ли леј ској 
и при ли ком опи са пла ча под кр стом 
Рас пе тог. Је ван  е лист Мар ко о њој не 
из ри че ни ре чи, а у пр вој гла ви Де ла 
апо стол ских о њој је за пи са но са мо 
да се мо ли ла јед но ду шно са ми ро
но си ца ма, бра ћом Го спод њом и апо
сто ли ма пре Си ла ска Све тог Ду ха 
(Пе де сет ни це). Ово и је су би ли у 
цр кве ној исто ри ји че сто ко ри шће ни 
ар гу мен ти за оспо ра ва ње ка но нич
но сти по што ва ња и про сла вља ња 
Све све те и Пре чи сте Де ве Ма ри је, 
не са мо у пра во сла вљу већ и уоп ште 
у хри шћан ству. Не чу ди, за то, што 
већ у II ве ку, не где у Егип ту, на ста је 
нај по зна ти ји апо криф о Бо го ро
ди ци, Ја ко вље во про то јеванђе ље 
са не по зна тим, нај че шће лир ским 
и дир љи вим по јед но сти ма из не
по роч ног де тињ ства бу ду ће Мај ке 
Бо жи је. Реч је о глав ном из во ру 
на осно ву ко јег су ус по ста вље ни 
ли тур гиј ски пра зни ци по све ће ни 
Бо го ро ди ци и ње ним ро ди те љи ма, 
Јо а ки му и Ани, као и сце не ко је су 
обе ле жи ле злат но до ба ви зан тиј ског 
зид ног сли кар ства (Мо ли тва Ане, 
Бла го ве сти Ани и Јо а ки му, Рође ње 
Бо го ро ди це, Пр ви ко ра ци, Гр ље ње 
и Пр ви ро  ен дан ма ле Ма ри је, Ва
ве де ње, Ан  ео хра ни ма лу Ма ри ју 
у хра му, Ма ри ји не за ру ке, Бла го ве
сти код бу на ра, Рође ње Хри сто во 
са Јо си фо вом не ве ри цом). Из III 
ве ка по ти че Па вло ва Апо ка лип са 
о су сре ту јеванђе ли ста са Бо го ро
ди цом на не бу, за Вар то ло ме је во 
јеванђе ље са још рас при ча ни јим и 
жи во пи сни јим епи зо да ма из жи во та 
бу ду ће Веч но Де ве Ма ри је ве ру је се 

да је на пи са но у IV ве ку, а нај ста ри ји 
грч ки ори ги нал цр кве не про по ве ди 
Псе у доЈо ва на Бо го сло ва о Ус пе њу 
Бо го ро ди це да ти ра из V–VI ве ка.

Уче ње о Мај ци Бо жи јој као Но
вој Еви и Хри сту као Дру гом Ада му 
раз ви ли су у II ве ку све ти Ју стин 
Фи ло зоф и Ири неј Ли он ски и ти ме 
у цр кве ним кру го ви ма при пре ми ли 
при хва та ње по ти ра ња пр во ро ди
тељ ског гре ха. II и III век је су и пе
ри од су ко бља ва ња про ти ву реч них 
све то о тач ких схва та ња Бо го ро ди
чи ног де ви чан ства, ње не све то сти и 
чи сто те (Кли мент Алек сан дриј ски, 
Ори ген, Иг на ци је Ан ти о хиј ски – 
Тер ту ли јан). Тек је III Ва се љен ски 
са бор у Ефе су (431), гра ду у ко јем 
је Де ва Ма ри ја про ве ла по след ње 
го ди не свог зем ног жи во та, ана
те ми са њем не сто ри јан ске је ре си, 
от кло нио ли тур гиј ске, дог мат ске и 
ли ков не не до у ми це Бо го ро ди ца или 
Чо ве ко ро ди ца (Хри сто ро ди ца).

