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КОНСТАНТИНВЕЛИКИКАО
СВЕТИРАТНИК-КОЊАНИК

Сажетак:У пе ри о ду ра ног хри шћан ства ја вља ју се број не амај
ли је, по зна те као гру па гно стич ких амај ли ја, са при ка зом све тог 
ја ха ча  ко ња ни ка ко ји кр ста стим ко пљем про ба да не при ја те ља. 
Овај мо тив, нај че шће при пи си ван Со ло мо ну ко ји уби ја жен ског 
де мо на, ка сни је ће би ти по ве зан и са Хри стом, све тим Ђор ђем, 
све тим Те о до ром и дру гим све ти те љи ма, а ја вља се и на јед ној 
илу ми на ци ји ко ја при ка зу је ца ра Кон стан ти на Ве ли ког у ње го вој 
по бе ди на Мил виј ском мо сту. Мо же се прет по ста ви ти, да је Кон
стан ти но ва пред ста ва као све тог рат ни ка  цар ског ко ња ни ка, 
пре пе ри о да ико но кла зме би ла ши ре рас про стра ње на иа ко се мо гу 
уо чи ти и из ве сна од сту па ња у уо би ча је ној ико но гра фи ји. Та ко ђе, 
иа ко је Кон стан ти но ва уло га у про сла вља њу хри шћан ства и Ча
сног Кр ста ве ли ка, овај сим бол је мно го ста ри ји и ве зу је се за ути
цај дру гих, ста ри јих ре ли ги ја и ве ро ва ња.

Кључнеречи:све ти ја хач, Кон стан тин Ве ли ки, крст.

Увод1

Ранохришћанство, пре свог утемељења, било је обележе
но бројним хришћанским огранцима који су, умањој или
већојмери,билиувезисаХристомалиидругимрелиги
јамаимитовима.Одпериода2.века,кадахришћанствона
неки начин постаје институционализовано, а нарочито од
периода 4. века, када уз помоћцараКонстантинаприпад

1 Текст је написан поводом обележавања јубилеја 1700 година од
доношењаМиланскогедикта.Текстједостављенпосредствомизвршног
уредника,напозивиздавача,Заводазапроучавањекултурногразвитка..
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ницидобијајуивојнусилу,бројнехришћанскезаједницесу
потиснуте,њихова тајнаучењапроглашена за јеретизама
казнесуескалирале.2Међутим,разнаучењасуопсталауви
зуелнимпредставамаабројнимотивисупреузетиуоквиру
византијске иконографије. Један од веома интересантних
мотива,свакакојепредставакоњаника–ратника.

Уразличитимрелигијама,представекоњаникасаореолом3
појављујусевеомараноиговореовеликојулозиовогмо
тива4.Уобичајениприказсастојисеизјахачанакоњукоји
побеђујезло(змаја,женскогдемонаилизмију,повременоса
лављомглавом),окруњеногореоломокоглаведокудесној
руци држи копље којим пробада непријатеља.Овај мотив
преживео јеиуоквирувизантијскеиконографије,иакосе
надовезујенахеленистичкипериодапотоминатријумфал
нуиконографијуримскихимператора5.

2 ЦветковскаОцокољић,В.,Ђурић,Ж.иЦветковски,Т.(2013)Слобода,
вољаизнање:гностицизамихришћанство,Ре ли ги ја и то ле ран ци ја 19,
НовиСад:Филозофскифакултет–Центарзаемпиријскаистраживања
религије,стр.91.

3 Представекоњаникакојепратеистишематскистил,алибезкрстастог
копљаиореола,проналазесеумотивиматрачкихкоњаникаиз3.века
напросторуМакедоније.Higgins,S.Ridingintolateantiquity:aThracian
riderrelieffromGolemoGradiste,Konjuh,in:Nis & Byzan ti umXI,ed.Ra
kocijaM.(2013)Niš:Niškikulturnicentar,pp.173187.

