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НА ВУ ХО ДО НО СО РОВ САН У ИС ТОЧ НО ХРИ ШЋАН СКИМ  
ИЛУ СТРО ВА НИМ ПСАЛ ТИ РИ МА КАО АМ БЛЕМ  

БО ЖИ ЈЕГ ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТА НА СИ О НУ**

Го ра је Ва сан ска го ра Бо жи ја; го ра је Ва сан ска го ра ху мо ви та. 
За што гле да те за ви дљи во, го ре ху мо ви те? 

Ево го ра, на ко јој оми ље Бо гу жи вје ти, и на ко јој ће Го спод жи вје ти до ви је ка.
[Пс 67 (68): 15–16]

СА ЖЕ ТАК: Ли ков на ин тер пре та ци ја сти хо ва Пс 67 (68): 15–16 у свим са чу ва ним 
ис точ но хри шћан ским илу стро ва ним псал ти ри ма об у хва та раз ли чи те ико но граф ске 
ва ри јан те На ву хо до но со ро вог сна, до га ђа ја опи са ног у ста ро за вет ној Књи зи про ро ка 
Да ни ла (Дан 2). Сти хо ви псал ма ко ји го во ре о го ри „на ко јој оми ље Бо гу жи вје ти” и 
на ко јој ће „Го спод жи вје ти до ви је ка” из јед на че ни су са сли ком ка ме на ко ји ће се од 
го ре од ва ли ти без ру ку, са тр ти ста туу из На ву хо до но со ро вог сна и по ста ти пла ни на 
ко ја ће ис пу ни ти сву зе мљу. У та квој се ман тич кој спре зи Пс 67 (68) и при ча о На ву хо до-
но со ро вом сну фо ку си ра ју се на ме ста Го спод њег пре би ва ли шта на зе мљи (Си нај, Си он), 
ко ри сте ћи бо га ти ре пер то ар би блиј ских, дог мат ско-ли тур гиј ских и ико но граф ских те-
ма, по пут сим бо лич них сли ка те о фа ни ја и хи је ро фа ни ја, пре фи гу ра ци ја Бо го мај ке, 
Хри ста и Хри сто вог Ова пло ће ња, те ес ха то ло шких иде ја Но вог Си о на / Је ру са ли ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пс 67 (68), На ву хо до но со ров сан, Бо го ро ди ца Го ра, Хри стос Ка-
мен, Ин кар на ци ја. 

Пса лам 67 (68), при пи сан ца ру Да ви ду, на чел но при па да жан ров ској ка те го ри ји 
хим ни, то јест по хвал них пе са ма те о цен трич ног са др жа ја, ко је сла ве и ве ли ча ју ом ни-
по тент ност, до бро ту и де ла Го спо да. До ми нант но жан ров ско од ре ђе ње Пс 67 (68) као 
хим не упот пу ње но је и еле мен ти ма мо ли тве них пса ла ма и пса ла ма за хвал но сти, као 
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и ес ха то ло шким са др жа јем, док су га по је ди ни ис тра жи ва чи де фи ни са ли и као про-
це си о нал ну пе сму или ли тур ги ју (Gun kel 1969: 10–13, 30–33; 1998: 22–65; Vin cent 
2001: 242–243; МЛА ДЕ НО ВИЋ 2012: 33–35). На чи ње но је ви ше по ку ша ја да се иден ти-
фи ку је те ма Пс 67 (68) – пса лам је по ве зи ван са кон крет ним до га ђа ји ма у исто ри ји 
Изра и ља (вој не по бе де Да ви да и Со ло мо на, хе бреј ске но во го ди шње це ре мо ни је, исто-
ри ја Ков че га За ве та) или је иден ти фи ко ван као ода ко ја уоп ште но про сла вља по бе-
де Је хо ве у ду гој изра иљ ској исто ри ји (Vin cent 2001: 77–137, 201–223; Knohl 2012: 
1–21). Ме ђу тим, сти хо ви Пс 67 (68) још увек иза зи ва ју раз ли чи те по ле ми ке ме ђу ис-
тра жи ва чи ма у пи та њу њи хо ве се ман тич ке, сим бо лич ке и ег зе гет ске вред но сти, као 
и уло ге псал ма у кул ту (Sitz im Le ben) и ње го вог ин те р тек сту ал ног од но са са дру гим 
ка нон ским и апо криф ним тек сто ви ма.

По ла зи ште ста ри је ли те ра ту ре да је Пс 67 (68) ко лек ци ја увод них де ло ва раз ли-
чи тих хим ни, што је и усло ви ло ње го ву ениг ма тич ност (Al bright 1950–1951: 1–39; 
Iwry 1952: 161–165), пот пу но је од ба че но. При вид на не у јед на че ност Пс 67 (68) за пра-
во се за сни ва на оби љу алу зи ја из раз ли чи тих би блиј ских и ван би блиј ских из во ра, 
удру же них у јед ну по ет ску це ли ну (Vin cent 2001: 138–191). Већ увод ни стих Пс 67 
(68): 1, ци тат Мој си је ве из ре ке пред Ков че гом За ве та – „И кад по ла жа ше ков чег, го-
во ра ше Мој си је: уста ни Го спо де, и не ка се ра за спу не при ја те љи тво ји, и не ка бје же 
ис пред те бе ко ји мр зе на те” (Бр 10: 35), да је се ман тич ки и зна чењ ски оквир це лој 
пе сми, ево ка ци јом култ ног пред ме та par ex cel len ce и сим бо ла Го спод њег при су ства 
(Low den, Cu tler et al. 1991: 174; БИТ НЕР, ПЕ ТРОВ 2019: 184–192) и ње го вог ду гог пу та 
до Да ви до вог гра да Је ру са ли ма (2 Сам 6). Алу ди ра ње на пу то ва ње Изра и ља кроз пу-
сти њу не за вр ша ва се на то ме, већ вас кр са ва и у по то њим сти хо ви ма опи сом те о фа-
ни је на пла ни ни Си нај и тре нут ка скла па ња за ве та из ме ђу Го спо да и изра иљ ског 
на ро да – „Бо же! Ка да си ишао пред на ро дом сво јим, ка да си ишао пре ко пу сти ње, 
Зе мља се тре си ја ше, и не бо се рас та па ше од ли ца Бо жи је га, и овај Си нај од ли ца Бо га, 
Бо га Изра и ље ва” [Пс 67 (68): 7–8] (Le ven son 1985; Kaz hdan 1991: 1902–1903; Vin cent 
2001: 47; Bro o ke 2008: 73–89). На тај на чин мо за ик на из глед не ко хе рент них ин тер тек-
сту ал них алу зи ја са др жа них у псал му по ста је хо мо ге ни ли те рар ни амал гам о не у мо-
љи вом кре та њу Го спо да, сим бо ли зо ва ном у Ков че гу За ве та, ње го вом пре би ва њу међ 
изра иљ ским на ро дом, као и њи хо вом за јед нич ком пу ту до ко нач ног од ре ди шта, уз 
ис ти ца ње јед не иде је – ве ли ча ња Го спо да и ње го вог пре би ва ли шта (Le ven son 1985; 
Vin cent 2001: 57–61).

Раз ма тра ју ћи ме сто Бо жи јег пре би ва ли шта, ко је пред ста вља ли те рар ни вр ху нац 
би блиј ске пе сме, не ми нов но је при ме ти ти спе ци фич но оби ла то ко ри шће ње ге о граф-
ских то по са у псал му. Не у пит но је да је Пс 67 (68) је дан од цен трал них тек сто ва за 
са крал ну то по гра фи ју Ста рог за ве та (Vin cent 2001: 57–61; Knohl 2012: 11–20). Те мат-
ски и струк ту рал но цен трал на стан ца псал ма [Пс 67 (68): 15–18] за по чи ње по ме ном 
би блиј ског Ва са на, плод не пла нин ске ре ги је на се ве ру Тран сјор да на, чи ји је нај ве ћи 
врх пла ни на Хер мон (Le vi 1902: 573; Lipiński 2006: 225–265). На су прот ве ли чан стве ном 
Ва са ну псал мист по ста вља пла ни ну ко ју је Го спод, на кон ду гог пу то ва ња, иза брао за 
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сво је веч но бо ра ви ште ме ђу љу ди ма – „Го ра је Ва сан ска го ра Бо жи ја; гора је Ва сан ска 
го ра ху мо ви та. За што гле да те за ви дљи во, го ре ху мо ви те? Ево го ра, на ко јој оми ље 
Бо гу жи вје ти, и на ко јој ће Го спод жи вје ти до ви је ка” [Пс 67 (68): 15–16]. Иа ко је пре-
ци зна ло ка ци ја Бо жи јег пре би ва ли шта у цен трал ним сти хо ви ма псал ма у је зич ком 
сми слу на мен ски фор му ли са на као ениг ма, већ се у по то њим ре до ви ма ста ро за вет не 
пе сме раз ви ја сли ка ме ста Бо жи јег ста но ва ња ко ји је у сво јој Све ти њи у Је ру са ли му – 
„У цр кви тво јој, у Је ру са ли му, ца ре ви ће при но си ти да ре” [Пс 67 (68): 29]. По ред то га, 
про це си ја ко ја сла ви усто ли че ње Го спо да у но вом До му ја сно об у хва та цар ска племе-
на ко ја су де ли ла град Је ру са лим те, упо тре бом стил ске фи гу ре ме ри зма, сим бо лич но 
пред ста вља ју це ло ку пан Изра иљ ко ји се ује ди нио у ра до сној про сла ви Го спо да (Vin-
cent 2001: 52–54). Ка нон ским чи та њем тек ста псал ма и у кон тек сту ве зе Пс 67 (68) са 
мо ти вом Ков че га За ве та, ја сно је да је го ра ко ју је Го спод иза брао за сво је пре би ва ли-
ште је ру са лим ска го ра Си он (Gun kel 1998: 283), ме сто на ко ме је Ков чег За ве та био 
по хра њен на кра ју свог ду гог пу то ва ња (2Сам 6: 12–15; 1Цар 8: 1–9), те um bi li cus mun di, 
то јест сре ди шња са крал на тач ка хри шћан ске то по граф ске ма пе (Vin cent, Abel 1922: 
421–481; Ter rien 1970: 315–338; Le ven son 1985; Ol len bur ger 1987).1 

