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Во де ћи до по след њег да на бор бу и са јед ни ма и са дру ги ма, ни је 
ус пео да до вр ши сво је жи вот но де ло, па смо та ко оста ли ус кра ће ни за 
ње го ву филм ску адап та ци ју Се о ба Ми ло ша Цр њан ског. Ка ко ка же Вла
сти мир Су дар, иа ко је овај филм при ка зан не ко ли ко пу та на ве ли ком 
плат ну, а по том и као те ле ви зиј ска се ри ја, ми до да нас, за пра во, ни смо 
ви де ли и ве ро ват но ни ка да не ће мо ни ви де ти ону ко нач ну, ау тор ску 
вер зи ју овог Пе тро ви ће вог, ка ко се то ка же, те ста мен тар ног фил ма.

За уте ху, са да има мо ову вред ну и та ко по треб ну књи гу.
Ње но по ја вљи ва ње на пе де се то го ди шњи цу при ка зи ва ња Ску пља ча 

пер ја у Ка ну мо же са мо да по мог не не ким мла дим, још увек не по зна тим 
филм ским ства ра о ци ма у по ку ша ју да ство ре сво ју по е ти ку и ис тра ју у 
на сто ја њу да ни ка да не из гу бе осво је ни про стор ства ра лач ке сло бо де 
она ко ка ко је то чи нио Алек сан дар Пе тро вић.
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Исто ри чар умет но сти Бо дин Вук сан, ко ји нас је, на кон ви ше де це
ниј ског пе да го шког ра да, нео че ки ва но на пу стио 2012. го ди не, оста вио 
је иза се бе не пу бли ко ва ну док тор ску ди сер та ци ју од ве ли ког зна ча ја за 
про у ча ва ње срп ског ба ро ка. Но во сад ска из да вач ка ку ћа Пла то не ум је 
ову вред ну сту ди ју, под на зи вом Ба рок не те ме срп ског ико но ста са XVI II 
ве ка, то ком 2016. го ди не из не ла пред ши ру јав ност, уз ве ли ки при ре ђи
вач ки труд Алек сан дре Ку че ко вић. У рас ко шно опре мље ној и бо га то 
илу стро ва ној књи зи су сре ће мо се са ис тра жи ва њем те мат ске и ви зу ел
не тран сфор ма ци је ико но ста са ба рок ног до ба, ко ју је Бо дин Вук сан при
ка зао кроз ико но ло шку при зму. Он по ка зу је из у зет но по зна ва ње раз во
ја пра во слав не и ка то лич ке бо го слов ске ми сли, као и на чи на на ко ји је 
цр ква про жи ма ла сва ко днев ни жи вот љу ди, због че га је књи га по тен ци
јал но за ни мљи ва свим чи та о ци ма за ин те ре со ва ним за ду хов ну кул ту ру. 

Ви со ки ба рок ни ико но стас бо га то укра шен по зла том, ка кав се у 
XVII и у XVI II ве ку ја вио у пра во слав ној сре ди ни, са др жа вао је мно го 
ви ше ре до ва ико на не го прет ход ни тра ди ци о нал ни тип, чи је су ка рак те
ри сти ке би ле дватри ре да ико на и скром не ре зба ри је. Стил ико но пи са
ња то ком ба ро ка та ко ђе је про ме њен, па је уме сто зо граф ског сли кар ства, 
ко је је ма хом ко ри сти ло сред њо ве ков не ви зан тиј ске обра сце, пре о вла дао 
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ја сан уплив ка то лич ке, кон тра ре фор ма циј ске умет но сти. Тај ути цај се 
ни је за вр ша вао на фор мал ним ка рак те ри сти ка ма, већ је обе ле жио и сам 
ода бир те ма и њи хо во ико но граф ско об ли ко ва ње, због че га у про те клим 
де це ни ја ма мно ги пра во слав ни ау то ри не га тив но оце њу ју чи та ву по ја ву 
ба рок ног ико но ста са у ис точ ној сре ди ни. Кри ти ке те вр сте ис ти чу уве
ре ње да ви со ки ба рок ни ико но стас не ма уте ме ље ње у ли тур гиј ској прак си 
и ве ро и спо ве да њу пра во слав ног све та. 

