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ПЕРИОДУКАСНЕАНТИКЕ

Сажетак:Представљањељудиувизуелним(уметничким)медији
мајеједаноднајстаријихинајширеприсутних,тестогаите
оријскиодличноосветљенихобразацасемиотичкеразмене.Теку
последњевреме,међутим,пажњуистраживачапочињедапри
влачисазнањедаодносналиковањасликеономе–човекуилидога
ђају–којијенањојпредстављеннеморабитиједносмеран,теда
суљудичесто(били)склонидасвојепонашањеиодноспремате
лесностисаобразе(сопственим)сликама.Другачијеречено,напо
редосаосновноммедијскомпретпоставкомпокојојсу(миметич
ке/уметничке) слике задуженедаподражавајуљудскимтелима,
могућејепратитиипроцесеподражавањакрозкојетелапостају
својеврснесликетихистихслика.Начиннакојисусеовомврстом
подражавањакористилиљудипознеантике,каоиначиннакојије
такавобликзначењскеразменеутицаонателеснепројавењихове
побожности–резултујућипостепенимбрисањемсазнајнеграни
цеизмеђутелеснихииконичкихмодалитетаприсуства–темасу
истраживањакојеследи.

Кључнеречи:познаантика,римскицар,статуа,тело,столпник,
наликовањеХристу

Акозаљудестарогасветаможеморећидасуволелидасе
поредесасвојимбоговима,ондајезањиховевладаретосва
какобиланасушнапотреба.Спрамовећепотребедревна
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божанстава,ууметностикојаихјенанајеминентнијиначин
оприсутњавала(скулптури,например),редовнобитипред
стављана уз помоћ различитих атрибута земаљске власти.
Реципрочносу,наравно,исамиатрибутиињиховиземаљ
ски поседници задобијали небеске прерогативе, а цирку
ларна значењскаразмена згушњавалаокофигуревладара,
везујући небо и земљу управо преко концепата власти и
моћи.Поменутиуметничкипроизводису,дакле,обављали
својупрепознатљивуулогусазнајнихпосредниказахваљу
јућикојимајеневидљивисветпостајаовидљивимуједном
врлоспецифичномиконичкомконтексту,укомеселогика
подражавањамоглаодвијатиунајразличитијимправцима.1
Следственоћебитиуплитаниусложенумрежуиконичког
посредовања, у којој су сазнајне границе између ликов
нихпредстава,оногашто јенањимапредстављеноижи
вихљудикојимасубиленамењенесистемскинарушаване
ипре(вази)лажене.Уоваквомсусвету(миметичке)слике,
поприродисвојеосновнесемиотичкефункције,наликовале
људскимтелима,алисеничињеницадасуљуди–тачније
њихователа–реципрочноналиковалисликаманијесматра
ласазнајнонеупотребљивом.Штавише,специфичнаисто
ријаовеврстесемиотичкеинверзијемоглабинампомоћи
дабољеразумемомногенеобичнеуметничкеирелигиозне
феномене везане за христијанизацију европске културе, а
припадајућепрелазномисторијскомпериодукојиседанас
најчешћеозначавафразомпознаантика.

Првеупотребљивеподаткеосиметричномиконичкомути
цајуконкретнихсликанаконкретна(људска)тела–тачније
охотимичнојманипулацијиовомврстомразмене–могућеје
пронаћивећуантичкомРиму,нештопренегоштоћевласт
припастивладаримасамодржцима.Генералукојибиизвоје
ваонекуважнупобедуСенат(позне)Републикејеодобра
ваојавни/ритуалнитријумфалниулазакуРим,којијепод
разумеваоњеговооблачењеуспецифичнупурпурну,златом
украшенуодећу, тепрекривањелицаиосталихвидљивих
делова тела јарко црвеном бојом (минијумом/цинобером).
Разлозизанастанаковеспецифичнеритуалне„декорације”

1 Подиконичношћусеурасправикојаслединећеподразумеватисамоона
значења која се – у савременом српском језику – односе на богослу
жбенеиконе(каосликарскепредставе),већибазичнасазнајнарелација
сличностиизмеђузнакаиозначеног,уономсмислуукомесетермини
каоштосуиконаилииконичносткористеусавременимсемиотичким
дисциплинама; упореди у: Sebeok, T.A. (2001) Signs: An Introduction
to Semiotics, Toronto: University of Toronto Press, рр. 103114; Sebeok,
T.A.(1976)Iconicity,MLNvol.91,no.6,рp.14271456;DeCuypere,L.
(2008)Limiting the Iconic: From theMetatheoretical Foundations to the
CreativePossibilitiesofIconicityinLanguage,Amsterdam:JohnBenjamins
PublishingCompany,рp.7478.
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јошувексупредметспорењамеђуисторичарима,алијеса
свимсигурнодајењенапоруканајнепосреднијевезаназа
чињеницуда јенаовајначин(генерал)Тријумфаторико
ничкиналиковаостатуикоја је–саистомодећомиистом
бојомлица–представљалаврховногзаштитникаРепубли
ке, бога Јупитера, и била крајње одредиште тријумфалне
процесије(ухрамунаКапитолу).2

