
Иван Сте во вић, Ви зан тиј ска цр ква, обра зо ва ње ар хи тек тон ске  
сли ке све то сти. Пре и спи ти ва ња, про бле ма ти ка и пер спек ти ве  

про у ча ва ња ви зан тиј ске са крал не ар хи тек ту ре, Ево лу та, Бе о град 2018.

Мо но граф ска сту ди ја про фе со ра Ива на Сте во-
ви ћа Ви зан тиј ска цр ква, обра зо ва ње ар хи тек тон ске 
сли ке све то сти. Пре и спи ти ва ња, про бле ма ти ка и 
пер спек ти ве про у ча ва ња ви зан тиј ске са крал не ар хи-
тек ту ре, су бли ма ци ја је ау то ро вог ви ше де це ниј ског 
ин тер ди сци пли нар ног ис тра жи ва ња про сто ра ви-
зан тиј ске цр кве као ема на ци је све то сти у хи ља ду го-
ди шњем ди ја хро ниј ском ра спо ну. Овај зна ме ни ти 
по ду хват под ра зу ме ва сло жен ме то до ло шки апа рат 
ко ји ће омо гу ћи ти не са мо оправ да ње на уч них хи-
по те за ау то ра већ пре све га пре и спи ти ва ње и кри-
тич ки осврт на по зи ти ви стич ко-де тер ми ни стич ке 
ме то до ло ги је ко је ће тра си ра ти умно го ме раз у ме ва-
ње ар хи тек тон ске ре то ри ке у чи та вом XX сто ле ћу. 
С дру ге стра не, ау тор се су срео и са са вре ме ним ту-
ма че њи ма пер фор ма тив не уло ге хра ма, од но сно фе-
но ме но ло шког од но са из ме ђу ли тур гиј ског про сто ра 
и вер ни ка. Ка ко би се упу стио у овај про фил на уч них 
ре флек си ја, ау тор спрет но ком би ну је не са мо исто-
риј ско умет нич ке ме то до ло ги је, у пр вом ре ду ико но-

ло ги ју и сту ди је ви зу ел не кул ту ре, већ и ре флек си ју на ви зан тиј ску им пе ри јал ну иде о ло ги ју 
и ње ну ко ре ла ци ју са дог мат ско-док три нар ним про гра мом цр кве. Осим то га, тре ба ис та ћи 
и при ме ну кла сич них ме то да бо го слов ских на у ка: ста ро за вет не и но во за вет не би блиј ске егзе-
ге зе, ли тур ги ке, дог мат ског бо го сло вља и па тро ло ги је. Ко нач но, пред чи та о цем се на ла зе и 
струч ни опи си мор фо ло шко-струк тур них ка рак те ри сти ка хра мо ва, чи ја је свр ха ту ма че ње 
сим бо лич ке то по гра фи је са крал ног про сто ра али и ту ма че ње фа са да као ви зу ел ног тек ста 
ар хи тек тон ске сли ке све то сти.

Пр во по гла вље „О ди сци пли ни про у ча ва ња ви зан тиј ске цр кве не ар хи тек ту ре”, пре-
испи ту је сми сао Кун-По пе ро ве син таг ме „нор мал не на у ке”, ко ја умно го ме од ре ђу је по јам па-
ра диг ме исто ри је умет но сти. На и ме, усво је на из ар се на ла при род них на у ка, на у ка исто ри је 
умет но сти се раз ви ја ла по прин ци пу ма пи ра ња и ше ма ти зо ва ња сво јих уста ље них и ове шта-
лих вред но сних ко до ва. Ра ди се о гру бом кон тек сту а ли зо ва њу умет нич ких ар те фа ка та кроз 
уна пред за да ту и не про мен љи ву при зму пој ма исто ри је умет но сти ко ји сва ку по ја ву са гле да ва 
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у пер спек ти ви сти ла, шко ле, фор ма ци је, до во ди га у гру бу исто риј ску де тер ми на ци ју и ко нач-
но по ре ди ис ку ства раз ли чи тих ди ја хро них умет нич ких по ја ва по њи хо вој ква ли та тив ној 
вред но сти. Ова кав при ступ, ко ји не до пу шта не пра вил но сти и по сто ја ње ви ше па ра лел них 
па ра диг ми, још ма ње је спре ман да се ухва ти у ко штац са исто риј ско-лин гви стич ким, хер-
ме не у тич ким и ан тро по ло шким ди вер зи те ти ма, ко ји на по јам исто ри је умет но сти гле да ју 
раз ли чи то, сход но ха би ту су и све то на зо ру раз ли чи тих кул тур них ми љеа, ко ји учи та ва ју 
раз ли чи те кон цеп ту ал не, нор ма тив не и упо треб не ка те го ри је. Пре ко мер на ег закт ност ар хео-
ло шких ис тра жи ва ња и осла ња ње на огра ни че не до ме те фор мал них ка рак те ри сти ка са крал-
не гра ђе ви не, не спо соб ни су да про дру у су штин ске сло је ве се ми о ло шког во ка бу ла ра Ро ме ја. 
