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ТЕОЛОШКО-СИМБОЛИЧКЕ АНАЛОГИЈЕ ПРИЛАЗНОГ ДЕЛА
ИКОНОСТАСА ВЕЛИКЕ ЦРКВЕ МАНАСТИРА САВИНА*
Апстракт: Текст се бави прилазном зоном иконостаса Велике цркве
манастира Савина. Сложена симболичко-теолошка структура представа ове зоне
доноси низ нових момената у сагледавању њихове ангажоване улоге, како у
универзалном литургијском, тако и у феноменолошком и локалном контексту.
Синтетичка слика коју добијамо прилазном зоном обухвата готово све важне моменте
хришћанства, почев од најаве Оваплоћења до Страшног суда. Више зоне иконостаса
разрада су управо ових тачака ослонаца.
Кључне речи: Манастир Савина, Велика црква, иконостас, XVIII век, барок,
теолошко-симболички аспекти.
Сокл – Пут васкрсења
Велика црква манастира Савина подигнута је у периоду од 1777. до 1791.
године.1 Први је православни храм у Боки Которској у коме је систематски и доследно
спроведен барокни концепт, како у архитектури,2 тако и у сликарском програму.3
Високи барокни иконостас израдио је познати бјелопољски сликар Симеон Лазовић,
између 1795. и 1797. године.4 Иконостас се састоји од пет хоризонталних зона, на врху
крунисаних великим сликаним Распећем. Познато је да је срж иконографске концепције
и нарочите практичко-богословске бриге на српском иконостасу у XVIII веку била
тематика Оваплоћења и Искупљења.5 Ову нит пратићемо и на иконостасу Велике
савинске цркве, са посебним усредсређењем на прилазном делу иконостаса, кроз
теолошко-симболичке и феноменолошке одреднице дате у контексту локалних потреба
и схватања.
* Текст је резултат вишегодишњег истраживачког рада у Боки Которској, у циљу израде докторске
дисертације, „Манастир Савина у XVIII веку“, одбрањене 2015. године на Филозофском
факултету Универзитета у Београду.
1 Шире о изградњи Велике цркве манастира Савина: Матић 2017, 277–292.
2 Matić 2015а, 173–200.
3 Матић 2015б, 170–233.
4 О томе сведочи потписани уговор савинаца са Симеоном Лазовићем о изради иконостаса.
Уговор је закључен 2. јуна 1795. године АМБ, Заоставштина Дионисија Миковића.
Прегледавши део заоставштине архимандрита Д. Миковића у манастиру Бања код Рисна, нашли
смо препис поменутог уговора, изведен руком свештеника Саве Накићеновића. Сава га је
преписао са оригинала, на Миковићеву молбу. У Савином препису стоји да је уговор потписан 2.
јуна 1795, а не јула, како је објавио Миковић (Миковић 1930, 124).
5 Mihailović 1982, 107.
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На српским барокним иконостасима до шесте деценије XVIII века није био
обичај да се парапетне плоче на соклу осликавају, него су само декорисане. Најстарије
осликане парапете имала је црква манастира Слатински Дреновац (1758), док се шира
распрострањеност јавља од почетка седме деценије XVIII века.6 Тематика икона на
соклу била је разноврсна, често са елементима локалних виђења и потреба. Садржај је
могао да буде у непосредној вези са престоним иконама, царским дверима или
литургијским циклусом црквене године.7 У сваком случају, прва зона иконостаса
углавном је организована као темељ симболичком реду горњих партија. После ње, тема
Благовести на царским дверима прихвата део уводне речи о Овлаплоћењу и Искупљењу,
до њених следећих вертикалних преношења.8
Сокл или прву зону иконостаса Велике савинске цркве чине четири представе у
овалним оквирима. Гледајући од северне ка јужној страни, прва представа је Сусрет
Марије и Јелисавете, затим Јављање Христа мироносицама, Неверовање Томино и
Молитва о чаши.
Представа Сусрета Марије и Јелисавете (цёловани’е Марино взи’грасæ маденець:)
дешава се на улазу у кућу родитеља Јована Крститеља, Јелисавете и Захарије (Лк 1, 39).
Две жене се целивају у загрљају, док Захарије, који је и отворио врата Богородици,
помало зачуђено и немо посматра сусрет. У горњем десном углу, изнад Богородице,
видимо голуба Светог Духа који се спушта у зрацима светлости ка двема женама (сл. 1).