4 Баџ(Badž)наводирепродукцијуједнеодкалцедонскихкупаизБритан
скогмузеја(No.119919)којесеуобликупечатајављајуувремепада
Асирскогцарства,послеразарањаНиниве(612.годинеп.н.е.).Нањој
јеприказанкоњаникуборбисанекомживотињоманаосновуиконо
графскогмотиваонсматрадабимоглапослужитикаоосновазакаснију
легендуосветомЂорђуиаждаји,напримералиизалегендеодругим
светитељима.Badž,E.V.1988.Amaj li je i ta li sma ni(prev.DraganJovići
BorislavStanić).Beograd:samostalnoizdanjeBorislavStanić,DraganJović,
ZoricaMilivojevićiDobrosavStanić,str.131.Такође,Спир(Spier)аргу
ментује да је приказженског демонаподназивомGello когнајчешће
пробадакоњаник,највероватнијевавилонскогпорекла.Spier, J. (1993)
MedievalByzantinemagicalamuletsandtheirtradition,Jo ur nal of the War
burg and Co ur ta uld In sti tu tes65,London:TheWarburgInstitute,University
ofLondon,p.34.

5 НаКонстантиновом славолуку, подигнутом у частњегове победе код
Милвијскогмоста,можесеуочитиизнадфризакојиприказујечувену
битку,рондоукомејеприказанХадријануловуналава,уиконограф
скомстилусветогјахача.VanDam,R.(2011)Re mem be ring Con stan ti ne at 
the Mil vian Brid ge,Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.126.
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Мо тив све тог ко ња ни карат ни ка:  
хри шћан ска ико но гра фи ја

Мотив светог јахача6, најчешће се јавља у периоду раног
хришћанства,натзв.гностичким7амајлијама(групајудео
хришћанскихамајлија).НањимајеприказанмудрицарСо
ломонкакопобеђујезлогдемонауженскомобличју.Приказ
најчешћепрате старозаветне инскрипције у вези саПсал
мом91,1:„Којиживеузаклонувишњега”.8Иакосе,већрана
хришћанскацрквапротивилапрактиковањупаганскихоб
редаиобичаја,највећибројзаписаопаганскимамајлијама
дошаојеуправокрозсписехришћанскихаутора.Собзиром
на тода је употреба амајлија као заштитеоддемонаочи
гледнобилаврлораспрострањенанесамомеђуобичнимна
родом,већимеђусвештенством,у36.канонуЛаодикејског
сабора (Фригија)крајем4.века забрањујесесвештеници
мадасебавемагијом,астрологијомивраџбинама.Готово
уистовремеАпостолскимуказимајезабрањенопокршта
вањеонихкојиизрађујуамајлијеатзв.Геласијскауредба,
забрањивалајеиношењефилактерија.9Собзиромнатода
суупоредосабројнимнароднимверовањимаихришћанска
житијапопримиланеобичнеифантастичнеоблике,Геласије

6 Омотивусветог јахачадетаљнијевидиу:ЦветковскаОцокољић,В.и
Цветковски,Т.(2013)Иконографскимотивсветогјахача:пореклоираз
вој,Ви те шка кул ту ра 2,Београд:ВеликиприоратВитезоваТемплара
Србије,стр.163187.

7 Гностичкоучењејесинкретичкоучење,састављеноодисточњачкихи
грчкихсроднихрелигијаимитовасахришћанскимелементима.Свети
списи гностичких секти писани су на грчком, јеврејском, арамејском,
сиријском,коптском,латинском,староперсијском,старотурском,кине
скомистарословенскомјезику.Најстаријиподатакогностицимапотиче
изсредине1.векаасматраседапочињесаСимономМагомизГитеу
Самарији.Марковић,М.2001.Сту ди је о ре ли ги ји ан ти ке.Београд:Ја
сен,стр.92.

8 Долс (Dols) наводи да је присутност демонологије у раним византиј
скимсписима(4.век)добарразлогдасеверуједасуоваверовањабила
распрострањенауРимскомцарствуидасухришћанскисвештенициби
липознатикаолекариалиикаоегзорцисти.Dols,M.InsanityinByzan
tineandIslamicMedicine,in:Dum bar ton Oaks Pa persNo.38,ed.Talbot,
A.(1984)Washington,D.C.:HarvardUniversityPress,pp.144145.Демон
напојединимамајлијамапопримаобличјеантропоморфногбића,лава,
дивљезмијоликезвериилиженскефигуресадугомкосомдоксветија
хачизгледа(готово)увекисто.Коњаникјеприказанувекнакоњукоји
сепропиње,држиуруцикрстастокопљекојимпробададемона,његов
плаштсевијориаокоглавемујеореол.Видиу:Bohak,G.(2008)An ci ent 
Je wish Ma gic: A Hi story,Cambridge:CambridgeUniversityPress;Vikan,
G.Art,MedicineandMagicinEarlyByzantium,in:Dum bar ton Oaks Pa
pers38,ed.Talbot,A.(1984)Washington,D.C.:HarvardUniversityPress,
pp.6586;Spier,J.нав.дело.

