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СА ЖЕ ТАК: Сту ди је и ис тра жи ва ња ка сно ан тич ког и ра но ви зан тиј ског кул та ан-
ђе ла и ар хан ђе ла су ре зул ти ра ли са зна њи ма о њи хо вом ра ном укљу чи ва њу у ре пер то-
ар хри шћан ске ико но гра фи је, по сте пе ном раз во ју њи хо вих мно го стру ких уло га и, у 
скла ду с тим, раз ли чи тих ико но граф ских ти по ва. У на у ци је дав но за бе ле же на јед на 
по себ на и ве о ма не у о би ча је на ка рак те ри сти ка ра не ико но гра фи је ан ђе ла и ар хан ђе ла, 
атри бут кри ла сат ка них од па у но вог пер ја. Апро при ја ци ја еле ме на та ико но гра фи је па-
у на ево ци ра сим бо ли ку те по себ но што ва не пти це по и сто ве ћи ва не са бе смрт но шћу и 
не про па дљи во шћу, те хри шћан ском пер цеп ци јом Ра ја и кон цеп та веч ног жи во та. По-
зна та на осно ву не ко ли ко спо ра дич них при ме ра ме ђу ко ји ма је, у не до стат ку пре ци зних 
по да та ка, те шко ре кон стру и са ти узроч но-по сле дич ну по ве за ност, пред ста ва ар хан ђе-
ла са кри ли ма па у на за до би ја по се бан зна чај по ста вља њем у нај све ти ји, де фи ни шу ћи 
про стор са крал не то по гра фи је хри шћан ског хра ма – ап си ду Цр кве Бо го ро ди це Ан ге-
лок ти сти у се лу Ки ти, на Ки пру, у дру гој по ло ви ни VI ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ар хан ђе ли, па ун, ра но ви зан тиј ска умет ност, Цр ква Бо го ро ди це 
Ан ге лок ти сти, Ки пар, VI век.

То ком ду гог пу то ва ња све тим зе мља ма Ис то ка, ко је је по тра ја ло го то во че тврти-
ну ве ка (Del la Do ra 2016: 86), Ва си лиј Гри го ро вич Бар ски (1701–1747) 1734. го ди не 
об рео се на Ки пру (Fo u li as 2012: 23).1 Две го ди не ка сни је по се тио је се ло Ки ти, у ју-
го и сточ ном де лу остр ва, у не по сред ној бли зи ни Лар на ке и ан тич ког гра да Ки ти о на, 

* У ни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, сту дент ма стер сту ди ја , О ри ги нал ни на уч ни 
рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per; tu ti cog njenn@gmail.co m

1 Пу то ва ње уче ног мо на ха из Ки је ва је по зна то на осно ву ру ко пи са „Пу то ва ња Ва си ли ја Гри го-
ро ви ча Барскoг све тим зе мља ма Ис то ка” (The tra vels of Va si lij Gri go ro vich Bar skij in the Holy Lands of the 
East), ко ји се чу ва у ар хи ву ки јев ске Ака де ми је на у ка под бро јем 1062. Ру ко пис је вре дан до ку мент 
ис црп ног хо до ча шћа ко је је под ра зу ме ва ло по се те кључ ним култ ним ме сти ма пра во слав ног све та, 
Све тој зе мљи, Све тој Го ри, Си на ју, Ки пру и др.
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и на чи нио не ко ли ко зна чај них пи са них све до чан ста ва о јед ном пра во слав ном хра му, 
„ве ле леп ној цр кви у ко јој се не ка да на ла зи ло се ди ште епи ско па” (Shil ling 2013: 89). 
Пи шу ћи о цр кви по све ће ној Бо го ро ди ци ко ју су, пре ма увре же ном ве ро ва њу, са гра-
ди ли ан ђе ли, Бар ски је оста вио и нај ста ри је по зна те пи са не тра го ве о ап си дал ном 
мо за и ку хра ма са пред ста вом Бо го ро ди це са Ема ну и лом у на руч ју, флан ки ра не фи-
гу ра ма ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла (Fo u li as 2012: 23). Про жи ма ње ствар но сти и 
ле ген де као кључ них кон це па та ко ји од ре ђу ју храм Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, уче-
ни ки јев ски мо нах је пот кре пио при чом о чу до тво ре њу мо за и ка чи је су бри жљи во 
ре ђа не те се ре оква ше не кр вљу и су за ма по што је мо за ик, то ком ара бљан ског ра за-
ра ња све ти ли шта сре ди ном VII ве ка, по го ђен стре лом (Fo u li as 2012: 23).

Храм Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти на Ки пру има ду гу исто ри ју. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју да је пр во бит на цр ква, тро брод на ба зи ли ка тра ди ци о нал но нат кри ве на рав-
ном, др ве ном та ва ни цом, са гра ђе на у V ве ку. По што је, нај ве ро ват ни је, по стра да ла 
у по жа ру, цр ква је ре кон стру и са на у VI ве ку. Сва је при ли ка да је упра во та да, у кон-
хи ап си де, из ве ден мо за ик ко ји се, као рет ко све до чан ство ра но ви зан тиј ске умет-
нич ке па ра диг ме на остр ву, и да нас на ла зи in si tu (Fo u li as 2012: 14). Са вре ме на цр-
ква у фор ми раз ви је ног упи са ног кр ста, у чи ји је про стор ни склоп ин кор по ри ра на 
ап си да пр во бит ног хра ма са мо за и ком из VI ве ка, са гра ђе на је у XI ве ку, а по том до-
гра ђи ва на то ком XII и XI II ве ка.1 Као јед на од нај зна чај ни јих та ча ка у са крал ној то-
по гра фи ји Ки пра, али и ис точ ног Ме ди те ра на, цр ква је до да нас у функ ци ји.

По себ ну вред ност Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти пред ста вља мо за ик у глав ној 
ап си ди (Сл. 1). Ком по зи ци јом до ми ни ра цен трал но по зи ци о ни ра на, сто је ћа фи гу ра 
Бо го ро ди це сиг ни ра не као Све та Ма ри ја (ΗΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ) са Ема ну и лом у на руч ју. 
Из о бра же на на злат ном фо ну, но гу осло ње них на злат ни, дра гим ка ме њем оп то че ни 
по ста мент, Бо го мај ка но си ду гу ха љи ну ко ју де ли мич но по кри ва пур пур ни ма фо-
ри он. Све тлог ин кар на та и круп них очи ју, она упу ћу је бла жен по глед ка вер ни ци ма 
оку пље ним у хра му. У Бо го ро ди чи ном на руч ју је, осло њен на ње ну ле ву ру ку, из о бра-
жен Ема ну ил. Оде вен у злат ни хи тон и хи ма ти он, Хри стос јед ном ру ком про др жа ва 
сви так, док дру гом ру ком бла го си ља. Бо го ро ди ци и Ема ну и лу при ка за ним у цен тру 
ком по зи ци је при ла зе ар хан ђе ли Ми ха и ло и Га ври ло, сиг ни ра ни као ΜΙΧΑΗΛ и 
ГАВРIΛ. Ду гих ко са уред но по ве за них врп ца ма, ар хан ђе ли но се оде жде ан тич ких 
фи ло зо фа, хи то не и хи ма ти о не све тлих бо ја са по зла том, обе ле же не нео бич ним слов-
ним озна ка ма – на хи ма ти о ну ар хан ђе ла Га ври ла се рас по зна ју сло ва „Н” и „Г” (Сл. 2), 
док се на до ста по стра да лом ру ху ар хан ђе ла Ми ха и ла на зи ре фраг мент не ке слов-
не озна ке ко ја се ви ше не мо же иш чи та ти. Окре ну ти ка Бо го ро ди ци са Ема ну и лом, 
ар хан ђе ли им при но се уо би ча је не атри бу те нај ви шег до сто јан ства, ду га ко пља и про-
вид не, ста кла сте сфе ре са зна ме њем кр ста. Ме ђу тим, ар хан ђе ли Ми ха и ло и Га ври ло 
по се ду ју и је дан ре дак и не у о би ча јен ати бут, ду га кри ла сат ка на од па у но вог пер ја.