Ау тор су штин ску про ме ну па ра диг ме ви ди у ар хе о ло ги ји зна ња ко ја ће упот пу ни ти не до ре-
че ност чи стог ем пи риј ског до ка за и епи сте мо ло шког ва ку у ма. С пу ним пра вом, Сте во вић за-
кљу чу је: „У сво јој те о ло шко-се ми о тич кој мул ти ва лент но сти ар хи тек ту ра ви зан тиј ске цр кве 
исто вре ме но је са др жа ва ла сли ку, ема ни ра ла ње ну све тост, ста па ла се с том сли ком и тиме 
пре ра ста ла у све ту сли ку, у је дин ство ко је је сво је огле да ло на ла зи ло у кон тем пла тив ном 
до жи вља ју и ’уну тра шњем по гле ду’ по сма тра ча” (стр. 38). Оправ дан је и за кљу чак да ви зан-
тиј ска ар хи тек ту ра ни је тек мо ме нат не ка кве про гре сив не ево лу ци је сти ла, већ ре флек си ја 
на сло же не бо го слов ске те ме раз во ја дог ма та. Тре зве ност је ау то ра, ко ји ар гу мен то ва но де ста-
би ли зу је већ усво је ни, под све сни ме ха ни зам ти по ло ги је са крал них ме ста, ко ји је по ти по ло-
шкој срод но сти за ви сан од ге о граф ске усло вље но сти. Мор фо ло шки из ра зи ико нич но сти 
ви зан тиј ске ар хи тек ту ре не под ле жу за ко ни ма фор мал них срод но сти и ви зу ал но бли ских 
гра ђе ви на. Њи хо ву срод ност не сме мо тра жи ти у ге о граф ским де тер ми нан та ма или уну тар 
прет по ста вље не та бе ле исто риј ских кла си фи ка ци ја, ко је ар хи тек ту ру ви зан тиј ских про вин-
ци ја на при мер, ви де као оде ље ну од ње них глав них то ко ва, че сто аморф ну и мор фо ло шки 
ру ди мен тар ну. Ау тор очи глед но упу ћу је на не ко ли ко пој мо ва. Нај пре, струк тур не раз ли чи-
то сти са крал них је ди ни ца у Ца ри гра ду и на Бал ка ну на при мер, не упу ћу ју ну жно и ис кључи-
во на дру га чи је по и ма ње про сто ра, об ре да, чак ни ло кал них гра ди тељ ских спе ци фич но сти. 