Чи ње ни ца да су све три ле ген дар
не кон стан ти но пољ ске ма на стир ске 
цр кве по све ће не Бо го ро ди ци (Вла
хер не, Хал ко пра ти ја, Оди гон) по
диг ну те по сле рим ске ба зи ли ке Sta 
Ma ria Mag gi o re, го во ри да су оро си 
IV Ва се љен ског са бо ра у Хал ки до
ну (451) лак ше би ли при хва та ни на 
бос фор ском па пи ру не го на ње го вом 
при о ба љу. Пре но ше њем уло ге ста
ро грч ке Ати не Па ла де, Бо го ро ди ца 
по ста је за штит ни ца ви зан тиј ске 
пре сто ни це, али, ка ко су ико но
кла стич ки су ко би спо ро је ња ва ли, 
то се не ће до го ди те пре VII ве ка. 
По угле ду на Бо го ро ди чин ака тист 
спе ван 626. у до ба ца ра Ира кли ја, 
при ли ком осло бо  е ња Ца ри гра да од 
оп са де Ава ра и Пер си ја на ца пред во  
е них ца рем Хо зро јем, то ком VII и IX 
ве ка пи шу се број ни све ча ни го во
ри и цр кве не све ча не пе сме у сла ву 
Де ве Ма ри је. Коптске хим не у акро
сти ху са чу ва не на па пи ру су из VI 
ве ка, међу тим, не са мо да по ме ра ју 
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вре ме на стан ка ли тур гиј ског и пе
снич ког про сла вља ња Бо го ро ди це 
као Бо го мај ке уна зад, већ го во ре и 
о ра ном увр шћи ва њу Бо го ро ди чи
них пра зни ка, по пут ње ног Ус пе ња, 
у ци клус од 12 Ве ли ких пра зни ка. 
И у вре ме рас по ма мље ног ико но
кла зма лик Мај ке Бо жи је спа са ва 
Ца ри град од арап ске на је зде (717) 
што ико но фи ли ко ри сте као до каз за 
по твр  и ва ње Бо го ро ди чи не мо ћи да 
сво је нај за кле ти је про го ни те ље бар 
не по сред но пред смрт пре о бра зи у 
ва тре не по што ва о це (Кон стан тин В. 
Ко про ним,  775).

Са раз бук та ва њем ико но кла
стич ке је ре си (VI II–IX век), култ 
обо жа ва ња ико на и по што ва ња Бо
го ро ди це до во ди до ве ли ке по ну де 
и по тра жње апо ло гет ских хим ни 
и хо ми ли ја по све ће них Де ви Ма
ри ји, пре пу них ста ро за вет них и 
пе снич ких епи те та ти па оних из 
Пе сме над Пе сма ма. Ви зан тиј ска 
књи жев ност овог пе ри о да по ста ће 
и оста ће упам ће на по сво је вр сном 
и не над ма шном алу зив ном сим
бо ли зму, али и име ни ма ве ли ких 
лир ски на стро је них цр кве них пи
са ца и бе сед ни ка, по пут Ро ма на 
Ме ло да, Ан дре је Крит ског, Јо ва на 
Да ма ски на, Ко зме Ма јум ског или 
Те о до ра Сту ди та. Да би се лак ше 
пој ми ла ми сте ри ја Хри сто вог оте
ло тво ре ња, Бо го ро ди ца се по ре ди 
са Не бе ским вра ти ма и ле стви цом, 
Го ру ћим гр мом, Ков че гом За ве та, 
Ва зом или Аро но вом гран чи цом, 
а по том, за јед но са ауто ри ма ових 
ме та фо ра, жи во пи ше и ико но пи ше 
на ис так ну тим ме сти ма у уну тра
шњо сти ви зан тиј ских хра мо ва.

По чев од три по сла ни це Јо ва на 
Да ма ски на из тре ће и че твр те де
це ни је VI II ве ка, бо жан ско по ре кло 
ико на до ка зу је се већ чи ном об на ро  
и ва ња чу да ко ја су оне по чи ни ле. 
Исто ри ча ри, исто ри ча ри умет но сти 
и фи ло ло зи сла жу се да је за јед нич

ко ме сто (то пос) чу до твор них ико на 
њи хо во по ве зи ва ње са ле ко ви тим 
из во ром во де ис це ли тељ ских свој
ста ва, на ро чи то за сле пе (ико не у 
ца ри град ским Вла хер на ма, Жи во
но сном ис точ ни ку или Оде го ну). 
Ову тра ди ци ју у Ру си ји у XII ве ку 
на ста вља Вла ди мир ска Бо го ро ди ца, 
да би се од XI II до XVI ве ка чу до
тво ри це раш чу ле нат при род ним 
по ја вљи ва њем, ме ња њем ме ста, 
по нов ним на ла же њем и ус по ста
вља њем ми стич не ве зе из међу не
ру ко тво ре ног обра за Бо го мај ке и 
по је ди на ца, ма ње или ве ће људ ске 
за јед ни це ко је она узи ма у сво ју не
при ко сно ве ну за шти ту.