1 Мо но граф ска је ди ни ца А. М. Фо ли ја са пред ста вља нај зна чај ни ји до при нос по зна ва њу хро но-
ло ги је из град ње Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти. Вид.: Fo u li as 2012: 16–21.
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Сл. 1. Ап си дал ни мо за ик Цр кве Бо го ро ди це  
Ан ге лок ти сти, Ки ти, Ки пар, дру га по ло ви на  
VI ве ка (из вор: Shil ling 2020: сл. 20.1, стр. 351)

Сл. 2. Ар хан ђео Га ври ло са кри ли ма па у на,  
ап си дал ни мо за ик Цр кве Бо го ро ди це  

Ан ге лок ти сти, Ки ти, Ки пар, дру га по ло ви на  
VI ве ка (из вор: Fo u li as 2012: сл. 17, стр. 22)

Не ве ли ких ди мен зи ја, али из у зет них умет нич ких свој ста ва ко ја упу ћу ју на кти-
то ре ви со ког до сто јан ства, ап си дал ни мо за ик Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти је 
од у век за вре ђи вао зна чај ну па жњу ис тра жи ва ча.2 Ипак, иа ко пре по знат и че сто ис-
ти цан, атри бут па у но вих кри ла дат дво ји ци ар хан ђе ла, ни је по стао пред мет по је ди-
нач не, све о бу хват не на уч не ана ли зе.3

Упр кос те шко ћа ма у ви зу ел ној ре пре зен та ци ји ду хов не, не ма те ри јал не и бес те-
ле сне при ро де по себ них би ћа ко је је Бог ство рио као из вр ши о це и ве сни ке сво је воље 
(ПО ПО ВИЋ 1980: 227), ан ђе ли и ар хан ђе ли су ра но по ста ли део ре пер то а ра хри шћан ске 
умет но сти. Пред ста вља ње ан ђе ла и ар хан ђе ла у ка сно ан тич кој и ра но ви зан тиј ској 
умет но сти би ло је на дах ну то на ра ти ви ма за бе ле же ним у окви ру Све тог пи сма и тек-
сто ва апо криф ног по ре кла, као и те о ло шким про ми шља њи ма о ан ђе о ској при ро ди, 

2 Си сте мат ско ис тра жи ва ње цр кве и ап си дал ног мо за и ка за по че то је ре ста у ра ци јом хра ма и чи-
шће њем мо за и ка 1950. го ди не, под вођ ством Ар ту ра Ме га (Art hur Me gaw) и Ер не ста Хо кин са (Er nest 
Haw kins). На ро чи то је раз ма тра но пи та ње Бо го ро ди чи не нео бич не сиг на ту ре, у кон тек сту од ред би 
Ефе ског (431) и Хал ки дон ског (451) ва се љен ског са бо ра, а по том и пи та ње да то ва ња из град ње хра ма и 
из во ђе ња ап си дал ног мо за и ка. Ана ли зом срод них при ме ра, мо за ик се кон вен ци о нал но да ту је у дру гу 
по ло ви ну VI ве ка, вид. Shil ling 2013: 142–156. Пре ци зни је, Фо ли јас да ту је мо за ик у вре ме вла да ви не 
ца ра Ма ври ки ја (582–602), вид. Fo u li as 2012: 28.

3 Из у зе так пред ста вља не дав но об ја вље ни рад Б. Ши линг о мно го о ким ар хан ђе ли ма у ра но ви-
зан тиј ској умет но сти, вид. Shil ling 2020: 350–365.
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уло га ма и хи је рар хи ји у де ли ма Ота ца цр кве. Ан ђе ли су се, од вре ме на ства ра ња све-
та до ње го вог апо ка лип тич ног свр шет ка, ме ша ли са љу ди ма као по сред ни ци изме-
ђу Бо га и чо ве ка, гла сни ци и ве сни ци Ње го ве во ље. Њи хо ва де лат ност је, у окви ру 
Све тог пи сма, за бе ле же на у ви ше на вра та. У Ста ром за ве ту, ан ђе ли бо ра ве у про роч-
ким ви зи ја ма (Иса. 6, 2–3), (Јез. 1, 3–13) као би ћа нај бли жа Бо гу и ме ди ја то ри ва жних 
по ру ка, а Но ви за вет се, тек стом Је ван ђе ља по Лу ки, отва ра ја вља њем ар хан ђе ла Га-
ври ла све ште ни ку За ха ри ји са ве шћу о ро ђе њу Јо ва на Пре те че (Лук. 1, 11–20) (ПО ПО-
ВИЋ 1980: 228–229). Ме ђу тим, у Све том пи сму не ма на зна ка о из гле ду ан ђе ла. Као 
би ћа ви шњег све та ко ја су на зе мљи бо ра ви ла по вре ме но, за раз ли ку од Хри ста, Бо-
го ро ди це и дру гих све тих лич но сти, ан ђе ли ме ђу љу ди ма ни су оста ви ли ма те ри јал-
не тра го ве, не ру ко тво ре не обра зе или дру ге ре ли кви је (Pe ers 2001: 16–17) ко је би 
ука зи ва ле на њи хов лик и та ко од ре ди ле њи хо ву ико но гра фи ју. Та ко ђе, сло же ни фе-
но мен ан ђе о ске при ро де и про бле ма ње не ви зу ел не ре пре зен та ци је од ра жа ва ло је 
и рас про стра ње но до жи вља ва ње ан ђе ла као не са мо стал них би ћа по и сто ве ће них са 
ма ни фе ста ци ја ма Бо жан ског де ло ва ња и епи фа ни је, али и са еле мен ти ма при ро де 
по пут ве тро ва (ГА БЕ ЛИЋ 1991: 17).

С дру ге стра не, ра но хри шћан ске ег зе ге те су те жи ле ду бљем раз у ме ва њу ан ђе-
о ске ду хов но сти што је има ло ди рект них по сле ди ца и на пи та ње мо гућ но сти пред-
ста вља ња ан ђе ла у умет но сти. Кли мент Алек сан дриј ски (150–215) у свом де лу Стро
ма та (Stro ma ta) ис ти че ан ђе ле као бес те ле сне је ди но у од но су на зе маљ ска ство ре ња, 
а Ори ген (184–253) у де лу О прин ци пи ма (De Prin ci i pis) твр ди да је је ди но Бог бес те-
ле сан и не ви дљив (Valéva 1986: 19). Јо ван Зла то у сти (347–407) а ка сни је и Јо ван Да-
ма скин (675/5–749) уче да је ан ђе о ска при ро да не до се жна чу ли ма, али да се ан ђе ли не 
ја вља ју љу ди ма у сво јој не ви дљи вој су шти ни већ у пре о бра же ном об ли ку у ка квом 
их љу ди мо гу ви де ти (ПО ПО ВИЋ 1980: 233). На тај на чин је, у окви ру ра но хри шћан ске 
бо го слов ске ми сли, раз ви је но уче ње о мо гућ но сти ан тро по морф не ма ни фе ста ци је 
ан ђе о ске при ро де. Сход но то ме, ан ђе ли су од нај ра ни јих вре ме на при ка зи ва ни у 
људ ском об ли ку. Ис тра жи ва ња ука зу ју да су у окви ру нај ста ри јих по зна тих пред-
ста ва иден ти фи ко ва них у ка та ком ба ма Ри ма и да то ва них у III и IV век, ан ђе ли при-
ка зи ва ни ан тро по морф но, као људ ске фи гу ре без кри ла, атри бу та ко ји ће по ста ти 
не из о ста ван еле мент њи хо ве ико но гра фи је у V ве ку (Mar tin 2001: 16–17). Ипак, узев-
ши у об зир алу зи ван ка рак тер и сти ли зо ван ли ков ни је зик хри шћан ских сли ка у ка-
та ком ба ма, оста је отво ре но пи та ње мо гућ но сти по у зда не иден ти фи ка ци је сце на и 
уче сни ка. Са ве ћом си гур но шћу, фи гу ре ан ђе ла рас по зна је мо на хри шћан ским сар-
ко фа зи ма, а је дан од нај зна чај ни јих при ме ра пред ста вља сар ко фаг из ар хе о ло шког 
му зе ја у Ис тан бу лу (тзв. Sa rigüze l сар ко фаг) с кра ја IV или с по чет ка V ве ка чи ји ан-
ђе ли, по пут ан тич ких кри ла тих Вик то ри ја, по бе до но сно уз но се Хри стов мо но грам 
(Сл. 3.) (Pe ers 2001: 25; Rus so 2019: 284). Од лу чу ју ћи ути цај на раз вој ан ге о ло ги је, а тиме 
и на уста но вље ње кул та ан ђе ла, до шао је од ано ним ног ау то ра упам ће ног као Псе-
у до-Ди о ни си је Аре о па гит и ути цај ног де ла Не бе ска хи је рар хи ја (De Co e le sti Hi e rar chia), 
на ста лог око 500. го ди не, у ком је из ло же на хи је рар хи ја не бе ских би ћа (СТЕ ВО ВИЋ 
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2018: 62–65). Псе у до-Ди о ни си је је уста но вио ре до ве ан ђе ла што ва них у три ја да ма 
при че му пр ву, хи је рар хиј ски нај ви шу три ја ду чи не пре сто ли, хе ру ви ми и се ра фи ми, 
дру гу го спод ства, вла сти и си ле, а тре ћу на че ла, ар хан ђе ли и ан ђе ли (ГА БЕ ЛИЋ 1991: 
18–19; Pe ers 2001: 4–5; СТЕ ВО ВИЋ 2018: 64). Упр кос по ло жа ју ко ји су за до би ли у не бе-
ској хи је рар хи ји Псе у до-Ди о ни си ја, култ ар хан ђе ла је по себ но раз ви јен. Ар хан ђе ли су 
се вре ме ном из дво ји ли као вр хов не ста ре ши не над свим чи но ви ма ан ђе ла (ГА БЕ ЛИЋ 
1991: 17) и та ко по ста ли је ди ни ред чи ји ће чла но ви, у умет но сти, би ти пред ста вља ни 
са мо стал но, пра ће ни ин скрип ци ја ма, а чи ја ће ико но гра фи ја сле ди ти мно го стру ке 
уло ге ко је су им до де љи ва не. Са раз во јем и уоб ли ча ва њем ико но гра фи је ар хан ђе ла, 
од по чет ка VI ве ка, ис кри ста ли са ће се пред ста ве тих бо жан ских би ћа у ру ху ан тич-
ких фи ло зо фа, хи то ну и хи ма ти о ну, оде жди ви со ких двор ских до сто јан стве ни ка и 
вој них за по вед ни ка и у цар ском ор на ту (Shil ling 2020: 351–352).4