Идокћеналиковањебожанствима(њиховимскулптурама)
за најуспешнијемеђу грађанимаРепублике очигледно би
типривилегијакојојсусемоглинадатисамоспорадично–
у изузетним историјским околностима – преузимање ап
солутневластиуруке једногачовека јенапољуиконичке
симетриједоносилоновумогућност:трајнијувезуконкрет
ногчовекасанебескимсферама.Наравноантропоморфне
представебожанстава,пресвегаонескулпторалне,билесу
одвајкадакључнеумеханизмимасиметричнеиконичкесуп
ституције.ДабиАлександарВеликииливладаридинасти
јеПтоломејаналиковалинаДиониса,ОктавијанАвгустна
Аполона, аХадријаннаЗевса,њихови скулпторалнипор
третисуморалибитидоведениуштотеснијесазнајневе
зесастатуамаовихбожанстава–несамокрознепосредно
формалноииконографскопарфразирање,већимеђусобним
ритуалнимсадејствомилипажљивимподешавањемширег
(архитектонскоурбанистичког) контекста у који су поста
вљане.3Иако је јаснодаконцептдовођењавладараувезу
сабожанскимсфераманијеспецифичноримски,пачакни
хеленистички изум,4 ни са чим упоредива заоставштина

2 Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,Oxford:Clarendon
Press,рp.3435;BonfanteWarren,L.(1970)RomanTriumphsandEtruscan
Kings:TheChangingFaceoftheTriumph,JournalofRomanStudiesvol.60,
no.1,рp.4966;Versnel,H.S.(1970)Triumphus.AnInquiryintotheOrigin,
DevelopmentandMeaningoftheRomanTriumph,Leiden:Brill,рp.5693.

3 Versnel,H.S. (1970)Triumphus, рp. 6970;Friesen,C. J. P. (2015)Rea
dingDionysus:Euripides’BacchaeandtheCulturalContestationsofGre
eks,Jews,Romans,andChristians,Tübingen:MohrSiebeck,рp.7185;Fis
hwick,D.AugustusandtheWest,in:TheImperialCultintheLatinWest:
StudiesintheRulerCultoftheWesternProvincesoftheRomanEmpire,Part
I,Volume1,ed.Fishwick,D.(1993),Leiden:Brill,рp.8088;Miller,J.F.
(2009)Apollo,Augustus,andthePoets,Cambridge:CambridgeUniversity
Press,рp.1530,186196;Gradel, I. (2002)EmperorWorshipandRoman
Religion,рp.132146;Zanker,P.(1988)ThepowerofimagesintheAgeof
Augustus,AnnArbor,MI:TheUniversityofMichiganPress,рp.4465.

4 О (иконичкој) улози владара у религији/митологији блискоисточних
култура, видетиу:Frankfort,H. (1978)Kingshipand theGods:AStudy
ofAncientNearEasternReligionastheIntegrationofSocietyandNature,
Chicago:TheUniversityofChicagoPress,рp.312,337344;Winter,I.J.
TouchedbytheGods:VisualEvidencefortheDivineStatusofRulersinthe
AncientNearEast,in:ReligionandPower:DivineKingshipintheAncient
WorldandBeyond,ed.Brisch,N.(2012),Chicago:TheOrientalInstituteof
TheUniversityofChicago,рp.75101;Smith,G.V.(1982)TheConceptof
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којујеримскакултурадалауобластипортретскеуметности
омогућићедетаљнијеистраживањеулоге коју су визуелне
уметностиигралеулогицииконичкогпосредовањаизмеђу
вишихинижихстварности,алииначинанакојисуутицале
наодноспрема(конкретној)људскојтелесности.

Међу безбројним портретима које су Римљани иза себе
оставили, они империјални се у сваком погледу издвајају
посилиникојомсуутицалинауметност/културуовогапе
риода.5Спрампотребаистраживањакојеследићенас,пак,
нарочитоинтересоватињиховутицајнанивоустилскограз
војапортретскеуметности.Наиме,чиниседаћесекључне
променекојећеводитикаспецифичнимуметничкимфор
мама касне антике догодити онда када је изворни римски
портретски веризам, који јецветаоу времерепублике (од
IIIвекадопочетканашеере),увременупринципатаморао
битиприлагођенпотребамадржавеукојојграђанскеслобо
деииндивидуалностинисувишебилетакодрагоценекао
некада.Централизована власт је са великим ентузијазмом
(ис)користила портретску уметност за дистрибуцију соп
ственемоћи,анезаустављивоумножавањецарскихпортре
тајеутицалоинатрендовеуизрадиграђанскогпортрета.
Веризамнаравнонијеодмахнапуштен,алисезаграђанство
иплемство(тачније,заонекојисусебимоглиприуштити
портрет)временомкаостварпрестижанаметнулапотреба
данасопственимпортретиманаликујусамомимператору.6
Језиком касније (византијске) естетске теорије: владарски
портрет је био архетип коме би остале иконичке предста
ветребалодатеже.Увеликојмеризахваљујућиовојврсти
модесеуримскууметност–којајеизворнобилапосвећена
управоверистичкомдиференцирањупредстављенихликова
–усељавапотребазапортретскомстандардизацијом,којуће
савременатеоријаозначитикао:лицепериода(zeitgesicht).7

God/TheGodsasKingintheAncientNearEastandtheBible,TrinityJour
nal,NSvol.3,рp.1838;Herring,S.L.(2013)DivineSubstitution:Huma
nityastheManifestationofDeityintheHebrewBibleandtheAncientNear
East,Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht,рp.3748.

5 Оовимутицајима,упоредитиу:Zanker,P.(1988)Thepowerofimagesin
theAgeofAugustus,рp.335339;Elsner,J.(1998)ImperialRomeandChri
stianTriumph:TheArtoftheRomanEmpireAD100450,Oxford:Oxford
UniversityPress,рp.5387;Stewart,P.TheimageoftheRomanemperor,in:
Presence:TheInherenceofthePrototypeWithinImagesandOtherObjects,
eds.Maniura,R.andShepherd,R.(2006),Aldershot:Ashgate,рp.243258;
Fejfer,J.(2008)RomanPortraitsinContext,Berlin:WalterdeGruyter,рp.
373429;Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,рp.198
212.

