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има ти не ку ау тен тич ност” („Бор хес је од у ста јао”), а Та дић је пи са њем 
да вао це лог се бе, да би се бе и на шао. Ево, на вр ши ло се и де сет го ди на 
од смр ти пе сни ка Но ви це Та ди ћа, а да се са да од јед ном вра ти ме ђу нас, 
опет би мо гао да на ста ви та мо где је стао, јер „ноћ још увек тра је” („Ју
тар ња пе сма”).
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Чи ње ни ца да срп ско исто риј ско, ду хов но, књи жев но, ли ков но и 
ар хи тек тон ско на сле ђе има нент ну уко ре ње ност на ла зи у ви зан тиј ском 
све ту, те да кон такт са Ви зан ти јом као ду хов ном/кул тур ном кон стан том, 
чу ва ром древ ног је лин ског ду ха и но си о цем хри шћан ства, фи гу ри ра 
као за лог кон ти ну и те та и по ка за тељ кон сти ту тив ног ме ста срп ске кул
ту ре у окви ру европ ског/ме ди те ран ског кул тур ног и ду хов ног аре а ла, 
на шла је при род ни од јек у ре цент ној књи зи Ха ра лам бо са Ста та ки са о 
Цр кви Пре му дро сти Бо жи је, ин ди ка тив но по све ће ној упра во и срп ском 
на ро ду. Ово де ло грч ког не фро ло га рет ке по ли ва лент не обра зо ва но сти 
опа жа се као дра го це на ства ра лач ка по ја ва чи ји зна чај оја ча ва спо зна ја 
о ра ри тет ном по сто ја њу де ла мо но граф ске при ро де у срп ској кул ту ри 
ко ја са гле да ва ју је дин стве ност ца ри град ског хра ма. У тре нут ку ка да 
бе ле жи ру ко пис, на кон тре ће по се те Све тој Со фи ји но вем бра 1995. го
ди не, ау тор на сто ји да от кри је раз ло ге због ко јих Храм не пре кид но 
при вла чи па жњу по се ти ла ца раз ли чи тих ве ро и спо ве сти: оча ра ва ју ли 
мо за и ци, ори ги нал ност оно вре ме них ар хи тек тон ских ре ше ња, де ко ра
тив ност, гран ди о зност или спе ци фич но кон сти ту и са ње све тло сти? Прем
да све стан да у хи пе ри лу ми ни ра ним и ме га ло ман ским окол но сти ма 
са вре ме ног све та осве тље ње или ве ле леп ност са ми по се би ма ло ко га 
мо гу да за ди ве, Ста та ки со ва књи га хи по ста за је по тра ге за од го во ри ма 
на на ве де не прет по став ке упит не ин то на ци је, по тра ге за ин те лек ту ал
ном спо зна јом, ду хов ном/осе ћај ном про жи вље но шћу про сто ра Хра ма, 
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те од го нет ком кључ ног крип то гра ма – у че му је са др жа на тај на све тло
сти Цр кве Пре му дро сти Бо жи је?