Бо дин Вук сан, на про тив, кроз це лу сту ди ју до ка зу је да је ме та мор
фо за ико но ста са на сло вен ском Ис то ку са мо од раз те жње да се са вре
ме на бо го слу жбе на те о ри ја и прак са аде кват но пред ста ве у умет но сти. 
Ис тра жу ју ћи де таљ но бо го слов ску ли те ра ту ру и пра те ћи све тра го ве 
ко ји све до че о из гле ду ли тур ги ја, он об ја шња ва ток ба ро ки за ци је ко ји је 
по те као из Укра ји не, са Ки јев ске ду хов не ака де ми је, на ко јој су сту ди ра
ли и мно ги срп ски све ште ни ци. Ду го под по ли тич ком вла шћу ка то лич
ких си ла, Ки јев ска ми тро по ли ја раз ви ла је оби ча је и ве ро ва ња до та да 
стра на пра во слав ном све ту. Под при ти сци ма уни ја ће ња и уз стал но 
так ми че ње у при до би ја њу вер ни ка, укра јин ска цр ква при хва ти ла је при
да ва ње по себ ног зна ча ја спо ља шњем сја ју ли тур гиј ског об ре да ко ји је 
ка рак те ри сао ка то лич ко бо го слу же ње. Та ко ђе је, у по ле мич ким на сто
ја њи ма да од бра ни сво је по зи ци је, при хва ти ла схо ла стич ко ре зо но ва ње 
увев ши прин цип ка зу а ли те та и та ко ме ња ла по је ди не пра во слав не дог ме. 
Бу ду ћи ве о ма до бро ор га ни зо ва на и из да вач ки плод на, Ки јев ска ду хов на 
ака де ми ја за др жа ла је свој ве ли ки ути цај у пра во слав ном све ту и на кон 
што се пот чи ни ла Мо сков ској па три јар ши ји. Упр кос ана те ми ко ју је 
1690. Мо сков ски си нод ба цио на мно ге иде је укра јин ских бо го слу жбе них 
књи га, оне су пар ци јал но или у це ло сти на ста ви ле да се ши ре пра во
слав ним све том, ути чу ћи ка ко на ли тур ги ју та ко и на умет ност.

У овом сми слу пре суд не су би ле књи ге ки јев ског ми тро по ли та 
Пе тра Мо ги ле, Пра во слав но ис по ве да ње ве ре из 1642. и Ве ли ки Треб ник 
из 1646. го ди не. Ова и мно га слич на де ла про гла ше на су оба ве зним у 
„Пра ви ли ма за све ште ни ке” ко ја је 1733. про пи сао бе о град скокар ло
вач ки ми тро по лит Ви ћен ти је Јо ва но вић. Тај чин био је из раз ре ше но сти 
срп ске цр кве да се чвр сто по ве же са ру ском, што је, сти ца јем окол но сти, 
са со бом но си ло и од ре ђе ни сте пен ла ти ни за ци је пра во слав ног об ре да. 
Бо дин Вук сан, уз вир ту о зно упо ре ђи ва ње ис точ не и за пад не бо го слов
ске ми сли, тра си ра нео р то док сне те ме ко је су, по сред ством упли ва укра
јин ских иде ја, про на шле пут до срп ске ли тур ги је и ба рок них ико но ста са.