6 Zanker,P.(1988)ThepowerofimagesintheAgeofAugustus,рp.292295;
Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,рp.236239.

7 Fejfer,J.(2008)RomanPortraitsinContext,рp.268275.
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Међутим, нису само слике требале подражавати сликама:
каоштосмоуправовидели,исамиљудисуторадочинили.
Наовемеханизме,наравно,нијемогаоостатиимуннисам
император.

Штавише,напутуразвојаовеврстеуметностимогућејере
гистроватикако јемоћкоја сетокомдуготрајнеишироко
распрострањенеупотребеуселилауримскецарскепортрете
временомпочеласиметричнодасеокрећеудругомправцу,
дефинишући, реципрочно, начин понашања самога влада
ра.Уколикојежелеодаоставијачиутисакнапосматраче,
императору је,већкрајемпозноантичкеепохе,ваљалона
ликоватисопственојиконичкојпредстави(попреимућству
скулптури).Заправо,онајидеалмоћикојисеманифестовао
универзалномдистрибуцијомцаревогпортрета,дефинисао
јеипонашањепортретисаног:битиуниверзалноприсутан
насвојојикони је постало једна од битних ознака царске
моћи,теје–макародвременапознеантике–ималосми
слаискориститиовуврступривилегиједабисесопствена
појавностучинилајошспектакуларнијом,амоћнагласила.8
ЗбогтогаћеучувеномМарцелиновомописуКонстанције
вогуласкауРимцаризгледати,заданашњегчитаоца,пома
лонеобично:„Каодајељудскикип,онниједрхтаокадасу
сеточковитресли,нијепљувао,нитичешаоибрисаонос,
иниконијевидеодајепокренуобаремједнуруку”.9Ине
самошто„никонијевидеодајеонпредљудимабрисаонос”
нити„пљувао”,већнијебиломогућевидетичакнито–ен
комијумћеовдепостатиготовофилмскипедантан–да је
владар уопште „покренуомишиће лица!”10Подржаван та
дашњом дворскоммедијском пропагандом, цар очигледно
потпуно свесно покушава да наликује безбројним скулп
турамакојесугарепрезентовалеширомимперије.Његова
контролисананепокретностибезизражајност јенаграђена
поређењемса„кипом”,коједанасизгледапомалонеобич
но,алијетадаочигледноималонедвосмисленопозитивну
конотацију.

Новосткојудоносиоваквапредстава владара врло ефект
ноисликовитосумираћеСергејАверинцевуоквирусвојих

8 Francis,J.A.(2003)LivingIcons:TracingaMotifinVerbalandVisualRe
presentationfromtheSecondtoFourthCenturiesC.E.,AmericanJournal
ofPhilologyvol.124,no.4,рp.577578.Гореописаналогикамеђусобне
зависностивладараивладарскогпортрета је,у значајноуопштенијем
теоријскомконтексту,врлопрецизноанализиранавећ(1960)у:Gadamer,
H.G.(1978)Istinaimetoda,Sarajevo:VeselinMasleša,str.170174.

9 Преузето из:Аверинцев,С.С. (1982)Поетика рановизантијске књи
жевности,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.135.

10Исто.
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знаменитих истраживања рановизантијске књижевности.
„Монарх,сагледанједноставнокаочовекодвласти(какавје
грчкиполисни’тиранин’)или’просто’земаљскибог(какав
јеАлександарВелики),можесебидадозволидасепонаша
мањеиливишенеусиљено.Иуједномиудругомслучају
претпоставља се да нема противречности измеђуњеговог
постојања ињеговог значења. Сасвим друга ствар је тео
кратскаидејасредњовековногхришћанства(...)Констанци
јепостајесвојвластитискулптурнипортрет(...)Какоод
говаразнаку,статуи,икони,Констанцијепажљивоослобађа
ипрочишћавасвојупојавупредљудимаодсвихслучајности
телесноприродног (...) Тако имора да се понаша владар,
коме јеуливеноуглавуда јепосвојојприроди(уреалној
равни)самогрешничовек,алипосвомчину(усемиотичкој
равни)репрезентујетрансцендентнувеличинуБога(...)Ово
више није древна концепција непосредне божанствености
монархавећсредњовековносхватањепосредовањаипосре
дујућекорелацијеличностимонархасабожанскомсфером
наосновамаживогзнакаилиживоглика.”11Докјеналико
вањебоговимазаантичкевладаре–надовежимосенаово
тумачење–билозаправоклизавпутдоапотеозеиуласкау
многобожачкипантеон,захришћанскевладаре,увекнеумо
љивоподсећањенасопственуљудскуприроду,улогаиконе
којапостојизарадуказивањанавишустварностбићетрајно
стање(духаитела)иоптималниначинпостојања.12

Специфичнаскулпторалнаметафорикакаква јеовдепред
стављенасвакаконијебилаоткрићеспецифичнохришћан
скелитературе,13алићесепоказатидасујеуправохришћа
ни здушноприхватилииразрадилинакрајњеинвентиван
начин. Тачније, дубока и вишезначна интеракција између
иконе и стварности, портрета и архетипа, уметничке
представеитела(...)бићеједнаодважнихсазнајнихино
вацијапозноантичкекултуре,којућехришћаниусавршити
донеслућенихразмера.Дабисеоводогодило,доживљајчо
векакаоиконеје,наравно,мораоизаћиизван(при)дворских

11Исто,стр.134135;поредовогтумачења,упоредии:Ivanovici,V.(2019)
IconicPresences.LateRomanConsulsasImperialImages,Conviviumvol.
6,no.1,рp.132133;Francis,J.A.(2003)LivingIcons,рp.577578;Mac
Mullen,R.(1964)SomePicturesinAmmianusMarcellinus,TheArtBulletin
vol.46,no.4,рp.438441.