Друга представа, Јављање Христа мироносицама (Мари’е непри’касаи’се мне:),
односи се на догађај након Христовог Васкрсења (Недеља Мироносица, трећа недеља по
Васкрсу). Иако је догађај описан у сва четири, представа прати текст Јовановог
Јеванђеља (Јн 20, 1–18), где се компилују два догађаја, често раздвојена: Мироносице на
гробу Христовом и Noli mе tangere. Мироносице (на левој страни представе) прилазе
бојажљиво Христу који их са ивице гроба благосиља, док са неба падају зраци
светлости. Између њих анђео, у виду детета, седи на камену гроба и руком показује на
васкрслог Господа (сл. 2).
Трећа представа, Неверовање Томино (wсвõзани’’е ®о’мино:), такође приказује
догађај након Христовог Васкрсења (Недеља Томина, дуга недеља по Васкрсу; Јн 20,
24–30). Христос није више постављен тако строго у средишњој оси, како је било
уобичајено у византијској иконографији.9 Он стоји више на левој страни, у перизоми и
са црвеним плаштом, који симболише његово страдање. Апостол Тома који клечи, са
руком испруженом ка рани Христовој, налази се у централној оси композиције,
архитектонски подржаној у позадини. Окружују их апостоли у разним позама и
гестовима (сл. 3).
У другој половини XVIII века запажено место у српском барокном сликарству
добијају управо јеванђеоски призори из Недеља по Васкрсу. Сматра се да је њихова
појава резултат украјинско-руских уметничких утицаја у српским срединама, јер се први
пут јављају на иконостасима српских цркава у Слатинском Дреновцу и Костајници, које
су осликали украјински иконописац Василије Романович и његови ученици.10
Четврта композиција, Молитва о чаши или Молитва у Гетсиманском врту (--и’
w”тче а\’е може си’æ чаша крове ми’мои’ти bуди’ волæ твоõ:), представља Христа широко
6 Лесек 2007, 97.
7 Тимотијевић 1996, 53.
8 Михаиловић 1979, 279.
9 Шево 2010, 91.
10 Јовановић 1963, 403.
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раширених руку у молитви Оцу, пре испијања симболичке чаше страдања.11 Анђео
Божји, у горњем левом углу, приноси путир Христу, док апостоли у подножју
Маслинове горе спавају (Лк 22, 39–44) (сл. 4). У српском барокном сликарству ова тема
се редовно среће у оквиру Циклуса Христових страдања. Међутим, као самостална
представа готово да се нигде не појављује,12 па је такво њено присуство у Савини још
интересантније. У XVIII веку се у Молитви на Маслиновој гори уобичајено појављује
један или више анђела са знацима Христових страдања (Arma Christi).13 Такође,
композициона подела представе на два регистра, земаљски са Христом и небески са
анђелом, указује да су појавни и метафизички свет овде јасно раздвојени.14
Разматрајући ове четири представе на соклу иконостаса, уочавамо да прва и
задња композиција симболички уоквирују и Христов земаљски Пут. Поетска сцена
Сусрета мајки, надахнуто сликана у српској уметности XVIII века, често је довођена на
исту раван са представом Благовести.15 Сусрет се догађа одмах након Христове
инкарнације, почетка његовог земаљског Пута. Јелисавета је прва особа која то
препознаје и благосиља. Овај Сусрет сматра се и потврдом оваплоћења речи у материји:
„Чим Јелисавета чу поздрав Маријин, заигра дете у утроби њеној, и она се напуни Духа
Светога.“16 Сетимо се да је Симеон Лазовић осликао баш тај моменат, представивши
голуба Светог Духа у снопу светлости, изнад двеју жена. Тема Сусрета такође истиче
Богородичино посредништво и њен небески статус уједно потврђујући и две њене важне
особине, милосрђе и понизност.17 Последња сцена, Молитва о чаши, јесте почетак краја
овако зачетог земаљског Пута, те најава искупитељског страдања зарад спасења
људског. Остале две сцене, које уоквирују царске двери, са тематиком Христовог
Васкрсења, говоре о коначном смислу Инкарнације и Страдања, то јест земаљског Пута.
Избор представе Неверовање Томино вероватно је овде делимично и из локалних
разлога, јер је у манастиру Савина био похрањен део моштију светог Томе (велики прст
десне руке).18
Дакле, сокл савинског иконостаса потврђује фундаменталну поруку иконостаса
XVIII века о Инкарнацији и Искупљењу, коју даље преузимају горње зоне.
11 Интересантно је приметити да је овакав Христов гест готово истоветан као на гравирама Јохана
Улриха Крауса (Johann Ulrich Krauss) и Захарије Орфелина, Анђео теши Христа на Маслиновој
гори (Михаиловић 1972, сл. 12–13). Предлошке из Библије аугсбуршког гравера Крауса често су
користили кијевски мајстори. Прерађујући их, стварали су и разноврсне самосвојне представе, са
одступањима од оригинала (Стошић 1992, 59). Иако Краусова Библија није имала већи утицај на
српско барокно сликарство, ови прерађени предлошци, као и оригинали, услед веза са Русијом,
свакако су били познати српским уметницима. Могуће је да је и Симеон Лазовић негде дошао у
додир с њима.
