ПОГОВОР
Овај спис, у краћем обиму, садржи, по моме мишљењу, све
главне аспекте разматрања иконе као свете слике и хоће, у својој
концепцији, да буде не само исцрпна иконолошка информација, но
и поучна формација: апел да се ослабљено иконопоштовање оживотвори теолошким аргументима. Јаче је наглашен историјски развој
и догматски конфликт, јер се у њима најбоље раскрива борба за метафизички смисао. Тек у континуитету иконопоштовања и дисконтинуитету иконопорицања може се у потпуности разумети светост и делотворност иконописа, што чини круну и главни садржај овога подухвата. Спис је замишљен као сажети систем теологије иконе, чему,
поред осталог, служи и формална обрада са означеним одговарајућим одељцима и пододељцима.
Чисто естетска анализа је потиснута зато што је та страна иконе (која је иначе обилно заступљена у литератури из историје уметности) само средство за виши и прави циљ: да се посредством руком
прављеног облика слике „срдачним очима” (Доментијан) постигне
посматрање надсликовне стварности- Гледање иконе није естетичка
него етичка активност. Икона је сакрална црквена категорија. Овде
се, стога, уместо сваког естетског описивања, пружају цртежи, који
у самој типологији, садрже, на визуелно конкретан начин, и контуре
естетског изгледа слике.
Цртежи су, претежно, узети из књиге Н. Бркића „Технологија
сликарства, вајарства и иконографија” (1968), монографије В. Бурића
„Сопоћани” (1963), црквене историје X. Ахелиса „Баз Сћпб1еп1ит т
с!ег егб1е(п <Аге1 Јаћгћипс1ег1:е1п” (1925), колекције В. Филса „Сћпб! 1б1
§ећогеп” (1945), као и из других извора. Цртежи нису могли бити потпунији, јер одговарајуће слике у погодној техници нисам могао
пронаћи, а пресликавање икона нисам хтео употребити из, у спису
наведених принципијелних разлога. Сам избор слика чињен је по потреби илустровања типолоције (божански ликови, анћели, свеци и др.),
а не по важности самих ликова и мотива; требало је да буду, као
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документација, заступљене све категорије светог сликарства. На уводној страни стављен је Нерукотворни лик Христа да би се и на тај
начин, поред онога што је речено у тексту, означила централност
Христа у иконопису, и то не само по рангу, хиерархији, већ и по суштини: Христос је могућност сваке свете слике.
Пашће, можда, у очи шкртост овде приложених иконографских
шема у порећењу са раскошју произвољног уметничког стварања
на пр. код Фриса или Дирера. А то не сме да саблажњава. Савременост иконе није у њеном спољашњем и формалном акомодирању некој сад постојећој моди и ситуацији, него је у „отварању очију” за
ону божанску стварност, која је као преображајни чин, адекватна
свакој људској егзистенцији и ситуацији. Иконопис је, својом метафизичком стварношћу, увек и свуда савремен- У њему се гледа оно
што је изнад чулног опажања, при чему би раскош произвољног уметничког призора могао бити само сметња правом гледању, созерцавању. Небески свет је утицајан посредством и скромне иконографске
гехнике, јер је он жив и делатан собом, а не уметничком техничком
техником. Иконопис је, тим унутарњим квалитетом, небеска оаза у
земаљској пустињи, јутарња звезда у ноћи. Оно што се у иконопису
иконографски већ догодило, јесте догаћај за мене и тебе, за сваку
земљу и сваки народ, сада и до Другог Доласка Христа, када ћемо
угледати Њега и Његове — у оригиналу.

8 и ш ш а г у
1С(Ж — Н О ЈЛ 1МАОЕ
Тће аи1ог Ш ез 1о ргезеп! ап ир-1о-(1а1;е ипс!егз1ап(Ипе о* ОгШос1ох 1 еасћ т§
аћои1 1Сопз. Тћеге аге зеуега1 ШешаНс сус1ез.
Тће уепегаПоп о1 1сопз 1П 1ће ОгШодох Сћигсћ 15 опе оТ Ше еззеп1;1а1 сћагасЈепзИсз о! ћег ћеИеуегз’ рег1а1тпб 1о 1иШг01са 1 апс! рпуа1:е Ше о! ргауег.