12Детаљноиврлоубедљивотумачењеовеврстекултурнихпроменавидети
у:Elsner,J.(1995)ArtandtheRomanViewer:TheTransformationofArtFrom
thePaganWorld toChristianity,Cambridge:CambridgeUniversityPress,
рp.159189.

13CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther:HolyBodiesinLate
Antiquity,Journal ofEarlyChristian Studies vol. 17, no. 2, рp. 182183;
Francis,J.A.(2003)LivingIcons,рp.580590.
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оквираипостатиширепрепознатаљив.Не само у центру
политичкевласти,стога,уовомвременуможемопрепозна
ти„артикулацију једног специфичногначинапосматрања/
гледањаукомејезначењесликеконструисанозахваљујући
размениизмеђупосматрачаипосматраногзаснованојнапо
сматрачевој оспособљености да препознаје релације/пози
цијемоћи–религиозногпосвећеникаилиличностимонар
ха.”Друговажнокултурноархеолошконалазиштегдећемо,
дакле–напутухристијанизацијеевропскекултуре–мотив
живе иконемоћи дапронађемо у посебноиновативноми
изражајномобликујестефигурасветогчовекакаснеанти
ке.Посебанодноскојијеграђенусемиотичкојразменииз
међувладара,његовогпортретаи(њиховог)посматрачапо
чеоједаутиче,несамонанекедругеслике/портрете,већ–
штоћебитипосебноважнозанашудаљурасправу–ина
некедругеличности.„Динамикагледања,виђењаибивања
виђеним, јефундаменталназаовајоднос,дотемереда је
моћимператораилисветитељазаправопојачавана/наглаша
ванањиховомтрансформацијомуслике.Наовајначин,сли
кесупосталеживе,иживисупосталислике.Овадинамика
постајенајочигледнијанадвепривилегованелокације:све
титељуиимператору.Њихдвојицасучестопортретисана
наизненађујућесличанначин(...).”14

Каоипозноантичкипортрети,литерарниописиликовави
зантијских царева нуде, на нивоу специфичне врсте фор
малне анализе, изненађујући степен сличности управо са
описималицавеликихаскета,којисунастајалиупотпуно
различитомконтексту.ТеодоритКирскина следећиначин
описујеједногодчувенихпустињакасвогавремена:„Виде
лисмодасењеговолиценијенинакојиначинмењало.(...)
Насличанначин,његовпогледнијебиочасстрогчасрадо
стан(спрамдругих),већсуњеговеочинепрекидночувале
исту сталоженост; оне субилеодговарајућапотврдамира
који јевладаоуњеговојдуши.”15Садругестране,фигура
испосникакојинепомичностојинамолитвибићеидеалан
литерарниоквирзаскулпторалнеметафоре.16ЗасветогТе
одораСикеота се ужитију кажеда је: „стајао као гвозде
настатуатокомноћи,неспавајућивећнепрекиднославећи
Бога.”17ЈеднаанегдотаизЛавсаикадоносиврлоизражајну

14Francis,J.A.(2003)LivingIcons,p.593.
15Преузетоиз:Frank,G.(2000)TheMemoryoftheEyes:PilgrimstoLiving
SaintsinChristianLateAntiquity,Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,
p.154.

16CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther,рp.184185.
17Преузетоиз:Dawes,E.andBaynes,N.H.(1948)ThreeByzantineSaints:
Contemporary Biographies translated from the Greek, Oxford: Basil
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илустрацијуначинанакојијеоваврста„понашања”могла
импресиониратихришћанскузаједницу.Када јесветиМа
каријеАлександријскипосетиоПахомејскобратствоуТи
ваиди,токомвеликогпостасеприкључиолокалнојпракси
свеноћногстајањанамолитви.Међутим,доксусеостали
монаситокомданавраћалиуобичајенимпослушањима,све
типодвижник јеидаљенепрекидно стајао у свомћошку,
даниноћћуткенамолитви,те„нитиседе,нитилеже”током
целогпоста–сведоВаскрса.Овојерезултираложалбама
монаха своме игуману, Светом Пахомију, на „овог бесте
лесника(τὸνἄσαρκον)”,укојимасутражилидаонодеили
ћеониотићи.18Текнаконсазнањаоовимнатчовечанским
подвизимаигуманућечудеснимпутембитиоткривенМака
ријевидентитет,којијевеликианахоретапретходносвесно
скривао,тећеоснивачмонашкогопштежићасаодушевље
њемсхватитидајетајнеобичнибестелесникнекокогаон–
заправо – врло добро познаје по подвижничком чувењу.19
Нарација једног од најдревнијих и најпопуларнијих спи
са о раном монаштву, дакле, јасно сугерише да је „идеал
светог човека доживљаван непокретним попут статуе,”20
теда је„Макарије’бестелесан’затоштогањеговонадчо
вечанско стајање доводи у везу, преко његовог непокрет
ног скулпторалног тела, са стабилношћу трансцендентног
света.”21

Мождасе,међутим,јошважнијиаспектиконичкеметафо
рике–на који јеминуциозноизучавајућиранепоклонич
кепутописеуказалаЏорџијаФранк[GeorgiaFrank]–може
препознатиучињеницидасуликовиаскета,запосматраче
којисуихупознавали,посталисвојеврснеиконебиблијских
личности.Гледајућиуегипатскестарце,поклоницисугото
вопоправилупрепознавалиликовеАврама,Мојсија,Аро
на,илипакнекогаоданђела.22Наовајилионајначин,човек

Blackwell,p.164.
18Паладије,епископХеленопоља,Лавсаикиликазивањеоживотимасве
тихиблаженихОтаца, превеоПродић,С. (2004)Шибеник:Истина,
стр.25;TheLausiacHistoryofPalladius.TheGreektexteditedwithintro
ductionandnotes,ed.Butler,C.(1904)Cambridge:CambridgeUniversity
Press,p.53.