Пра те ћи ста ро за вет ни на ра тив о пу то ва њу Ков че га, Пс 67 (68): 15–16 повезao je 
прет ход не и по то ње сти хо ве псал ма ства ра ју ћи спо ну из ме ђу ста рог (Си нај) и но вог 
(Је ру са лим) Бо жи јег пре би ва ли шта (Vin cent 2001: 63–64, 171). Пс 67 (68) успе шно 
са жи ма и тран сфор ми ше си нај ски би блиј ски на ра тив у је дан од епи те та Го спо да, 
јер је Го спод ко ји се при ка зао Мој си ју на Си на ју (Изл 19–32) исти Го спод ко ји три-
јум фал но сти же у сво је но во пре би ва ли ште на Си о ну и ко ји је ис пу нио храм у Јеру-
са ли му. Ин си сти ра ње на мо ти ву Си на ја сва ка ко је део ши рег кон цеп та пре у сме ра-
ва ња си нај ске тра ди ци је и ње ног ап сор бо ва ња у но ву са крал ну тач ку хри шћан ске 
исто ри је, те тран сфе ра кон цеп та бо жан ске те о фа ни је са Си на ја на Си он (Bro o ke 
2008: 73–89; Bu cur 2009: 129–172; 2010: 33–52; Pal mer 2012: 67–74). Но ви за вет не остаје 
нем на сим бо лич ну ве зу би блиј ских то по са. То ме све до че и де ло ви две ју по сла ни ца 
апо сто ла Па вла – Га ла ти ма (Гал 4: 22–31) и Је вре ји ма (Јев 12: 18–24) – у ко ји ма се на 
по ет ски на чин по ре де дог мат ске вред но сти те о фа ни ја од и гра них на Си на ју и Си о-
ну (Ra man tswa na 2013: 132–140). Су че ље ност Си на ја и Си о на вас кр са ва као те ма и 
у дру гим ра но хри шћан ским те о ло шким тек сто ви ма. Је дан од њих је ста ро за вет ни 
псе у до е пи граф ски спис Књи га ју би ле ја (Lep to ge ne sis) из сре ди не II ве ка пре н. е. у ко-
јој се ус по ста вља ес ха то ло шка сли ка ме ђу соб но по ве за них lo ci san cti – Еде на, Си на-
ја и Си о на – за сно ва на на кон цеп ту axis mun di: „И знао је да је Врт Еде на Све ти ња 
Све ти ња и пре би ва ли ште Го спо да и пла ни на Си нај усред пу сти ње и пла ни на Си он 
– сре ди ште бро да Зе мље: та три ство ре на су као све та ме ста, јед но на спрам дру гог” 

1 Сли ка Си о на је об ли ко ва на у ју де о хри шћан ској док три ни по мо ћу ве ћег бро ја би блиј ских до га-
ђа ја, али, нај пре, до но ше њем Ков че га За ве та у Да ви дов град (1Дн 15–16) и Со ло мо но вом из град њом 
хра ма на Си о ну (2Дн 2–7). Тра ди ци о нал но се си он ска цр ква ве зу је и за но во за вет не до га ђа је Тај не 
ве че ре (Мт 26: 17–29; Мк 14: 12–25; Лк 22: 7–38; Јн 13), Ода ши ља ња апо сто ла (Мт 28: 16–20) и Си ла ска 
Све тог Ду ха на апо сто ле (Дап 2: 1–12) (Le ven son 1985). 
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(Јуб 8: 19) (Char les 1902: 71–72; Sul zbach 2005: 283–305; Bro o ke 2008: 73–75).2 Ин те-
гра ци јом еден ских и си нај ских ка рак те ри сти ка не по зна ти ау тор апо кри фа фор ми-
ра сли ку Си о на као иде о ло шког ко смич ког цен тра у ко ме ће Го спод се би ство ри ти 
пре би ва ли ште (Јуб 1: 17, 29) (Char les 1902: 5, 10). У ли те рар ном кон стру и са њу и аргу-
мен та ци ји над мо ћи и ве ли чан стве но сти Си о на у од но су на Си нај, у Псе у до-Ки при-
ја но вом трак та ту из III ве ка, De du o bus mon ti bus Si na et Sion, Си нај сло ви за зе мљу, 
ста ро и кор по рал ну ре ал ност на спрам Си о на ко ји озна ча ва не бе са, но во и спи ри ту-
ал ну ре ал ност (Mig ne 1844: col. 909–918). И хим но граф ска тра ди ци ја хри шћан ског 
Ис то ка по твр ђу је по зи ци о ни ра ње Си на ја на прам Си о на и, мо ти вом ста ро за вет не 
те о фа ни је, по ве зу је те две то по граф ске тач ке са пр во бит ним Еде ном, та ко ђе об ли кова-
ним као ме сто све тог хра ма и све те пла ни не Го спод њег бо ра ви шта – „Био си у Еде му 
вр ту Бож јем [...] и ја те по ста вих; ти бје ше на све тој го ри Бо жи јој” (Јез 28: 13–14) (Bu-
cur 2009: 129–172; 2010: 33–52; Pal mer 2012: 56; Mi nov 2016: 137–162). Ти по ло шка ве за 
две ју пла ни на пре ва зи ла зи дог мат ско-хим но ло шке окви ре, те је ути сну та и у свест 
обич ног сред њо ве ков ног чо ве ка. О то ме све до че сред њо ве ков не ле ген де о чу де сном 
пре ба ци ва њу ка ме ња са Си на ја на Си он ру ка ма ан ђе ла Бо го ро ди це ра ди, за бе ле жене 
у хо до ча снич ким де ли ма XI II и XIV ве ка на За па ду (Rac hman-Schri re 2015: 57–73). 

Из све га на ве де ног очи глед но је да је од нос Си на ја и Си о на мно го ком плек снији 
од јед но став не ан ти те зе. Ста ри за вет на чи њен из ме ђу Бо га и Изра и ља на си нај ској 
пла ни ни пред ста вља ехо и пре фи гу ра ци ју но вог за ве та, на чи ње ног на Си о ну (Vin-
cent 2001: 171–172). Ти ме Си он/Је ру са лим и ње гов храм по ста ју ко смич ко сре ди ште 
хри шћан ства, ко је је у се бе ап сор бо ва ло си нај ске и еден ске ег зе гет ске вред но сти и 
тра ди ци о нал не са др жа је. Да кле, го ра из Пс 67 (68), на ко јој ће „Го спод жи вје ти до 
ви је ка”, иста је го ра ко ја се опи су је ес ха то ло шким то но ви ма и у књи зи про ро ка Иса и је 
[„Би ће у по то ња вре ме на го ра до ма Го спод ње га утвр ђе на уврх го ра и уз ви ше на из над 
ху мо ва, и стје ца ће се к њој сви на ро ди. И ићи ће мно ги на ро ди го во ре ћи: хо ди те да 
иде мо на го ру Го спод њу, у дом Бо га Ја ко вље ва, и учи ће нас сво јим пу то ви ма, и ходи-
ће мо ста за ма ње го ви јем; јер ће из Си о на иза ћи за кон, и ри јеч Го спод ња из Је руса ли-
ма” (Иса 2: 2–3)] и ко ју ве ћи број хим ни у псал ти ру про сла вља као све ту пла ни ну, ме-
сто веч ног пре би ва ли шта Го спо да и дом ње го ве све те ку ће – Си он.3 Ме сто Си о на на 
исто риј ско-ре ли ги о зној ма пи ју де о хри шћан ског уче ња, као и чи ње ни ца да га је Го-
спод ода брао за сво је пре би ва ли ште, ути ца ли су на фор ми ра ње ње го вог ме си јан ског 

2 Рад ња Књи ге ју би ле ја од ви ја се на Си на ју, где ан ђео дик ти ра Мој си ју де ша ва ња од ства ра ња 
све та до из ла ска на ро да из Егип та, уз ис ти ца ње со те ри о ло шке бу дућ но сти, оли че не у уста но вља ва њу 
хра ма Го спод њег у Је ру са ли му (Char les 1902: xi i i–l xxxix; Se gal 2007: 1–44). 