По чев ши од сре ди не VI ве ка, пред ста ве ар хан ђе ла ко ји пра те Хри ста и/или Бо-
го ро ди цу по ста ју ва жан еле мент ико но гра фи је ап си дал них мо за и ка. Пред ста ве ар-
хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла, са чу ва не у окви ру ап си дал ног мо за и ка Цр кве Бо го ро ди-
це Ан ге лок ти сти, спа да ју у ред ра них по зна тих обра за дво ји це ар хан ђе ла. Ар хан ђе ли 
су, уз Бо го ро ди цу са Ема ну и лом, при ка за ни још и у ап си ди хра ма Бо го ро ди це Ка-
на ка ри је у се лу Ли тран ко ми на Ки пру, по чет ком VI ве ка (Styli a nou, Styli a nou 1997: 
43). Фраг мен ти мо за и ка ко ји се чу ва ју у му зе ју ар хи е пи ско па Ма ка ри ја III у Ни ко-
зи ји, ру ка ар хан ђе ла Ми ха и ла и по пр сје ар хан ђе ла Га ври ла (Styli a nou, Styli a nou 
1997: 43), ука зу ју на срод ност пред ста ва ар хан ђе ла у две ма ки пар ским цр ква ма. 

4 О ико но граф ским ти по ви ма ар хан ђе ла, вид. Ma gu i re 1995: 63–71.

Сл. 3. Sa rigüze l сар ко фаг, Ар хе о ло шки му зеј у Ис тан бу лу, крај IV, по че так V ве ка  
(из вор: Rus so 2019: сл. 26, стр. 284)
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Ико но граф ску бли скост по ка зу ју и пред ста ве ар хан ђе ла у ап си да ма хра мо ва Сан 
Ви та ле у Ра ве ни (San Vi ta le) (МИР КО ВИЋ 1974: 136–137) (Сл. 4), Сан Ми ке ле ин Афри-
ци ско у Ра ве ни (San Mic ha e le in Afri ci sco) (Shil ling 2013: 142) и Еу фра зи је ве ба зи ли ке 
у По ре чу (Shil ling 2013: 163–164), све из сре ди не VI ве ка, као и мо за и ци из глав ног 
бро да Цр кве Сан Апо ли на ре Ну о во (San Apol li na re Nu o vo) (560) (МИ Р КО ВИЋ 1974: 105–
107) и Цр кве Св. Ди ми три ја у Со лу ну (Cor mack 2000: 93). Бли ско на ве де ним приме-
ри ма, као и пред ста ви у ап си ди цр кве у се лу Ки ти, ар хан ђео Ми ха и ло је при ка зан 
на са чу ва ној стра ни ци дип ти ха од сло но ва че из ко лек ци је Бри тан ског му зе ја у Лон-
до ну из дру ге че твр ти не VI ве ка (Snyder 1989: 104) (Сл. 5). Ар хан ђео је пред ста вљен 
en fa ce, под де ко ра тив ним лу ком ко ји по чи ва на ка не ли ра ним ко ринт ским сту бо ви ма. 
Оде вен на по до би је ан тич ких фи ло зо фа, јед на ко као и у ап си ди Цр кве Бо го ро ди це 
Ан ге лок ти сти, ар хан ђео но си ду го ко пље и сфе ру са зна ме њем кр ста.

Сл. 4. Ап си дал ни мо за ик Цр кве 
Сан Ви та ле у Ра ве ни са по гле дом 
на свод пре зви те ри ју ма, 546–557. 

(из вор: Ja mes 2017: сл. 93, стр. 239)

Сл. 5. Ар хан ђео Ми ха и ло, стра ни ца 
дип ти ха од сло но ва че, Бри тан ски му зеј 

у Лон до ну, дру га че твр ти на VI ве ка 
(из вор: The Bri tish Mu se um, OA. 9999)
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По себ но зна чај но, ар хан ђе ли су 
пра ће ни ин скрип ци ја ма, као што је 
то слу чај и на ап си дал ном мо за и ку 
Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, при-
ка за ни још и у ап си ди Цр кве Сан Ми-
ке ле ин Афри ци ско, на три јум фал ном 
лу ку Цр кве Сан Апо ли на ре ин Кла се 
(San Apol li na re in Clas se) (549) као и на 
зид ним сли ка ма ма на сти ра Ба вит у 
Егип ту чи ји се на ста нак, у не до стат-
ку по у зда них до ка за, да ту је у вре ме 
из ме ђу VI и VI II ве ка (МИР КО ВИЋ 1974: 
123–133; Shil ling 2013: 142–143). На-
ро чи ту па жњу, у сми слу слич но сти 
све ти тељ ских ин скрип ци ја, при вла-
чи коптска та пи се ри ја са пред ста вом 
Бо го ро ди це са Ема ну и лом сиг ни ра-
не као НА НА МАРIA, флан ки ра не 
фи гу ра ма ар хан ђе ла сиг ни ра них као 
OAГIOС ΜΙΧΑΗΛ и OAГIOС (оште-
ће но), из ко лек ци је музе ја у Кли влен-
ду, да то ва на у VI век (Сл. 6). Оде ве ни 
у хи то не и хи ма ти о не, ар хан ђе ли по-
седу ју уо би ча је не атри бу те – ар хан ђео 
Ми ха и ло но си ду го ко пље, док дру ги 
ар хан ђео, по све му су де ћи Га ври ло, 
но си ко пље и сфе ру.

Ме ђу тим, у од но су на на ве де не и 
дру ге по зна те ра не пред ста ве ар хан-
ђе ла, обра зи дво ји це пр ва ка ме ђу ан-
ђе ли ма при ка за ни у ап си ди Цр кве Бо-
го ро ди це Ан ге лок ти сти се из два ја ју по 
ве о ма рет ком и не у о би ча је ном атри-
бу ту – кри ли ма па у на. Нео бич на пред ста ва, по свој при ли ци у спре зи са ле ген дом о 
кти тор ству ан ђе ла над Бо го ро ди чи ном цр квом, ука зу је на пре но ше ње сим бо лич ке 
пер цеп ци је па у на, као рај ске пти це и хри сти ја ни зо ва ног сим бо ла бе смрт но сти и веч-
ног жи во та, на дво ји цу ар хан ђе ла – Ми ха и ла и Га ври ла.