19Паладије,епископХеленопоља,Лавсаик,стр.2526.
20Brown,P.ADarkAgeCrisis:Aspectsof the IconoclasticControversy, in:
SocietyandtheHolyinLateAntiquity(1982),Berkeley:UniversityofCa
liforniaPress,p.269,n.84.УпоредиизвештајизИсторијеЕгипатских
монаха,оАваЈовану,којије„стајаоисподстененепрекиднонамолитви
тригодине”,у:CoxMiller,P.(1994)DesertAsceticismand“TheBodyfrom
Nowhere”,JournalofEarlyChristianStudiesvol.2,no.2,p.149.

21CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther,p.184.
22Frank,G.(2000)TheMemoryoftheEyes,рp.163170.
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јепостепенопостајаоиконом–некогаилинечегадругога
–алогикаразменеизмеђувизуелнихмедијаиживогљуд
скогтелабиваласвегушћоминеразговетнијом.Иако,убо
гословскимоквиримакојесупутописиморалипоштовати,
чувене аскете нису ни могли бити доживљени – као што
је то био случај са владарем – као властити скулптурни
портрети, ова теологизована нарација претвара их у мо
нументалнеживе иконе библијске/небеске стварности око
којихсусесасвихстранаокупљалимонасиипоклоници.
УтомсмислуФранкћезакључитикако„поклоничкинара
тивистварајуамбијентукомесеживисветитељдоживља
вакаоспоменик”уономзначењуречиукомејезаримску
културу„непокретниспоменик[monumentum]биопункон
традикција,каогласизпрошлостипозивајућионекојисуу
садашњости,задржавајући(успутног)пролазникадовољно
дугодабигапретвориоу(пажљивог)посматрачаизахтева
јућидасекратакпоглед[fleetingglance]претвориуистрајно
посматрање[stationarygaze].”23

Тешкојепосумњатидајеуправоовакав(аскетски)сазнај
ни контекст навео светог Григорија Назијанзина да у по
хвалномсловусвомепријатељу,светомВасилијуВеликом,
представи идеалног јерарха управо у иконичкоскулпто
ралномметафоричкомкључу:„ИмногоћешвидетиВаси
лијâпоспољашњости,алисамокаосенке,нацртезакипо
ве[ἀνδριάντας];јермногозаостају,дакажем,каоодјекиза
гласакојиседокрајаречипротеже(...)”24Метафоричкипо
тенцијаличврстихинепоколебљивихскулпторалнихфор
мисуихришћанскимаскетамаихришћанскомбогословљу
очигледно одговарали онда када је, на хоризонту по коме
се углавном крећу бледе „сенке” и недовршени „нацрти”,
требалопредставитинепоколебљивостипостојаностаутен
тичногсветитеља.Међутим,тражећибољеибољепохвале
почившемпријатељу,великиБогослов(иретор)нећесезау
ставитисамонапрепознатљивимскулпторалниммотивима,
већћеунаставкубеседеизнаћијошјачуслику,представља
јућистабилностичврстинубеспрекорногпастира:„стојећег
усправноиспреднарода(...)непоколебљивогителомили
цемиумом,(...)усправностојећегкаостуб[ἐστηλωμένον],
датакокажем,Богуиолтару.”25Акопоетсконаглашавање

23Исто,стр.7072.
24Григорије Богослов, Свети, Беседа 43: Надгробна Василију Великом,
ЕпископуКесаријеКападокијске,у:ТриБеседеоЕпископима,прев.Јев
тић,А.(2009),Врњци:БратствосветогСимеонаМироточивог,стр.224
[упоредигрчкитексту:PG36,600A].

25ГригоријеБогослов,Свети,Беседа43,стр.194[PG36,561D–564A;под
вукаоТ.М.];расправнооовомцитатувидетиу:CoxMiller,P.(2009)On
theEdgeofSelfandOther,рp.182186.
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специфичних иконичких веза између човека и скулптуре
заистапредставља аутентичанизраз сазнајних стремљења
епохекојомсмоседосадакретали,ондасеувођењеммоти
вастубаудотичниметафоричкиспектаровакавначинса
моспознајесвакакодоводидосопственогпароксизма.Како
уантичком,такоиусавременомконтекстујезаистатешко
замислитибољуметафорузаврлинунепоколебљивостиод
слике–стуба.