Дру ги, цен трал ни оде љак ка
та ло га о раз ли чи тим пред ста ва ма 
Мај ке Бо жи је раз вр стан је по умет
нич ким тех ни ка ма и са чи ња ва га 14 
сту ди ја 13 ауто ра: Не ру ко тво ре не 
ико не (Н. Ба чи), Мо за ич ке пред ста
ве Бо го ро ди це у ап си да ма, с по себ
ним освр том на оне у ца ри град ској 
Све тој Со фи ји (Р. Кор мак), Ли ко ви 
Бо го ро ди це у зид ном сли кар ству 
(Е. Ци га ри дас), ико но пи су (Х. 
Бал то ја ни), ми ни ја тур ном сли кар
ству (Н. Шев чен ко), сло но ва чи (Е. 
Ка тлер), сте а ти ту (Ј. Ка ла вре зу), 
на пле ме ни тим ме та ли ма (М. Мун
де лиМан го), нов цу и пе ча ти ма (В. 
Пе на), коптском тек сти лу (М.–Е. 
Ру цов ска ја), на ки ту  (А. Је ру ла ну) 
и ре љеф ној пла сти ци (К. Ло вер
ду–Ци га ри да). 

У трак та ту о По што ва њу све тих 
ико на ко ји се при пи су је Све том 
Ан дре ји Крит ском (660–740), све ти 
апо стол и јеванђе лист Лу ка пр ви 
пут се по ми ње као тро стру ки пор
тре ти ста Пре све те Бо го ро ди це „по 
жи вом мо де лу“, да би га доц ни ји 
ико но фи ли про гла си ли и осни ва чем 
ви зан тиј ског ико но пи са. Фан та стич
но уве ћа ва ње бро ја ико на са ли ком 
Бо го ма те ре као ори ги на ли ма све тог 
Лу ке до ве ло је не са мо до њи хо вог 
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све о бу хват ног пре и спи ти ва ња у 
цр кве ним кру го ви ма, већ и до ко
нач ног за кључ ка ка ко је аутор ство 
јеванђе ли сте дру го ра зред но спрам 
њи хо вог ви ше крат но до ка за ног чу
до твор ства.  

Од V ве ка до VII ва се љен ског 
са бо ра у Ни ке ји (787) мо за ич ки 
лик Мај ке Бо жи је нај че шће је укра
ша вао кон хе ап си да ве ли ких ра но
хри шћан ских ба зи ли ка и цр ка ва, 
алу ди ра ју ћи на ви тле јем ску пе ћи
ну у ко јој је ро  ен Хри стос. На кон 
сло ма ико но кла зма (843), об но ва и 
вра ћа ње тра ди ци ји под ра зу ме ва
ла је за ме њи ва ње сли ка ног кр ста 
ја ко сти ли зо ва ним пред ста ва ма 
Бо го ро ди це на злат ној мо за ич кој 
под ло зи. Због по сто ја ња три ју глав
них град ских све ти ли шта (Оди гон 
је чу вао чу до твор ну ико ну све тог 
Лу ке, Хал ко пра ти ја Бо го ро ди чин 
по јас, а Вла хер не дру ге ико не и ре
ли кви је), ца ри град ска цр ква Све те 
Со фи је све до ових вре ме на ни је 
би ла цен тар кул та Бо го мај ке, па 
јој се ду жна па жња при осли ка ва
њу по све ћу је тек по про гла ше њу 
По бе де пра во сла вља (867). Бу ду ћи 
да су кти то ри мо за и ка са ли ко ви ма 
Бо го ро ди це би ли или цар ског ро да 
или па три јар си, ико но гра фи ја ком
по зи ци ја чи ји су де ло ви они би ли 
не са мо да је но си ла пе чат двор ског 
и цр кве ног це ре мо ни ја ла, већ је 
би ла и огле да ло ак ту ел них по ли
тич ких бор би.

Из пи са них из во ра се зна да је 
фре ско пи са ни лик Ма те ре Бо жи је 
са Бо го мла ден цем у ол тар ској ап си
ди ка то ли ко на ца ри град ског ма на
сти ра у Вла хер на ма (473) по слу жио 
као про то тип за све доц ни је ком
по зи ци је Ова пло ће ња Го спод њег. 
Осим у ол тар кој кон хи, раз ли чи ти 
ико но граф ски ти по ви Бо го ро ди це, 
са ме, са ма лим Хри стом или као 
са став ни део дру гих ком по зи ци ја 
(Де и зис, Стра шни суд) одо ма ћи ће 