ТШз уепегаПоп о! 1Сопз ћаз Из ирз апс! Иошпз т Ше Сћигсћ’з МзШгу. ЗЧолуаИауз луе
ехрег1епсе а Иеер сг1з1з о! ,Дсопос1оиНа” (ћесаизе оТ Ше та1ег1аИз1;1с зр1га1; оТ оиг
а^е, ћесаизе о! Ше 1сопос1аз1;1с зес1з, а зеси1аг 1п1;егрге1;аНоп оИ ћ1з1;огу о! аг!з, а
ћеЗотзН с теп1аИ/1;у оТ оиг ^епегаИоп, е!с.) Оиг соп !етрогагу 1ћео1о§у ои^ћ! 1о
ргезеп! Ше 1гиШ аћои! 1СОпз, апс! т а к е И ипс!егз1апс1аћ1е Ш Ше тоИ егп луогИ .
Тћео1о§1са1 з!исИез о! 1сопобгарћу с!еа1 ш Ш Из ћ1з1огу, 1уро1о^у оТ Ше
засгеН р атИ п ^ апс! аезШеНс 1огтаИ оп. Р атИ п ^ оТ 1СОпз ех1з1з з1псе Ше уегу
ћ еб ш тп б о! Сћг1зНап11у аз а сИгес! ехргеззаоп о! Ше тсагп аН оп о! ћо^оз. Тће
ћ151ог1С с!еуе1ортеп1 о! Ше С ћнзН ап 1сопо^гарћу (Из зу т ћ о Н зт , ВугапНпе рег1ос1,
тоИ егп И тез) ооп1атз а то<ИПсаНоп о! а зеес! луМсћ ^гелу Тгот 1ће ћ е ^ т п т б о!
Ше Сћигсћ. Тћ1з тосИНсаИоп, ћошеуег, Иоез по! ге1а1>1у12е Ше уа1ие о! 1СОп, ћи!
11 гаШег ри!з И т ! о Ше Пих о 1 И т е апс! зрасе. Туро1оеу о! асопратИ пб (Сћг1з1,
У1ге1п М агу, апее1з, за1п1з) \у11пеззез 1о Ше тсћап^еаћИ П у о! Ше оп§1па1 Н§игез,
ллШз.сћ з1апс! аз 1ће ргојесИоп о! 1ће агсће!уре ироп Ше рат1ес! а т а ^ е Цсоп). Тће
1соп 15 Шеге1оге ап езсћа1о1о§1са1 ШапзрозИзгоп о1 1ће агсће!уре тесИаНпб Ше
ас!иа1 ргезепсе о! Ше рго!о1уре. Т ћа! 13 Ше геасоп лућу Ше Н^игез о! Ше за1п1з
зћоиШ по! ће рат1еИ агћИгагИу, ћи! ассогсИп^ 1о Ше з1г1с1 ги1ез (лдлгШеп ап
Н егтеп еЈа апћ е1зеллШеге). Сгеа1М1у т Ше ас! оТ 1сопра1п11п§ 1з зееп т Ше
еуегпелу у1з1оп апћ ргезеп1аНоп о! 1ће оп§1па1 за1п1’з 11§иге 1о а соп !етрогагу
ћеИеуег. Р атН п ^ о! ап 1соп 13 по! ,а зћеег со р у т^, ћи! а Ш е е т п ^
р!с1ог1а1
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апНс1раНоп о! а гпееНпб луЦћ Ше (1ер1с1:ес1 8а1п1:. Тће 1Шрог1;апсе о1! 1ће агиз! хз
Ипкес! 'иНШ ћ1з Ие^гее о! тзр1гаН оп, з т с е ,ће Ш1ез 1;о т а к е ассеззШ1е 1;ће апассезз1ћ!е се1е8На1 Н§иге о± 1ће зат1;, ћу 1ће луау о! ћ1з агИзИс зкШ.
Тће 1сопос1азис з!и§е1е 1п В угап И и т ће!луееп 716 апћ 842 а1тес! по! оп1у 1о
г е т о у е 1ће 1сопз 1 го т сћигсћез апИ ћ о т е з ћи! 1ће §оа1 о! 1ће 1СОпос1азИс етр его гз
луаз 1о ри! 1ће Сћигсћ ои! о! 1ће геаИ1у о! 1ћ1з луогШ. *Тћеу луаМеН 1о геИисе 1ће
т у з!е гу о! Сћг1з1’з 1псагпаИоп апИ Из 1т р а с ! ироп Ш1з луогШ лућасћ 13 тат1ез1ес!
1ћгоибћ 1ће 1сопз’ т1гаси1оиз т11иепсе.