Својомприродномвезомсапредстављачкимуметностима
старогасвета,мотивстубаће,пак–стицајемспецифичних
историјских околности – кроз конкретне аскетске праксе
бити доведен у везу самотивоможивљене скулптуре по
зне антике на крајње инвентиван начин. Наиме, идеалан
пример скулпторалне/монументалне непокренутости о ко
јојовдеговоримоможемопронаћипосматрајућиулогусве
тихстолпникаутадашњојпобожности.Неподношљивост
инесхватљивостподвигакојимајесветиСимеонстолпник,
каопрвиинајчувенијимеђуњима,себеизложио,навелаје
поклоникедагазапитају:„далисити(уопште)људскоби
ће?”Или пак, наговештавајући сазнајни оквир из кога би
желелидадобијуодговор:„далиситинекаврстадуха?”26
Агиографскиописаскетскогпреображајањеговогтела,ко
јије,каокодсвакогаутентичногхришћанскогподвижника,
биозалогвишегциља–преласкаизсмртиуживот–напро
стонијемогаозаобићискулпторалнеасоцијације:Теодорит
Кирски ужитију светогСимеона извештава како је тело
највећегмеђустолпницимачакипослењеговесмртиоста
лоусправнодастојинањеговомстубу,одупирућисе„као
непоражени атлета” законима гравитације.27Иако је кори
шћенаусасвимновомконтексту,стилскафигураатлетена
стубувероватнонијенитребаланимогладазаобиђеасо
цијацијенакласичне(грчко)римскескулпторалнепортре
те.28Међутим,једнамедијскикомпатибилнаализначењски
значајнодругачијаврстаасоцијацијећебитимноговажнија
занашудаљурасправу.„Визуелнасличностизмеђувеликих
монументалнихстубова,начијемсуврхустајалестатуеим
ператора,исветогСимеонакакостојинаврхусвогастубау
сиријскојпустињијенепорецива,алипоређењеможеданас

26Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
TheJournalofRomanStudiesvol.61,p.91;CoxMiller,P.(1994)Desert
Asceticismand“TheBodyfromNowhere”,p.147.

27Marsengill,K.(2013)PortraitsandIcons:BetweenRealityandSpirituality
inByzantineArt,Turnhout:Brepols,p.272.

28Оподвижникукао„атлети”,видетиу:Brown,P.(1971)TheRiseandFun
ctionoftheHolyManinLateAntiquity,рp.9495;Eastmond,A.Bodyvs.
Column:theCultsofStSymeonStylites,in:DesireandDenialinByzantium,
ed.James,L.(1999),Aldershot:Ashgate,p.88.



189

ТОДОР МИТРОВИЋ

одведејошдаље.Дватипастубамеђусобносуналиковалии
поначинуфункционисања.Наистиначиннакојијестатуа
императоранапиједесталуилистубубилаобјекатдостојан
поклоњења(veneration),такосуљудидолазилидасемоле
Симеону(...)Каоштојенаимперијалномстубустатуаста
јалауместосвогпрототипа,такојеуКалатСиману,Симеон
постаослика.Икаоштојеимперијалнасликабиламоћни
симбол ауторитета, исто су се тако људи могли окренути
Симеону у потрази за правдомипомоћи.”29Овоизузетно
проницљивозапажањеЕнтониИстмонда[AntonyEastmond]
ваљалобисадапоставитиспрамширесхваћеногиконичког
сазнајногконтекста:какозасветогСимеонатакозасваког
оддревнихаскета,убилокомеодњиховихнадљудскихпод
вига,наликовањеХристубилојенеприкосновениживотни
идеал. По завршетку епохе мучеништва, једини доследан
облик подражавања Христу – подражавање у страдању –
билојемогућеспроводити(готово)искључивоупустињи,
гдесусемонасиистјазаваликаоновагенерација„мученика
савести”.30Каоједаноднајупадљивијихмеђуовим„неви
дљивиммученицима”,чијејестрадалнотелосвесноидо
следноуздигнутонајавниувид,светиСимеонСтолпниксе
несамосараспињаозаједносаХристомкаосвојимличним

29Eastmond,A.(1999)Bodyvs.Column,p.98.Римскикултурниоквирни
је,наравно,јединипросторукометребатражитиузрокекојисумогли
утицати на настанак аскетских пракси које су увели рани столпници.
ПрехришћанскојрелигиознојтрадицијиБлискогистокаовајмотивта
кођеније био стран;Frankfurter,D.T.M. (1990)Stylites andPhalloba
tes: Pillar Religions in LateAntique Syria, Vigiliae Christianae vol. 44,
no. 2, p. 184. Са друге стране, познији византијски столпници, као и
њихова врло широко распрострањена популарност, захтевају да се
овој тематици приступи и изван блискоисточних оквира. Врло убе
дљива тумачења односа према столпницима у византијском култур
ноисторијскомоквирувидетиу:Eastmond,A.(1999)Bodyvs.Column,
рp.96100.

30Поређење са мученицима је један од топоса монашке мисли, нашта
најдиректније указујуформулације каошто су „мучеништво савести”
илипак„невидљивомучеништво”,којимасумонашкопризвањеописи
валиаторитетипопутсветихИсакаСиринаиТеодораСтудита;видети
у:ЕмилијанСветогорац,Архимандрит(1982)Мучеништвокаополазни
елеменат православног монаштва, Теолошки погледи год. 15, бр. 34,
стр. 105113; упоредити и: Ladner,G.B. (1995)God,Cosmos andHu
mankind:TheWorldofEarlyChristianSymbolism,Berkeley:Universityof
CaliforniaPress,рp.196198;Радовановић, Ј. (2008)Монашкажитија
нафрескамаприпратекраљаМилутинауХиландару,Београд:Акаде
мијаСПЦ за уметностии консервацију, стр. 5557.По светом Јовану
Дамаскину,мучеништвосавешћуможечакдасепротумачиикаотеже
одмучеништвакрвљу(какојеназиванострадањеисторијскихмучени
ка;видетиу:исто,стр.56).ОсамојидејиImitatioChristi,умонашком
контексту,видетии:Bartelink,G.J.M.Monks:TheAsceticMovementas
aReturntotheAetasApostolica,in:TheApostolicAgeinPatristicThought,
ed.Hilhorst,A.(2004),Leiden:Brill,рp.204218.Обиблијскомучењуо
човекукаослициБожијој,видетидоле,нап.34.
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иконичкимархетипом,већјезамноштвонародакојесеоко
њега окупљалонесумњивопостаоистинскомикономРас
петога.31Живомикономкоја је, својимстрадањемипрко
шењемзаконимаприроде,узводилапоклоникедиректнока
најузвишенијемнебескомпрототипу.