се  на зи до ви ма и сту бо ви ма не по
сред но око ико но ста са, на ју жном 
зи ду на о са, из међу на о са и при пра
те, у при пра ти као и у тим па но ну 
из над ула зних вра та у храм. Нај бо
га ти ји ре пер то ар сце на из Бо го ро
ди чи ног жи во та има ли су зи до ви 
цр ка ва из епо хе Па ле о ло га, али ни 
јед на од њих не ће бро јем пре ва зи
ћи храм Бо го ро ди це Пе ри влеп те 
у Ми стри са 25 сце на на дах ну тих 
јед ним илу стро ва ним ру ко пи сом по 
Ја ко вље вом про то јеванђе љу. Пре ма 
би блиј ским, апо криф ним и хим но
граф ским тек сто ви ма, лик Бо го ро
ди це по ста је и са став ни део 12 ве
ли ко пра знич них сце на или дру гих 
ком по зи ци ја ве за них за Хри стов 
жи вот (од Бла го ве сти до Ваз не се
ња), али чи ни и по себ не це ли не по
пут Бо го ро ди чи них пре фи гу ра ци ја, 
Ака ти ста или пред ста ва Про ро ци 
су те од о зго на го ве сти ли, Шта да ти 
при не се мо, Хри сте и О Те бе ра ду
јет сја. Што у ка то ли ко ни ма што у 
при пра та ма, ове сце не би ће при сут
не и у по зно ви зан тиј ском пе ри о ду, 
ода кле ће сво ју још ве ћу по пу лар
ност сте ћи се о бом на пре но сне 
ико не. Сва ки од ико но граф ских 
ти по ва Бо го ро ди чи них ико на има 
сво је осо бе но бо го слов ско зна че ње 
и ту ма че ње, али за јед нич ка им је 
слу жба ве ли кој хри шћан ској тај ни 
Ова пло ће ња Ло го са од Ду ха Све
то га и Де ве Ма ри је (Вла хер ни ти са, 
Ни ко пе ја, Пла ти те ра, Епи скеп сис, 
Га лак то тро фу са, Оди ги три ја, Аги
о со ри ти са, Еле у са).

Ма да у не сра змер но ма њој ме
ри, лик Мај ке Бо жи је ја вља се и у 
илу ми ни ра ним ви зан тиј ским ру
ко пи си ма, по гла ви то у Псал ми ма 
и Је ван  е ли ста ри ма на ста лим као 
из раз при ват не по бо жно сти, где 
до би ја ме сто од фрон ти спи са до 
мар ги на ли ја. Хо ми ли је Ја ко ва Ко
ки но ба то са (XII век, Ва ти кан, Гр. 
1162 – Па риз, Гр. 1208) нај бо га ти ји 
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су ру ко пис по све ћен Бо го ро ди ци са 
82 ми ни ја ту ре, од ко јих ве ћи ну чи не 
и оне са ли ком Де ве Ма ри је.

Пле ме ни тост и ле по та сло но
ва че, истин ског сим бо ла сја ја зе
маљ ске ве ли чан стве но сти, дав но је 
уоче на и по ре  е на са Бо го ро ди чи ном 
без гре шно шћу и бе смрт но шћу. Ре
за њу у сло но вој ко сти мај сто ри 
ве ли ких ви зан тиј ских цен та ра (Ца
ри град, Алек сан дри ја, Ан ти о хи ја) 
по све ћу ју се у VI ве ку и ка сни је, 
то ком X–XII ве ка, из рађују ћи пло
чи це раз ли чи тих на ме на, дип ти хе, 
трип ти хе и пик си де. На ома њој пло
чи ци си риј ског или па ле стин ског 
по ре кла (Лон дон, Бри тан ски му зеј) 
при ка за но је По кло ње ње му дра ца 
и Рође ње Хри ста са не вер ном Са
ло мом, рет ким ико но граф ским мо
ти вом ко ји ће уско ро би ти за ме њен 
сце ном ку па ња Бо го мла ден ца. По 
Псе у доМа те ју, јед на од при ма ља 
при ро  е њу Хри ста зва ла се Са ло ма, 
чи ме се скеп тич ни оче ви дац Ма
ри ји ног веч ног де ви чан ства за у век 
пре о бра зио у по све ће ног све до ка 
оте ло тво ре ња Го спод њег. 

Лик Мај ке Бо жи је у тех ни ци ема
ља нај че шће је из рађи ван у окви ру 
ком по зи ци ја ка кве су Де и зис, Бла
го ве сти и Рас пе ће. У пе ри о ду од XI 
до XI II ве ка сре ће се на рас ко шним 
ме да љо ни ма, на пр сним кр сто ви ма, 
пр сте њу и огр ли ца ма, али и на ко ри
ца ма ли тур гиј ских књи га, око ви ма 
ико на и ол та ри ма.