На ла зе ћи се на ме сту „осве шта ном ста ром сла вом и на до но сним 
ле ген да ма ко је су хра ни ле вас це ли род је лин ски то ком че ти ри сто ти не 
го ди на ро бо ва ња под ото ман ским јар мом”, ау тор сту пив ши из по лу о све
тље но сти уну тра шње и спо ља шње при пра те у Цен трал ни брод Хра ма 
све до чи о ста њу спо кој не, чу де сне за ди вље но сти по сто ја њем не за ми
сли во бли ста ве, буј не, по зла ће не, ми стич ке све тло сти ко ја под ку по лом 
леб ди „као ра до сна зо ра, не да ле ка и без гра нич на, не го људ ска и при сна, 
чо веч на”. Пи шче во цен трал но на сто ја ње да од го нет не из во ре, пу те ве 
про сти ра ња и сте пен ин тен зи те та осве тље ња у Цр кви Пре му дро сти 
Бо жи је ре зул то ва ло је за па жа њем да се у про сто ру об и сти њу ју ви ше
стру ка све тло сна укр шта ња: све тлост ко ја ула зи кроз че тр де сет про зо ра 
ку по ле, си ла зе ћи на до ле осла бље на, на јед ном се осна жу је све тло шћу ко ја 
ула зи кроз два де сет и че ти ри про зо ра се вер них и ју жних по лу кру жних 
зи до ва, да би се за тим на истом ни воу са ма сом све тло сти фор ми ра ном 
из ме ђу по лу кру жних зи до ва по ја вио зна тан све тло сни сноп са им по зант
ног за пад ног по лу кру жног про зо ра ко ји се на ла зи тач но из над цен трал не 
га ле ри је, а на су прот по лу сво да Ол тар ске ап си де из ко је све тлост про
би ја кроз пет ма лих про зо ра. Упра во у овој хо ри зон тал ној бли ста во сти, 
ко ја се од ол тар ске ап си де про сти ре це лом ду жи ном Хра ма ства ра ју ћи 
ду гач ку осу кр ста чи је боч не кра ке са чи ња ва хо ри зон тал на све тлост што 
ула зи кроз про зо ре се вер ног и ју жног по лу кру жног зи да, ау тор пре по
зна је тај ну све тло сти Све те Со фи је. Зрач но пре пли та ње у ви ду кр ста 
оства ру је се и из ме ђу хо ри зон тал ног све тло сног сно па од де вет про зо ра 
за пад не га ле ри је из над спо ља шње при пра те и хо ри зон тал ног сно па све
тло сти ко ји до ла зи на истом ни воу, сле де ћи ду жи ном осо ви ну Хра ма, 
од три ве ли ка про зо ра гор њег ре да ол тар ске ап си де у ни воу га ле ри ја. 
Во до рав но, зе маљ ско све тло сно збра ја ње са из во ром у по лу кру жним про
зо ри ма на ју жној Га ле ри ји, про шав ши из ме ђу сту бо ва га ле ри је, удру жује 
се у сре ди ни Хра ма са све тло шћу су прот них про зо ра се вер не га ле ри је, 
да би по том ова хо ри зон тал на све тлост би ла осна же на но вом зрач ном 
хо ри зон та лом на по те зу за па д–и сток, од про зо ра за пад не, цен трал не га
ле ри је ка три про зо ра на гор њем ре ду ап си де ол та ра. Са гле да ва ње ова квих 
све тло сних пре пли та ја ау тор фи на ли зу је уви дом да ни су раз не гра ди
тељ ске по је ди но сти до при не ле ства ра њу ми стич не оба сја но сти Хра ма, 
не го да је све тлост та ко ја је Храм ство ри ла, бли ста вим не ма те ри јал ним 
дра пе ри ја ма и де фи ни са ла по зи ци је и раз ме ре ма те ри јал них, струк ту
рал них чи ни ла ца, за сни ва ју ћи ре вер зи би лан од нос: „све тлост де ма те
ри ја ли зу је оп сег гра ђе ви не, а гра ђе ви на оме ђу је, то јест да је об лик не ма
те ри јал ној све тло сти.” Ор га ни за ци ја све тло сти, ко ја „пре су штаствље на 
од ма те ри је би ва об ујм ље на од ма те ри је ко ја се њо ме пре су шта стви ла”, 
осли ка ва оту да ико ну Бо го чо ве ка Хри сто са у про сто ру. 