3 „Ја сам по ма зао ца ра сво је га на Си о ну, на све тој го ри сво јој” (Пс 2: 6); „Пој те Го спо ду ко ји жи ви 
на Си о ну, ка зуј те на ро ду дје ла ње го ва” [Пс 9 (10): 11]; „Не го иза бра ко ље но Ју ди но, го ру Си он, ко ја му 
оми ље. И са гра ди све ти њу сво ју као гор ње сво је ста но ве, и као зе мљу утвр ди је до ви је ка” [Пс 77 (78): 
68–69]; „Што је сам осно ва на го ра ма све ти јем, Вра та Си он ска љу би Го спод ви ше сви јех ста но ва Ја ко-
вље вих” [Пс 87 (88): 1–2]; „Јер је иза брао Го спод Си он, и оми ље му жи вје ти на ње му, Ово је по чи ва ли ште 
мо је у ви јек, ов дје ћу се на се ли ти; јер ми је оми ље ло” [Пс 132 (133): 13–14].
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ста ту са још у би блиј ско вре ме [„И ви дјех не бо но во и зе мљу но ву; јер пр во небо и 
пр ва зе мља про ђо ше, и мо ра ви ше не ма. И ја Јо ван ви дјех град све ти, Је ру са лим нов, 
гдје си ла зи од Бо га с не ба, при пра вљен као не вје ста укра ше на му жу сво је му. И чух 
глас ве ли ки с не ба гдје го во ри: ево ски ни је Бо жи је ме ђу љу ди ма, и жи вље ће с њи ма, 
и они ће би ти на род ње гов, и сам Бог би ће с њи ма Бог њи хов” (Отк 21: 1–3)]. Го спод-
ња пла ни на, ко ја ујед но сло ви и за Је ру са лим и чи тав Изра иљ, од ма лог ка на ан ског 
гра да уз ра ста до ес ха то ло шког сим бо ла веч не пре сто ни це Бо га и ње го вог на ро да – 
Но вог Си о на / Је ру са ли ма (Kuhnel 1987: 17–59, 73–81; Meyer 2009: 7, 13). 

Ко нач но, не тре ба за не ма ри ти ни есхатоло шкo-со те ри о ло шку ди мен зи ју Пс 67 
(68) прот ка ну кроз при чу о лу та њу је вреј ског на ро да до њи хо вог ко нач ног од ре ди-
шта. Про сла вља ње Го спо да у ње го вој све ти њи, не са мо у вре ме ну псал ми сте већ и 
у оном ко је ће до ћи („У цр кви тво јој, у Је ру са ли му, ца ре ви ће при но си ти да ре” [Пс 67 
(68): 29]), фор ми ра сли ку ес ха то ло шке на де у чи јем цен тру је Си он, а ко ја се ис ти че 
већ три јум фал ним увод ним сти хом „Ус та ће Бог, и ра су ће се не при ја те љи ње го ви, и 
по бе ћи ће од ли ца ње го ва ко ји мр зе на њ” [Пс 67 (68): 1] (Gun kel 1998: 55–57, 251, 255, 
263, 264; Mil ler 2010: 218–240). На тај на чин Пс 67 (68) пра ви раз ли ку из ме ђу пла ни-
не Си нај, ме ста ста ро за вет не те о фа ни је из вре ме на ка да Изра иљ још увек ни је из гра-
дио свој на ци о нал ни иден ти тет, и пла ни не Си он, веч ног Го спод њег до ма са ис так ну-
том уло гом у ес ха то ло шкој сли ци бу ду ћег вре ме на (Pal mer 2012: 74). Још у нај ра ни јој 
исто ри ји хри шћан ске цр кве апо стол Па вле ко ри сти сти хо ве Пс 67 (68) у сво јој По сла-
ни ци Ефе сци ма (Еф 4: 8–9) као ин те грал ни део на ра ти ва о Хри сто вом Вас кр се њу и 
Ваз не се њу (Lu cas 2014: 104–150). На до ве зу ју ћи се на но во за вет ну кон тек сту а ли за-
ци ју Пс 67 (68), ра но хри шћан ски и сред њо ве ков ни цр кве ни оци раз ви ли су хри сто-
ло шко ту ма че ње псал ма и, у скла ду са те мом три јум фал ног до ла ска Ков че га За ве та 
у Је ру са лим, пре по зна ли су Пс 67 (68) као сли ку по бе до но сног Хри сто вог Си ла ска у 
Ад и Ваз не се ња (Mig ne 1857: col. 291D–306A; 1865: col. 812–840; Wes selschmidt 2007: 
63–74). Ес ха то ло шком то ну псал ма до при но си и етич ка ан ти те за пра вед ни ка и гре-
шни ка [Пс 67 (68): 2–6], по ет ска сли ка че сто ко ри шће на у Псал ти ру (Vin cent 2001: 43). 

Ли тур ги ја ис точ но хри шћан ске цр кве та ко ђе је да ла зна чај но ме сто Пс 67 (68) у 
бо го слу жбе ној ко ме мо ра ци ји Хри сто вог Вас кр се ња. На ју тар њој (пред за тво ре ним 
вра ти ма хра ма) и ве чер њој слу жби Вас кр са (пред Ча сном тр пе зом у ол та ру), сти хо ви 
Пс 67 (68): 1–3 [и Пс 117 (118): 24: „Ево дан, ко ји ство ри Го спод! Ра дуј мо се и ве се ли мо 
се у њ!”] пе ва ју се са тро па ром пе тог гла са – „Хри стос вас кре се из мр твих, смр ћу смрт 
уни шти и сви ма у гро бо ви ма жи вот да ро ва”, док на ли тур ги ји фор ми ра ју тре ћи ан-
ти фон (Le Typi con de la Gran de Egli se 1963: 94–95; Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма 
2007: 152б, 153б, 154а). Сти хо ви Пс 67 (68): 1–3 чи не и при пе ве Пас хал них сти хи ра 
пе тог гла са, ко је се упо тре бља ва ју то ком днев ног бо го слу жбе ног ци клу са Вас кр са 
(Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма 2007: 153а, 154а). Исти бо го слу жбе ни по ре дак, са ис-
так ну том уло гом Пс 67 (68), при ме њу је се чи та ве Све тле сед ми це (Ти пик ар хи е пи ско па 
Ни ко ди ма 2007: 151б–157а). Не сум њи во су по чет не ре чи сти хо ва „Да вас кр сне Бог” 
ути ца ле на ода бир Пс 67 (68) у про сла вља њу Хри сто вог Ва кр се ња, али не тре ба 
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за не ма ри ти ни три јум фал ни тон це ло куп ног псал ма ко ји је у пот пу но сти уса гла шен 
са дог мат ско-сим бо лич ким вред но сти ма тог де ла пас хал ног ли тур гиј ског ци клу са 
(МИР КО ВИЋ 1961: 172–222; ПО ПО ВИЋ 1980: 534–594; Kru e ger 2017: 132–150). Бо го слу жбе-
на кон тек сту а ли за ци ја псал ма би ла је пра ће на и ње го вим ли ков ним уоб ли ча ва њем. 
Илу стро ва ни ис точ но хри шћан ски псал ти ри јед но гла сно су стих Пс 67 (68): 1 опле-
ме њи ва ли ли ков ним при ка зи ма Хри сто вог Си ла ска у Ад или бли ских ико но граф-
ских ва ри јан ти по ра жа ва ња Ха да (Du fren ne 1978: Psa u me 67).4

* * *
Ли ков на ин тер пре та ци ја на из глед за го нет них сти хо ва Пс 67 (68): 15–16 у свим 

са чу ва ним ис точ но хри шћан ским илу стро ва ним псал ти ри ма са мар ги нал ним пред-
ста ва ма уз тај пса лам за сни ва се на при ка зу ста ро за вет ног на ра ти ва о На ву хо до но-
со ро вом сну из дру гог по гла вља Књи ге про ро ка Да ни ла (Du fren ne 1978: Psa u me 67; 
Wal ter 1986: 275–276). 

Да ни ло ва књи га са др жи низ двор ских при ча и апо ка лип тич них ви зи ја, об је-
ди ње них ес ха то ло шком иде јом спа се ња је вреј ског на ро да, ко ја је оте ло тво ре на у цен-
трал ном мо ти ву хра ма, раз ли чи то формулисанoм у по је ди нач ним на ра ти ви ма као 
све та пла ни на, На ву хо до но со ро ва па ла та, све ти са су ди или трон (Col lins 1975: 218–
234; Lu cas 2007: 110–123; Tuc ker 2007: 123–132; Go swell 2012: 509–520). Јед на од при-
ча је и сан ко ји је уснио ва ви лон ски цар На ву хо до но сор, осва јач Је ру са ли ма, a ко ји 
су број ни хал деј ски вра чи би ли не моћ ни да про ту ма че. Про рок Да ни ло, стра нац на 
дво ру, об ја шња ва ва ви лон ском вла да ру зна че ње сна – де ло ви идо ла триј ске ста туе 
ко ју је вла дар уснио, на пра вље ни од раз ли чи тих ма те ри ја ла (зла то, сре бро, мед, гво-
жђе и гво жђе по ме ша но са гли ном), сло ве за ве ли ка свет ска цар ства.5 Њи хо ва вла-
да ви на, ме ђу тим, би ће са тр та ка ме ном од ва ље ним од го ре без ру ку, „ко ји уда ри лик, 
по ста го ра ве ли ка и ис пу ни сву зе мљу” (Дан 2: 35), те ће усту пи ти ме сто веч ном Бо жи-
јем цар ству оли че ном у тој го ри [„Бог ће не бе ски по диг ну ти цар ство ко је се до вије ка 
не ће ра су ти, и то се цар ство не ће оста ви ти дру гом на ро ду; оно ће са тр ти и уки ну ти 
сва та цар ства, а са мо ће ста ја ти до ви је ка” (Дан 2: 44)]. Че тво ро стру ка схе ма сук це-
сив них кра љев ста ва (по но вље на и у апо ка лип тич ној ви зи ји из Дан 7), по ре клом из 
да ле ко ста ри јих, не је вреј ских из во ра, за циљ је има ла ис ти ца ње су ве ре ни те та Го-
спо да у пе ри о ди за ци ји исто ри је чо ве чан ства (Flus ser 1972: 148–175; Breed 2017: 

4 Ес ха то ло шко-со те ри о ло шка при ро да Пс 67 (68) ис ти че се не са мо у ли ков ним оства ре њи ма ми-
ни ја тур ног сли кар ства већ и жи во пи су сред њег ве ка. То ме у при лог го во ри ком по зи ци ја Си ла ска у Ад 
у Цр кви Хри ста Пан то кра то ра у Де ча ни ма (1346/1347) пра ће на, из ме ђу оста лог, пред ста вом про ро ка 
Да ви да са свит ком на ко ме је ис пи сан пр ви стих псал ма (МАР КО ВИЋ 1995: 118, сл. 7). 