Све тло зе ле ни, ме кан за об ра ду, 
не про зи ран и ва тро от по ран ка мен, 
сте а тит, ви зан тиј ски ме та фи зич ки 
на стро је ни цр кве ни пи сци за ра на 
су по че ли да упо ре  у ју са Бо го ро
ди цом као Нео па ли мом ку пи ном. 
Због пре ску пе и те шко до ступ не 
сло но ве ко сти, по чев од X ве ка, 
ви зан тиј ски мај сто ри нај ра  е ко
ри сте сте а тит за ре за ње ре љеф них 
ико ни ца и па на ги ја ра са Бо го ро ди
цом Све све том (Па на ги јом) или 

Ши ром од не бе са (Пла ти те ра) као 
глав ним ли ко ви ма. Уз оне из рађе не 
у др во ре зу, се де фу, ја спи су, сло
но ва чи и ро жи ни, нај по зна ти ја су 
два ато ска ар то сна па на ги ја ра у 
сте а ти ту из ма на сти ра Ксе ро по там 
и Све ти Пан те леј мон.

На сре бр ним цр кве ним утва ри
ма, око ви ма за ико не и на ки ту, лик 
Бо го ро ди це по ја вљу је се у дру штву 
Хри ста, ан  е ла, ар хан  е ла, апо сто ла 
Пе тра и Па вла, као и дру гих све
ти те ља, или у окви ру на ра тив них 
сце на из ве де них у тех ни ци цр ног 
ема ља по зна ти јој као niello.

Сим бо ли зам и на гла ша ва ње цар
ске иде о ло ги је у Ви зан ти ји као да су 
сво ја иде ал на ме ста на шли на нов цу 
и пе ча ти ма, та мо где су се зе маљ ски 
и не бе ски вла да ри на шли као пан
да ни на ко ји ма по чи ва сва ви дљи ва 
и не ви дљи ва ап со лут на моћ и за
шти та. У за ви сно сти од то га да ли 
су ко ва ни пре, по сле или за вре ме 
ико но кла зма, на авер си ма нов чи ћа 
на ла зи ли су се ли ко ви Хри ста или 
Бо го ро ди це, а од X ве ка нај че шћа 
сце на на ре вер су је тре ну так ка да 
Мај ка Бо жи ја кру ни ше ак ту ел ног 
ца ра. На цар ским олов ним пе ча
ти ма ра зно вр сност ико но граф ских 
ти по ва Бо го ро ди це је то ли ка да не 
чу ди ни по ја ва на ра тив них сце на из 
ње ног жи во та или ком по зи ци ја Де
и зи са по себ но оми ље на у цр кве ним 
кру го ви ма.

До да нас је са чу ва но све га де се
так коптских тка ни на и та пи се ри ја 
од сви ле, ву не или ла на са пред ста
ва ма Бо го ро ди це ко ја или се ди на 
тро ну или се по ја вљу је у не кој од 
сце на из свог жи во та. 

Ли ко ве ме ду за, Изи де и Ми тре са 
хе ле ни стич ких ка ме ја, ви зан тиј ске 
за на тли је већ од IV ве ка за ме њу ју 
фи гу ра ма Хри ста и Бо го ро ди це с 
ода бра ним све ти те љи ма на ен кол
пи о ни ма, на пр сним кр сто ви ма, 
пр сте њу, на ру кви ца ма и огр ли ца ма 
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из рађе ним у зла ту, брон зи, ема љу, 
ла пис ла зу ли ју, хе ма ти ту, аха ту или 
сер пен ти ну. Ра зно вр сне пред ста ве 
Бо го ро ди це као За ступ ни це или 
Мо леб ни це у апо тро пеј ској су функ
ци ји аму ле та, са крат ким нат пи си ма 
ко ји се од но се на њи хо вог но си о ца 
– нај че шће же љом да се бла го сло ви 
тек скло пље ни брак или да се но во
ро  ен че одр жи у здра вљу, жи во ту и 
сва ком на прет ку.

У ра но ви зан тиј ској умет но сти 
ре љеф не ико не у ка ме ну (мер ме
ру) не са мо да се ни су из рађи ва ле 
по из у зет ку, већ су пред ста вља ле 
по у зда ни знак при пад но сти не кој 
од цар ских ра ди о ни ца. Ре љеф не 
пло че би ле су угра  и ва не у ол тар ске 
пре гра де, цр кве не и град ске зидoве, 
би ле су са став ни део фон та на и по
ста вља не на јав на ме ста, ули це и 
тр го ве. Лик Бо го ро ди це, ма да до ста 
ску че ног ико но граф ског ре пер то а ра, 
био је њи хов глав ни мо тив, и то кроз 
ти по ве Оран те, Оди ги три је, Еле у се 
или Мле ко пи та тел ни це.