12 Тимотијевић 1994, 132. Један од ретких примера самосталног приказивања Молитве на
Маслиновој гори, насликан од стране Мојсеја Суботића на соклу Цркве светог Георгија у Бастајама
из 1785, доведен је у питање, јер је рестаураторским и конзерваторским радовима утврђено касније
пресликавање те иконе. Стога се не може се са сигурношћу утврдити како је представа првобитно
изгледала.
13 Стошић 1989, 202.
14 Тимотијевић 1994, 133.
15 Михаиловић 1979, 313.
16 Лк 1, 41. То је и тренутак санктификације Јована Крститеља (Михаиловић 1979, 314), уједно у
вези са његовом престоном иконом изнад. Истицање значаја Јована Крститеља додатно потврђује
и представа Благовести Захарији, осликана на јужним дверима.
17 Brajović 2000, 109.
18 Црногорчевић 1901, 52.
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Друга зона иконостаса Велике цркве, уобичајено, носи ред престоних икона:
Јована Претече, Богородице са Христом, Христа и Успења Богородичиног. Ове иконе,
међутим, нису део првобитног иконостаса Симеона Лазовића, на шта упућује и сам
уговор, већ су, сматра се, руски радови из XIX века.19 У савинској Либро от земаља
налазимо интересантан податак да је братство манастира потрошило, 1825. године, 100
талиера за набавку две престоне иконе за Велику цркву. За два стакла на истим иконама
дато је 50 талиера.20 Те иконе из XIX века, јасно је, и данас су на иконостасу. Не можемо
са сигурношћу да тврдимо које су иконе савинци у међувремену држали у реду
престоних. Д. Медаковић наводи да су ту стајале иконе које су Савини даровали, 1788.
године, чланови породице Стратимировић (касније пребачене на иконостас Мале цркве,
данас на зидовима и у олтару Велике цркве).21 Такво тврђење је сасвим основано, јер се
димензије тих икона подударају са отворима за престоне иконе.22
Двери Слова, Пут предака – Пут Бога
У оквир прве две зоне иконостаса улазе и троје двери са својим надверјима,
који ће дати потпуну теолошко-симболичку и смисаону слику прилазном делу
иконостаса. Троје двери прослављају три зачећа, објављења од арханђела, извршена по
Божјој благодати. На северним дверима централно место заузима представа Благовести
светој Ани (Протојеванђеље Јаковљево, IV) (сл. 5).23 Света Ана (С: Ана), Богородичина
мајка, на левом је крилу двери. Изнад њене главе је и симболични детаљ са птицом која
свија гнездо, о којој света Ана тужно размишља у тренутку Благовести. Она је у гесту
зачуђености, са подигнутим рукама. На округлом медаљону изнад је млади пророк и цар
Соломон (сôпррˆок Соломонy) са жезлом у руци и исписаним свитком: Пере|столь|твои’ б|же&
в|во вэк|в вэк|а же|заль|прав|оти|жеза|ль цр [Пс 44(45), 6(7)]. Арханђел Гаврило (АГ&)
на десном је крилу двери, док је изнад њега медаљон у коме је насликан пророк и цар
Давид (сôпррˆок Двˆдy), као старац са брадом и свитком: Преста|цр&ьиц|а
w”д’е|сную|тэбэ|ври’за|хь по|злащ|енихь [Пс 44(45), 9(10)]. У врху двери је крст у коме је
насликан шестокрили огњени Серафим, као и на јужним дверима. Појава царевапророка у контексту Благовести светој Ани има за циљ да симболички потврди
најављено рођење Богородице. Поменути пророци, и сами цареви, наглашавају царске
атрибуте у својим свицима, одар Божји, жезло првотно24 и ризу позлаћену, величајући
достојанство Богородице као Царице небеске, али и будућу Инкарнацију Сина Божјег
кроз Њу.25
19 Медаковић 1978, 57.
20 АМС, Либро от земаља 1785/1786.
21 Медаковић 1978, 57.
22 Димензије спољњег отвора за престоне иконе на иконостасу: дужина 133 cm, ширина 83;
димензије икона које су поклонили Стратимировићи: дужина 135,5 cm, ширина 85,5. Треба имати
у виду да је спољни отвор за престоне иконе нешто мањи од унутрашњег рама, у који се икона
учвршћује. Према томе, ове димензије се потпуно уклапају.