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Смер на ле по та Све те Со фи је, ко ју Ста та кис до ча ра ва то пли ном и 
бла го шћу на дах ну тим ис ка зи ма – Храм је за ње га ма ле ни брег „са бла
гим обли на ма и уз ви ше њи ма, је дан ве ли ки за гр љај ко ји се ћу тљи вом 
сна гом и на бо јем пру жа и да је све тлост да је об уј ми” – под ста кла је 
ау то ра да за бе ле жи пе снич ки су ге стив не, има ги на тив не сли ке. По сма
тра ју ћи спо ља шњост Хра ма пи сац се ман тич ки кон тра сти ра ха р мо нич ну, 
крот ку, за о бље ну скри ве ност ве ли чан стве них раз ме ра ку по ле и не бо пара
ју ће, над ме но при су ство че ти ри ми на ре та на угло ви ма Цр кве, за кљу чу
ју ћи да они „не чи не да Храм из гле да ру жни је, не го на про тив, на гла ша
ва ју смер ност ње го вог спо ља шњег об ли ка.” У уну тра шњо сти гра ђе ви не 
окру жен му ха ме дан ци ма ко ји „иш че ку ју да Храм по но во ʼпро ра диʼ као 
џа ми ја”, хри шћа ни ма ко ји че зну да у Све тој Со фи ји чу ју пра во слав но 
бо го слу же ње, али и буч ним во ди чи ма што пре до ча ва ју исто ри ју Хра ма 
не за ин те ре со ва ним ту ри сти ма, Ста та кис за гле дан у сво је ду хов но би ће 
ви ди Све ту Со фи ју опет ис пу ње ну злат ним и сре бр ним кан ди ли ма, зла
тот ка ном оде ждом све ште ни ка и вер ни ци ма на ев ха ри стиј ском са бра њу. 
Пи сац ево ци ра и по след њу ли тур ги ју ка да су 1453. го ди не цар и ње го ви 
са бор ци оста ви ли на крат ко од бра ну зи ди на, ка ко би се, пре не го што 
на сту пи тур ска бе сти јал ност и све ште на ми ста го ги ја у Хра му за не ми, 
по след њи пут при че сти ли. По кло нич ки оби ла зак Хра ма пи сац опле ме
њу је чу де сним до га ђа ји ма што те ма ти зу ју пред ска за ња про па сти „гра да 
на оба ли вре ме на” (М. Па вић), али и пре да ња о на стан ку Цр кве, на во дећи 
при чу о по мо ћи ан ђе ла то ком град ње, као и тра киј ску ле ген ду, пре ма 
ко јој су на фо ру, ка да је ис па ла ца ру из ру ке, узе ле пче ле и чу ва ле је у 
ко шни ци, оба ви ја ју ћи во ском у об ли ку Све те Со фи је, те је овај мо дел 
при ли ком град ње Хра ма про то мај стор сле дио. 

Ста та кис ми ну ци о зно опи су је са чу ва не мо за ич ке пред ста ве Хра ма 
(по пут Де и си са и Бо го ро ди це Ши ра од не бе са) и ње го ве ар хи тек тон ске 
елемен те (кру жну осно ву ку по ле Хра ма и ње ну ор на мен ти ку, ап си ду 
ол та ра, га ле ри је, бро до ве, под об ло жен пра во у га ним бе лоси вим мра мор
ним пло ча ма, ква драт ну осно ву Хра ма, че ти ри сту ба од там но зе ле ног 
гра ни та за ко је се ве ру је да су до не ти из Ар те ми ди ног хра ма у Ефе су, 
хо ри зон тал ну ди фе рен ци ја ци ју по стиг ну ту вен ци ма и че ти ри цен трал
на дво стру ка пе со са). Као зна чај ну чи ње ни цу на во ди и да гра ди те љи 
Анте ми је и Иси дор, по зна ва о ци ста ре кла сич не на у ке, ма те ма ти ке, ста
ти ке, хар мо ни је и есте ти ке, ни су зи да ли Храм др же ћи се де ци ди ра но 
по сту ла та са вр ше но уса гла ше них струк ту рал них еле ме на та не го су, 
во ђе ни иде ја ма сло бо де и им про ви за ци је, до пу шта ли од сту па ња по пут 
не рав ни на кла сич них сту бо ва и њи хо ве раз ли чи те ви си не и де бљи не. 