Парадокс изненађујуће успешне примене ове необичне
врстеиконичкелогикеуоквиримаспецифичнохришћанске
побожности се састојаоу томешто јеистинскоидослед
нопретварањетелаустатууподразумевалонеподношљиво
физичкострадање,којеје–реципрочно–претваралоаске
туунајизражајнијузамисливуиконуархиузорасвакогхри
шћанског страдања, самогаХриста. За разлику од правих
мученика,којисуоваквуврстуиконичкепозицијезадобија
лиуправоутренуткуукомејењиховотелолишеноживота,
страдалникукојијестајаонастубусемоглозаживотапри
ћи,одњегајебиломогућезатражитисаветилиблагослов,
тесенанајнепосреднијизамисливначинприближитионој
границиизмеђу светова на којој је он каожива икона ис
трајностајао.Овакваврстасазнајногпреокретаће–какосе
чини–иматинесагледивепоследицезаевропскукултуруна
најразличитијимнивоима.

Већјенапрвипогледјаснодаћеованова,живаслика,са
момчињеницомдајесачињенаодкрви,телаидуха,демон
стриратидареалностнакојууказујерадикалнопревазилази
свеоноочемусуговорилесликеодкамена(метала,дрве
та...).Узпретпоставкудабиреториционогавременабило
ближенештопоетичнијеобразложење,новооткривенаврста
дијалектикебисемогласумиратиинаовакавначин:жива
статуа/икона (Христа) јеуказиваланапуткојиводиужи
вот,амртвастатуа/икона(цараилипаганскогбожанства)на
путкојиводиусмрт.Дакле,каовимновим„атлетама”,који
су–претварајућисвојетелоустатуу–превазилазилизако
неприроде,масенароданисухрлилеслучајно.Следствено,
нећебитислучајнанитензијакојаћесенеизбежнопојави
тиизмеђуњиховехаризмеимоћиинституционализованог,

31Уколико се узме у обзир податак да су неки од столпника стајали на
крстураширенихруку,каоипотоњевезивањетемекрстазапредставе
столпникаувизуелнимуметностима,јошћејаснијебитисагледаноне
посредноприсуствоидејеImitatioChristi–какоуживотустолпниката
коиуњиховојкаснијојцрквенојрецепцији;упоредити:Verdier,P.(1980)
AMedallionofSaintSymeon theYounger,TheBulletin of theCleveland
MuseumofArtvol.67,no.1,рp.1726;Vikan,G.IconsandIconPietyin
EarlyByzantium,in:SacredImageandSacredPowerinByzantium,chapter
II(2003),Adershot:Ashgate,p.11;Gavrilović,A.Đ.(2014)HolyStylitesin
theChurchoftheVirginHodegetriainthePatriarchateofPeć,Патримони
ум.мк.бр.12,год.7,стp.154155.
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црквеноимперијалног иконичког поретка.32 Питер Браун
[PeterBrown]ће,устудијисадалекосежнимутицајемнаса
временутеорију,осликатиовајфеноменуздозупоетичног
хумора,наговештавајућипредусловезапотоњипроцватте
лесноиконичкихсазнајнихмоделауспецифичнохришћан
скимкултурнимоквирима.„НапроцесијиуРиму,Констан
цијеДругијестајаонепокретноусправљен,теуздржавајући
сеодпљувања,неколикосати:међутим,СимеонСтолпник
јестајаонепомерајућистопаланоћимаиноћима;докМа
каријеЕгипатскиније никада пљунуо од тренутка када је
крштен. Можда најуверљивији индикатор особености по
зноримскогдруштвеногживотаможемопрепознатиутоме
штоистинитост(objectivity)којајељудимабилаочајнички
потребнанијебилаоваплоћенакрозбезличнеинституције,
каоштојепророчиште,илиобезличенефигуре,каоштоје
поседнути медијум (possessed medium), већ је могла бити
прихваћенасамокрозчовекакојијемогаобитисагледану
актумоделовањапотпуногбестрашћаусеби,искивајућига
каохладниметалниоткивак,кроздоживотниаскетизам.”33

Наравно, не треба очекивати да ће се ова врста промене
светоназора дешавати у револуционарним категоријама:
империјалнамрежавластисебрзоприлагодилазахтевима
новерелигије,поставившицараусредиштеновогиконич
когсазнајногпоретка–каонајверодостојнијумогућуикону
Христа.Међутим,наосновусвегаштојеречено,стичесе
утисакда јеонаврстаиконичкеалтернативекоју јенуди
ла фигура светог човека (подвижника) касне антике, сва
ком искреном хришћанину – који није могао/морао бити
„купљен”империјалномпомпомипиротехником–морала
деловатизначајноуверљивијом.Уколикосе,најзад,присе
тимодајепретварањеиконичкиходносауједнооднајва
жнијихвезивнихткивахришћанскогсазнајногуниверзума
ималонајдубљебиблијскекорене(уучењуослицииподо
бију),34ондасебезустезањаможезакључитидапреузимање

32Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
рp.8496;Brown,P.(1982)ADarkAgeCrisis,рp.295301;Rousseau,P.
Asceticsasmediatorsandasteachers,in:Thecultofsaintsinlateantiquity
andtheMiddleAges:essaysonthecontributionofPeterBrown,eds.Ho
wardJohnston,J.andHoward,P.A.(1999),NewYork:OxfordUniversity
Press,рp.4559.

33Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
p.93.