9 Walker,C.(2003)The War ri or Sa ints in Byzan ti ne Art and Tra di tion.Alder
shot:Ashgate,p.33.
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јенаРимскомсабору494.годинезабраниокаоапокрифно
једножитијесветогЂорђаижитијеКирикаиУлите.10

Вокер (Walker) наводи да је хришћанска идеја о ратнику
светитељу,односноmi les Chri sti илиmi les Dei,припадника
mi li ta tia Chri sti илиca e le stis mi li tia,проистеклаизновоза
ветних списа, нарочито светог апостола Павла (Еф. 6,10
17), односно као позив на узимање све о руж ја Бо жи јег.
Истиауторнаводида јемотивкоњаникапреузетиз анти
кеикопирануоквирухришћанскеиконографијеалипрема
појединимтврдњама,онседоводиувезуисаегипатским
култомпосвећеномбогуХорусукојиубијаСета.Премање
говимтврдњама,војничкауниформаувизантијскојуметно
стипромењенајеустилуалињениелементи,позајмљени
изантикеосталисуисти:кламус (chlamys), оклоп,кратка
туника, бројно оружје, копље, мач, лук и стреле, и штит.
Ипак, у почетку, античке војне фигуре нису толико кори
шћенекаомоделизасветератнике;онисуприказиваниу
дворскојодећикаоидругимученици.Касније,нарочитона
кониконоклазме,уоколностима„ренесансе”Византијасе
окрећеикопираантичкемоделезаприказивањесветихрат
ника.Крунисањепобедникаубитциилиуарени,безобзира
натодалиточиникрилатобожанствоилиљудскафигура,
представљалоједругупопуларнутемууантичкојуметно
стикојасетакођејавља,касније,уВизантији.11Гротовски
(Grotowski)наводидасенајстаријавећагрупасветитељаса
војниматрибутимадатирау6.и7.век.12Ипак,хришћанска
представавојникаурелигијскомконтекстујављасејошу3.,
аизвеснијеу4.векусапреузетим,старијимиконографским
моделомкоњаникасакрстастимкопљемкојипробададемо
на.Гротовски13наводидајенајвероватнијавезагностичких
амајлија са хришћанством у томештомноге амајлије ове
врстеподразумевајукрсткаооружјеали,понекад,иприказ
Христа(или,евентуално,крста)којисеналазинаполеђини
саинскрипцијаманагрчкомјезику.Баџ14,например,наво
ди групу сиријских амајлија (које се налазе уБританском
музеју,MS,Orient.,No.6673)накојимасепојављујеиконо
графскимотивсветогјахачааприказанисуразличитиста
розаветнипророци,анђелиисветитељи.Христ–коњаник

10Novaković,S.(1880)LegendaosvetomĐurđuustarojsrpskoslovenskojiu
narodnojusmenojliteraturi,u:Sta ri neXII,Zagreb:JAZU,str.130.

11Walker,C.нав.дело,стр.2231.
12Grotowski,P.(2009)Arms and Ar mo ur of the War ri or Sa ints: Tra di tion and 

In no va tion in Byzan ti ne Ico no graphy (8431261) (trans. RichardBrzezin
ski),Leiden:Brill,pp.7476.

13Исто,стр.76.
14Badž,E.V.нав.дело,стр.262280.
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као победник над смрћу, појављује се у ранохришћанској
уметностивећу3.векунафрескамаримскихкатакомби.