Ми ме тич ност ов де ни је пу ко по дра жа ва ње об ли ка, већ по до би је ко је не под ле же за ко ни ма 
фор ме већ тран спо но ва њу мо де ла је згро ви те сим бо лич ке са др жи не. У пи та њу је ва ри ја бил-
ност или пак ин ва ри јант ност на ни воу сим бо лич ког а не фор мал ног. И дру го, ау тор узор но 
уви ђа огра ни че ност ја сно оме ђе них исто риј ско сти ли стич ких кла си фи ка ци ја уну тар ви зан-
тиј ске умет но сти. Та кав при ступ оста је нео се тљив за ко ре спон дент ност из ме ђу то ко ва сред ње 
ви зан тиј ске умет но сти и ре не сан се Па ле о ло га, на при мер. При том, ту ма че ње ви зан тиј ске 
ар хи тек ту ре се не пра ти као од раз ду хов но-исто риј ско-ан тро по ло шких па ра диг ми, већ ау тар-
кич но и са мо до вољ но, је ди но у окви ру сти ла и ли ков ног је зи ка, де кон тек сту а ли зо ва ног зна-
че ња а пре ма то ме и на ме не. Ме то до ло шки од го вор но ви јих ис тра жи ва ча, ка кав је Алек сеј 
Ли дов, про у ча ва ге не зу раз во ја све тих ме ста уну тар ви ше раз ли чи тих па ра диг ми: пре све га 
пер фор ма тив ној. Сте во вић схва та исто ри ју ар хи тек ту ре као део исто риј ско умет нич ког ис-
тра жи вач ког кор пу са, ко ји је нај ма ње исто риј ски, умет нич ки или архе о ло шки, те с пра вом 
усва ја Ли до вље ву син таг му про стор них ико на (стр. 51) ко је омо гу ћу ју фу зи ју про стор ног, 
ико нич ног, сен зи тив ног, у ди на мич ком бо го слу жбе ном по рет ку. Оту да и Сте во ви ће ва оправ-
да на упор ност да се ар хи тек то ни ка са крал ног раз у ме као чист ду хов ни до жи вљај вер ни ка 
и пер цеп ци је ње го вог ин тер и ор ног ока (стр. 52).

Дру го по гла вље „Ре ли гиј ско-идеј ни окви ри ар хи тек ту ре ви зан тиј ске цр кве”, нај пре об-
ја шња ва он то ло шки од нос цр кве и вер ни ка. Ау тор ти ме отва ра глав но про блем ско пи та ње 
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ове мо но гра фи је: ка ко ор га ни зо ва ти про стор ка дар да са жме све функ ци је Хри сто вог при-
су ства то ком ли тур гиј ске го ди не, по чев од Бла го ве сти до Вас кр се ња. Та ко сло жен кон цепт, 
ау тор оправ да но тра жи у Аре о па ги ти ци Све тог Ди о ни зи ја ко ја је у на ред ним сто ле ћи ма 
има ла не у пи тан ау то ри тет ка да је у пи та њу ми ста го шка функ ци ја хра ма. Њен зна чај ау тор 
пре по зна је у ар ти ку ла ци ји бо го слу жбе ног про сто ра, бо го слу жбе ног по рет ка, и уну тра шњег 
кре та ња ду ха сва ког чла на цр кве ко ји вр ху ни у Све тој тај ни При че шћа. Цр ква на тај на чин 
по ста је ор га ни зам ди рект но на стао као ема на ци ја бо жан ског, ко ји се у ду ху вер ни ка по и ма 
нај пре као сен зи тив ни а по том као ду хов ни са др жај (стр. 65). Ми ста го ги ја Све тог Мак сима 
Ис по вед ни ка де таљ но ела бо ри ра ди на ми ку ли тур гиј ског об ре да, про стор ну ор га ни за ци ју 
хра ма, као и од нос не ру ко тво ре не и ру ко тво ре не цр кве ко је функ ци о ни шу не раз двој но и у 
ме ђу соб ном ди на мич ком де ло ва њу. Тре ће, не за о би ла зно де ло ви зан тиј ског бо го сло вља, не-
оп ход но за раз у ме ва ње ар хи тек ту ре сли ке све то сти је сте Са гле да ва ње о цр кви и ми стич ко 
са гле да ње Све тог Гер ма на, па три јар ха ца ри град ског. Ово де ло ау тор при ље жно ана ли зи ра, 
ис ти чу ћи ди мен зи ју ми стич ког со зер ца ња као ан ти ци па ци ју веч но сти. Пе ри од ико но бо рач-
ке кри зе, ко ји је са пре ки дом од 787. до 814. тра јао од 726. до 842. го ди не, оста вио је сра змер но 
ма ло бо го слов ских трак та та по све ће них ар хи тек ту ри са крал ног. Па ра докс је уто ли ко ве ћи 
што је у овом пе ри о ду за па же на про дук ци ја ар хи тек тон ских ва ри је те та и про ме на у тра ди-