23 Novaković 1878, 63.
24 Свети Павле у својим Посланицама Јеврејима управо подсећа: „Престо је твој вечан, Боже, и
скиптар је краљевства твога скиптар правде“ (Јев. 1, 8). Жезло такође симболише палицу-корен,
шибљику стабла Јесејева од кога, познато је, потичу свети краљеви Давид и Соломон, али и
Пресвета Богородица („Па ће изићи шибљика из стабла Јесејева, и изданак никнуће из корена
његова. Дух Господњи ће на њему почивати...“ Ис 11, 1–2).
25 Интересантно је напоменути да свитак са реченим натписом, који у Савини држи пророк
Давид, у Цркви светог Николе у Брезови (рад Симеона Лазовића из 1805) држи пророк Соломон.
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На јужним дверима су Благовести Захарији (Лк 1, 11–20) (сл. 6). Ова тема се у
српском барокном сликарству може тумачити и као префигурација Богородичиног
безгрешног материнства.26 На ту везу упућује и Песма Захарије (Девета песма Канона
јутрења), која се директно надовезује на Песму Богородици („Честњејшују“). Током
Девете песме и цео храм освећује се тамјаном, што има, поред осталог, уобичајену
симболику уздизања молитве.27 Кађење храма, током Девете песме, асоцира и на
Захаријино освећење храма тамјаном у тренутку његових Благовести.28 Истовремено,
подсећа нас да тамјан, једна од префигурација Богородице и њеног безгрешног
материнства, који ужарен у кадионици несагорева, исто као што Богородица, примивши
у себе Христа, није сагорела него засветлела.29 Арханђел Гаврило (АГ&) сада је на левом
крилу двери, а у медаљону изнад је пророк Јеремија (с∫: прр Еремиæ) са свитком у руци:
Ерда|престол|и’ престо|ли’ поста|ви’ше|са т’ог|да суди’|æ сэде|на престо|ле вс|елене|и’ суд|ити:30
На десном крилу је Захарија, пророк и отац Јована Претече, у свештеничкој одежди и са
кадионицом у руци. Изнад њега је, у медаљону, пророк Самуило (с∫: пррˆок самои’лy) са
свитком у руци: Тогда| труб=| y¡ вос|труби’|ша| и всõ|вселе|ннаõ| wтгро|б вy| вост|аша:31
Указује нам се да цела тематика јужних двери најављује Страшни суд. Свици
обојице пророка наговештавају будуће Царство Небеско, на шта се надовезују и
Претечине пророчке и опомињуће речи: „Покајте се, приближава вам се Царство
небеско!“ (Мт 3, 2)32 Ипак, поставља се питање да ли постоји још нека посебна веза
између изабраних пророка и Јована Претече, чије је рођење најављено Благовестима
Захарији? Сетимо се да је Самуило први препознао Давида, из свете лозе Јесејеве, и
миропомазао га. То прилично јасно прави паралелу са Јованом Крститељем, који је први
препознао Христа, младицу из лозе Јесејеве, и крстио га на Јордану. Пророк Јеремија је,
пак, први познати пример старозаветне безбрачности из чисто верских разлога.33 Исто
тако, Јован је први пример новозаветног аскетског пророка који је свесно посветио
живот вери и жртвовао га зарад Царства Божјег. Дакле, обојица пророка заправо су
старозаветне префигурације будућег Јовановог лика и улоге, најављених Благовестима
Захарији. Смисаоно усредсређење целог програма је Парусија.
Две поменуте представе Благовести (са северних и јужних двери) указују на две
Христове природе, те два Христова пута која следимо. Пут земаљски, припремљен
Богородичиним зачећем, и пут ка Царству Божјем, припремљен Јовановим зачећем и
његовим громогласним проповедањем покајања.34 То је најава Првог и Другог
Христовог доласка. Или, како би древна баштина рекла, Пут предака и Пут Бога.35
26 Тимотијевић 1996, 347.
27 Богородица се у самој химни Акатиста (3. икос) назива тамјаном молитве. Везу тамјана и
молитве налазимо и у Псалму 141, 2: „Нек молитва моја изиђе као тамјан пред лице твоје, и
дизање руку мојих као принос вечерњи!“ (Мирковић 1918, 16).
28 Фундулис 2005, 248–249.
29 Исто, 252.
30 Јеремија на свитку има богослужбени текст Триода који се пева на вечерњој служби Недеље
Месопусне (ослања се на Дан 7, 9–10). Ова недеља посвећена је Страшном суду (Зборник 1958,
374).
31 Самуило има такође на свитку текст Триода, али сада са јутрења Недеље Месопусне (Зборник
1958, 377).
32 Крштавајући народ на Јордану, Јован још каже: „Ја вас крштавам водом да вас водим покајању;
али Онај који за мном иде крштаваће вас Духом Светим и огњем“ (Мт 3, 11).
33 Јер 16, 2; Niski 1982, 40.
34 И сам Христос наводи да су до Јована закон и пророци, а од њега се проповеда краљевство
Божје (Лк 16, 16–17).