Оружје,односнокрстастокопље,којесеураномхришћан
ствупојављивалонаразнимамајлијама,каснијећепостати
уобичајен иконографски мотив хришћанских ратника. Та
кође,сȃммотивкрста(нарочитоИстинитог,ЧасногКрста)
ухришћанству,постајенарочитоважануконтекстуживо
таиделаКонстантинаВеликог.Крст је виђенкаосимбол
војногтријумфаипобеде15којајебилаосигуранатимешто
сугавојнициносилинаштитовимаубиткама.Такође,знак
(знамен)примљенодхришћанскогбога,којијенавеоКон
стантинадаповерујеуњега,представљаједанвидпримања
божанскемудростиипорукекојајебилауобичајенауСоло
моновимстарозаветнимпричама.Вокер16наводидајеСо
ломонов17култбиоизразитоснажанимеђуЈеврејимаиме
ђухришћанимаадасеизвориштеможепронаћиуСтаром
завету(1Цар.5,12)гдејеСоломонодБогапримиомудрост,
атојепонародномпредањуподразумевалоипознавањеис
цељењаивластнаддемонима.Насличанначин,Константи
новопримањебожанскемудрости,знаменаивластинадзе
маљскимидемонскимсилама,допринелојењеговојпобеди
иутемељењуипрослављањухришћанства.

Прихватањепорукеуснунадовезујесетакођенаранијаве
ровања.Например,ходочасницисуухрамовимапрактико
валиуобичајенипаганскиобред in cu ba tio који јеподразу
мевао да особа која семоли (која је оболела или семоли
за оболелог) преспава (или бди) у храму и током ноћи, у
снуиливизији,крозпосетубожанставадоживиисцељење.
„Наконбуђења,ходочасникјенајчешћебиоизлеченодсвоје
болести;узнакзахвалностионбиостављаозасобомexvo to
даровеидаваозаветосвомисцељењуувидуинскрипција
постављенихнастели”.18

15Оранимизворимакојипомињуовајдогађај,детаљнијевидиу:Holbert,
M.K.RelicsandReliquariesoftheTrueCross,in:Art and Ar chi tec tu re of 
La te Me di e val Pil gri ma ge in Nort hern Eu ro pe and the Bri tish Isles, eds.
Blick,S.andTekippe,R.(2005)LeidenBoston:Brill,pp.337340.

16Walker,C.нав.дело,p.34.
17ПоредСоломонаиХристосјечестопоистовећивансамотивомсветог

јахачакојипробадаженскудемонскуфигуру.УапокрифномСоломоно
вомзаветуХристоссетакођепојављујекаовладарнаддемонима,иако
сесматрадаједеорукописаунесеннакнадно.McCown,C.(1922) The 
Te sta ment of So lo mon,Leipzig:J.C.Hinrichs’scheBuchhandlung,p.50.

18Greenfield,R.DrawntotheBlazingBeacon:VisitorsandPilgrimstotheLi
vingHolyManandtheCaseofLazarosofMountGalesion,in:Dum bar ton 
Oaks Pa pers 56,ed.Talbot,A.(2002)Washington,D.C.:HarvardUniver
sityPress,p.242.Детаљнијеоходочашћураниххришћанау:Цветков
скаОцокољић,В.иЦветковски,Т.(2010)Ходочашћераниххришћана
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Преузимање паганских религијских и апотропејских сим
болаухришћанскојиконографији,каоштојеречено,поте
клојенаизвестанначинодКонстантинаВеликог,односно,
премазаписуЛактанцијауочибиткекодМилвијскогмоста,
кадаобележаваштитовесвојихвојникане бе ским зна ме ном 
Бо га.Иаконијепрецизноутврђенокојијетознак,уобичаје
носе,премасачуванимизворима,сматрадајетохристограм
ChiRo.Ипак,Гротовски19наводидахристограмнаштито
виманијепреживеоиконоклазму,већгајезамениокрст.Та
кође,никрстастокопље(crux ha sta ta)које јенаглашавало
симболичкудимензијуоружјанијепреживело,накониконо
клазме,уоквирувизантијскецарскеуметности,већсезадр
жалосамоупојединимпровинцијскимкрајевима.Гротов
ски,такође,наводипримерТеодоровогпсалтира(Theodore
Psalter,Brit.Add.19352,fol.75r)гдестреле,каосимболзла,
нападајуКонстантинаВеликогкојидржикрстастокопље.20
Симбол,највероватнијекрста,нанебусапоруком„Hocsig
novictoreris“(Овимзнакомпобеђуј)највероватнијејепод
стакао стварање лабарума  позлаћеног копља са пречком
којајеносилаквадратнузаставусацарскимпортретомиз
надкојегсеналазиомонограмсастављенодукрштенапрва
двасловаХристовогимена,исписанагрчкималфабетом.