34Оовомчувеномстиху[1,26]изКњигеПостањаитерминимаṣelemи
dĕmût–којисунагрчкипреведеникаоείκώνиὁμοίωσις,налатински
као imagoи similitude, а на српски као слика иподобије – те о неки
маодосновнихмогућностињиховогтумачењаубиблијском,теширем
богословскомиисторијскомконтексту,видетиу:Garr,R.W.(2003)In
HisOwnImageandLikeness;Humanity,Divinity,andMonotheism,Leiden:
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„ингеренција”наддоменомиконичкотелесногпосредова
њаникаконеможебитисхваћенокаоприватнасубверзивна
забава (затворене) мањине екстремно настројених аскета.
Штавише,чакинајсуптилнијепромененамапииконичког
поретка–учијемсеепицентруодвајкада(наовајилионај
начин)налазилафигуравладара35–билесуочигледновред
ненајекстремнијихподвигаинемогусетумачитикаонебит
не.Оногатренуткакадајевододелницаотворенаимоћкоју
јеподразумевалаконтроланадиконичкимпореткомпочела
дасепреливасаимперијалнеструктуренапојединцекојису
надљудскимподвизимапретворилисвојателаунајуверљи
вијеинајекспресивнијеХристовеиконе,започетјеједанне
самерљивоважанразвојнипроцес.Другимречима,истин
скипокушајизворногјеванђељскогподривањалогикедру
штвене(империјалне)надмоћиподразумеваоје–усазнај
ним оквирима грчкоримског, паниконичког универзума –
продирање уњено иконичко везивно ткиво и преузимање
утицајауовомдомену.Безобзиранатохоћемолисеодлу
читидаовуврступроцесапосматраноизагонистичкепер
спективе, или ћемоих схватити као спонтану и неумитну
разменуукојојсуобестранепокушаваледаискористеједна
другузапромоцијуидејаилиинтересаизакојихсустајале,
чињеницаједасефигуревеликихпозноантичкихаскетамо
гусхватитикаоњиховикључнипокретачииакцелератори.
Чињеницудасупроменеуиконичкомпореткузаљудеоко
јимајеовдебилоречинештозаштасе–свесноилинесве
сно–ваљаложртвоватипотврдићеиосвеститипоследујућа

Brill,рp.117176;Кубат,Р.(2008)Основестаросавезнеантропологије:
теолошка перспектива, Београд: Православни богословски факултет
УниверзитетауБеограду,стр.2844;Brunner,E.(1939)ManinRevolt:A
ChristianAnthropology,Philadelphia:TheWestminsterPress,рp.499503;
Pelikan,J.(2000)WhatHasAthenstodowithJerusalem?TimaeusandGe
nesis inCounterpoint,AnnArbor,MI:TheUniversity ofMichiganPress,
рp.5459.

35О (иконичкој) улози владара у религији/митологији старог света, ви
детигоре,нап.34;оиконичкојулозивладарауоквиримаспецифично
хришћанског светоназора, упоредитиу:Ladner,G.B. (1995)God,Co
smosandHumankind,рp.201212;DeBlois,L.EmperorshipinaPeriodof
Crises.ChangesinEmperorWorship,ImperialIdeologyandPerceptionsof
ImperialAuthorityintheRomanEmpireintheThirdCenturyA.D.,in:The
ImpactofImperialRomeonReligions,RitualandReligiousLifeintheRo
manEmpire,eds.DeBlois,L.,Funke,P.,andHahn,J.(2006),Leiden:Brill,
рp.274278;Setton,K.M.(1941)ChristianAttitudeTowardstheEmperorin
theFourthCentury;EspeciallyAsShowninAddressestotheEmperor,New
York:ColumbiaUniversityPress,рp.4751;Elsner, J. (1995)Artand the
RomanViewer,рp.177189;Ladner,G.B.(1953)TheConceptoftheImage
intheGreekFathersandtheByzantineIconoclasticControversy,Dumbar
tonOaksPapersvol.7,рp.2022;McGuckin,J.A. (1993)TheTheology
ofImagesandtheLegitimationofPowerinEighthCenturyByzantium,St
Vladimir’sTheologicalQuarterlyvol.37,no.1,p.55.
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иконоборачкакриза,укојојћеимператориборбомпротив
иконазаправопокушатидапреузму(поврате)потпунукон
тролунадмеханизмимаиконичкогпосредовања,докћемо
наси – стајући у непоколебљиву одбрану икона – заправо
успешно довршити процес децентрализације иконичког
поретка,чијесмопочеткеовдепокушалидарасветлимо.36
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FROM THE ICONISATION OF THE BODY TO 
THE LIKENESS WITH CHRIST

ONTHETRAILSOFDECENTRALISATIONOFTHE
ICONICSYSTEMINLATEANTIQUITY

Abstract

Representinghumansinvisualartsisoneoftheoldest,mostaccessible,
and theoretically thoroughly studiedmodes of semiotic interchange.
Only lately, though, attention of researchers has been drawn to the
factthattherelationoflikenessbetweentheimageandtheperson(or
event)representedbythesameimageisnotaonedirectionalcognitive
formula, and that people often tend to identify their behaviour and
their bodies with (their own) images. In other words, together with
the basic semiotic proposition implying that the (mimetic/artistic)
images are supposed to represent the bodies, it is possible to notice
the representational processes through which bodies are becoming
imagesofthoseveryimages.Thewaysthisalternativerepresentational
modehasbeenusedinLateAntiquity,togetherwiththewaysthiskind
of semiotic interchange influenced thebodilyexpressionsofpiety in
thoseperiods–resultingingradualerasureofthecognitiveborderlines
betweenbodilyand iconicmodalitiesofpresence–are the topicsof

thisresearch.
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