5 Упо тре ба ме та ла у при ка зу раз ли чи тих исто риј ских епо ха би ла је по зна та у ан тич ком све ту нај-
ма ње је дан век пре ва ви лон ског вла да ра На ву хо до но со ра, о че му све до чи Хе си од (VI II век пре н. е.) у 
свом де лу По сло ви и да ни. Ста ро грч ки пе сник из ла же мит о пет до ба чо ве чан ства (злат но, сре бр но, брон-
за но, хе рој ско и гво зде но до ба), чи ме уоб ли ча ва кон цепт мо рал не и фи зич ке де ка ден ци је људ ског ро да 
(He siod 1988: 40–42). По сте пе ни по раст дра го це но сти ма те ри ја ла, као и уме ћа њи хо ве умет нич ке об ра де, 
ко ри шћен је и у мар ки ра њу ступ ње ва са крал но сти по је ди них све тих про сто ра по пут Мој си је вог Та бер-
на кла (Изл 36–39) или Со ло мо но вог хра ма на Си о ну (2Дн 3–4) (Pal mer 2012: 34–37; Tănase 2017: 120–125). 
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178–189; Pe rin, Stuc ken bruck 2020). Сле ди да је ес ха то ло шка сли ка веч ног цар ства 
исти ни тог Бо га оли че на у го ри из На ву хо до но со ро вог сна те мат ски у пот пу но сти 
са гла сна са сли ком Го спод њег пре би ва ли шта на си он ској го ри из Пс 67 (68).

Ја ко бли ске ико но граф ске ва ри јан те На ву хо до но со ро вог сна про на ла зе се још 
на стра ни ца ма псал ти ра из IX ве ка – све то гор ском ру ко пи су Пан то кра тор 61 (Атос, 
Пан то кра тор 61, fol. 83v) (Du fren ne 1966: 27, pl. 11; Cor ri gan 1992: 37–40, fig. 51) и 
Хлу дов ском псал ти ру (Мо сква, Др жав ни исто риј ски му зеј, 129д, fol. 64r) (ЩЕП КИ НА 
1977: л. 64; Cor ri gan 1992: 37–40, fig. 50) (Сл. 1). Ико но граф ски срод не пред ста ве на-
ла зе се и у псал ти ри ма из XI ве ка – Лон дон ском (Лон дон, Британскa би бли о те ка, 
Add. 19352, fol. 84r) (Der Ner ses sian 1970: 37, pl. 46, fig. 136), Бар бе ри ни (Ва ти кан, Вати-
кан ска би бли о те ка, Barb. Gr. 372, fol. 110v) (An der son, Ca nart et al. 1989: 96) и Бри стол-
ском псал ти ру (Лон дон, Британскa би бли о те ка, Add. 40731, fol. 105v) (Du fren ne 1966: 
60, pl. 53; Cor ri gan 1992: 37–40, fig. 52) (Сл. 2), као и у по зни јим ру ко пи си ма, по пут 
Ха мил то но вог (Бер лин, Бер лин ски др жав ни му зе ји, Kup fer stic hka bi nett, 78А. 9, fol. 132v) 
(Ha vi ce 1978: 420, fig. 110), Бал ти мор ског (Бал ти мор, Умет нич ки му зеј Вол терс, W733, 
fol. 29r) (An der son 2004: 40) (Сл. 3) и Ки јев ског псал ти ра (Санкт Пе тер бург, Ру ска на ци-
о нал на би бли о те ка, 1252 F VI, fol. 88v) (ВЗДОР НОВ 1978, Кни га 1: 123) из XIV векa (Сл. 4). 

Ли ков но уоб ли ча ва ње при че из Књи ге про ро ка Да ни ла све де но је на по след њи 
тре ну так сна то јест од ва љи ва ње ка ме на од го ре без ру ку, ко ји је раз био у прах идо-
ла триј ску скулп ту ру. Зна чењ ска срж илу стра ци ја Пс 67 (68): 15–16, у без ма ло свим 
по ме ну тим ис точ но хри шћан ским псал ти ри ма, ис так ну та је сли ком ме да љо на Бо го-
ро ди це са Хри стом Ема ну и лом на вр ху пла ни не. У Бри стол ском псал ти ру пак не до-
ста так Бо го мај ке и Мла ден ца на док на ђен је јед ним од нат пи са уз пред ста ву на до њој 
мар ги ни – „ορο εστιν η Θ(εοτο)κος. λιθος δε ο Χ(ριστ)ς” (Du fren ne 1966: 60, pl. 53; 
Cor ri gan 1992: 38, fig. 52). Узев ши у об зир да је у Бри стол ском псал ти ру ви зу ел ни 
ко мен тар на ста ро за вет ну при чу за ме њен ли те рар ним, мо же се твр ди ти да сли ка у 
се би са др жи исту сим бо лич ку вред ност. Истом кор пу су пред ста ва ко је се за сни вају 
на хри сто ло шком ту ма че њу На ву хо до но со ро вог сна при па да и ми ни ја ту ра ато ског 
псал ти ра Пан то кра тор 61. Упр кос то ме што се сли кар опре де лио за ја сно на ра тив-
ну ком по зи ци ју, чи ње ни ца да су кон крет ни сти хо ви Пс 67 (68): 15–16 илу стро ва ни 
упра во епи зо дом На ву хо до но со ро вог сна, по твр ђу је да је у пи та њу исти те мат ско- 
-идеј ни круг ства ра ња (би ло да га је ми ни ја ту ри ста пре нео у псал тир са раз у ме ва њем 
или не раз у ме ва ју ћи дог мат ски са др жај сли ке ко ри шће ног ар хе ти па).6 

6 Прин цип на гла ша ва ња ти по ло шке ве зе ста ро за вет них ком по зи ци ја са хри сто ло шким на ра ти-
вом ли ко ви ма Бо го мај ке и Хри ста ни је не по зна ни ца у ви зан тиј ском ми ни ја тур ном сли кар ству. При-
ме ра ра ди, у ком по зи ци ја ма Мој си је отва ра из вор во де у сте ни код Ме ри ве (Изл 17: 1–7) ко је пра те Пс 
80 (81): 16 („Нај бо љом бих пше ни цом хра нио њих, и ме дом бих из ка ме на си тио их”) у илу стро ва ним 
сред њо ве ков ним псал ти ри ма са мар ги нал ним пред ста ва ма (Du fren ne 1978: Psa u me 80), Хри стос је 
сим бо лич ки из јед на чен са ка ме ном ин тер по ла ци јом ње го вог ли ка у окви ре ли ков ног при ка за те ста-
ро за вет не епи зо де. О то ме све до че ми ни ја ту ре уз Пс 80 (81): 16 у псал ти ру Пан то кра тор 61 (fol. 114r), 
Хлу дов ском (fol. 82r), Лон дон ском (fol. 110r) и Бар бе ри ни псал ти ру (fol. 142r) (Du fren ne 1966: 30–31, pl. 
17; Der Ner ses sian 1970: 43, pl. 66, fig. 181; ЩЕП КИ НА 1977: л. 82; An der son, Ca nart et al. 1989: 110; Ma-
gru der 2014: 122–129).
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Сл. 1. Навуходоносоров сан [Пс 67 (68): 15–16]
Москва, Државни историјски музеј, 129д, fol. 64r (IX век)

(фото: ЩЕПКИНА 1977: л. 64)
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Сл. 2. Навуходоносоров сан [Пс 67 (68): 15–16]
Лондон, Британскa библиотека, Add. 40731, fol. 105v (XI век)

(фото: http://www.bl.uk)
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Сл. 3. Навуходоносоров сан – визија пророка Данила [Пс 67 (68): 15–16]
Балтимор, Уметнички музеј Волтерс, W733, fol. 43v (c. 1300)

(фото: https://www.thedigitalwalters.org)
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Сл. 4. Навуходоносоров сан – визија пророка Данила [Пс 67 (68): 15–16]
Санкт Петербург, Руска национална библиотека, 1252 F VI, fol. 88v (1397)