ци о нал ним ви зан тиј ским про стор ним кон цеп ци ја ма. По се бан мо ме нат фу зи је не бе ског и 
зе маљ ског збио се у про сто ру ца ри град ске Све те Со фи је. Оства ре ње ова ко ам би ци о зног по-
ду хва та по др жа ног иде о ло шким стре мље њи ма Ју сти ни ја на, ау тор је уме сно са жео у две ко-
ре ла тив не син таг ме: tran sla tio Hi e ro solymi  – tran sla tio im pe rii. На и ме, ова пло ће ње цр кве као 
не бе ског Је ру са ли ма, уз сав бо го слов ски по тен ци јал ви зан тиј ског ми стич ког бо го сло вља, 
по при мао је, бар ка да је у пи та њу Све та Со фи ја, им пе ри јал но-иде о ло шке ам би ци је. Кон ти-
ну и тет цар ства по чи вао је на цар ском кон ти ну и те ту уте ме ље ном од Да ви да ца ра, и пред ста-
вљао је афир ма ци ју им пе ри јал ног по рет ка, чи је су ам би ци је би ле про же те ко ли ко те о крат-
ским то ли ко и це за ро па пи стич ким обе леж ји ма (стр. 79). Сим бо лич но при су ство вла да ра у 
хра му ау тор ар гу мен ту је број ним при ме ри ма, не за не ма рив ши при том ком по зи ци о на, сим бо-
лич ка и ико но граф ска ре ше ња ових пред ста ва као ни њи хо ву се ми о тич ку по ру ку. Те о ло шка 
по ру ка ко ја је ова пло ће на у про стор све то сти, у ства ри је оно што Сте во вић на зи ва Orna -
men ta Ec cle si ae. Ау тор, са да пи о нир ски у на ци о нал ној ме ди е ви сти ци, не опе ри ше са мо ма те-
ри јал ним спек тром ар хи тек ту ре са крал не гра ђе ви не. За ње га је на гла сак на ар хи тек то нич-
но сти (стр. 92), а не на са мој ар хи тек ту ри. То зна чи да иде ал цр кве не гра ђе ви не као до ма 
све то сти при па да ши ро ком ди ја па зо ну култ них пред ме та: ре ли кви ја ра, са су да, ико на и сл. 
ко ји, ка ко ау тор је згро ви то на во ди, обра зу ју мен тал но-ви зу ел ну пре фи гу ра ци ју ми стич не 
ди мен зи је бо го слу жбе ног об ре да (стр. 91). Ар хи тек то нич ка ди мен зи ја осве ће них обје ка та, а не 
са ма ар хи тек ту ра, пред ста вља ме ди јум ко ји јем чи пар ти ци пи ра ње у тран сцен ден ци ји ес ха-
то на, ко ли ко и деј ство ек ста тич ког ис ку ства вер ни ка у мо ли тве ном про сто ру, про сто ру који 
и сам по ста је ис кљу чи во пер ци пи ран у пер фор ма тив ној фу зи ји сен зу ал ног, ико нич ког и ум-
ног. По ред ни за ква ли тет но тре ти ра них при ме ра ре ли кви ја ра, ов де ћу на ве сти са мо кра так 
при каз ана ли зе ико не Бла го ве сти из Све тог Кли мен та Охрид ског. Сма трам да је уну тар ове, и 
ина че ус пе ле и ме то до ло шки уте ме ље не мо но гра фи је, ана ли за ико не Бла го ве сти је дан од нај-
бо љих мул ти ди сци пли нар них при ка за од но са ар хи тек ту ре и пер спек ти ве у не са мо на цио-
нал ној ме ди е ви сти ци. Ау тор де мон стри ра сво је од лич но по зна ва ње тар ту-мо сков ске се мио-
ло шке шко ле Лот ма на и Ус пен ског, јед на ко као и но во и ре во лу ци о нар но ту ма че ње Би се ре 
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Пен че ве у об ла сти пер фор ма тив но-фе но ме но ло шке функ ци је ико не. Опо сре до ва ти чул ни 
про стор у ико нич ки, те ма је ин верз не пер спек ти ве ви зан тиј ског ико но пи са. Ико на ни је па-
сив но ме сто упу ће но по гле ду вер ни ка, већ оте ло вље ни при каз ес ха то ло шке ре ал но сти ко ји 
сра змер ним по ве ћа њем ли ко ва на ве ћој уда ље но сти, укљу чу је по глед вер ни ка у све о бу хват-
но ви зу ел но је згро... ко јим се по сти же „уки да ње” по сма тра че ве пер спек ти ве (стр. 97). Ау ра 
ико не, од но сно ема на ци ја све то сти ко ју она еми ту је, очи ту је се на чи тав ам би јент, да ле ко 
пре ма шу ју ћи фи зич ке ди мен зи је хра ма, при че му цео про стор би ва про жет ау ром све то сти.