Тће беуепШ Е с и т е т с а 1 СоипсИ (787) ехргеззеИ Ше зеИ-сопзсаепсе о! Ше
Сћигсћ апс! §ауе 1пз1гис11опз 1ог Ше 1иг1ћег 1сопо1об1са1 асћ1еуетеп1з. II з!а1еИ
Ша1 Ше 1 та§ е (1Соп) ћеагз луИпезз 1о Ше ргезепсе о! Ше рго!о!уре с1ерас1ес! оп И.
Тће 1т а § е апћ рго!о1уре зћоиШ ће сИзИпбшзћес! ћи! по! зерага!ес1. Тће т п е г уа1ие
о! 1ће 1соп 15 по! оп1у аћоуе рогШааНзИс апИ рћо!обгарћ1с аг!з ћи! еуеп аћоуе а
т е г е зу т ћ о И зт , ћесаизе Сћг1з1’з тсагп аИ оп луаз по! а зутћоН с опе апс! Ше уегу
ћаз1з о! асопо^гарћу 15 Ше 1поатаИ оп о! СоИ. Ап 1ооп 1з по! ап оћјес! о! уепегаИоп
ћу 11зе11, ћи! ћесаизе о! Ше Н§иге с1ер1с1ес! оп 11, и1Нта1е1у ћесаизе о! Сћг1з1-СхОс1
1псагпа1е ^ ћ о 15 Ше оп1у луогШу о! луогзћ1р апИ уепегаИоп. Тћиз Ше уепегаНоп
о! ап 1соп ИерепИз оп Из Нпк луИћ 11з рго!о1уре. Непсе1огШ Ше ОгШоИох уепегаНоп о! 1СОП5 (р гау т § 1п 1гоп1 о! Ш ет, Ш ззт^ Ш ет, тсепз1пб апс! И§ћИпб сапсНез
ће!оге Ш ет) 13 Шео1об1са11у ^иИе јиз!Шес1.
Тће засгеИпезз о! Ше асоп с о т е з 1о Из ИиИ ех р геззтп 1гои^ћ Из луопћег- т а к т ^ т11иепсе. А та!ег1а1 асоп гасИа!ез 1пУ1з1ћ1е зр1гИиа1 епегбаез. Тћиз Ше
1соп 15 опе о! ОосНз т е а п з 1ог за1уаНоп апИ ИеШсаИоп. Т ће у!з1ћШ|1у о! Ше гсоп
р о т1 з Нгз! о! а11 1о 11з аезШеНс сотргећепзаћПИу апИ, Шеп, 11з еШ1са1 1трас1. Боок1п§ а! Ше Шоп 1з по! а т е г е па!игаИз1дс луа1сћ1п§, ћи! а зр1гИиа1 раг11с1раИоп 1п
Ше ћеауеп1у геаШ у. Непсе 1ће е!ћаса1 1гапз11бигаИоп о! Ше ћеПеуег лућо со п !е тр 1а1ез. Тћ1з 1гапзНбига1т§ 1ипсИоп о! Ше 1соп 18 розз1ћ1е оп1у т Ше Сћигсћ лућеге
П еИ ут^ еп ег^ ез о! Ше Но1у бр1гИ аге а ! луогк. Тће тН и еп се о! 1ће 1сопз зргеаИз
1п 1о Шгее ЊеШз: И1игб1са1, кегу ^таИ с апИ л у о п И ег-такте (ћеаИпб о! Ше заск апИ
оШег т1гаси1оиз ће1р). Тћеге1оге риШ п§ ап т о п т ! о а т и з е и т ШпИегз еуеп Ше
аезШеНс иги1ег51апИ1пб о! 11. То 1ће ехс1из1уе1у рго!апе арргоасћ 1ће 1СОП 13 1ПСотргећепз1ћ1е ћоШ ћу Из соп1еп! апИ 11з 1огт.
Тће уепегаНоп о! 1сопз зћагез 1ће ИезИпу о! Ше Сћигсћ ап Шгз луогШ. 'Шлоеуег
с!еп1ес1 1ће 1Соп аз а засга! а т а ^ е , Иепгес! а1зо Ше Сћигсћ аз Ше зр1гНиа1 ВоНу о!
Сћ1з1. Тће 1соп 18 1ће У1заћ1е з!Ие о! Ше тлћзПИе СоИ, ДАГћо ИлуеНз т ћаз за1п1з.
Т ћа! 13 Ше сћпз1о1о§1са1 јизННсаНоп о! Ше ШопоИоиИа 1п Ше Сћигсћ.
Рго1оргезћу1ег ВогМаг М1уаећ
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