(фото: ВЗДОРНОВ 1978, Книга 2: л. 88v)
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Је ди на ком по зи ци ја ко ја се у пот пу но сти осло ба ђа на ра тив них око ва про ис те-
клих из Књи ге про ро ка Да ни ла је сте илу стра ци ја сти хо ва Пс 67 (68): 15–16 у срп ском 
Мин хен ском псал ти ру из XIV ве ка (Мин хен, Ба вар ска др жав на би бли о те ка, Cod. 
Slav. 4, fol. 85v) (Сл. 5). Ис пред схе мат ски на зна че не сте не у об ли ку по лу кру жног исеч-
ка окер бо је, на злат ној по за ди ни, без на зна ке про сто ра, фрон тал но је пред ста вље-
на Бо го ро ди ца (мр ѳоу) са Хри стом Ема ну и лом у по пр сју. Ру ке Ма ти Бо жи је по чи-
ва ју на ра ме ни ма Хри ста ко ји бла го си ља. Обе фи гу ре из ве де не су мр ким ма сти лом у 
цр те жу, на окер ном фо ну сте не. Бо жан ска све тлост ко ја ема ни ра из Бо го ро ди це и 
Мла ден ца на гла ше на је ра ди јал ним зра ци ма из ве де ним у зла ту (Stryzgow ski 1906: 
41, Taf. XXI II, Bd. 51; Du fren ne, Stic hel 1973: 214–215).7 Ми ни ја ту ра је пра ће на и 
нат пи сом на до њој мар ги ни стра ни це, ко ји пред ста вља из вод из сти ха Пс 67 (68): 15 
– „гора тоуьна гора осирена” (СЫРКУ 1898: 22; Stryzgow ski 1906: XXIV; Šev čen ko 1978: 
115). До са да шњи ис тра жи ва чи бе ле же да је ми ни ја ту ра из Мин хен ског псал ти ра 
скра ће на вер зи ја ви зан тиј ског мо де ла На ву хо до но со ро вог сна (Stryzgow ski 1906: 41; 
Du fren ne, Stic hel 1973: 215). Ме ђу тим, та кво по јед но ста вље ње ста ро за вет не те ме 
сло же ног хри сто ло шког зна че ња не би би ло у скла ду са па жњом ко ја је ина че по на о соб 
по кла ња на ико но граф ском уоб ли ча ва њу сим бо лич ких вред но сти сти хо ва пса ла ма 
у том срп ском ру ко пи су (Du fren ne, Stic hel 1973: 179–270). Сто га, у илу стра ци ји 
срп ског псал ти ра ра ди је тре ба пре по зна ти тип ску сли ку Бо го ро ди це Го ре, ко ја је у 
се би са др жа ла Хри ста и ко ја је ди рект но из јед на че на са Бо жи јим пре би ва ли штем 
на Си о ну, схе мат ски при ка за ном у дру гом пла ну ми ни ја ту ре. Сва ка ко је сим бо ли-
ка ми ни ја ту ре би ла са гла сна са те мат ским ис хо ди штем псал ма и су штин ски ве за на 
за на ра тив о На ву хо до но со ро вом сну, али би ту ма че ње те ком по зи ци је у срп ском 
ру ко пи су као скра ће не вер зи је ста ро за вет не при че ума њи ло ам бле мат ске вред но-
сти сли ке Бо го ро ди це као пре би ва ли шта Го спо да ко ја, иа ко из гра ђе на на бо га тим 
ли тур гиј ско-хим но граф ским осно ва ма, функ ци о ни ше и не за ви сно од ста ро за вет-
ног на ра ти ва. 

Без ма ло јед но гла сно из јед на ча ва ње Бо жи јег пре би ва ли шта на Си о ну из Пс 67 
(68) са сли ком пла ни не ко ја ће ис пу ни ти сву зе мљу из На ву ходо но со ро вог сна у ис-
точ но хри шћан ском ми ни ја тур ном сли кар ству (Дан 2: 34–35, 45) ука зу је на се ман-
тич ку спре гу две ју те ма. Раз ма тра ју ћи при ро ду од но са на ве де них сти хо ва псал ма и 
ли ков них оства ре ња ко ја их пра те, мо же се ука за ти на ви ше слој ну сим бо ли ку, про-
тка ну кроз це ли ну ко ју они фор ми ра ју – ли те рар но и ви зу ел но уоб ли че ну сли ку све те 
пла ни не. Ам блем ко смич ке пла ни не, као ме ста пре би ва ли шта бо жан ства и ње го вог 
про ја вљи ва ња љу ди ма, те lo cus san cti по сто јао је у ре ли ги о зним струк ту ра ма раз ли-
чи тих кул ту ра и био ве зи ван за ар хе тип ске сли ке ства ра ња све та. Пла ни не Све тог 

7 Ико но граф ски срод на ком по зи ци ја на ла зи ла се и у ко пи ји Мин хен ског псал ти ра, по зна том под 
на зи вом Бе о град ски псал тир, на рек то стра ни 113 ли ста. Бе о град ски псал тир, ко ји пред ста вља вр хун-
ско оства ре ње срп ског ми ни ја тур ног сли кар ства XVII ве ка, из ве ден је у пе ри о ду 1627–1630. го ди не под 
по кро ви тељ ством срп ског па три јар ха Пај си ја I Ја њев ца (†1647), а из го рео је 6. апри ла 1941. го ди не у 
На род ној би бли о те ци Ср би је (РА КИЋ 2012: 240).
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Сл. 5. Богородица Гора [Пс 67 (68): 15–16]
Минхен, Баварска државна библиотека, Cod. Slav. 4, fol. 85v (друга половина XIV века)

(фото: https://daten.digitale-sammlungen.de)

НА ВУ ХО ДО НО СО РОВ САН У ИС ТОЧ НО ХРИ ШЋАН СКИМ ИЛУ СТРО ВА НИМ ПСАЛ ТИ РИ МА...

51



пи сма су, услед сво је ве зе са те о фа ниј ским епи зо да ма ју де о хри шћан ске исто ри је, 
сте кле ста тус тран сцен ден тал них ес ха то ло шких ло ка ци ја у ис точ но хри шћан ској са-
крал ној то по гра фи ји (Beyer 1981: 171–205; Tal bot 1991: 941; 2001: 263–275; ПО ПО ВИЋ 
2007: 253–274; Po po vić 2009: 151–175; Smol čić-Ma ku lje vić 2014: 242–261). У окви ру 
кон цеп та све тог ме ста, ин те грал ног за бли ско и сточ не кул ту ре и исто ри ју ре ли ги је 
уоп ште, ко смич ка пла ни на пред ста вља ла је axis mun di и ме сто спа ја ња не ба и зе мље, 
те де ли ла ка рак те ри сти ке и са хра мом (Mar kus 1994: 257–271; Pal mer 2012: 49–75; 
Del la Do ra 2016: 147–175). Већ у Ста ром за ве ту раз ви ја се сли ка тро на Го спод њег над 
хра мом, ода кле ње го во при су ство ис пу ња ва це лу зе мљу (Иса 6: 1–5). Ко смо го ниј ска 
вред ност та кве ри ту ал не ори јен та ци је и кон струк ци је све тог про сто ра ути ца ла је 
на то да су све те пла ни не, те хра мо ви на њи ма, че сто за у зи ма ле сре ди шње ме сто на 
то по граф ским ма па ма (ко је ни је мо ра ло од го ва ра ти и цен трал но сти у фи зич ко-гео-
граф ском сми слу) и да су ин тер пре ти ра не не са мо као ima go mun di и сре ди ште све та 
већ и као ре пли ке не бе ског мо де ла хра ма (Elia de 1961: 22–65). Од је ци та кве ес ха то-
ло шке иде је очи глед ни су у сим бо лу Си о на као сре ди шта вла да ви не Го спо да у Пс 67 
(68) и, по сле дич но, пла ни не из На ву хо до но со ро вог сна ко ја ће ис пу ни ти сву зе мљу 
и по ста ти веч но цар ство. Иде ја цен трал но сти Си о на про жи ма исто риј ске (по ли тич ки 
и вој ни цен тар Изра и ља од вре ме на Да ви да) и ре ли ги о зне (ме сто Со ло мо но вог хра-
ма на Си о ну) и ес ха то ло шке на ра ти ве (Но ви Је ру са лим као ме сто ре сто ра ци је еден-
ског жи во та) о тој све тој пла ни ни (Pal mer 2012: 30–31). Ме ђу тим, отва ра се пи та ње 
на ко ји је на чин иде ја Си о на оте ло тво ре на у ли ку Бо го ро ди це са Хри стом на вр ху 
пла ни не из На ву хо до но со ро вог сна, те су у тој спе ци фич ној ико но граф ској це ли ни 
са же те дог мат ске и ег зе гет ске ин тер пре та ци је веч ног пре би ва ли шта Го спо да. 

* * *
Иа ко бо га ти па три стич ки опус у Пс 67 (68) ви ди сли ку Хри ста, кон крет но пове-

зи ва ње сти хо ва Пс 67 (68): 15–16 са при чом о На ву хо до но со ро вом сну, на ла зи се само 
код Гер ма на I, па три јар ха Кон стан ти но по ља (Mig ne 1863: col. 305D). С дру ге стра не, 
у ра но хри шћан ским де ли ма Ју сти на Фи ло зо фа (Mig ne 1857: col. 651C–654А), Ориге-
на (Mig ne 1862: col. 339D–340А) и Те о до ри та Кир ског (Mig ne 1864: col. 1283C–1314B) 
раз ви је но је оп ште хри сто ло шко ту ма че ње дру гог по гла вља Књи ге про ро ка Да ни ла 
– ка мен ко ји се од го ре од ва лио без ру ку (Дан 2: 34, 45) пред ста вља Хри ста, те ње го во 
без гре шно за че ће у Бо го мај чи ној утро би; ова пло ће ње Хри сто во и по то њи но во за вет-
ни до га ђа ји из хри шћан ског до мо стро ја спа се ња до ве ли су до спо зна је Бо га и уста-
но вља ва ња веч ног Бо жи јег цар ства (на спрам про ла зних кра љев ста ва оли че них у 
уни ште ној идо ла триј ској скулп ту ри – Дан 2: 31–45) (La do u ce ur 2006: 33–38). Да је 
На ву хо до но со ров сан ста ро за вет на тип ска сли ка Ин кар на ци је по твр ђу ју и ли тур-
гиј ски об ре ди Ис то ка: Дан 2: 31–36, 44–45 јед на је од осам па ри ми ја ко је се чи та ју на 
ве чер њи Хри сто вог Ро ђе ња, 25. де цем бра (Le Typi con de la Gran de Egli se 1963: 150–151). 