Иа ко рет ка и не у о би ча је на, пред ста ва ар хан ђе ла са кри ли ма па у на у ап си ди Цр кве 
Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти ни је је дин стве на у ви зан тиј ској умет но сти и умет но сти 
зе ма ља ви зан тиј ског кул тур ног кру га. Већ су пр ви ис тра жи ва чи мо за и ка ука за ли 
на исто ве тан ан три бут ко ји но се дво ји ца ар хан ђе ла у ле ту, на три јум фал ном лу ку 

Сл. 6. Коптска та пи се ри ја са пред ста вом 
Бо го ро ди це и Хри ста флан ки ра них фи гу ра ма 

ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла (?), му зеј у 
Кли влен ду, VI век (из вор: The Cle ve land  

Mu se um of Art, 1967.144)
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Сл. 7. Ар хан ђео са кри ли ма па ун а, три јум фал ни лук Цр кве Св. Ка та ри не на Си на ју,  
548–565. (из вор: Forsyth, We it zmann 1973: сл. CXXII)

Сл. 8. Ар хан ђео са кри ли ма па у на, три јум фал ни лук Цр кве Св. Ка та ри не на Си на ју,  
548–565. (из вор: Forsyth, We it zmann 1973: сл. CXXI II)
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Цр кве Св. Ка та ри не на Си на ју (548–565) (Forsyth, We it zmann 1973: 13). Оде ве ни у 
за ле пр ша не хи то не и хи ма ти о не, ар хан ђе ли у ле ту ши ре кри ла сат ка на од па у но вог 
пер ја уз но се ћи же зла и сфе ре са зна ме њем кр ста ка јаг ње ту Бож јем у ман дор ли, при-
ка за ном у цен тру три јум фал ног лу ка (Сл. 7; Сл. 8).5 Ба ве ћи се си риј ском и јер мен-
ском умет но шћу у фор ма тив ном пе ри о ду, Т. Ме тјуз (Tho mas Mat hews) иден ти фи ко-
вао је још срод них при ме ра. Од по себ ног зна ча ја су две од че ти ри це ло стра нич не 
ми ни ја ту ре, с кра ја VI или с по чет ка VII ве ка, на кнад но умет ну те на крај Еч ми јад-
зин ског је ван ђе ља (Yere van, Ma te na da ran, MS. 2374) до вр ше ног 989. го ди не (Mat hews 
1982: 200; Kouymjian 1993: 126). Пра те ћи ре до след из ла га ња до га ђа ја у Jеванђељу по 
Лу ки, не по зна ти ми ни ја ту ри ста је два пу та на сли као ар хан ђе ла Га ври ла са ван ред-
ним кри ли ма сат ка ним од па у но вог пер ја, нај пре пред све ште ни ком За ха ри јом (Сл. 
9), а по том и пред Бо го ро ди цом (Сл. 10) (Mat hews 1982: 201–205). Та ко ђе, Т. Ме тјуз 

5 К. Вајц ман иден ти фи ку је кри ла та би ћа са три јум фал ног лу ка Цркве Св. Ка та ри не на Си на ју јед-
но став но као ан ђе ле, не ула зе ћи ду бље у пи та ња ра не ико но гра фи је ан ђе ла и ар хан ђе ла. С дру ге стра не, 
ис тра жи ва ња ука зу ју да су ан ђе ли са кри ли ма па у на пред ста вља ли ар хан ђе ле, вид. Mat hews 1982: 201.

Сл. 9. Бла го ве сти За ха ри ји, Еч ми јад зин ско  
је ван ђе ље (Yere van, Ma te na da ran, MS. 2374),  

228r, крај VI, по че так VII ве ка  
(из вор: Mat hews 1982: сл. 1, стр. 213)

Сл. 10. Бла го ве сти Бо го ро ди ци, Еч ми јад-
зин ско је ван ђе ље (Yere van, Ma te na da ran, 
MS. 2374), 228v, крај VI, по че так VII ве ка 

(из вор: Mat hews 1982: сл. 2, стр. 214)
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на во ди и ико но граф ски срод ну пред ста ву ар хан ђе ла Га ври ла са кри ли ма па у на, по-
зна ту на осно ву са чу ва ног фраг мен та пло че од про ко не зиј ског мер ме ра, да то ва ну у 
VI век, ко ја се чу ва у ко лек ци ји му зе ја у Ан та ли ји (Mat hews 1982: 201). Гру пи на ве-
де них, ико но граф ски бли ских ре ше ња, при па да ју још и зид не сли ке еги пат ских ма-
на сти ра, Апа Је ре ми ја у Са ка ри и Апо ло но вог ма на сти ра у Ба ви ту (Shil ling 2020: 352). 
На осно ву на ве де них при ме ра, мо гло би се за кљу чи ти да су пред ста ве ар хан ђе ла са 
кри ли ма па у на би ле на ро чи то ка рак те ри стич не за ши ро ко под руч је хри сти ја ни зо-
ва ног Ис то ка, ис точ ни Ме ди те ран, Ле вант, Си нај и Ма лу Ази ју, тј. обла сти ко је су, на 
осно ву увре же не ју де о хри шћан ске тра ди ци је, не го ва ле по себ ну по бо жност усме ре-
ну пре ма ан ђе ли ма и ар хан ђе ли ма, као за штит ни ци ма и чу ва ри ма ста рих Је вре ја 
(Ahu via 2021: 198).

Пи та ње по ре кла и зна че ња атри бу та па у но вих кри ла до де ље ног ар хан ђе ли ма на 
ап си дал ном мо за и ку Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, на во ди на ана ли зу сим бо-
лич ких функ ци ја па у на у окви ру хри шћан ске есте ти ке и те о ло шке ми сли. За хва љу-
ју ћи сво јим ван ред ним при род ним ка рак те ри сти ка ма, скер лет ном те лу ко је пру жа 
зе ле но-злат ни од сјај и ду гом, рас ко шном ре пу по кри ве ном пра ме но ви ма на лик оку, 
па ун је обо жа ван хи ља да ма го ди на. По ре клом из Ин ди је где је што ван као сим бол 
Сун ца, па ун је по стао оми ље на жи во ти ња Гр ка и Ри мља на, све та жи во ти ња грч ке 
бо ги ње Хе ре и рим ске бо ги ње Ју но не (An đel ko vić, Ro gić i dr. 2011: 232). Ови ди је 
(43. пре н. е. – 17. н. е.) у Ме та мор фо за ма (Me ta mor рho ses) пи ше о пти ци бо ги ње Јуно-
не ко ја но си зве зде на свом ре пу, бе ле же ћи ле ген ду по ко јој је бо ги ња укра си ла реп 
па у на, као дра гу љи ма, очи ма све ви де ћег Ар гу са (Toynbee 1973: 251). Као атри бут вр-
хов ног бо жан ства, па ун је по стао ва жан еле мент им пе ри јал ног кул та и чест мо тив 
у умет но сти. О то ме све до чи ван ре дан број пред ста ва па у на на ре вер си ма нов чи ћа 
рим ских ца ри ца, по себ но у пе ри о ду из ме ђу I и III ве ка (An đel ko vić, Ro gić i dr. 2007: 
232). Та ко ђе, при ка зи па у на ра ши ре ног или ску пље ног ре па, en fa ce или у про фи лу, 
чест су мо тив на рим ским под ним мо за и ци ма и зид ним сли ка ма, као што је слу чај са, 
на при мер, пред ста вом па у на на под ном мо за и ку про сто ри је бр. 3 Ди о ни со ве куће 
на Па фо су из I и II ве ка, па не ла из про сто ри је са ап си дом у ку ћи па у на у Ел Џе му с 
кра ја II ве ка или рас ко шног па не ла у ку ћи па у на у Кар та ги ни из IV ве ка (Kon do leon 
1994: 109–116). За хва љу ју ћи об ли ку ра ши ре ног ре па па у на ко ји је не рет ко упо ре ђи-
ван са не бе ским сво дом по кри ве ним зве зда ма, па ун је функ ци о ни сао и као сим бол 
не ба, а по сред но и бе смрт но сти (Toynbee 1973: 252). Пли ни је Ста ри ји (23–79) раз у ме 
опа да ње пер ја па у на у је сен и ње го во по нов но из ра ста ње у про ле ће као од раз при-
род ног ци клу са про па да ња и по нов ног ро ђе ња (Jen sen 2011: 274). Сход но то ме, паун 
је по стао не из о ста ван еле мент фу не рар не умет но сти, о че му илу стра тив но све до чи 
ван ре дан број пред ста ва па у на у па ган ским хи по ге ја ма, од ко јих се не ке на ла зе и на 
те ри то ри ји Ср би је и ре ги о на (An đel ko vić, Ro gić i dr. 2011: 231–248).