Уконтекстухришћанскесимболике,Димитрова21наглаша
ваиулогупредстављањаживотиња,односнокоњауовом
случају.Онанаводидајекоњутекстовимасветихотаца2.и
3.векапредстављенкаосимболљудскогобличјаХристадок
јекоњаникпредстављаоњеговубожанскуприроду.Онасе
позиванатекстовеХиполитаиИринејакојиуказујунатода
сеХристоспојавиокаокоњаник,сједињујућинатајначин
краљевско достојанство, божанску димензију и победнич
куулогуњеговеспасоноснемисије.ПремаХиполиту,онје
представљенверницимакаодинамичанјахачкојиу га ло пу 
ју ри за па ли ма у гре ху и по ди же мно ге.ПремаИринеју,који
сепозиванасветогЈованаБогослова,коњаникнабеломко
њуизОткривењапоистовећенјесаоваплоћенимХристом
који тријумфално јаше са Јеванђељем спасења: „И видјех
небоотворено,игле,коњбијели,иОнајкојисјединање

уСветуземљу:паралелесасавременимходочасником,Ре ли ги ја и то
ле ран ци ја 14,НовиСад:Филозофскифакултет–Центарзаемпиријска
истраживањарелигије,стр.225239.

19Grotowski,P.нав.дело,стр.244.
20Исто,стр.244.
21Dimitrova, E. Riders on the storm dramatic ride of the ‘Vinica cavalier’,

in:Nis & Byzan ti umXI,ed.Rakocija,M.(2013)Niš:Niškikulturnicentar,
p.154.
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музовесеВјернииИстинити,ипоправдисудииратује”
(Откр.19,11).

Кон стан тин Ве ли ки и мо тив све тог ја ха ча:  
упо ред на ана ли за

У9.веку,јављајусеучесталијепредставецараКонстантина
у византијској уметности.Ипак,познато је да јеКонстан
тиновочудеснопреобраћењеикрштењебилоприказанона
мозаицима нартекса цариградске цркве Светог Полиевкта
(око525)аилустрацијасаистомтемомјављасеурукопи
сусахомилијамасветогГригоријаНазијанског(Parisinusgr.
510,fol.440)рађеномзацараВасилијаПрвогоко880.годи
не.Константиноваулогабила јенарочитовеликауоткри
ћуипрослављањуЧасногКрста.22Марковић23наводидаје
недовољноистраженкултсветогКонстантинауконтексту
натписа у акронимској форми поред представа голготског
крста,којесе,највероватније,јављајунајпреувизантијској
нумизматиципочетком8.века.Онисуистицалипобеднич
кикарактерголготскогкрстаиХристовтријумфнадсмрћу
апратиоих јенатписICHCNIKA.Узидномсликарству
осталесунајранијесачуванефрескеизпериода9.века,чија
сепрограмскарешењауоквируцрквемогудовестиувезу
сапрофилактичком,апотропејскомснагомкрсташтоуказу
јенатодасемагијскаснагапаганскогверовањазадржалаи
опсталауоквирухришћанскеиконографије.

Упоредноманализомдвепредставесветогјахача:прве(сли
ка1)накојојјенајвероватнијепредстављенСоломонидру
ге (слика 2) на којој је представљен Константин Велики,
могуће јеприметитииевентуално,претпоставитиизвесна
одступањаидонекледругачијатумачењаовогмотива.

22Марковић,М.Средњовековнепредставекрстовасакриптограмимакоји
сеодносенасветогцараКонстантинаВеликог,in:Nis & Byzan ti umXI,
ed.Rakocija,M.(2013)Niš:Niškikulturnicentar,pp.124125.