Из та квог хри сто ло шког ту ма че ња на ра ти ва о На ву хо до но со ро вом сну про ис-
те кле су ме та фо рич ке сли ке Бо го ро ди це Го ре и Хри ста Ка ме на, при сут не још у 
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Но вом за ве ту. У Ису со вој па ра бо ли о злим ви но гра да ри ма, описанoj у Лу ки ном је-
ван ђе љу [„Ка мен ко ји од ба ци ше зи да ри онај по ста гла ва од угла? Сва ки ко ји пад не 
на тај ка мен раз би ће се; на ко га он пад не са тр ће га” (Лк 20: 17–18)] или у але го риј ској 
ин тер пре та ци ји ста ро за вет не епи зо де Мој си је отва ра из вор во де у сте ни код Ме ри ве 
у Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма апо сто ла Па вла [„И сви јед но пи ће ду хов но пи ше; 
јер пи ја ху од ду хов не сти је не ко ја иђа ше за њи ма: а сти је на бје ше Хри стос” (1Кор 10: 4)], 
сим бол ка ме на сло ви за Хри ста. Па у лин ску ин тер пре та ци ју тип ске сли ке Хри ста 
пре у зе ли су и грч ки ау то ри раз ви ја ју ћи би блиј ску те о ло ги ју ка ме на (Mig ne 1858: col. 
30A; 1864: col. 678D–682A; Ma gru der 2014: 8, 107–136). По ет ска ле по та тих дог мат-
ских сим бо ла ис так ну та је и у бо га том ли тур гиј ско-хим но граф ском опу су ис точ но-
хришћан ске цр кве. Ли тур гиј ско сла вље ње Хри ста као ка ме на – „Ти си ка мен по ло жен 
на Си о ну, не по кор ни ма као ка мен са бла зни и спо ти ца ња, а вер ни ма не ра зо ри ви ка-
мен спа се ња” (тро пар ше сте пе сме ка но на на Сре те ње Ко зме Ма јум ског са ју тре ња) 
и Бо го ро ди це као Го ре – „Го ру и две ри не бе ске и ду хов ну ла ста ви цу по бо жно про-
ре че те бе хор не бе ски; јер од те бе би од се чен као ка мен Хри стос, не ру ка ма му шким” 
(тро пар сед ме пе сме ка но на на Ро ђе ње Бо го ро ди це са ју тре ња) ис пу ње но је ре фе рен-
ца ма на по чет ни до га ђај хри шћан ског до мо стро ја спа се ња – ова пло ће ње Хри сто во 
(La do u ce ur 2006: 11, 33–38, tab. 3). Ис ти ца ње го ре као јед ног од пра о бра за Бо го ро-
ди це при сут но је и у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти (РА ДОЈ ЧИЋ 1965: 116–125; 
ПО ПО ВИЋ 2007: 265). 

На до ве зи ва њем на на ра тив о Ин кар на ци ји и ис ти ца њем Мај ке Бо жи је као оне 
ко ја је са др жа ла у се би не са др жи вог, Бо го ро ди ца је сим бо лич ки по ве за на са раз ли-
чи тим ме сти ма на ко ји ма пре би ва Го спод, би ло да је то уну тра шњи део све ти ли шта 
– Све ти ња над све ти ња ма, Та бер накл или је ру са лим ски храм, као и са све тим пред-
ме ти ма у тим про сто ри ма, нај пре Ков че гом За ве та, као и Та бли ца ма За ко на, ур ном 
у ко јој је по хра ње на ма на, свећ ња ком или ка ди о ни цом. На тај на чин ство ре на је ком-
плек сна дог мат ско-ли тур гиј ска мре жа ста ро за вет них Бо го ро ди чи них обра за про-
ис те клих из ње ног из јед на ча ва ња са ме стом Бо жи јег ста ни шта (La do u ce ur 2006: 
7–9, tab. 2; Ol ki nu o ra 2015: 61–88). Нај ве ћи хри шћан ски пра зни ци по све ће ни Бо го-
мај ци пре пу ни су алу зи ја на Бо го ро ди цу као пре би ва ли ште Го спод ње, по пут сти-
хо ва „бо го сме сти ва мла да Дје ва, Бо жи је ста ни ште, го ро пре све тла, то бом нам се 
Адам да ро ва” (по до бан по хвал них сти хи ра че твр тог гла са на ју тре њу Бо го ро ди чи-
ног Ро ђе ња) или тро па ра „По ста ла си дом бла го да ти у ко јем ле же ри зни це не из ре-
ци вог Бо жи јег до мо стро ја, Све чи ста, и у хра му си се сје ди ни ла са не про па ди вим 
не бе ским сла до сти ма” (тре ћи тро пар ше сте пе сме ка но на на Ва ве де ње Бо го ро ди це 
са ју тре ња). С об зи ром на то да је храм цен трал на те ма у окви ру про сла вља ња Бо-
го ро ди чи ног Ва ве де ња, ли тур гиј ско-хим но граф ски опус ко ји се од но си на тај хри-
шћан ски пра зник пре пун је ре фе рен ци на тип ске сли ке Ма ри је као пре би ва ли шта 
Го спо да и хра ма (Ol ki nu o ra 2015: 61–88). Та ко ђе, ри зни ца по ет ских ме та фо рич ких 
сли ка ко ји ма се про сла вља ју Ма ти Бо жи ја и ње на уло га у Ин кар на ци ји, Бо го ро ди-
чин Ака тист, пре пу на је хе ре ти за ма ко ји је опи су ју као стан Бо га и пре слав ни стан 
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оно га ко ји је на се ра фи ми ма (15. стан ца), те храм пун ду ше, ша тор Бо га и Сло ва и 
ков чег по зла ћен ду хом (23. стан ца) (АКА ТИСТ ПРЕ СВЕ ТОЈ БО ГО РО ДИ ЦИ 1918: 26, 30–31; 
Wel lesz 1956: 142–174; Pel to maa 2001: 34–36, 181–185, 200–203). Сле ди да се сли ка 
Бо го ро ди це као пре би ва ли шта Ло го са из јед на ча ва са сли ком пре би ва ња Го спо да у 
Та бер на клу Ста рог за ве та и, по том, у ста ро за вет ном је ру са лим ском хра му на Си о ну 
(Ol ki nu o ra 2015: 75–76). На тај на чин хри сто ло шко-ма ри јан ски сим бо ли ка ме на и 
го ре при сут ни у на ра ти ву о На ву хо до но со ро вом сну, чи ја је дог мат ска вред ност по-
себ но раз ви је на у ли тур ги ји и хим но гра фи ји Ис то ка, по ста ју и не рас ки ди во ли ков-
но обе леж је пре би ва ли шта Го спо да из Пс 67 (68).

* * *
Узев ши у об зир бо го слов ску на дах ну тост сред њо ве ков ног умет нич ког ства ра-

ла штва, би ло је не ми нов но да се од и гра вр ста спе ци фич ног ли те рар но-ли ков ног тран-
сфе ра, те про дор оби ља опи са них сим бо лич ких сли ка из бо га то раз гра на те мре же 
па три стич ких и хим но граф ских спи са у до мен ви зу ел них умет но сти (Ol ki nu o ra 

Сл. 6. Навуходоносоров сан и Пророк Данило тумачи сан цару Навуходоносору
Охрид, Црква Богородице Перивлепте, припрата, северни зид (1294/1295)

(фото: Миодраг Марковић)
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Сл. 7. Навуходоносоров сан – Богородица Гора (детаљ)
Охрид, Црква Богородице Перивлепте, припрата, северни зид (1294/1295)

(фото: Миодраг Марковић)

2015: 61, 66, 127–131). Нај ста ри је тип ске сли ке Бо го ро ди це као Го спод њег пре би ва ли-
шта на Си о ну, те из јед на ча ва ње Мај ке Бо жи је са Си о ном/Је ру са ли мом сва ка ко су на-
ве де не ми ни ја ту ре псал ти ра са мар ги нал ним илу стра ци ја ма из дру ге по ло ви не IX 
ве ка. Ме ђу тим, ком плек сне и ме ђу соб но по ве за не те о ло шке иде је ко је про жи ма ју Пс 
67 (68): 15–16 и ње го ве пра те ће илу стра ци је (Бо го ро ди ца Го ра, Хри стос Ка мен, Ин кар-
на ци ја као по чет ни до га ђај до мо стро ја спа се ња, ес ха то ло шка сли ка Бо жи јег цар ства) 
на шле су ме сто у раз ли чи тим ли ков ним про гра ми ма.