Ду бо ко уко ре њен у ан тич кој тра ди ци ји, до жи вљен кроз кон цеп те не про па дљи во-
сти и бе смрт но сти, ре ге не ра ци је и веч ног жи во та, па ун је био и ва жан хри шћан ски сим-
бол. На ро чи то чест ам блем у фу не рар ној умет но сти и де ко ра ци ји ра но хри шћан ских 
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бап ти сте ри ју ма, па ун је пред ста вљан у окви ру не на ра тив них, алу зив них и сим бо-
лич ких це ли на ко ји ма је ево ци ран Рај. Исто вре ме но, с об зи ром на из глед па у но вог 
ре па ко ји де лу је као да је по кри вен мно штвом очи ју, раз ви је на је и сим бо ли ка па у на 
као све ви де ће Цр кве или Го спо да (Fer gu son 1989: 23). Нај че шће пре по зна је мо са мо-
стал не пред ста ве па у на као не на ра тив них сим бо ла у сли кар ству хри шћан ских ката-
ком би, као и пред ста ве кон фрон ти ра них па ро ва па у на си ме трич но по ста вље них око 
зна ме ња кр ста, Хри сто вог мо но гра ма или кан та ру са, на сар ко фа зи ма и у окви ру 
под них и зид них ан сам ба ла хри шћан ских хра мо ва. Дра го цен при мер хри шћан ске 
пер цеп ци је па у на, при ка за них у окви ру вре жа ви но ве ло зе, око ме да љо на са Хри-
сто вим мо но гра мом, пред ста вља сар ко фаг епи ско па Те о до ра из дру ге по ло ви не V 
ве ка, ко ји се чу ва у Цр кви Сан Апо ли на ре ин Кла се у Ра ве ни (Law ren ce 1970: 4). Бри-
жљи во ком по но ва на це ли на сна жне ес ха то ло шке све сти, кон цеп ту а ли зу је иде ју о 
веч ном жи во ту вер ни ка ко ји је по све тио жи вот Хри сту и про сла вља њу ње го ве жр-
тве. Кон фрон ти ра не па ро ве па у на, рас по ре ђе не око кан та ру са, пре по зна је мо, на при-
мер, на мо за и ци ма бап ти сте ри ју ма Сан Ђо ва ни ин Фон те (San Gi o van ni in Fon te) у 
На пу љу с кра ја IV ве ка (Jen sen 2011: 274), као и у окви ру под ног мо за и ка бап ти сте-
ри ју ма у Сто би ма из IV ве ка (Bla žev ska, Tut kov ski 2012: 19) (Сл. 11). Та квим ви зу-
ел ним це ли на ма на гла ша ва се иде ја о кр ште њу као по нов ном ро ђе њу и ко ра ку вер-
ни ка ка из гу бље ном Ра ју. Па ун је као жи во ти ња ко ја увек и сву да упу ћу је на кључ не 
хри шћан ске кон цеп те – спа се ње, вас кр се ње и Рај, пред ста вљан и у мо ну мен тал ном сли-
кар ству, о че му све до че пред ста ве па у на у угло ви ма сво да пре зви те ри ју ма Цр кве 

Сл. 11. Под ни мо за ик бап ти сте ри ју ма у Сто би ма, IV век (из вор: Bla žev ska, Tut kov ski  
2012: 17)
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Сан Ви та ле у Ра ве ни (An đel ko vić, Ro-
gić i dr. 2011: 244) (Сл. 4) као и у ми-
ни ја тур ном сли кар ству, на при мер, у 
окви ру сли ка ног укра са Ра бу ли ног 
је ван ђе ља (Bi bli o te ca Me di cea La u ren-
zi a na, Ms. Plut. 1.56) из VI ве ка (Shil-
ling 2020: 354). У сми слу мо гућ но сти 
из во ђе ња па ра ле ла са мо за и ком у ап-
си ди Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, 
по себ но тре ба ис та ћи це ло стра нич ну 
ми ни ја ту ру на ли сту 1v Ра бу ли ног је-
ван ђе ља са пред ста вом Бо го ро ди це са 
Хри стом под дво стру ким де ко ра тив-
ним лу ком на чи јем вр ху пре по зна-
је мо па у не (Сл. 12). Флан ки ра ју ћи Бо-
го ро ди цу са Хри стом, на исти на чин 
на ко ји то чи не дво ји ца ар хан ђе ла у 
ап си ди цр кве у се лу Ки ти, па у ни на-
гла ша ва ју рај ску ди мен зи ју на сли ка-
ног при зо ра ука зу ју ћи на Бо го ро ди цу 
као из вор жи во та (Shil ling 2020: 354).

Ис тра жи ва ња ка сно ан тич ког и 
ра но ви зан тиј ског кул та ан ђе ла и ар-
хан ђе ла, те на ве де ни и раз мо тре ни 
при ме ри њи хо вих ра них пред ста ва, 
ука зу ју да атри бут па у но вих кри ла 
дат ар хан ђе ли ма у ап си ди хра ма Бо го-
ро ди це Ан ге лок ти сти на Ки пру ни је 
је дин ствен, ис кљу чи во де ко ра ти ван и 
без по себ ног зна че ња. Сход но то ме, 
пред на ма се ја вља ју по тре ба за кон-

тек сту а ли за ци јом и ту ма че њем тог, сим бо лич ки и зна чењ ски сло је ви тог атри бу та, те 
пи та ње шта је све мо гло усло ви ти та кву ико но гра фи ју дво ји це ар хан ђе ла на Ки пру.

Раз ма тра њем пред ста ве ар хан ђе ла са кри ли ма па у на у ап си ди Цр кве Бо го роди-
це Ан ге лок ти сти до са да се ба ви ла је ди но Б. Ши линг (Bro o ke Shil ling). За сни ва ју ћи 
сво је ту ма че ње пре вас ход но на ана ли зи са чу ва них ка сно ан тич ких и ра но ви зан тиј-
ских ли тур гиј ских тек сто ва, а по том и на сим бо лич ким функ ци ја ма па у на пре у зе-
тим из рим ске умет но сти, ау тор ка из но си ми шље ње о по ре клу атри бу та дво ји це ар-
хан ђе ла као по сле ди ци аси ми ла ци је раз ли чи тих ре до ва ан ђе ла. Б. Ши линг ука зу је 
на на ро чи то че сто по ве зи ва ње чи но ва хе ру ви ма и се ра фи ма ко ји су нај бли жи Бо гу и 
чи но ва ан ђе ла и ар хан ђе ла ко ји је ди ни по се ду ју мо гућ ност ко му ни ка ци је са љу ди ма 

Сл. 12. Бо го ро ди ца са Хри стом, Ра бу ли но 
је ван ђе ље (Bi bli o te ca Me di cea La u ren zi a na, 
Ms. Plut. 1.56), 1v, VI век (из вор: Shil ling  