35 Хамваш 1999, 223.
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На царским дверима централно место, како је уобичајено, заузимају Благовести
Богородици (Лк 1, 28–38) (сл. 7). На левом крилу двери насликана је Богородица (M&р Ï&u)
како стоји поред стола са отвореном књигом. Изнад ње се спушта голуб Светог Духа. На
десном крилу двери је арханђел Гаврило (А&р Г&:) са љиљаном, а изнад њега је Свевидеће
Божје око. Сцена је са гломазном архитектонском позадином, а изнад и испод налазе се
медаљони са представама четворице јеванђелиста: они су са својим симболима, у пози
писања својих јеванђеља. Изнад Богородице је свети Матеј (E&: MÏ&&) који исписује:
Книга|родс|тва|¡су|са|хр&т|а сн&|а дв&|дова|сна:, а испод свети Лука (E&: Л&:) који пером пише:
Поне|же оу|бо|мнози|нчаш|а чи’н|и’ти’:. Изнад арханђела Гаврила је свети Марко (E&: М&:)
који исписује почетак свог јеванђеља: Зачло|е√л¡а|¡иса|хр&та|сна б|жи’æ|¡акож|___п|исано:, а
испод свети Јован (E&: FW) са исписаним: Вь на|чалэ|ьэ|сл|во|и’ск|о:. Они су у својим
јеванђељима овековечили пут Оваплоћења Божјег.
Симеон Лазовић осликавао је царске двери претежно према истом предлошку.
То нам потврђују, до данас сачуване, царске двери из цркве-брвнаре у Севојну
посвећене Сабору светог арханђела Гаврила (1779),36 Цркве Христовог Вазнесења у
Кућанима код Кокиног Брода (1780), Цркве светог Николе у Брезови код Ивањице
(1805). Царске двери у Цркви светих Петра и Павла у Сирогојну (1764), прве познате
које је Симеон урадио, одају сасвим другачији дух.37 Царске двери у Цркви светог
Ђорђа у Сечој Реци и Белој цркви благовештењској у Карану (осамдесете године XVIII
века) сматрају се Симеоновим радовима, али су пресликане до непрепознатљивости.38
Ипак, по концепту ове двери једине прате савинску структуру са четири јеванђелиста,
док су на свим другим сачуваним примерима, уз Благовести, пророци Давид и Соломон.
Царске двери из Цркве светих арханђела у Буковику код Нове Вароши (пре 1800)39
немаром су уништене.40
Царске двери са Благовестима најдиректније су у литургијској функцији.
Отваране у одређеним тренуцима богослужења, оне дају могућност додира света твари
са светом нетвари. Тај јединствени метафизички тренутак одражава велики парадокс
Благовести.41 У Благовестима, Оваплоћењу, спајају се и остварују два најављена пута
(земаљски и небески) са бочних двери. Пред отвореним царским дверима, које тако
објављују отварање и самог Царства небеског, одвија се и света тајна Евхаристије, жртве
Искупљења.42 Стога се Благовести могу сматрати и праузроком свете Евхаристије.43
36 Царске двери, Крштење и Свети Илија, преостале иконе из поменуте изгореле цркве-брвнаре,
сада се налазе у Цркви Сабора светог арханђела Гаврила у Севојну (1907–1909), у малој капели
десно од улаза, где смо их и ми прегледали.
37 Иконографско решење двери из Сирогојна потпуно је ослоњено на зографску традицију
ранијих епоха. Откривају несигурност и недостатак искуства у сликарском поступку. Симеонов
стил на њима одаје крутост, строгост, плошност и јако изражен линеаризам у обради инкарната и
одеће (Златић-Ивковић 2004, 101–102). У свим каснијим радовима такав графицизам се губи до
непрепознавања. Њима влада барокизовани сензибилитет, меких и декоративних форми, светлог
колорита (Кесић-Ристић 2000, 226).
38 Царске двери у Белој цркви каранској пресликао је Јанко Михајловић Молер почетком XIX
века. Двери из цркве у Сечој Реци пресликане су у скорије време, на жалост, са изразитим
непоштовањем оригинала.
39 Станић 1973, 96. Аутор наводи да је у питању црква посвећена светом Ђорђу.
40 Уништене су и све преостале Симеонове иконе у тој цркви, приликом обиласка цркве затекли
смо потпуно нов иконостас.
41 Дугин 2000, 77.
42 Она је најављена већ на самим дверима, у виду малог осликаног Распећа на врху двери, као и
на надверују царских врата, представом Недреманог ока.
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Надверја – камен девичанства, камен од угла, камен вере
Изнад сво троје двери, на иконостасу Велике цркве, појављују се и осликани
кемери или надверја. Северно надверје носи представу из Богородичиног Акатиста (10.