Тре ћи, за вр шни део атин скоми
лан ског ка та ло га о Ли ку Мај ке Бо
жи је не са чи ња ва са мо илу стро ва ни 
и по дроб ни во дич кроз из ло же на де
ла, већ и до дат них шест сту диј ских 
тек сто ва о те ма ма ко је су прет ход
но до дир ну те са мо ми мо гред или 
су осве тље не из дру гог угла: Ране
представеБогородице (Ч. Бар бер), 
Богородичинкултуприватној (Х. 
Ме гир) и јавној побожности (Е. 
ВејлКер), ПоштовањеБогороди‑
цеОдигитријеиманастирОдигон 
(К. Ан ге ли ди–Т. Па па ма сто ра кис), 
ИзмеђуИстокаиЗапада (В. Па че) 
и ПредставеБогородицеињихова
везасациклусомХристовихстра‑
дања(М. Ва си ла ки–Н. Ци ро нис).

Од нос Ви зан ти на ца пре ма нај
ра ни јим, пре и ко но кла стич ким 
пред ста ва ма Бо го ро ди це об ја шња
ва ју ак ти VII ва се љен ског са бо ра 

у Ни ке ји (787) по ко ји ма се „част 
ко ја се ода је ико ни (ли ку) од но си 
на њен ори ги нал (пра лик)“ јер се 
„по кла ња њем ико ни, по кла ња мо 
ипо ста си оно га ко је на њој из о
бра жен – а не др ве ту или бо ји.“ 
Слич но упут ство отуђе ном  чо ве
ку да на шњи це за по и ма ње ико не 
као сво је вр сне ре ли кви је мо же да 
гла си ка ко у њу тре ба да се гле да 
као у про зор ско ста кло, што зна чи 
да по глед не тре ба за у ста ви ти на 
по вр ши ни, већ му до пу сти ти да 
про дре у про стор иза ње и ње го ву 
сли ку до жи ве ти као про то тип. Не ма 
бо љег на чи на од овог у раз у ме ва њу 
сред њо ве ков ног вер ни ка и ње го вог 
су штин ског уве ре ња ка ко је ко пи ја 
чу до твор не ико не исто што и њен 
ори ги нал. 

У нај оп шти јим цр та ма, у ви зан
тиј ској умет но сти од ка сног IV до 
XII ве ка при ро да кул та Бо го ро ди чи
них ли ко ва у при ват ној по бо жно сти 
по ме ра ла се од бо жан ске на кло но
сти ка све из ра же ни јој емо тив но сти 
и људ ско сти. Ње на све ви дљи ви ја 
ма те рин ска пат ња са ко јом се сва ко 
мо гао са жи ве ти, ули ва ла је вер
ни ци ма на ду у мо гућ ност ње ног 
успе шног за сту па ња и по сре до ва
ња код Ису са Хри ста, Спа си те ља и 
Ис ку пи те ља.

Чу де сним до гађа јем у Вла хер
на ма (626), Бо го ро ди ца по ста је 
за штит ни ца Ца ри гра да и ула зи у 
при ват ни, јав ни, вој ни, цар ски и 
др жав ни жи вот пре сто ни це као 
Но ва Victoria. Од XI ве ка ра зни 
Бо го ро дич ни ли ко ви, на по до би је 
Вла хер ни ти се, до би ја ју име на по 
ме сти ма но вих ја вља ња, и то не 
као по себ на ико на већ као ико но
граф ски тип, док, с дру ге стра не, 
Бо го ро ди чин епи тет (име) уна пред 
от кри ва о ка квом ти пу ико не је реч. 
Култ чу до твор них ико на Бо го мај ке 
се у по зно ви зан тиј ском пе ри о ду све 
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ви ше ши ри и ја ча (Ме га спи ле о ти са, 
Пе ла го ни ти са, Ки ко ти са), обо га ћу
ју ћи се, при том, се ми о тич ким или 
сим бо лич ним де та љи ма (Кар ди о
ти са, Тре но ду за, Бо го ро ди ца ру жа 
ко ја не ве не).  