2020: сл. 20.4, стр. 355)
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(Shil ling 2020: 354–361). Као при ме ре ко ји пот кре пљу ју па ра ле ле из ме ђу ра не ико-
но гра фи је хе ру ви ма и се ра фи ма и ан ђе ла и ар хан ђе ла, те ње не ли тур гиј ске оправ-
да но сти, ау тор ка на во ди две ри пи де, јед ну са пред ста вом те тра мор фа са кри ли ма 
па у на из ви зи је про ро ка Је зе ки ља ко ја се чу ва у ко лек ци ји Дам бар тон оук са (Dum-
bar ton Oaks) у Ва шинг то ну и дру гу са пред ста вом ше сто кри лог не бе ског би ћа из ви-
зи је про ро ка Иса и је из ко лек ци је ар хе о ло шког му зе ја у Ис тан бу лу, обе са иден тич-
ним ру бом по кри ве ним мо ти ви ма па у но вог пер ја и обе на ста ле у ис тој ра ди о ни ци у 
Кон стан ти но по љу у вре ме вла да ви не ца ра Ју сти на II (565–578) (Shil ling 2020: 355–356). 
Не из у зи ма ју ћи мо гућ ност та квог ту ма че ња, ста ва смо да су пред ста ве ар хан ђе ла са 
кри ли ма па у на, јед на ко као и хе ру ви ма и се ра фи ма са кри ли ма па у на, би ле под стак-
ну те раз ло зи ма прак тич ни је при ро де. Ма да су у окви ру про роч ких ви зи ја опи са ни 
као ше сто кри ла, мно го о ка не бе ска би ћа, пред ста ве хе ру ви ма и се ра фи ма са кри ли ма 
па у на ни ка да ни су по ста ле уо би ча је не. С об зи ром на ма ли број по зна тих пред ста ва 
хе ру ви ма и се ра фи ма у ка сно ан тич кој и ра но ви зан тиј ској умет но сти, те на про бле-
ма ти чан и не ста лан ка рак тер њи хо ве ико но гра фи је, мо же се за кљу чи ти да су из ним-
но рет ке пред ста ве тих не бе ских би ћа са кри ли ма па у на би ле на дах ну те би блиј ским 
опи сом њи хо ве мно го о ке при ро де и пер цеп ци јом ре па па у на за ко ји се, ка ко је на-
ве де но у окви ру ра да, ве ро ва ло да је по кри вен мно штвом очи ју. С дру ге стра не, еле-
мен ти ико но гра фи је па у на при сут ни на две ма по ме ну тим ри пи да ма, ка ко ау тор ка 
и са ма при ме ћу је, пре би се мо гли об ја сни ти ана ло ги ја ма из ме ђу ли тур гиј ске функ-
ци је ри пи де ко ри шће не за од бра ну све тих да ро ва и ле пе за од па у но вог пер ја кат кад 
ко ри шће них у исту свр ху (Shil ling 2020: 356). Да ље, у су прот но сти са те зом о аси-
ми ла ци ји ре до ва ан ђе ла „чи ја би ин вок ци ја би ла ви ше стру ко зна чај ни ја у од но су на 
при зи ва ње са мо јед ног ре да” (Shil ling 2020: 361), сто ји чи ње ни ца да су ар хан ђе ли у 
ап си ди Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти ја сно сиг ни ра ни лич ним име ни ма ко ја, за 
раз ли ку од мно гих дру гих ра них пред ста ва ар хан ђе ла, от кла ња ју сва ку не си гур ност 
у њи хов иден ти тет. Не ма сум ње да су на ап си дал ном мо за и ку ци ља но при ка за ни 
упра во ар хан ђе ли Ми ха и ло и Га ври ло чи ји нео би чан атри бут, по свој при ли ци, 
пред ста вља сред ство из два ја ња дво ји це ар хан ђе ла у од но су на оста ле чи но ве ан ђе-
ла, те на гла ша ва ња њи хо вог пр вен ства у хи је рар хи ји не бе ских би ћа. Та ко схва ћен, 
атри бут кри ла сат ка них од па у но вог пер ја ва жно је све до чан ство ра ног раз во ја кул та 
ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла, њи хо вих по себ них уло га и ин ге рен ци ја и, у скла ду 
с тим, мно го стру ких ви зу ел них ко до ва њи хо вог ис так ну тог ста ту са.

Осим на ве де ног, атри бут па у но вих кри ла су ге ри ше још не ке зна чењ ске и сим-
бо лич ке им пли ка ци је. С об зи ром на по се бан ква ли тет пер ја па у на ко је је, по пут не-
бе ског сво да са зве зда ма, по кри ве но мно штвом пра ме но ва ко ји су пер ци пи ра ни као 
очи, атри бут кри ла сат ка них од па у но вог пер ја би мо гао ука зи ва ти на по себ ну ди-
мен зи ју уло ге ар хан ђе ла као све ви де ћих не бе ских би ћа. Та ква од ли ка до сто јан ства 
ар хан ђе ла је мо гу ће би ла у спре зи са по себ ном уло гом ко ја је, у окви ру ка сно ан тич ке 
и ра но ви зан тиј ске бо го слов ске ми сли, до де ље на ан ђе ли ма и ар хан ђе ли ма у кон тек сту 
ико но ми је спа се ња и Хри сто вог дру гог до ла ска (Va le va 1986: 19; ГА БЕ ЛИЋ 1991: 18). 
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Ка сно ан тич ке и ра но ви зан тиј ске ег зе ге те по пут Кли мен та Алек сан дриј ског, Гри го-
ри ја Чу до твор ца (213–270) и Јо ва на Зла то у стог по себ но су раз ви ли кон цепт ес ха то-
ло шке функ ци је ар хан ђе ла, пра те ћи би блиј ске на ра ти ве о ја вља њу ар хан ђе ла на кон 
смр ти пра вед ни ка, те уло зи ар хан ђе ла ко ји бу де мр тве на дан Стра шног су да (ГА БЕ-
ЛИЋ 1991: 20). Ес ха то ло шка при ро да сли ке ар хан ђе ла са кри ли ма па у на у ап си ди Цр кве 
Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти сле ди су шти ну цен трал не пред ста ве Бо го ро ди це са Ема-
ну и лом као су бли ма ци је дог ме Ова пло ће ња Ло го са ко ји ће, сво јом жр твом, ис ку пи ти 
чо ве чан ство и да ро ва ти му веч ни жи вот. Док три на Ова пло ће ња Ло го са је, у окви ру 
ап си де Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, на гла ше на дво ја ко – не по сред но, кроз пред-
ста ву Бо го ро ди це са Ема ну и лом чи ја ин кар на ци ја уво ди чо ве чан ство у спа се ње, и 
по сред но кроз чи тав низ ам бле ма Бо го ро ди чи не плод но сти – ва зе и фон та не флан-
ки ра не па ро ви ма пти ца и је ле на – пред ста вље них у окви ру бор ду ре мо за и ка (Ma-
gu i re 2016: 49). У укуп ном ути ску, на гла ше ни еле мен ти по пут злат не по за ди не, ар-
хан ђе о ских кри ла сат ка них од па у но вог пер ја, пред ста ве ва за и фон та на те па ро ва 
рај ских жи во ти ња, ево ци ра ју Ели зи јум на гла ша ва ју ћи хри шћан ски кон цепт веч ног 
жи во та у Хри сту. Та ко схва ће на, цен трал на пред ста ва Ин кар на ци је уо кви ре на ви-
зу ел ним ко до ви ма Ра ја, у ко јој уче ству ју ар хан ђе ли са кри ли ма па у на, увре же ним 
сим бо лом бе смрт но сти и веч ног жи во та, ево ци ра кључ ну, со те ри о ло шку осно ву 
хри шћан ског кул та као цен трал ног то по са ве ро ва ња и стре мље ња сред њо ве ков ног 
чо ве ка.

Ва жну ди мен зи ју пред ста ве ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла у ап си ди Цр кве Бо-
го ро ди це Ан ге лок ти сти пред ста вља и вер ти кал на ин скрип ци ја њи хо вих име на. По-
зна та, у нај ве ћој ме ри, на осно ву та ли сма на, аму ле та и ма гиј ских тек сто ва, име на 
ар хан ђе ла су не рет ко при зи ва на у по моћ (ГА БЕ ЛИЋ 1991: 20). Ис тра жи ва ња ра ног кул та 
ан ђе ла и ар хан ђе ла, а по себ но ар хан ђе ла Ми ха и ла, ука зу ју на на ро чит пи је тет ко ји 
је не го ван пре ма тим бес те ле сним не бе ским би ћи ма на чи та вом хри сти ја ни зо ва ном 
Ис то ку, а по себ но у обла сти ма Ма ле Ази је (De is sman 1922: 459). На сле ђе на из ју део-
хри шћан ске тра ди ци је, ан ђе о ска по бо жност је по себ но би ла усме ре на на апо тро пеј-
ску функ ци ју ан ђе ла за ко је се ве ро ва ло да, пре ма Бож јој во љи, шти те и чу ва ју је вреј-
ски на род (Пс. 34, 7–8) (Ahu via 2020: 198). О то ме све до че број ни по зна ти при ме ри 
ин во ка ци је по мо ћи и за шти те ан ђе ла и ар хан ђе ла, за бе ле же ни на мно го о бра зним 
ка сно ан тич ким аму ле ти ма ко ји су ком би но ва ли vo ces ma gi cae са раз ли чи тим хри-
шћан ским и не хри шћан ским ви зу ел ним сим бо ли ма (Cli ne 2011: 66). Јед ном за бе ле-
же на, ин во ка ци ја за шти те се мо гла од но си ти на по је дин ца, али и на чи та ва на се ље на 
под руч ја, о че му све до чи нат пис от кри вен у се ве ро за пад ном углу те а тра у Ми ле ту 
ко ји при зи ва по моћ ар хан ђе ла гра ду и ње го вим ста нов ни ци ма (Cli ne 2011: 55). 