икос). Изнад царских двери је Недремано око, а изнад јужних двери Јављање Христа
Петру.
Изнад северних двери иконостаса, на којима је представа Благовести светој
Ани, срећемо XIX строфу (10. икос) Богородичиног Акатиста, Стёна еси@ дёвамy Бцˆе
дёво: (сл. 8).44 Поред тога што необичност представе има изразити локални значај у
контексту заштите манастира Савина,45 значење и место представљеног икоса на
иконостасу не можемо сагледавати ван контекста других представа прилазне зоне
иконостаса. Познато је већ да након средњег века долази до одступања у систему
осликавања акатисног циклуса, до тада строго и доследно спровођеног у целини.46 Већ
од XVII века циклуси Акатиста јављају се или у знатно сложенијој форми, или сведени
на неколико представа.47 Често се узимају само оне строфе највише испуњене значењем
одговарајућим у датој прилици. Углавном строфе са најјаснијим изражавањем љубави и
покровитељства Богородице.48 Издвојени 10. икос и у Савини прати речено слојевито
симболичко значење, али је и у најдиректнијој вези са представама у вертикали и
хоризонтали прилазног дела иконостаса. Представа Благовести светој Ани на северним
дверима, испод 10. икоса, и заједно с њим, открива нове суптилне програмске спреге.
Примећено је већ да се у оквирима барокног сликарства посебно наглашава тема
Благовести Богородичиним родитељима. Она је у српској барокној уметности била
довођена у контекст прослављања безгрешног Богородичиног зачећа.49 Свакако није
случајно што се на савинском иконостасу управо изнад Благовести светој Ани осликава
најаскетскија строфа Богородичиног Акатиста. Сагледан кроз ову везивну нит, концепт
непробојног зида (Стена јеси...), поред предочене асоцијације заштите, експлицитно
истиче и заштиту од сваке страсти, одрицање од свега чулног.50 Слављење чистоте
девичанства може бити потврда Богородичиног безгрешног зачећа, као и безгрешног
оваплоћења Божјег у њој, кључног момента приступне зоне иконостаса.
Изнад царских двери налази се кемер са представом сажетог Недреманог ока
(). Христос Емануил, отворених очију лежи на крсту (сл. 9). На себи има
43 Михаиловић 1979, 283.
44 Матић 2016, 291–297.
45 Шире о томе: Исто, 295–296.
46 Циклус Богородичиног Акатиста састоји се од двадесет четири строфе, те је према томе и пуни
осликани циклус имао исто толико представа. Понекад је као уводна строфа Акатиста осликавана
и кратка песма „Возбраној војеводје“. Она се односила на легенду о чудесном Богородичином
спасавању Цариграда, у част којег је Акатист и настао (Мирковић 1961, 157)
47 Самсонова 2007, 145.
48 Исто, 145.
49 Тимотијевић 1996, 346–347. Immaculata Conceptio (Схватање о потпуном Богородичином
ослобођењу од прародитељског греха) проглашено је догмом западне цркве тек 1854. године. У
православној цркви није никад догматски прихваћено, али је било присутно у пикторалним
програмима током XVIII века (Исто, 343). Опширније о идеји и прихватању догме о Безгрешном
Богородичином зачећу у католичкој цркви видети: Brajović 2000, 90–92.
50 Peltomaa 2001, 191, 194. Аутор налази да је писцу химне Акатист Богородици био добро познат
садржај списа De Virginitate Григорија Ниског, па XIX строфу (10. икос), уз бројне цитате, тумачи
наслањањем на њега.
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црвени хитон и зелено-плави химатион. Уоквирују га четири анђеоске главе с крилима,
које извирују из облака.51 Иза Христове главе видимо оруђа његовог страдања и натпис:
ІХ ЦІ. У дну композиције, са леве стране, једва је видљив оштећени натпис: Се а’гнець’
Бж&и’ во земла грэхи’ ми’’раь:. Изнад овалног оквира композиције налази се Свевидеће око.