По пре да њу, нај ра ни ја ико на Бо
го ро ди це, доц ни је па ла ди јум Ца ри
гра да, би ла је ахи ро пи та (persefacta
es), ру ком не са тво ре на. На сли као ју, 
је по Бо го ро ди ци ко ја му је по зи ра ла 
на Си о ну, апо стол и јеванђе лист Лу
ка. Ви дев ши је го то ву, Мај ка Бо жи ја 
ју је бла го сло ви ла. Ње на ду га, сло
же на и че сто спор на и не до след на 
ле ген дар на исто ри ја, нео дво ји ва 
од ца ри град ског хра ма и обли жње 
ле ко ви те куп ке, Оди го на, ов де је 
ис при ча на по лет но и за ни мљи во: од 
сла ња ико не из Па ле сти не ца ри ци 
Пул хе ри ји као лич ног да ра ца ри це 
Ев до ки је, пре ко жи во пи сних опи са 
град ских про це си ја сва ког утор ка, 
до 1453. ка да ју је у ма на сти ру Хо ри 
је дан од ја њи ча ра се ки ром ра ста вио 
на че ти ри де ла.

У кон ти нен тал ном и острв ском 
де лу Ју жне Ита ли је нај по пу лар
ни ји ико но граф ски тип ико на би ла 
је Бо го ро ди ца Оди ги три ја. Де ла 
итал ских сли ка ра од ви зан тиј ских  
из два ја ју се по при ка зи ва њу скру
ше них и ума ње них фи гу ра кти то ра, 
на гла ше не при сно сти и искре но
сти у од но су мај ке и де те та, као и 
Бо го ро ди чи но кроз ту гу ис ка за но 
пред о се ћа ње бу ду ћих си но вље вих 
и сво јих стра да ња – што је све чи ни 
ви ше зе маљ ском мај ком не го не бе
ском ца ри цом.

У Бо го ро ди чи ном Ака ти сту Ро
ма на Ме ло да (VII век) пр ви пут се 
плач Мај ке Бо жи је до во ди у ве зу 
са Хри сто вим стра да њи ма. На кон 
што је ико но кла зам био по бе  ен, 
Бо го ро ди ца Еле у са пре у зи ма во  ство 
над ико но граф ским ти по ви ма Бо го
мај ке, док се исто вре ме но Хри стос 
на ком по зи ци ја ма Рас пе ћа пред ста

вља као већ упо ко јен а ње го ва смрт 
на гла ша ва. До бив ши сво је ме сто у 
под нож ју Рас пе тог, Бо го ро ди ца вре
ме ном ме ња свој лик, па од пла чу ће 
и не у те шне по ста је хра бра, пу на ве
ре, бла же но сти и сми ре но сти чи ме 
не дво сми сле но по твр  у је ва жност 
спа се ња и ова пло ће ња као ис пу ње
ња пу но ће Бо жан ске про ми сли.

Ка те драл на цр ква гра ди ћа Ку ен
ке у Шпа ни ји на сре до кра ћи из међу 
Ма дри да и Ва лен си је, усту пи ла је 
Ати ни по дру ги пут сво ју нај чу ве
ни ју и рет ко из но ше ну ре ли кви ју 
(Се ви ља, 1929; Па риз 1931; Ати на 
1964; То ле до 1999), тзв. дип тих 
срп ског де спо та То ме Пре љу бо
ви ћа из дру ге по ло ви не XIV ве ка  
(кат. бр. 30), вра тив ши га бар на 
три ме се ца у под не бље на ко јем је 
по ни као пре ви ше од шест сто ти на 
го ди на. Сто је ћи ли ко ви Бо го ро ди це 
са де те том и Хри ста Пан то кра то ра 
при ка за ни су са си ћу шним фи гу
ра ма кти то ра у ду бо кој про ски не зи 
– брач ни ци ма Ма ри јом Ан ге ли ном 
Ду ки ном Па ле о ло го вом и То мом 
Пре љу бо ви ћем (1367–1384), зе том 
по след њег Не ма њи ћа, Јо ва на Уро
ша. Да се за и ста ра ди ло о би се ру 
над би се ри ма двор ске, ве ро ват но 
ца ри град ске за нат ске ра ди о ни це, 
по твр  у је до да нас са чу ван го то во 
пу ни број би сер них зр на ца (939) 
и емаљ них ку гли ца (67) на дип
ти ху. Свих 239 дра гу ља, међу тим, 
из вађе но је и не тра гом не ста ло из 
сво јих ле жи шта. Ис пра жње ни су и 
пра во у га о ни отво ри на по пр сји ма 
свих 28 ли ко ва све ти те ља и све ти
тељ ки ко ји оп то ча ва ју сре ди шња 
по ља са Бо го ро ди цом и Хри стом. 
Ма да ни јед на че сти ца са све тим 
мо шти ма ни је пре о ста ла, ми ни ја
тур ни ков че жи ћи, оре о ли, иви це и 
обри си глав них пред ста ва као да 
ни шта ни су из гу би ли од свог пр во
бит но ве ли чан стве но за ми шље ног 
и оства ре ног вр хун ског умет нич ког 
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де ла са не сум њи во цар ским ви зан
тиј ским за штит ним пе ча том.  