С об зи ром на то да, на осно ву по зна тих при ме ра из кор пу са ка сно ан тич ке и ра-
но ви зан тиј ске умет но сти, не мо же мо го во ри ти о увре же ном или че стом оби ча ју сиг ни-
ра ња ар хан ђе ла, ста ва смо да би ин скрип ци ја име на Ми ха и ла и Га ври ла, уз основ ну 
ди мен зи ју њи хо ве иден ти фи ка ци је, мо гла ука зи ва ти и на до дат но зна че ње. По зна ти 
оби чај при зи ва ња ар хан ђе ла у по моћ ука зу је на мо гућ ност ис ти ца ња њи хо вих име на 
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са ци љем ин во ка ци је њи хо ве за шти те, као и при зи ва ња њи хо вог ре ал ног при су ства 
у хра му. Про би ја ње бор ду ре мо за и ка и из би ја ње Бо го ро ди чи ног рас ко шног по ста-
мен та у про стор, не дав но је, у ра ду Б. Ши линг, об ја шње но на ме ром да се ис так не 
ре ал но при су ство Бо го ро ди це и Ема ну и ла чи је фи гу ре де лу ју као да ле ви ти ра ју у 
ли ми нал ном про сто ру хра ма (Shil ling 2013: 223). Упр кос оште ће њи ма мо за и ка, а 
по себ но фи гу ре ар хан ђе ла Ми ха и ла, мо гу ће је уо чи ти и тен ден ци ју из ла ска ар хан-
ђе ла у про стор. Кри ла и ко пља дво ји це ар хан ђе ла про би ја ју уну тра шњу бор ду ру мо-
за и ка, а пред ло же на ре кон струк ци ја по стра да лих це ли на, ука зу је да, сво јим де сним 
сто па лом, ар хан ђео Ми ха и ло сто ји у рав ни са Бо го ро ди чи ним по ста мен том.6 Ма да 
се та кви илу зи о ни стич ки ефек ти мо гу об ја сни ти и ма лом за пре ми ном кон хе ап си де, 
те не до стат ком про сто ра, очи глед на је на ме ра не по зна тих мо за и ча ра да до ча ра ју ути-
сак ви зи је, па чак и по себ ног осе ћа ја ре ал ног при су ства све тих лич но сти у хра му.

На ма гиј ску ди мен зи ју пи са не ре чи, у кон крет ном слу ча ју усме ре не на ин во ка-
ци ју апо тро пеј ске функ ци је ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла, ука зу ју још и нео бич не, 
ра ни је по ме ну те, слов не озна ке за бе ле же не на њи хо вим хи ма ти о ни ма. На хи ма ти-
о ну ар хан ђе ла Га ври ла, чи ја је фи гу ра, у ап си ди хра ма Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, 
са чу ва на у це ли ни, рас по зна је мо сло ва „Н” и „Г” ко ја су мо гу ће ини ци ја ли све ти те ља, 
од но сно скра ће ни об лик ин скрип ци је ΗΑΓΙОС ГАВРIΛ (Сл. 2). С об зи ром на то да 
нај ве ћи део фи гу ре ар хан ђе ла Ми ха и ла ни је са чу ван, на осно ву ви дљи вих фраг ме-
на та мо же мо за кљу чи ти је ди но да су слич не слов не озна ке би ле за бе ле же не и на ње-
го вој одо ри. Иден ти фи ка ци ја нео бич них слов них озна ка отва ра број на пи та ња ко ја 
се ти чу њи хо ве функ ци је – шта су мо гле зна чи ти, да ли су и ко ме би ле чит ке и ра зу-
мљи ве, те да ли су уоп ште би ле на ме ње не чи та њу или их тре ба са гле да ти ис кљу чи во 
као ви зу ел не ам бле ме? Та ко ђе, уко ли ко је прет по став ка о са жи ма њу ин скрип ци је 
ΗΑΓΙОС ГАВРIΛ кроз сим пли фи ко ва не фор ме сло ва „Н” и „Г” тач на, да ли она, с 
об зи ром на вер зи кал ну ин скрип ци ју име на ар хан ђе ла Га ври ла, ука зу је на по на вља-
ње иден ти фи ка ци је фи гу ре ар хан ђе ла? До са да шња ис тра жи ва ња функ ци је пи са не 
ре чи у Ви зан ти ји по ка за ла су да је ма гиј ски ка рак тер на ро чи то по тен ци ран не чит-
ким, оку не до вољ но до ступ ним и зна чењ ски и сим бо лич ки хер ме тич ним пи са ним 
це ли на ма (Ja mes 2007: 197). Та ко ђе, по зна то је да ма гиј ску ди мен зи ју тек ста или раз-
ли чи тих, хер ме тич них аран жма на слов них озна ка, афир ми шу ћи ње го ву ефи ка сност, 
по себ но на гла ша ва ју ре пе ти ци је исто вет них фор ми и сло ва (Ja mes 2007: 197). Сход но 
то ме, ста ва смо да слов не озна ке чит ке на хи ма ти о ну ар хан ђе ла Га ври ла на ап си дал-
ном мо за и ку Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, ка кве су са свим си гур но би ле за бе ле-
же не и на оде жди ар хан ђе ла Ми ха и ла, функ ци о ни шу као сред ство ин тен зи ви ра ња 
ин во ка ци је за шти те дво ји це ар хан ђе ла над хра мом, јед на ко као и при зи ва ња њи хо-
вог ре ал ног при су ству у хра му ко ји шти те.

* * *

6 На ве де ну ре кон струк ци ју по гле да ти код: Ja mes 2017: 72.
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У укуп ном ути ску, а у скла ду са увре же ном пер цеп ци јом хри шћан ског хра ма као 
зе маљ ског до ма Бож јег, са гра ђе ног пре ма обра зу ви шњег хра ма7, ап си дал ни мо за ик 
Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти афир ми ше кон цепт про жи ма ња не бе ског и зе маљ-
ског. На гла шен злат ни фон на ком рас по зна је мо све ти тељ ске фи гу ре, ар хан ђе о ска 
кри ла сат ка на од па у но вог пер ја као сим бо ла не ба и веч ног жи во та, те бор ду ра ис-
пу ње на ва за ма, фон та на ма и па ро ви ма рај ских жи во ти ња, ука зу ју на ме та фи зич ку 
ди мен зи ју на сли ка ног при зо ра и ево ци ра ју Ели зи јум. Фи зич ка екс пан зи ја фи гу ра 
све тих лич но сти, про би ја ње бор ду ра мо за и ка и ства ра ње илу зи је њи хо вог исту па-
ња у про стор, по тен ци ра ју иде ју њи хо вог ре ал ног при су ства у хра му. У сво је вр сној 
ви зи ји ко ја се по ма ља у све тло сти Ин кар на ци је, по себ на уло га је до де ље на ар хан ђе-
ли ма Ми ха и лу и Га ври лу. По ста вље ни нај бли же Бо го ро ди ци и Ова пло ће ном Ло го-
су, ар хан ђе ли га про сла вља ју као вла да ра све та, при но се ћи му ин сиг ни је нај ви шег 
до сто јан ства, же зла и сфе ре са зна ме њем кр ста. Уло га ар хан ђе ла у том при зо ру на-
гла ше не ес ха то ло шке ди мен зи је је по себ но ис так ну та атри бу том кри ла сат ка них од 
па у но вог пер ја. Као озна ка по себ ног до сто јан ства, атри бут кри ла па у на је, пре вас-
ход но, функ ци о ни сао као упе ча тљи во ви зу ел но сред ство из два ја ња ар хан ђе ла у осно су 
на дру ге чи но ве ан ђе ла и ис ти ца ња њи хо вог по себ ног ста ту са ме ђу не бе ским би ћи ма. 
Ма да им не при па да пр вен ство у не бе ској хи је рар хи ји Псе у до-Ди о ни си ја, ар хан ђе ли 
су ве о ма ра но по ста ли пред мет по себ но раз ви је ног кул та, и то ком чи та вог сред њег 
ве ка би ли су пер ци пи ра ни као вр хов не ста ре ши не над свим чи но ви ма ан ђе ла. Мо-
гу ће да је по себ но по што ва ње ука зи ва но ар хан ђе ли ма на ши ро кој те ри то ри ји хри-
сти ја ни зо ва ног Ис то ка би ло од ре ђе но чи ње ни цом да су ар хан ђе ли, а ме ђу њи ма по-
себ но Ми ха и ло и Га ври ло, за у зи ма ли ис так ну то ме сто у ју де о хри шћан ству. Сход но 
то ме, кри ла сат ка на од па у но вог пер ја ко ја се по вре ме но ја вља ју као обе леж је њи хо-
вог ис так ну тог до сто јан ства, зна чај но су све до чан ство уста но вље ња и раз во ја за себ ног 
кул та ар хан ђе ла као пр ва ка ме ђу бо жан ским кре а ци ја ма. Та ко ђе, атри бут па у но вих 
кри ла за ко ја се ве ро ва ло да су по кри ве на мно штвом очи ју, ука зу је на мо гућ ност ту-
ма че ња пред ста ве ар хан ђе ла као све ви де ћих би ћа, по себ но у скла ду са уло гом ко ја 
им је, у окви ри ма ка сно ан тич ке и ра но ви зан тиј ске ег зе ге зе, до де ље на у конк тек сту 
Хри сто вог дру гог до ла ска. При ка за ни нај бли же Хри сту чи ја Ин кар на ци ја озна ча ва 
по че так ци клу са ис ку пље ња и спа се ња, ар хан ђе ли са кри ли ма па у на, увре же ним сим-
бо лом не ба и бе смрт но сти, уче ству ју у це ли ни ко ја кон цеп ту а ли зу је иде ју веч ног 
жи во та, кроз на гла ше не ви зу ел не ко до ве Ра ја и ис ти ца ње со те ри о ло шке осно ве хри-
шћан ског кул та. Сход но ју де о хри шћан ској тра ди ци ји, ар хан ђе ли су по себ но што вани 
као чу ва ри и за штит ни ци, о че му све до чи ван ре дан број ка сно ан тич ких, хри шћан-
ских и не хри шћан ских, та ли сма на и аму ле та ко ји ма је при зи ва на њи хо ва за шти та. 
За бе ле же на у окви ру ап си дал ног мо за и ка Цр кве Бо го ро ди це Ан ге лок ти сти, име на 
ар хан ђе ла, уз иден ти фи ка ци ју, функ ци о ни шу и као сред ство ин во ка ци је за шти те и 