Његова појава у склопу представа Недреманог ока углавном је својствена ранобарокном
периоду.52
Недремано око на надверју изнад Царских двери иконостаса Велике цркве,
редуковани је вид ове композиције, те се често наводи и као Уснули Христос.53
Композиција нема литерарно упориште у Новом завету, већ у Петокњижју Мојсијевом
(I књига Мојсијева 49, 9,10; IV књига Мојсијева 24, 9), Псалмима (44, 24; 121, 4) и
текстовима пророка Исаије.54 Већ током XVI и XVII века композиција Недреманог ока,
ређе се осликава у српском сликарству на подручју Пећке патријаршије.55 У другој
половини XVIII века, представа се знатно редукује, као што потврђује и савински
пример. Симболичка сложеност ранијих епоха се губи, те представа све више подсећа на
реалистичку жанр-сцену.56
Композиција Недреманог ока је у најдиректнијој симболичко-литургијској вези
са Христовим страдањима. Иконографија и натписи на представи углавном се везују за
богослужење на Велику суботу, за беседе и стихире које се тада читају и певају у
цркви.57
Недремано око се на савинском иконостасу, у вертикалној оси, симболички
надовезује на Благовести Богородици на Царским дверима испод, али и са Светом
Тројицом изнад. Интересантно је нагласити да се на вечерњој служби Рођења Христовог
чита управо старозаветна паримија о Христу младом лаву (IV Мојс. 24,9).58 Веза између
Христовог рођења и страдања, као почетка и краја његовог овоземаљског пута, била је
општеприхваћена. Крст, знамења страдања, јагње... приказују се истовремено и на
многим композицијама Рођења у западној уметности новог века. Тиме се јасно истиче
да је страдање Спаситеља отпочело тренутком његовог рођења.59 Христова смрт на
крсту била је управо доказ његове људске природе, што опет потврђује реалитет
инкарнације.60 Његова божанска природа, пак, остаје неодвојива од Оца, на шта упућује
и II статија стихире на Велику суботу, као и савински иконостас: „Ужасавају се
серафими гледајући те, Спаситељу, доле мртва пружена по земљи, а горе неразлучна са
Оцем.“61
Кемер изнад јужних двери носи композицију Јављање Христа Петру (сл. 10).
Петар је у средини представе смештене у пејзаж, окренут ка Христу који му се обраћа.
51 Готово идентичну иконографију имају композиције Недреманог ока Д. Бачевића [Црква
Ваведења Богородице у Сремским Карловцима (1760–61) и Црква светог Николе у Земуну (1762)],
као и В. Остојића у Цркви светог Николе у Иригу (1760–77)...
52 Тимотијевић 1996, 296.
53 Комплетна представа укључивала је, уз узглавље Христа Емануила, Богородицу и арханђела
Гаврила (Tomić 1976, 73).
54 Машниќ 1993, 160.
55 Петковић 1995, 265. Како наводи аутор, као иконографска тема, Недремано око јавља се само у
наосима манастира Морача (1574) и Новог Хопова (1608).
56 Давидов 1970, 341.
57 Todić 1994, 141.
58 Todić 1994, 161–162.
59 Brajović 2006, 240; Knipping 1974, 112–113.
60 Simić-Lazar 1989, 84.
61 Зборник 1958, 467.
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Другом руком овлаш показује према Јовану, „ученику кога Христос љубљаше“, у левом
углу сцене. Натпис на представи преузет је из Јовановог Јеванђеља: Wбра’шчса Петарy’’
и’ви’дэ úчени’ка егоже лüблõше `ис&: (Јн 21, 20).62 Смисао композиције је најдиректније
повезан са Благовестима Захарији и са пророцима Самуилом и Јеремијом на дверима
испод. Установили смо већ да је у основи јужних двери истакнута мисао о Страшном
суду. Представа Јављање Христа Петру надовезује се на ту симболику, јер се у
наставку јеванђеоског цитата са композиције, у Христовим речима упућеним Петру,
указује на Други Христов долазак о Страшном суду. Петар, коме је Христос пре тога
рекао како ће пострадати, видевши Јована како иде за њима, запита Христа шта ће с
њим (Јованом) бити. Христос му је на то одговорио: „Ако хоћу да он остане док ја не
дођем, шта је теби до тога?“63
Наговестили смо већ да, поред вертикалних семантичких повезаности надверја
са дверима, сва три надверја су и у међусобној хоризонталној симболичкој
осмишљености, којом се затвара круг аналогија прилазне зоне иконостаса.
Први моменат који повезује све три представе на надверјима јесте само време
њиховог празновања или догађања по црквеном календару. Тако, композиција из
Богородичиног Акатиста, са северног надверја, свој молитвени израз има пете недеље
ускршњег поста (субота),64 дакле, пре Христовог страдања и Васкрсења. Представа
Јављање Христа Петру, са јужног надверја, прати дешавања у недељама након
Христовог Васкрсења. Недремано око, изнад царских двери, то јест Уснули Христос
уочи Васкрсења, тако представља својеврсну границу, лимит, ante quem. Пре ње се
морало догодити оваплоћење кроз Богородицу, али тек после ње, post quem, могао се као
васкрсли Спаситељ обратити својим ученицима.
Све три представе су заправо три симболичка камена хришћанства. Представа
Акатиста, Стена јеси дјевам, префигурација је Богородице као камена девичанства,
утврде и потврде девичанске Божје инкарнације. Она је темељни камен Оваплоћења.