Тре ће по гла вље, оби мом нај ве ће, на сло вље но је „Ви зу ел ни са др жај ар хи тек ту ре ви зан тиј-
ске цр кве”. По сти ко но кла стич ко до ба из не дри ло је у ар хи тек ту ри хра ма раз ви је ни ји ол тар ски 
про стор, раз ви је ни је не го пре ико но ста сне пре гра де, те ко нач но ку пол ни си стем у сре ди шту, 
ко ји је сим бо лич ки ре флек то вао од но се ми кро и ма кро ко смо са. При том, ау тор пре по зна је 
и усло жња ва ње це ло куп ног ор га ни зма цр кве не гра ђе ви не, оли че не у анек си ма па ра кли са, 
га ле ри ја, оп ход них бро до ва, ко ји упр кос сло же но сти ком по зи ци је, и сим бо лич ки и кон цеп-
ту ал но упу ћу ју на хо мо ген про стор, са на гла ше ном ви зу ел ном цен три пен тал но шћу (стр. 101). 
Су штин ски је зна чај но што ау тор уви ђа про ме ну ар хи тек тон ске па ра диг ме, као де ри ват пост-
ико но кла стич ког ис ти ца ња ми стич ког са др жа ја, у од но су на ра но ви зан тиј ски ка те драл ни 
фо кус са крал ног ме ста. Овим се ина у гу ри ше фо кус на ку по лу у упи са ном кр сту, са свим ње-
ним бо го слов ским им пли ка ци ја ма. Ква ли тет ни су ау то ро ви при ка зи сим бо ли ке при пра те 
и ње не ра зно род не функ ци је, од ре ђе не ста ту сом хра ма и до га ђа њи ма то ком ли тур гиј ске го-
ди не. Про стор на о са је ме сто уза јам ног мо ли тве ног деј ства све ште но слу жи те ља и вер ни ка. 
Тре ба ре ћи да је и ов де ау тор, ко ри сте ћи се ту ма че њи ма Св. Гер ма на Ца ри град ског, обра тио 
па жњу на аспек те бо го слу же ња ко ји се ов де од ви ја ју, а ко ји вр ху не у Све тој тај ни При че ћа. 
По себ на па жња по све ће на је ол та ру, пре све га сим бо ли ци и функ ци ји про ско ми ди је и ђа ко-
ни ко на, ко ји обра зу ју про стор ап си де и ко ји ће се мор фо ло шки раз ви ја ти ве ро ват но још од 
ико но кла стич ког до ба. Вред ни су и при ла зи ту ма че њи ма за пад не фа са де хра ма и ол тар ске 
пре гра де. Тре ба на ве сти и не ис цр пан ико но ло шки зна чај пој ма cho ra, tri ton ge nus-у – тре ћем 
ро ду, ко ји је уто чи ште тран сцен дент ног и све при сут ног и над вре мен ског уну тар про стор-
но-вре мен ских ко ре ла та. Ре ше ње ове апо ри је тре ба на ћи, пре ма ау то ро вом ми шље њу, у ико-
но миј ском про ми слу Бо жи јем, ко ји се ова пло ћа ва пре у зи ма ју ћи и људ ску при ро ду. Нео б у-
хват но у об у хват ном и тран сцен дент но у има нент ном са же ти су у кон цеп ту са др жа те ља 
не са др жи вог, ико но граф ски раз ра ђе ном у до ба сред ње Ви зан ти је, а по том ела бо ри ра ном у 
пе ри о ду ре не сан се Па ле о ло га. Про ја ву Бо жи јих енер ги ја у про сто ру хра ма ви ђе ног као cho ra, 
ау тор илу стру је ви ше слој ном ана ли зом на слов не стра не Хо ми ли ја Све тог Гри го ри ја из Ни се. 