7 О ре ли гиј ско-идеј ним окви ри ма ар хи тек ту ре ви зан тиј ске цр кве, кре и ра њу и до жи вља ва њу 
бо го слу жбе ног про сто ра хра ма и ње го вој сим бо ли ци, вид. СТЕ ВО ВИЋ 2018: 57–62.
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при су ства дво ји це пр ва ка ме ђу не бе ским би ћи ма у хра му који шти те. На ма гиј ски 
ка рак тер ин скрип ци је име на ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла са ци љем ин во ка ци је 
њи хо ве за шти те, ука зу ју и нео бич не слов не озна ке чит ке на хи ма ти о ну ар хан ђе ла 
Га ври ла чи је се при су ство мо же прет по ста ви ти и на по стра да лом ру ху ар хан ђе ла 
Ми ха и ла. Хер ме тич на и не до ку чи ва при ро да та квих слов них озна ка су ге ри ше њи-
хо ву ма гиј ску ди мен зи ју, због че га сма тра мо да су сред ство ин тен зи ви ра ња ефи ка-
сно сти ин во ка ци је за шти те дво ји це ар хан ђе ла над хра мом.

Обе ле же на пре пли та њем ствар но сти и ле ген де, Цр ква Бо го ро ди це Ан ге лок ти-
сти, сво јим име ном и зна ме њем, ба шти ни ле ген ду о кти тор ству ан ђе ла над хра мом. 
Не по зна тог по ре кла, ле ген да пам ти на сто ја ње ста нов ни ка се ла Ки ти да са гра де цр кву 
по све ће ну Бо го ро ди ци, али и уче шће ар ми ја ан ђе ла ко ја је, под окри љем но ћи, пре ма 
Бож јој про ми сли, пре ме сти ла те ме ље цр кве и на ста ви ла да је гра ди (Fo u li as 2012: 16). 
У ле ген ду је, без сум ње, утка на пер цеп ци ја ван ред ног ап си дал ног мо за и ка цр кве, и 
то по себ но пред ста ве ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла ко ји су, као пр ва ци у не бе ској 
хи је рар хи ји и ста ре ши не ан ђе ла, те за штит ни ци хра ма ко ји у ње му не пре ста но оби-
та ва ју, об да ре ни по себ ним атри бу том – кри ли ма сат ка ним од па у но вог пер ја.
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Og njen Lj. Tu tić
AR CHAN GELS WITH PE A COCK WINGS:  

A CON TRI BU TION TO THE STUDY OF THE RE PRE SEN TA TION OF  
THE AR CHAN GELS MIC HAEL AND GA BRIEL IN THE AP SE OF  

THE CHURCH OF THE VIR GIN AN GE LOK TI STI IN CYPRUS

Sum mary

A spe cial va lue of the Cypri ot church de di ca ted to the Vir gin An ge lok ti sti (bu ilt by an gels) 
re pre sents the mo sa ic in the main ap se. Da ted back to the se cond half of the 6th cen tury and first 
de scri bed in 1736, the mo sa ic has al ways at trac ted sig ni fi cant at ten tion, alt ho ugh the re has not been 
a com pre hen si ve study of the unu sual ico no graphy of ar chan gels Mic hael and Ga briel flan king the 
Vir gin and Em ma nuel. The re pre sen ta tion of the two ar chan gels in the ap se of the Church of the 
Vir gin An ge lok ti sti, which is the main the me of this pa per, in ad di tion to the usual at tri bu tes – 
staffs and orbs with the sign of the cross – is cha rac te ri sed by a ra re and unu sual at tri bu te, pe a-
cock fe at hers. Se ve ral do cu men ted exam ples in the wi der area of   the Chri stian East te stify that the 
at tri bu te of the pe a cock’s wing sug gests so me par ti cu lar, me a ning ful, and symbo lic im pli ca ti ons. 
The pa per is espe ci ally fo cu sed on the study of early ico no graphy of an gels and ar chan gels, which, 
star ting from the 6th cen tury and espe ci ally du ring the se cond half of the 6th cen tury, be ca me a 
sig ni fi cant, al most in di spen sa ble ele ment of the vi su a lity of ap se. Gi ving an in sight in to a bro a der 
con text of esta blis hing and de fi ning the cult and ico no graphy of ar chan gels, the pa per sug gests the 
in ter pre ta tion of the re pre sen ta tion of ar chan gels with pe a cock wings fol lo wing the de ve lop ment 
of a se pa ra te cult of ar chan gels, espe ci ally Mic hael and Ga briel, as le a ders in the hi e rarchy of ce-
le stial be ings, and al so con si de ring the escha to lo gi cal fun ction of an ar chan gel, de ve lo ped wit hin 
the fra me work of La te An ti que and early Byzan ti ne exe ge sis. Fol lo wing the Chri stian per cep tion of 
the pe a cock as a bird of pa ra di se, a symbol of in cor rup ti bi lity and eter nal li fe, as well as the per cep-
tion that the pe a cock’s tail is be li e ved to be co ve red with many eyes, the pe a cock wings at tri bu ted to 
the two ar chan gels mark the ir spe cial ro les in the con text of Last Jud gment and the key Chri stian 
con cept of sal va tion. Al so, con si de ring the in scrip tion of the na mes of the ar chan gels Mic hael and 
Ga briel, as well as the iden ti fi ca tion of unu sual, her me tic let ters on the hymn of the ar chan gel Ga-
briel, the pa per de als with the ma gi cal di men sion of the re pre sen ta tion of ar chan gels with pe a cock 
wings who, as om ni sci ent ce le stial be ings, are in vo ked to pro tect the church.

Keywords: ar chan gels, pe a cock, early Byzan ti ne art, Church of the Vir gin An ge lok ti sti, Cyprus, 
6th cen tury.

AРХАНЂЕЛИ СА КРИ ЛИ МА ПА У НА: ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ ПРЕД СТА ВЕ АР ХАН ЂЕ ЛА МИ ХА И ЛА И...

89