Христос на композицији Недреманог ока јесте онај угаони камен који зидари
одбацише.65 О угаоном камену говори и Псалм 118, 22, који се чита управо на Литургији
о Великој суботи.66 Петар, коме се Христос јавља после Васкрсења, јесте (како му гласи
и само име, које му је Христос наденуо)67 камен вере.68 Камен на коме ће се градити
Христова црква након његовог страдања,69 камен од кога ће бити саздана срца верних.70
У свим трима представама провлачи се моменат Христовог Другог доласка, о
Страшном суду. Како је тема Акатиста (северно надверје) инкарнација (Први Христов
долазак), она имплицитно зазива и есхатолошка очекивања Другог Христовог доласка.
Таква размишљања аутоматски враћају усредсређење на Богородицу, главну заступницу
62 Примећујемо да су, на савинском иконостасу, све три композиције Христовог јављања након
Васкрсења изведене из Јовановог Јеванђеља (Јављање Христа Мироносицама на гробу,
Неверовање Томино и Јављање Христа Петру).
63 Јн 21, 22.
64 Мирковић 1961, 156.
65 Пс. 118, 22; Дела 4, 11. Управо Петар пред синедрионом изговара о Христу: „Камен који ви
зидари одбацисте, поста глава од угла.“
66 Дванаест 1962, 73.
67 Јн 1, 42.
68 Зборник 1958, 312, 314, 315.
69 Исто, 317. (Церко’внаго ка’менõ, всехва’’лнаго Петра’..., 314; На ка’мени твоегw’ богослов’õ водрузи’
Їи’сусъ це’рковy непрекло’ну въ не’йже тõ’ †по’столе Пе’тре сла’вимъ.)
70 Зборник 1958, 559.
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грешног човечанства пред Страшним судом.71 Недремано око (средишње надверје),
литургијски у вези са Великом суботом и бдењем над Христовим гробом, подразумева и
читање значајне проповеди пророка Језекиља о општем васкрсењу, које се очекује
Другим Христовим доласком.72 Такође, након читања Апостола на великосуботњем
богослужењу, уместо „Алилуја“ пева се стих псалма: „Устани, Боже, Суди земљи, јер су
Твоји по наследству сви народи!“73 Тако је Христовим васкрсењем отворен пут
васкрсењу свих у последњи дан. Тада ће се показати знак Сина човечијег на небу74 исти
као онај на коме лежи уснули Емануил у Недреманом оку. Било је већ речи о јасним
указивањима на Страшни суд на композицији Јављање Христа Петру (јужно надверје).
Поред поменутог, треба додати да је и апостол Петар, у својим проповедима о покајању,
опомињао на речи пророка Јоиља о знамењу које ће се појавити пред Други Христов
долазак.75 У последњем јављању Христа Петру, представљеном и на нашој композицији,
Христос му налаже: „Паси јагањце моје.“76 Другим речима, поверава му бригу и
припрему верних за Други долазак.
Прилазни део иконостаса, како смо видели, симболички обухвата готово све
важне моменте хришћанства, почев од најаве Оваплоћења до Страшног суда. Више зоне
иконостаса разрада су ових тачака ослонца.
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Marina Matić
THEOLOGICAL AND SYMBOLIC ANALOGIES OF THE SAVINA MONASTERY
BIG CHURCH ICONOSTASIS FOREPART
The text deals with the foremost part of the Savina Monastery Big Church
iconostasis. The complex symbolic and theological structure of this part’s presentation opens
new moments in perceiving their engaged role both in universal liturgical and in
phenomenological, local contexts.
Thus the presentations from the socle of the Savina iconostasis confirm the
fundamental message of the XVIII century iconostasis about Incarnation and Redemption.
The three sets of doors celebrate three conceptions, announced by the archangels,
performed according to God’s grace. The Annunciation (from the North and South Doors)
indicate two natures of Christ, as well as the announcement of the First and Second Coming of
Christ. Or, as the ancient heritage would say, the Path of Ancestors and the Path of God. In the
Annunciation to the Virgin, on the Holy Doors, Epitome, two announced paths (the earthly and
the heavenly) are merged and realized from the side doors. The holy secret of Eucharist, the
sacrifice of Redemption, is performed before the open Holy Doors, which thus announces the
opening of the very Kingdom of Heaven.
The analysis of the foremost part of the iconostasis is completed by three doorways,
or three symbolic stones, on which Christianity is based. All three presentations include the
crucial and final moment of Christ’s Second Coming, the Last Judgment.
Accordingly, the overall picture we get about the foremost part of the Big Savina
Church iconostasis includes almost all important moments of Christianity, from the
announcement of the Epitome to the Last Judgement. The higher zones of the iconostasis are
elaborations of these points of reference.
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