Нај спор ни је про ме не де си ле су се у до ме ну уче ња о пре тва ра њу 
све тих да ро ва при ли ком ли тур ги је, због че га су у књи зи нај пре об ра ђе не 
ев ха ри стиј ске те ме. На и ме, пре ци зан мо ме нат у ко ме хлеб и ви но по ста
ју те ло и крв Хри сто ва ни је био те ма раз ми шља ња у ра ном хри шћан ству, 
јер се сма тра ло да ова чу де сна про ме на на сту па као по сле ди ца ли тур ги
је у це ли ни. Ме ђу тим, већ у ра ном сред њем ве ку за пад на цр ква учвр сти ла 
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се у уве ре њу да се хлеб и ви но пре су штаствљу ју у мо мен ту ка да све ште
ник по на вља ре чи ко ји ма је Христ, то ком Тај не ве че ре, по звао уче ни ке 
да се по пр ви пут при че сте (Мт 26, 26–28). Ово је до ве ло до по ја ве та ко
зва ног кон се кра тив ног ти па ико не Тај не ве че ре, на ко јој Христ ну ди уче
ни ци ма хлеб и ви но. Пра во слав на цр ква, не вољ на да уоп ште од ре ђу је 
тач ну фор му лу пре су штаствље ња, вре ме ном се од лу чи ла за тре ну так 
епи кле зе, то јест мо ли тве све ште ни ка за осве ће ње да ро ва Све тим ду хом. 
Због то га тра ди ци о нал не пред ста ве Тај не ве че ре на Ис то ку углав ном 
има ју на ра тив ни ка рак тер, при ка зу ју ћи Хри ста ка ко иден ти фи ку је из
дај ни ка Ју ду. Сем у ико но гра фи ји, раз ли ке су про ис те кле и у ли тур ги ји, 
јер се на За па ду и Ис то ку раз ли ко вао мо ме нат у ко ме се па ства кла ња 
из ло же ним да ро ви ма. Ка то лич ко уче ње о тре нут ку пре су штаствље ња 
при ми ло се то ком XVII ве ка у Укра ји ни, а пу тем ки јев ских ђа ка и бо
го слов ских де ла до шло је у XVI II ве ку и до срп ске сре ди не. Због то га 
Вук сан при ме ре кон се кра тив ног ти па Тај не ве че ре, ко ји се ја вља ју на 
ико но ста си ма Са бор не цр кве у Срем ским Кар лов ци ма, Ус пен ске цр кве 
у Ири гу, Цр кве Све тог ар хи стра ти га Ми ха и ла у Мо кри ну и дру где, ви ди 
као од раз ли тур гиј ских про ме на, а не као пу ко ко пи ра ње за пад них ви
зу ел них пред ло жа ка, као што се ра ни је че сто ми сли ло.

По себ но зна чај но ме сто ко је је срп ска цр ква још од XVI ве ка има
ла у мо рал новас пит ном де ло ва њу на на род, у ком би на ци ји са из ра зи то 
ди дак тич ким ка рак те ром ба рок не кул ту ре, до ве ло је до те мат ских про
ши ре ња на ба рок ним ико но ста си ма Сре ма, Ба на та и Бач ке. У ње гов нај
ни жи по јас, то јест сокл, укљу че не су по кај не те ме, об ра ђе не у дру гом 
по гла вљу књи ге. Хо ри зон тал ни ред по кај не те ма ти ке био је пот пу на 
но ви на, без тра ди ци о нал них при ме ра на ко је би се умет ни ци мо гли угле
да ти. За то се у со клу че сто по ја вљу ју ком по зи ци је осми шље не уз по моћ 
за пад них гра фич ких пред ло жа ка. По ру ке ком по зи ци ја би ле су чвр сто 
ве за не за пе ри од Ве ли ког по ста, али и за зна чај по ста уоп ште. По зив на 
уз др жа ње, по ка ја ње, сме р ност, осу ду охо ло сти и по ми ре ње са бли жњи ма 
био је из ра жен кроз мно ге ста ро за вет не па ра бо ле, по пут оне о ми тру и 
фа ри се ју, или по врат ку блуд ног си на, ко је су би ле из у зет но по пу лар не 
и ши ро ко за сту пље не. Ус пе ле при ка зе При че о блуд ном си ну мо же мо 
ви де ти на ико но ста су Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла у Срем ским 
Ка р лов ци ма као и Цр кве Све тог Ни ко ле у Рав ном Се лу, док пред ста ве 
Ми тра и фа ри се ја на ла зи мо у Цр кви Све тог Ни ко ле у Зе му ну, „До њој 
цр кви” у Срем ским Кар лов ци ма, и на мно гим дру гим ме сти ма. Ва жна 
је би ла и пред ста ва Ку ша ња Хри ста, кон крет но сце не у ко јој ђа во из глад
не лом Спа си те љу ну ди пре тва ра ње ка ме ња у хле бо ве, што Хри стос од
би ја уз ре чи: „Не жи ви чо век са мо од хле ба, не го од сва ке ре чи ко ја из ла
зи из уста Бо жи јих.” Бо дин Вук сан ову епи зо ду Ку ша ња Хри ста сма тра 
па ра диг мат ском за це ло куп ну фи ло зо фи ју по ста, те кључ ном у са ста ву 
по кај не те ма ти ке ба рок ног ико но ста са. Она се ја вља у Цр кви Све тог 
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Ни ко ле у Се ге ди ну, Са бор ној цр кви Све тог Ни ко ле у Срем ским Кар лов
ци ма, Цр кви Све тог Сте фа на у Срем ској Ми тро ви ци и у ма њим цр ква ма 
ши ром Вој во ди не.