23Исто,стр.128130.
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Слика1.БронзанаамајлијасаликомСветог јахача(лице),
пронађенауСирији24

Слика2.СанКонстантинаВеликог(детаљ),Parisinusgr.510,
fol.44025

Наприказанимрепродукцијамамогућејеуочитиистоветан
иконографскимотив.Приказанјесветијахачнабеломкоњу
којисепропиње.Наслици2.јахачнаглавиимакрунукоја
сенајвероватнијесадапојављујеуконтекстутријумфалне
победеивладавинеКонстантинаВеликог.Крстастокопље,
којесепојављујенаслици1икојеуобичајенопратипред
ставусветогјахачанепроналазисенаслици2.Уместокрста
накрајукопља,знаккрстасепојављујеукругу(клипеусу)

24Амајлија приказује мешавину паганских и хришћанских симбола.На
лицуамајлијејеприказанјахачнакоњу,саореоломокоглаве,којипро
бадалавасаљудским,односноженскимлицем,доканђеосаореолом
благосиљајахачаподигнутимкрилом.Унутарамајлијесуинскрипције:
„ЈеданБогкојипобеђујезло”ауоквирумаргинајепарафразанаПсалм
91,1:„Којиживеузаклонувишњега”.Преузетоиз:БиблиотекаМичи
генскогуниверзитета[SpecialCollectionsLibrary,UniversityofMichigan
Library,AnnArbor](прегледано5.5.2009).Доступнона:http://www.lib.
umich.edu/traditionsmagiclateantiquity/def1.display.html

25Детаљ са илуминације из рукописа са хомилијама светог Григорија
Назијанског(Parisinusgr.510,fol.440),Францусканационалнабибли
отека.Константинов сан о победи кодМилвијскогмоста (прегледано
10.9.2013).Доступнона:http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
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као знаменнанебу, и у висини тела гдеби сеналазиона
копљукадабињеговадеснарукабилаподигнутаузамаху.
Узлатномкрстусеналазесловаисписанауобликукрип
тограма(Εν τούτῳ Νίκα)уконтекстуХристоветријумфалне
улоге.Марковић26сматрадаје,иакојеилуминацијанаста
ланаосновуЈевсевијевогисторијскогприказадогађајакод
Милвијскогмоста,самизгледкрстаукључујућиираспоред
наведенихречинањему,највероватнијебионадахнутнај
познатијомпредставомцаревевизијеизцариградскецркве
СветогПолиевкта.Такође,уобичајено,дијагоналнопоста
вљенокопље,наслици2јеуготововертикалномположају
а универзално зло,најчешћеприказанокаоженскидемон
уразличитимобличјима,сада јеповезаносавојскомцара
Максенцијазакогсепомињеустаримизворимадасебавио
разнимвраџбинамакакобиомеоКонстантиновупобеду.За
право,Максенцију,уконтекступаганскихверовања,проре
ченоједасепримириуРимуидаћепобедити.Међутим,
уСибилскимпророчанствима,октобра312.годинебилоје
прореченодаћеистогдананепријатељРимапропасти.На
основуовогпророчанства,верујућиупобедунадКонстан
тином,МаксенцијејерешиодасатрупамаизађеизванРима
инападне га ублизиниМилвијскогмоста.Уциљубржег
преласкарекеТибарсабројнимтрупама,онјенаправиојош
једандрвенипонтонскимост,којиће,измеђуосталог,убрза
типропастњеговевојскекојаћевеликимделомпотонути.27

Димитрова28наводидајепредставакоњаникаратникаура
ном хришћанству уобичајено означавала соларни симбол
наслањајући се на прехришћански тријумфални смисао.
Такојекоњаникдоносилацпобедничке,позитивнесунчеве
енергије,божанскогпросветљењаимедијаторизмеђуста
тичке хоризонталне линије земље и динамичке вертикале
небескихвисина.Кинетичкаструктурапредставејеисказа
наупокретукоња, јахачаиположајукопљачинећинатај
начиндијагоналукојакаоликовни,композицијскиелемент
додатнодоприносидинамичностисцене(слика1).Иакоје
наслици2копљеуруциКонстантинаВеликогуготовохо
ризонталном положају, дијагонала која даје динамичност
сцениогледасеуприказаномположајуМилвијскогмоста.
Сценидоприносеикопљакојалетекрозваздухканеприја
тељскимвојницимакојибежећиупадајуурекуТибар.