Ема ни ра ње Бо жи јих енер ги ја пу тем све тло сти, ре чи то при ка за но у ек фра зи су Па вла Си-
лен ци ја ри ја из 563, те ма је ко ја је ау то ру пру жи ла де таљ ни ју ана ли зу про сто ра ка те драл не 
Цр кве Све те Со фи је у Ца ри гра ду, ко ји се са жи ма у про стор са гле да ва ња не бе ских сфе ра и 
не ру ко тво ре не веч не ски ни је. Сли ка све то сти са гле да ва се кроз све тлост ко ја је пру же на 
уну тра шњем оку по сма тра ча, кроз ико ну као по сред ни ка ко ји уво ди у сфе ру ду хов ног по-
зна ња, не у ми ме тич ком већ у апо фа тич ком ду ху (стр. 135). По себ ну па жњу Сте во вић по-
све ћу је и мра мор ним па не ли ма, ко ји об ла жу ни же зид не по вр ши не. Сим бо ли ка њи хо ве тек-
сту ре мо же се чи та ти као отво ре на књи га бо жан ских по ру ка (стр. 140). Ме ђу тим, ка ко нас 
ау тор уве ра ва, сми сао мра мо ра је са др жан у ње го вој аи ко нич но сти, јер са мим ме та фо рич-
ким стра ту ми ма пре но си иде ју ова пло ће ња Бо га Ло го са, на тај на чин што је ре ла ци о ни зму 
бо жан ске и чо ве чан ске при ро де од го ва ра ла ре ла ци ја мра мор не хро ми је и ве шта стве ное 
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под ло ге на ко јој се на ла зио. У пот по гла вљу о спо ља шњо сти хра ма, ау тор је уло жио по се бан 
труд у ода бир при ме ра. Ана ли зу за по чи ње де таљ ним опи си ма тех ни ка гра ђе ња, кон струк-
тив ног скло па и, ге не рал но, струк тур не фор ма ци је фа сад них по вр ши на. Сте во ви ћев циљ 
не са мо да се не ис цр пљу је со фи сти ци ра ном де скрип ци јом већ му је по слу жио као ин стру-
мент у од го не та њу пер цеп ци је по ме ја, ко ји у фор мал ним струк ту ра ма пре по зна је ико нич-
ки вер ба ли зо ва ну те о ло шку по ру ку. Фа са да Цр кве Бо го ро ди це Ка зан џиј ске ре то рич ки и 
упа дљи во су ге ри ше на уну тра шњу кон цеп ци ју хра ма, ка ко у то по граф ској сим бо ли ци та ко и у 
ди на ми ци еле ва ци је. Ау тор на уч но оправ да но уви ђа да је у Со лу ну тре ће де це ни је XI ве ка, ве-
ро ват но под ути ца јем да нас уни ште них пре сто нич ких мо де ла, до шло до тран сфор ма ци је гео-
ме триј ског тре ти ра ња фа сад них по вр ши на, ов де схва ће них као отво ре ног те о ло шког тек ста. 
На и ме, сте пе но ва ње фа сад них по вр ши на као и спе ци фич но сти раз ли ко ва ња фа сад не ор на-
мен ти ке на фа са да ма при пра те и на о са за пра во пред ста вља ју про ме ну фо ку са ка сте ре о ме-
триј ском – тро ди мен зи о нал ном, кон цеп ту, ко ји за ме њу је пла ни ме триј ску ар хи тек то ни ку 
фа са да. Да ле ко се жан ути цај на ви зан тиј ску ар хи тек ту ру, по чев од ди на сти је Иса ври ја на ца 
(ге не а о ло шки по те кле из цен трал не Ана до ли је), ока рак те ри са ће на ра ста ју ћи ути цај ислам-
ске ли ков не ап страк ци је. Из бе га ва ње ан тро по мор фи зма омо гу ћи ће, пре ма Сте во ви ће вом 
ми шље њу, на чин за при ка зи ва ње не из ре ци вог (стр. 157.) Тре ба по хва ли ти ау то ро ву осе тљи-
вост да про цес исла ми за ци је не са гле да ва као је дин стве ни мо ме нат од ре ђен пунк ту ал ним 
ка рак те ром иза бра ног исто риј ског до га ђа ја. Ов де исла ми за ци ја би ва схва ће на као екс тен-
зи ван тем по рал ни про цес ко ји се ди на мич ки ре флек то вао у ар хи тек тон ској сли ци, и чи ји 
раз вој ли ков не ап страк ци је ни је био по сре до ван исто ри јом већ ар хе тип ским ко до ви ма зна-