По не кад, као на при ме ру Цр кве Све тог Ни ко ле у Ки кин ди, или 
Цр кве пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле у Еч ки, по кај нопо сна те ма ти ка 
из ра же на је ам бле ми ма, ко ји су би ли не ка вр ста ре бу са, ве о ма оми ље на 
у ба ро ку. Ам бле мат ски пик то гра ми, јед но став ни а ви ше знач ни, би ра ни су 
на осно ву збор ни ка по пут Ити ке је ро по ли ти ке (1712), у ко ји ма је би ла 
об ја шње на њи хо ва сим бо ли ка. Та ко је цвет кри на на со клу у Еч кој пред
ста вљао вр ли ну уз др жа но сти, а плам те ће ср це на ки кинд ском ико но
ста су сим бол је хри шћан ске љу ба ви. Док је по тре ба да се па стви скре не 
па жња на не го ва ње вр ли на и по кај не ди сци пли не би ла пот пу но тра ди
ци о нал на, ам бле мат скоза го нет ни на чин да се то по стиг не ти пич но је 
ба рок ни.

Слич но ва жи и за те ма ти ку Хри сто вог стра да ња, ко ја је на ви со ком 
ба рок ном ико но ста су до би ла за се бан ред ико на. Бо дин Вук сан ука зу је 
на чи ње ни цу да је пи је тет пре ма Хри сто вој људ ској при ро ди и пат ња ма 
ко је је пре тр пео бо ра ве ћи у те лу стар ко ли ко и хри шћан ство, али да се 
са мо ба рок оп се сив но од но сио пре ма на гла ша ва њу и обо жа ва њу Хри сто
вих ра на. Смрт на кр сту, до та да сим бол три јум фа, у ба ро ку по ста је по вод 
да се опла ку је „Чо век од бо ла, по стра да ли или умр ли Син Бо жи ји”. Та 
тен ден ци ја би ла је нај ја ча у ка то лич кој сре ди ни, али се по чет ком XVII 
ве ка, кроз об ре де па си ја, ја вља и у Укра ји ни. Под ути ца јем ка то лич ког 
„Кри жног пу та”, ду хов ног хо до ча шћа у Је ру са лим то ком ког се вер ник, 
чи та ју ћи илу стро ва не књи ге, ужи вља вао у Хри сто ве пат ње, укра јин ски 
про по вед ни ци и бо го сло ви пи са ли су слич не пе сме, па чак и драм ске 
ко ма де у ко ји ма је вер ни ци ма скре та на па жња на ра не и кр ва ву зе маљ
ску смрт Хри сто ву. Ред ико на по све ћен стра сном ци клу су ја вља се на 
укра јин ским и ру ским ико но ста си ма у XVII, а на срп ским у XVI II ве ку. 
Он је по ста вљен у нај ви шу зо ну ико но ста са, а кул ми ни ра пред ста вом 
Рас пе ћа, ко јом се це ла кон струк ци ја у цен трал ној вер ти ка ли и за вр ша
ва. Су де ћи по по је ди ним ико но граф ским ре ше њи ма, по пут при би ја ња 
Хри ста на крст у ле же ћем по ло жа ју, ко ри шће ње за пад них гра фич ких 
пред ло жа ка би ло је уо би ча је но. Ци клу си Хри сто вог стра да ња ве о ма су 
че сти на срп ским ба рок ним ико но ста си ма, по себ но у Сре му. Бо дин Вук
сан на бра ја мно ге при ме ре, по пут Цр кве Све тог Ни ко ле у Зе му ну, Цр кве 
Св. ар хан ђе ла Га ври ла у Бу ђа нов ци ма, Ус пен ске цр кве у Ири гу.