Нај пре се мо гу по ме ну ти на ра тив не ком по зи ци је На ву хо до но со ро вог сна из 
мо ну мен тал ног сред њо ве ков ног сли кар ства. Фрескe нај ста ри јег сло ја жи во пи са у 
при пра ти Цр кве Бо го ро ди це Пе ри влеп те у Охри ду (1294. или 1295. го ди на) све до че 
о ли ков ној ег зе ге зи на ра ти ва о На ву хо до но со ро вом сну као тип ске сли ке Ин кар на-
ци је (Сл. 6, 7). Зи до ве Пе ри влеп ти не при пра те за пре ма ве ћи број хим но граф ских и 
сим бо лич них ком по зи ци ја ко је за јед но тво ре ја сно де фи ни сан те о ло шки про грам 
на ме њен про сла вља њу Бо го ро ди це и ње не уло ге у ова пло ће њу Ло го са; ме ђу њи ма се, 
у нај ви шој зо ни се вер ног зи да нар тек са, на ла зи и пред ста ва На ву хо до но со ро вог сна 
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(МАР КО ВИЋ 2011: 131–132, 138, сл. 27, 28; ГРО ЗДА НОВ 2012: 109–111, сл. 1–4).8 О идеј ном 
кон цеп ту сли кар ства на фа са ди Пећ ке па три јар ши је (пре 1377. го ди не), у чи јем про-
гра му је и сли ка На ву хо до но со ро вог сна на за пад ном зи ду, не мо же се по у зда но су-
ди ти, с об зи ром на то да су фре ске у ве ли кој ме ри по стра да ле (РА ДО ВА НО ВИЋ 1988: 
30–34, црт. 5). Ипак, лич на по све ће ност кти то ра ар хи е пи ско па Да ни ла II (1324–1337) 
Бо го ро ди чи ном кул ту, као и са чу ван ли ков ни про грам пећ ке при пра те и Оди ги три-
ји не цр кве, све до че о бо га том ли ков ном ре пер то а ру Бо го ро ди чи них пре фи гу ра ци ја и 
тип ских сли ка пре у зе тих из Ста рог за ве та, где је и епи зо да о На ву хо до но со ро вом 
сну на шла сво је ме сто (ТА ТИЋ-ЂУ РИЋ 1991: 391–408, сл. 1–11). С дру ге стра не, у окви ру 

8 Оп шир на га ле ри ја Бо го ро ди чи них пре фи гу ра ци ја, по ред На ву хо до но со ро вог сна об у хва та и 
дру ге те ме ко је се, тра ди ци о нал но, иш чи та ва ју у ма ри о ло шком кљу чу (Бо жић на сти хи ра Јо ва на Да-
ма ски на, Ста ро за вет на ски ни ја, Ви зи ја Иса и ји на и Је зе ки ље ва ви зи ја за тво ре них вра та на ис точ ном 
зи ду, Пре му дрост са зда се би храм на ју жном зи ду и Со ло мо нов одар, Нео па ли ма ку пи на, Мој си је 
при ма Та бли це за ко на на Си на ју, Ле стви це Ја ко вље ве и Рва ње Ја ко ва са ан ђе лом на за пад ном зи ду). 
Та кав сли ка ни про грам упот пу њен је и но во за вет ним тек сто ви ма на сви ци ма је ван ђе ли ста на те му 
Ин кар на ци је у ви шим зо на ма пи ла ста ра, као и фи гу ра ма све тих ме ло да, чи ја је уло га у про сла вља њу 
Бо го ро ди це и, по себ но, ње не уло ге у Ин кар на ци ји до бро по зна та. 

Сл. 8. Успење Богородице 
Старо Нагоричино, црква Светог Ђорђа, припрата, западни зид (1317/1318)
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мо ну ме тал ног про гра ма Цр кве Хри ста Пан то кра то ра у Де ча ни ма (1346/1347), компо-
зи ци ја На ву хо до но со ро вог сна на ју жном зи ду за пад ног тра ве ја сме ште на је ме ђу 
ста ро за вет не те ме ко је са окол ним жи во пи сом тво ре спе ци фич ну ли ков ну це ли ну 
об је ди ње ну иде ја ма ико но ми је спа се ња и уста но вља ва ња бу ду ћег цар ства Бо жи јег, 
от по че тог ин кар на ци јом Ло го са (МИ ЛА НО ВИЋ 1995: 213–219, сл. 3; ТО ДИЋ, ЧА НАК-МЕ ДИЋ 
2005: 356–360). 

Сим бо лич ке сли ке Хри ста Ка ме на и Бо го ро ди це Го ре би ле су део ли ков них про-
гра ма и не за ви сно од на ра тив не ком по зи ци је из Књи ге про ро ка Да ни ла. Да би се ис-
та као њи хов од нос са ста ро за вет ним на ра ти вом, сим бо ли се пред ста вља ју у ру ка ма 
про ро ка Да ни ла (че сто пра ће ни од го ва ра ју ћим ци та ти ма). С тим у ве зи, они се могу 
на ћи уз про ро ков лик у га ле ри ја ма све тих, чи ји су ли ков ни при ка зи у идеј ној ве зи 
са те мом Ова пло ће ња, раз ви је ним ком по зи ци ја ма Ус пе ња Бо го ро ди чи ног, у хим но-
граф ској ком по зи ци ји Про ро ци су те на го ве сти ли, као и на ве ли ком бро ју пре сто-
них ико на Бо го ро ди це са про ро ци ма (Der Ner ses sian 1975: 310–317; ТО ДИЋ 1993: 85, 
103–107, сл. 26; МА ТИЋ 2017: 90–98, 395–396, 400, 403, 446–447, сл. 86, 89, 91, 276, кат. 
бр. 18, 29, 36, 181) (Сл. 8, 9, 10). О пот пу ном оса мо ста љи ва њу мо ти ва све до чи и 

Сл. 9. Успење Богородице – Пророк Данило и стена (детаљ)
Старо Нагоричино, Црква Светог Ђорђа, припрата, западни зид (1317/1318)
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Сл. 10. Богородица Необориме стене са Христом 
Хиландарска ризница (крај XIV – почетак XV века)

(фото: Дигитална ризница Хиландара; https://riznica.hilandar.org)

КРИ СТИ НА Ж. МИ ЛО РА ДО ВИЋ

58



дво стра на ли тиј ска ико на с кра ја XIV или по чет ка XV ве ка из Хи лан дар ске ри зни-
це (Инв. бр. R018), на ко јој је мо ну мен тал ни при каз Бо го ро ди це Нео бо ри ме сте не са 
Хри стом пра ћен сли ком пр вог срп ског ар хи е пи ско па Са ве на по ле ђи ни (РА ДОЈ ЧИЋ 
1965: 121–125). 

На спрам на ве де них при ме ра ли ков не упо тре бе сим бо ла Бо го ро ди це и Хри ста 
као Го ре и Ка ме на у сред њо ве ков ном умет нич ком ства ра ла штву, нај а де кват ни ји ком-
па ра тив ни ли ков ни ма те ри јал, ко ји на исто ве тан на чин об је ди њу је те о ло шке иде је 
Пс 67 (68); 15–16, на ла зи се та ко ђе у илу стро ва ним псал ти ри ма. Кор пус ми ни ја ту ра 
ко је су илу стро ва ле стих „Не го иза бра ко ље но Ју ди но, го ру Си он, ко ја му оми ље. И 
са гра ди све ти њу сво ју као гор ње сво је ста но ве, и као зе мљу утвр ди је до ви је ка” [Пс 
77 (78): 68–69] по твр ђу је да је сли ка Си о на као пре би ва ли шта Го спод њег ди рект но 
из јед на ча ва на са ли ком Бо го ро ди це и Хри ста (Du fren ne 1978: Psa u me 77).9 У Хлу-
дов ском (fol. 79r) (Сл. 11), Лон дон ском (fol. 106r) и Бар бе ри ни псал ти ру (fol. 137r) на 
вр ху све те пла ни не ко ја пред ста вља Си он опи сан у сти хо ви ма, а пред ар хи тек тон-
ским зда њем хра ма, до по ја сно су при ка за ни Ма ти Бо жи ја и Ема ну и ло (Der Ner ses-
sian 1970: 42, pl. 63, fig. 174; ЩЕП КИ НА 1977: л. 79; An der son, Ca nart et al. 1989: 108). 
У Бал ти мор ском (fol. 43v) (Сл. 12) и Ки јев ском (fol. 110v) (Сл. 13) псал ти ру пак ли ков-
но уоб ли ча ва ње сти хо ва Пс 77 (78): 68–69 умно го ме је ико но граф ски бли же ру ко пи-
сним ли ков ним ре ше њи ма На ву хо до но со ро вог сна – све та го ра Си он, без об лич ја 
хра ма, на свом вр ху са др жи пред ста ву Бо го ро ди це и Хри ста у ме да љо ну, на ко ји се 
из сег мен та не ба спу шта го луб Све тог Ду ха (ВЗДОР НОВ 1978, Кни га 1: 128; An der son 
2004: 41). Ти по ло шка сли ка Бо жи јег до ма на Си о ну уз Пс 77 (78) по чи ва на истим 
дог мат ским иде ја ма ко је су прот ка не и кроз сли ку ста ро за вет не при че о На ву хо до-
но со ро вом сну уз Пс 67 (68).

* * *
Ли ков но уоб ли ча ва ње сти хо ва о ме сту пре би ва ли шта Го спо да из Пс 67 (68): 15–16 

ком по зи ци јом На ву хо до но со ро вог сна из Књи ге про ро ка Да ни ла у без ма ло свим 
ис точ но хри шћан ским псал ти ри ма са мар ги нал ним илу стра ци ја ма ука зу је на ком-
плек сну хри сто ло шку ин тер пре та тив ну мре жу ста ро за вет них сти хо ва пса ла ма. Ис-
ти ца ње ли ко ва Бо го ро ди це и Хри ста у ам бле мат ским пред ста ва ма све те си он ске 
пла ни не по ка за тељ је зна чај них дог мат ских уве ре ња ис точ но хри шћан ске цр кве ова-
пло ће них у ли тур гиј ским об ре ди ма и хим но граф ској ли те ра ту ри. Ста ро за вет ни 
обра зи Бо го мај ке Го ре и Ема ну и ла Ка ме на са чи ња ва ли су тип ску сли ку Ин кар на-
ци је, те це ло куп ног до мо стро ја спа се ња. На осно ву та кве со те ри о ло шке иде је, из ра-
же не у сти хо ви ма псал ма и пра те ћим илу стра ци ја ма, ства ра се ар хе тип ска сли ка 
спа се ња, оли че на у ко нач ном пре би ва ли шту Го спо да у исто риј ском (Ков чег За ве та 