Ти ме се, уме сто де мон стри ра ња ан тро по цен трич не уме шно сти и ап со
лут не пре ци зно сти, отва ра про стор за ин тер пре та ци ју за сно ва ну на 
до жи вља ју су сре та чо ве ка и Твор ца у Хра му, за не пре ста ни ди ја лог 
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вер ни ка са Бо гом, „за јед но дру га чи је зна ње, с ону стра ну чу ла и при
род ног све та”.

Сти хо ви ста ре ви зан тиј ске за го нет ке ка жу: „Го ми ле на ро да, што у 
ме ни жи ве, / У бит ка ма шти тим, од про па сти чу вам, / Уте ме љен чвр сто 
на зе мљи ци цр ној. / Ал’ ако ме ли шиш са мо јед ног сло ва, / На сред не ба 
бли ста мо је сјај но ли це / И у но ћи мрач ној раз ве ја ва та му, / Као дра гуљ 
кра сећ про стран ство не бе ско”. За сно ва на на се ман тич кој игри ре чи ка
строн (утвр ђе ње), ко ја гу бље њем пр вог сло ва пре ра ста у реч астрон 
(зве зда, са зве жђе), за го нет ка све до чи по врат ну спре гу из ме ђу ма те ри је 
(бе де ма) и не ма те ри јал ног (не бе ског), што упе ча тљи во ре зо ни ра са обо
стра ним пре су шти ње њем све тло сти и ма те ри је об и сти ње ним у ца ри
град ској ла ђи Хри сто вој. Као што вла ди ка ло сан ђе ле ски и за пад но а ме
рич ки Мак сим у епи ло гу упу ћу је на ре чи Св. Ни ко ла ја Жич ког о Све тој 
Со фи ји као „нај вер ни јем и нај ве ли чан стве ни јем из ла га њу хри шћан ске 
док три не и хри шћан ског слу же ња”, као што у увод ни ку епи скоп за хум
скохер це го вач ки и при мор ски Ата на си је под се ћа на ре чи ар хи тек те 
Пре дра га Ри сти ћа ко ји сма тра да нај бо љи хра мо ви у Ср би ји пред ста вља
ју по хва лу хра му ца ри град ском, та ко и Ста та кис, под стак нут је дин стве
ном све тло шћу Цр кве, овом књи гом, хи брид ном по оп се гу ак ти ви ра них 
про се деа (те о ло шки, ар хи тек тур ни, исто риј ски, ли ков ни, ли те рар ни) и 
до пу ње ном фо то граф ским оби ла ском цр кве и по гла вљи ма што те ма ти
зу ју исто риј ско тра ја ње Све те Со фи је, оства ру је лич ну и уни вер зал ну 
апо те о зу „ока уни вер зу ма”, ка ко Храм име ну је Св. Фо ти је Ве ли ки. Прем
да је то ком ле та 2020. го ди не тур ски пред сед ник од лу чио да уки не Ата
тур ков раз бо рит де крет ко јим је Све та Со фи ја до би ла ста тус му зе ја, те 
да на те ме љу та кве ис кљу чи во сти и не пра вед но сти, осна жен по ли тич ким 
раз ло зи ма и ин до лент но шћу спрам број них про те ста, Хра му до де ли уло
гу џа ми је, ова све ти ња за пра во слав не хри шћа не је по сто ја ла и на ста вља 
да по сто ји као све док и ис точ ник ау тен тич не ду хов но сти, као ве ром и 
че жњом про же та сли ка опет ус по ста вље ног ра до сто твор ног пра во слав
ног бо го слу же ња, ка ко Ста та кис у сво јој уну тра шњој ре ал но сти то ком 
по се те Хра му осе ћа, као, нај зад, окре пљу ју ћа на да – а „шта је на да, него 
сне ва ње о це ли ни” (Иван В. Ла лић, „Плач ле то пи сца”).
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