Дог ма о без гре шном за че ћу Бо го ро ди чи ном још јед но је од уче ња 
стра них пра во сла вљу ко је је, кроз укра јин ске књи ге, до шло у на шу бо
го слов ску и умет нич ку сре ди ну. Уве ре ње да је Ма ри ја у мај чи ној утро
би би ла раз ре ше на пр во бит ног гре ха ико но граф ски се пред ста вља ло 
Бо го ро ди цом ко ја сто ји на ме се че вом ср пу, јед ном но гом га зе ћи зми ју 
об мо та ну око зе мљи не ку гле. Око Бо го ро ди чи не гла ве је ве нац од зве зда, 
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а по не кад јој го луб Све тог ду ха сто ји на гру ди ма, као од раз по себ не Ма
ри ји не бли ско сти са тре ћим ли цем Све тог Трој ства, на гла ша ва ном у 
кон тра ре фор ма циј ском бо го сло вљу. У пр вој по ло ви ни XVI II ве ка срп ски 
сли ка ри усва ја ју ико но граф ски тип без гре шног за че ћа Бо го ро ди це, па 
га мо же мо ви де ти на ико ни Јо ва на Исај ло ви ћа ко ја се да нас чу ва у Га ле
ри ји Ма ти це срп ске, док су од при ме ра in si tu ис так ну ти они на ико но
ста су Гор ње цр ке у Срем ским Кар лов ци ма, но во сад ској Ус пен ској цр кви, 
Цр кви Све тог Ге ор ги ја у Јар ку. Бо дин Вук сан ука зу је на то да је нај а у то
ри та тив ни ји при мер ове те ме у срп ској сре ди ни би ла мо ну мен тал на фре
ска Без гре шног за че ћа у при пра ти ма на сти ра Кру ше до ла. Уво ђе ње уче ња 
о без гре шном за че ћу Бо го ро ди чи ном би ло је пра ће но оп штим по ве ћа њем 
обо жа ва ња Бо го ро ди це, па се та ко ја вља и пред ста ва ње ног кру ни са ња 
од стра не Све те Тро ји це, ко ја по твр ђу је Ма ри ји но „цар ско до сто јан ство”. 
Под ка то лич ким ути ца јем, она се на зи ва Кћер ком Оца, Мај ком Сло ва и 
Не ве стом Све тог ду ха, а у срп ској сре ди ни обра зу ју се сту дент ска брат
ства по све ће на без гре шном за че ћу Бо го ро ди це. Иа ко те про ме не ни су 
про ла зи ле без от по ра у пра во слав ној сре ди ни, су ве ре но су ис тра ја ва ле 
то ком чи та вог ба рок ног пе ри о да.

По ред ових нај круп ни јих од сту па ња од до та да шњих пра во слав них 
гле ди шта, у сту ди ји су опи са не и број не дру ге ико но граф ске ино ва ци је, 
уз дра го цен осврт на мен та ли тет оног вре ме на, ко ји је во лео те а трал ност, 
але го ре зу, емо тив ни на бој, за го нет ке и ти по ло шка ту ма че ња. Ва жно је 
на по ме ну ти, као што нам и ау тор скре ће па жњу, да про ме не ни су би ле 
све о бу хват не и ис кљу чи ве, већ је све вре ме уз ба ро ки за ци ју умет но сти 
по сто ја ла и тра ди ци о нал на умет нич ка про дук ци ја, ко ја се осла ња ла на 
ста ри ја уче ња и ли ков не обра сце. Услед то га Бо дин Вук сан за у зи ма став 
да пре пли та ње ис точ них и за пад них иде ја ни је би ло ло ша по ја ва, те да 
еклек ти ци зам ба ро ка пред ста вља бо гат ство оног до ба.

У при ка за ној књи зи ау тор се пр вен стве но тру дио да про ник не у 
по ре кло ли ков них пред ста ва, ис тра жу ју ћи бо го слов ску ли те ра ту ру и 
бо го слу жбе ну прак су ба рок не епо хе, ка ко на Ис то ку та ко и на За па ду. 
Он не по ку ша ва да по је ди не при ме ре са те ре на де таљ но опи ше, јер ње
го ва ам би ци ја ни је би ла ка та ло шко раз вр ста ва ње, већ ико но ло шко ра
све тља ва ње. Иа ко су по бро ја ни нај ре пре зен та тив ни ји при ме ри ба рок них 
ико на, по не кад и фре са ка, са те ри то ри ја Сре ма, Ба на та и Бач ке, од ове 
сту ди је не тре ба оче ки ва ти по дроб ни је ин фор ма ци је о сва ком од ис так
ну тих умет нич ких ра до ва. У те свр хе је нео п ход но кон сул то ва ти и мо
но граф ске пу бли ка ци је, ко је ће, ме ђу тим, уз Ба рок не те ме срп ских ико
но ста са XVI II ве ка по ста ти знат но ра зу мљи ви је и обо га ће не до са да 
нај ду бљим уви дом у срп ску ба рок ну по бо жност.

Ве сна ГА ЈИЋ