26Марковић,М.нав.дело,стр.132.
27Silver,S.(2013)Fo ot prints in par chment: Ro me Ver sus Chri sti a nity 30

313. AD,Bloomington:AuthorHouse,p.519.
28Dimitrova,E.нав.дело,стр.155.
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Можесезакључитидасуосновникомпозициониелементи
задржани:јахач,ореол,коњкојисепропиње,крст,копљеи
непријатељ.Милвијскимост,крунанаглавиКонстантинаи
непријатељскавојскауказујунаисторијскидогађајинатај
начинодступајуонуниверзалног,архетипскогмотивасве
тогјахача.Крстукругу,којиуказујенабожанскупомоћи
знаменнанебу,такођеимазначењенепобедивогсунцашто
указујенатода јесоларникултостаосачуваниуоквиру
Константиновеиконографије.Измештањекрстасакопљана
небо,указујенауспостављањенове,одБогадате,религије,
односнохришћанства.

За кљу чак

Амајлије о којима је реч у раду, припадају периоду раног
хришћанствакадасупостојалиразнихришћанскиогранци
икадајеутицајдругихрелигијабиојошувекврлоснажан.
Упериодукадахришћанствопостајеинституционализова
новршенисуразнипокушајикакобисеједна,истинитаре
лигијасасопственомиконографијомуспоставилаиодржа
ла.Наведенеуредбеипрописиговореотомеколикојебио
снажанутицајразличитихверовањауоквируранеЦрквеа
нарочитомеђународом.Веровањеуразличитеврстеисце
љењадуховнихи телеснихпутемамајлијаи сликакоје је
честоималоапотропејскеипрофилактичкеодликезадржа
лосеиуоквирувизантијскеиконографије.

Мотив светог јахача, коњаника окруњеног ореолом који
крстастимкопљемпробадаиубијаархетипскозло,демона
уженскомобличјуилинекомдругомприказу,пренеосеиу
оквируиконографијеКонстантинаВеликог,каоштојевећ,
раније преношен на тријумфалну иконографију римских
императора.Наилуминацији(Parisinusgr.510,fol.440)која
сесастојииздвесцене:првекојаприказујеКонстантинов
сан(штоуказујенавезусапоменутимпаганскимобредом
in cu ba tio)идруге,удоњемделу,којаприказујебиткукод
МилвијскогмостаиКонстантиновупобеду,уочавасеико
нографски мотив светог јахача који се смешта у одређен
историјскиоквир.

Оружје,односнокрстастокопље,којесеураномхришћан
ствупојављивалонаразнимамајлијама,каснијећепостати
уобичајениконографскимотивхришћанскихратника.Тако
ђе,сȃммотивкрста(нарочитоИстинитог,ЧасногКрста)у
хришћанству,постајенарочитоважануконтекстуживотаи
делаКонстантинаВеликог. Крст је виђен као симбол вој
ногтријумфаипобеде.Такође,криптограмкојисеналази
уоквирукрста,небескогзнамена,говориоутицајуверова
њауњеговоапотропејскосвојство.Самкрст,такође једо
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савременогдобаопстаокаонекаврстаамајлије,штојебио
токомчитавеисторијехришћанства.

Коњаниккојиугалопујуриибожијомвољомпобеђујеархе
типскозлоопстаојетокомхришћанскеиконографије.Овај
мотивостаојенајприсутнијиуиконографијисветогЂорђа
којикрстастимкопљемубијааждају.Међутим,илуминаци
јаизпериода9.векаокојојјебилоречи,указујенатодаје
царКонстантинВеликитакођезадраосвојстваХристапо
бедниканадсмрћу, алиицара земаљскогкојипопутцара
небеског побеђује непријатељеипрославља крст односно
хришћанство.
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CONSTANTINETHEGREATASAHOLYRIDER
WARRIOR

Abstract

IntheearlyChristianitythereweremanyamulets,knownasagroupof
Gnosticamulets,depictingaholyriderwarriorholdingacrosstipped
spearpiercingtheenemy.ThismotifwasusuallyattributedtoSolomon
whokilleda femaledemon,butwas laterassociatedwithChrist,St.
George, St.Theodore and other saints.There is also the amulet that
showsEmperorConstantinetheGreatinhisvictoryatMilvianBridge
(Parisinus gr. 510, fol. 440). It can be assumed that the image of
Constantineasaholywarrioroftheimperialcavalry,beforetheperiod
oficonoclasm,wasevenmorewidespread.However,somevariations
canbeobservedintheusualiconography.Also,althoughConstantine’s
roleinthespreadofChristianityandthecelebrationoftheHolyCross
ishuge,thissymbolismucholderandrelatedtotheinfluenceofother,

olderreligionsandbeliefs.
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