9 Друк чи ја вр ста ли ков ног уоб ли ча ва ња пер со ни фи ка ци је Си о на у фор ми жен ске цар ске фи гу ре 
по ја вљу је се на мар ги на ма илу стро ва них ви зан тиј ских псал ти ра уз Пс 50: 20–21 – „По до бро ти сво јој, 
Го спо де, чи ни до бро Си о ну, по диг ни зи до ве Је ру са лим ске” (Meyer 2009: 7–22).
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Сл. 11. Гора Сион и Миропомазање Давида за цара [Пс 77 (78): 68–70]
Москва, Државни историјски музеј, 129д, fol. 79r (IX век)

(фото: ЩЕПКИНА 1977: л. 79)
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Сл. 12. Гора Сион и цар Давид [Пс 77 (78): 68–70]
Балтимор, Уметнички музеј Волтерс, W733, fol. 43v (c. 1300)

(фото: https://www.thedigitalwalters.org)
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Сл. 13. Гора Сион и Давид [Пс 77 (78): 68–70]
Санкт Петербург, Руска национална библиотека, 1252 F VI, fol. 110v (1397)

(фото: ВЗДОРНОВ 1978, Книга 2: л. 110v)
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у Со ло мо но вом хра му) и ес ха то ло шком сми слу (Но ви Си он / Је ру са лим у ком ће пра-
вед ни ци пре би ва ти по крај Го спо да у бу ду ћем ве ку). Услед из јед на ча ва ња уни вер зал-
ног хри шћан ског цар ства чи ји Го спод пре би ва у си он ском хра му са сли ком Бо го ро-
ди це као пре би ва ли штем Ло го са, ли ков ни при ка зи На ву хо до но со ро вог сна би ли су 
опле ме ње ни хри сто ло шким ви зу ел ним ко мен та ром, су бли ми ра ним у ме да љо ну Бо-
го мај ке и де те та на вр ху Го спод ње го ре.
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Kri sti na Ž. Mi lo ra do vić
NE BUC HAD NEZ ZAR’S DRE AM IN EA STERN CHRI STIAN IL LU STRA TED  

PSAL TERS AS AN EM BLEM OF GOD’S ABO DE IN ZION

Sum mary

Psalm 67 (68) re pre sents one of the ma jor tex tu al so ur ces for the sac ral to po graphy of the 
Old Te sta ment. Using va ri o us in ter tex tu al al lu si ons, the po et forms a dyna mic pic tu re of the 
mo ve ment of the Lord to get her with the pe o ple of Israel to the ir de si red de sti na tion. The po e tic 
cul mi na tion of the psalm are enig ma tic ver ses that de scri be the Lord’s abo de – The mo un ta ins of 
Bas han are ma je stic mo un ta ins; / rug ged are the mo un ta ins of Bas han. / Why ga ze in envy, O rug
ged mo un ta ins, / at the mo un tain whe re God cho o ses to re ign, / whe re the LORD him self will dwell 
fo re ver? [Ps 67 (68): 15–16]. The ca no ni cal re a ding of the psalm (in which the im por tant mo tif of 
the Ark of the Co ve nant is emp ha si zed) in di ca tes that the mo un tain the Lord cho se for his abo de 
and ho me is Mo unt Zion in Je ru sa lem. Con se qu ently, Ps 67 (68) be co mes part of a rich dog ma tic-
li tur gi cal cor pus that cha rac te ri ses Zion as the co smic cen ter of the Chri stian to po grap hic map 
and the lo cus san ctus which ab sor bed Si nai and Ede nic exe ge ti cal va lu es.

The ar ti stic in ter pre ta tion of the ver ses of Ps 67 (68): 15–16 in all pre ser ved Ea stern Chri stian 
il lu stra ted psal ters in clu des va ri o us ico no grap hic va ri ants of Ne buc had nez zar’s dre am, the re pre-
sen ta tion of an event de scri bed in the Old Te sta ment bo ok of the prop het Da niel (Dan 2). The well-
known story of the dre am of the Babylo nian em pe ror spe aks abo ut an ido la tro us sta tue ma de of 
diff e rent ma te ri als (gold, sil ver, ho ney, iron, and iron mi xed with clay) crus hed by a sto ne rol led 
away from the mo un tain wit ho ut hands; that sto ne will grow to be co me a gre a ter mo un tain and 
fill the who le earth. Early Chri stian and me di e val Ea stern Chri stian the o lo gi ans in ter pre ted the 
Old Te sta ment nar ra ti ve in a Chri sto lo gi cal con text – the sto ne that rol led away from the mo un tain 
re pre sents Christ and his sin less con cep tion in the womb of the Mot her of God; the in car na tion of 
Christ and la ter New Te sta ment events from the Chri stian sal va tion hi story led to the esta blis hment 
of the eter nal king dom of God (as op po sed to the tran si ent king doms em bo died in de stroyed  ido la-
tro us sculp tu re). It fol lows that the story of Ne buc had nez zar’s dre am was an Old Te sta ment type of 
ima ge of the In car na tion and the story of the fi nal esta blis hment of the Lord’s re ign, the ma ti cally 
com ple tely con si stent with the pic tu re of the Lord’s eter nal abo de on Mo unt Zion from Psalm 67 (68).

Ana lo go us ico no grap hic va ri ants of Ne buc had nez zar’s dre am can al ready be fo und on the 
pa ges of a psal ter from the 9th cen tury – the Mo unt At hos ma nu script Pan to kra tor 61 (At hos, Pan
to kra tor 61, fol. 83v) and the Hlu dov Psal ter (Mo scow, Sta te Hi sto ri cal Mu se um, 129d, fol. 64r). Ico-
no grap hi cally re la ted mi ni a tu res are al so fo und in the 11th-cen tury psal ters – the Lon don Psal ter 
(Lon don, Bri tish Li brary, Add. 19352, fol. 84r), Bar be ri ni Psal ter (Va ti can, Va ti can Li brary, Barb. 
Gr. 372, fol. 110v), and the Bri stol Psal ter (Lon don, Bri tish Li brary, Add. 40731, fol. 105v), as well as in 
la ter ma nu scripts, such as Ha mil ton’s Psal ter (Ber lin, Ber lin Sta te Mu se ums, Kup fer stic hka bi nett, 
78A. 9, fol. 132v), Bal ti mo re Psal ter (Bal ti mo re, Wal ters Art Mu se um, W733, fol. 29r), and the Kyiv 
Psal ter (St. Pe ters burg, Rus sian Na ti o nal Li brary, 1252 F VI, fol. 88v) from the 14th cen tury. The 
dog ma tic co re of the il lu stra tion of Ne buc had nez zar’s dre am in Ps 67 (68): 15–16 is hig hlig hted by 
the ima ge of the me dal lion of the Mot her of God with Christ Em ma nuel on the top of the mo un-
tain. The em ble ma tic re pre sen ta tion of the Mot her of God as the abo de of the Lord in the Mu nich 

НА ВУ ХО ДО НО СО РОВ САН У ИС ТОЧ НО ХРИ ШЋАН СКИМ ИЛУ СТРО ВА НИМ ПСАЛ ТИ РИ МА...

69



Psal ter from the 14th cen tury (Mu nich, Ba va rian Sta te Li brary, Cod. Slav. 4, fol. 85v), is ba sed on the 
sa me ide as but in de pen dent of the Old Te sta ment nar ra ti ve and can al so be jo i ned to the cor pus 
of the il lu stra ti ons of Ps 67 (68). 

From the Chri sto lo gi cal in ter pre ta tion of the nar ra ti ve of Ne buc had nez zar’s dre am emer ged 
the Chri sto lo gi cal-Ma rian symbols of sto ne and mo un tain, which are ba sed on dog ma tic in ter pre-
ta ti ons of the eter nal abo de of the Lord and po e ti cally de ve lo ped in the li turgy and hymno graphy 
of the East. Com plex and in ter con nec ted the o lo gi cal ide as that per me a te Ps 67 (68): 15–16 and its 
ac com panyin g il lu stra ti ons (Vir gin Mary the Mo un tain, Christ the Sto ne, In car na tion as the ini-
tial event of the ma ster plan of sal va tion, escha to lo gi cal ima ge of God’s king dom) fo und a pla ce in 
va ri o us art pro grams of the Mid dle Ages (fre sco pro grams of Ma ri o lo gi cal and escha to lo gi cal 
symbo lism or the thro ne icons of the Mot her of God sur ro un ded by the prop hets).

It fol lows that the Old Te sta ment ar chetype s of Vir gin Mary the Mo un tain and Christ the 
Sto ne we re em blems of the In car na tion and the sal va tion hi story plan. Ba sed on this so te ri o lo gi cal 
idea, ex pres sed in the ver ses of Ps 67 (68) and the ac com panyin g il lu stra ti ons, an ar chetypa l ima ge 
of sal va tion is cre a ted, em bo died in the fi nal abo de of the Lord in the hi sto ri cal (Ark of the Co ve nant 
in So lo mon’s tem ple) and escha to lo gi cal sen se (New Zion/Je ru sa lem in which the rig hte o us will 
re si de). Due to the equ a ting of the uni ver sal Chri stian king dom who se Lord dwells in the tem ple 
of Zion with the ima ge of the Mot her of God as the abo de of the Lo gos, the vi sual re pre sen ta ti ons 
of Ne buc had nez zar’s dre am we re en ric hed with Chri sto lo gi cal vi sual com men tary, su bli ma ted in 
the me dal lion of the Mot her of God and the child on the top of the mo un tain.

Keywords: Psalm 67 (68), Ne buc had nez zar’s dre am, Vir gin Mary the Mo un tain, Christ the 
Sto ne, In car na tion.
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