И обо стра но сли ка на ико на 
Бо го ро ди це Оди ги три је са Бла го
ве сти ма из бе о град ског На род ног 
му зе ја, ина че по клон гра да Охри да 
кра љу Алек сан дру Ка рађор  е ви ћу 
из 1931. го ди не, би ла је из ло же на 
на атин ској из ло жби и об ја вље на 
у ка та ло гу (кат. бр. 61) с ис црп ном 
стил скоико но граф ском ана ли зом 
ку сто са Алек сан дре Ни тић.

У ка та ло гу се од спо ме нич ког 
бла га са про сто ра бив ше Ју го сла
ви је на ла зе и ре про дук ци је мо за и
ка, фре са ка, ико на, бо го слу жбе них 
утва ри из По ре ча, Не ре за, Охри да, 
Мар ко вог ма на сти ра, По га но ва, Сту
де ни це и Хи лан да ра, а у сту диј ским 
тек сто ви ма по ми њу се и срп ски 
сред њо ве ков ни ма на сти ри и цр кве 
Бо го ро ди ца Ље ви шка, Гра дац, Гра
ча ни ца, Де ча ни, Кон че, Кур би но во, 
Ле сно во, Мар ков ма на стир, Ма те
ич, Пећ ка па три јар ши ја, Ра ва ни ца, 
Со по ћа ни, Сту де ни ца, Тре ска вац и 
Хи лан дар, као и сте а тит ска ико ни ца 
по ре клом из Не ма њи не цр кве Све те 
Бо го ро ди це код Кур шу мли је, да нас 
у  бе о град ском На род ном му зе ју 
(инв. бр. 216), са ли ком Бо го мај ке 
ти па За ступ ни це Аги о со ри ти се.

У спи сак ода бра не ли те ра ту ре 
увр ште ни су ра до ви на ших струч

ња ка (Г. Ба бићЂорђе вић, Д. Бог да
но вић, М. Гли го ри је вићМак си мо
вић, В. Ј. Ђу рић, В. Ива ни ше вић, М. 
Ка ша нин, М. Ла зо вић, Ј. Мак си мо
вић, Д. Ме да ко вић, Д. Ми ло ше вић, 
М. Ни ко ла је вић, С. Пет ко вић, М. 
По по вић, С. Ра дој чић, Г. Су бо тић, 
М. Та тићЂу рић, Б. То дић, М. Ча
накМе дић, М. Ша ко та) и до ма ћи 
струч ни ча со пи си (Зборник за ли‑
ковне уметностиМатице српске, 
ЗборникНародногмузеја, Зограф, 
ЗборникрадоваВизантолошкогин‑
ститута, Старинар).

Ор га ни за то ри из ло жбе ни су про
пу сти ли да се и по и мен це за хва ле 
ака де ми ку Гој ку Су бо ти ћу и проф. 
др Ма ри ци Шу пут на не пре кид ној 
ко ле ги јал ној по др шци у ра ду као и 
упут ним струч ним са ве ти ма.

Срп ско сред њо ве ков но кул тур
но на сле  е и исто риј скоумет нич ка 
на у ка не са мо да су до би ли сво је 
ме сто на атин ској ми ле ни јум ској 
из ло жби 2000–2001, већ ће, уве ре ни 
смо, ду гим ве ком свог дра го це ног 
ка та ло га, не на ме тљи во али до стој но 
под се ћа ти све бу ду ће ис тра жи ва
че ви зан тиј ске и по зно ви зан тиј ске 
умет но сти на наш зна ча јан удео у 
тра га њи ма за њи хо вим искон ским 
и истин ским из во ри ма.  

ЉиљанаСтошић

шћан ских све ти ња у Све тој зе мљи, 
цр кви Хри сто вог Рође ња у Ви тле
је му и цр кви Све тог Гро ба у Је ру
са ли му, али не и у то ме ко би њи ма 
тре ба ло да упра вља. Ово је је дан од 
ко ре на та ко зва ног „Пи та ња Све тих 
ме ста“. Дру ги еле мент овог пи та ња 

је чи ње ни ца да су од арап ског осва
ја ња Па ле сти не у VII ве ку, са из у зет
ком пе ри о да кр ста шких ра то ва, ове 
све ти ње под по ли тич ком вла шћу 
исла ма. „Пи та ње Све тих ме ста“ је 
пи та ње ис хо да бор бе су прот ста вље
них хри шћан ских цр ка ва око њих и 
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