че ња. У Бе о ти ји, Цр ква Пре све те Бо го ро ди це – ка то ли кон ма на сти ра Све тог и пре по доб ног 
Лу ке, де ко ри са на ве ро ват но то ком дру ге де це ни је XI ве ка, ап сор бо ва ла је из ним но бо гат сим-
бо лич ки по тен ци јал са раз ви је ним си сте мом тра ка-сим бо ла бо жан ске све тло сти и куф ског 
пи сма – са да ау то ном не ико но граф ске са др жи не (стр. 160). Као по твр ду се ми о ло шке ин скрип-
ци је ку фи ке у ико но ло шко је згро су сре та Ста рог и Но вог за ве та, опо сре до ва ног ова пло ће-
ним Ло го сом, ау тор пе дант но ту ма чи пред ста ву Сре те ње из Даф ни ја. Са пу ним ува жа ва њем 
те ме, раз ма тра сло је ве се ми о ло шких ко до ва фа са де Бо го ро ди це Кри не на Хи о су, уз при ме рен 
за кљу чак да је ико нич ка ар ти ку ла ци ја екс те ри је ра за пра во лек сич ко-се ман тич ка фор му ла 
ко ја по сма тра чу омо гу ћу је чи та ње дог мат ско-док три нар них ко дек са цр кве. На са мом кра ју 
тре ће га дела рас пра ве, ау тор ду жну па жњу по све ћу је ца ри град ској Хо ри. Сце не мо за и ка у 
Хо ри да ле ко су, уве ра ва нас Сте во вић сво јом ана ли зом, од па сив ног ико но граф ског са држа ја. 
Њи хо ва по сред нич ка уло га да уну тра шњем оку вер ни ка пру же ми ста го шки при ступ транс-
цен ден ци ји, ујед но је из гра ђе на на ди ја хро ном еу кли дов ском ге о ме триј ско-оп тич ком зале-
ђу ан ти ке, у си сте му екс тра ми си је све тло сног зра ка, ко ји по сре до ван оком, „оча ра ва ср це” 
(стр. 167).

По след ње, че твр то по гла вље, на сло вље но је „По у ке ви зан тиј ског ар хи тек тон ског обра-
зо ва ња сли ке све то сти или ка про ме ни па ра диг ме”. Ка ко оте ло тво ри ти све тост? Ау тор се 
до ти че пер фор ма тив не уло ге бо го слу жбе них рад њи, по себ но син таг мом про стор на ико на, 
ко ја пре ме шта ум ну сфе ру по сма тра ча у сфе ру но ет ског. Зре ње ес ха то ло шког ели зи ју ма 
оства ру је се сна гом ко хе зив но-ор ган ског де ло ва ња и фу зи је свих еле ме на та са крал ног је-
згра хра ма: ико нич ке ди мен зи је про сто ра, ико нич ке ди мен зи је ви зу ел них пред ста ва, ико-
нич ке ди мен зи је екс те ри је ра, али и амал га ма ико нич ки опри сут ње них ефе ка та ема ни ра ју ће 
све тло сти, зву ка, ми ри са. Ан тич ка ποικιλία омо гу ћа ва то та ли тет ки не сте тич ких ефе ка та који 
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омо гу ћу ју да вер ник у фу зи ји раз у ђе них де ло ва ња а у скло пу ар хи тек тон ске сли ке све то сти 
за и ста по и ма ар хи тек тон ско као ин стру мент а не као циљ ми ста го шке функ ци је хра ма.

Сте во ви ће ва мо но гра фи ја је дин стве на је у до ма ћој ме ди е ви сти ци и ве о ма рет ка у ин-
тер на ци о нал ним кру го ви ма. То се од но си на ни во хер ме не у тич ке ре флек сив но сти ка ко у 
ме то до ло шком при сту пу та ко у ана ли ти ци, јед на ко и у за кључ ку. Смео ис ко рак ау то ра ове 
мо но гра фи је је сте и де ми сти фи ка ци ја ау тар кич ног по зи ти ви зма, и ру ше ње иде о ло шких сте-
ре о ти па ко ји су при ти ска ли исто ри ју умет но сти и за др жа ва ли је у сте га ма сле по ће и дез о-
ри јен ти са но сти. Ова мо но гра фи ја сва ка ко за слу жу је по себ ну афир ма ци ју и по хва лу.

Мак си ми ли јан Г. До ро сло вач ки
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
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