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ПРЕДСТАВЉАЊЕТЕЛАУ
ИКОНОПИСУЂАКОНА

СРЂАНАРАДОЈКОВИЋА
Сажетак: У овом раду је на примеру иконописа ђакона Срђа
наРадојковића приказана естетика одуховљеногтела као нове,
преображенетвари,штојеспецифичностњеговогиконописања
(сликања).Сваиконописанателаречитоговоре,уствари–она
проповедају;крозњихсесазиреисликамесијанскоспасење–Хри
стовоЦарство.Наиконаманашегђаконаизображавасеилакоћа
нематеријалногтела,којесеослобађапукетелесностикретањем
уБожанској,Светодуховнојхармонији.Собзиромнатодасеико
нописокомесеговоризасниванапроверенимсвештеним,сликар
ским и естетским претпоставкама, светатела су сликана као
уравнотежена,складнаисамаослобађају.Тоијестесвојеврсна
новасадржинаиконописањаунас.

Кључне речи: иконопис, ђакон Срђан Радојковић, хришћанска
иконографија,свето(обожено)тело,сазирање,новатвар

Иконопис ђакона Срђана Радојковића заснива се на про
вереним свештеним, сликарским и естетским претпостав
кама.Света тела су сликанакаоуравнотежена, складна,и
самаослобађају.„Хришћанисуутелу,алинеживепотелу.
Живеназемљи,алисуграђанинеба”1.Такојенашпрото
иконописатељпрепознаосвељудскупотребузаобожењем,
смирењемисастваралаштвом,новомкреацијом.

1 ПосланицаДиогнету5,стр.8–9.
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УзкњигусветогАмвросијаМиланског„Отајниоваплоћења
Господњег”2навелисмо:

„Хришћанска иконографија сликом истиче еванђелски са
држај који ‘Свето писмо’ исказује речима. Икона и реч
(богословска)међусобносеосветљавају.Такодаочиуочи
сазиремонаиконамаславуБожију”3.

УиконописуђаконаСрђанаРадојковићаизображаванотело
насуопштенеопчињавакаоогреховљенапӳт,којазамућује
погледобманамаизамкајефизиолошкиханедуховнихсве
за.Његовиконопис заснивасенапроверенимсвештеним,
сликарским и естетским претпоставкама. У овом случају
живогиконописа, онниjeодраз, већпросијавањeиз „веч
ногзеленила”.Узто,уђаконовиммаховима–сликаматела
нисукињенаимучена,чакикадауметниксликасветему
ченике.Онанису у развојној већуперспективи есхатона,
вечнебудућности.СасликанихраспећаХристоссамошто
нијеваскресао.

Људскотелонаовомиконописусенесамоупадљивораз
двајаодживотињскогцарствавећсеодваја,итооштро,од
ренесансногпоимањаслике.Положајсветогтелајеуравно
тежен,складанисâмослобађа.Рукесуголеме,дарежљиве
изапосленесумолитвом,теобликујуоружјеДуха.Обожен
човек се јасно одваја од своје тродимензионалне околине
инеприпадајој.Кодњеганемаосциловањаодљубавидо
мржње,одсебичностидоалтруизма,одтугедовеселости.
Радости нема, а ни радосне туге (хармолипи, χαρμολύπη).
Овакав типиконописапотпунорушиловачку, аумножава
подвижничкуетику;употпуностигубиплеменски,адопу
њујесенебеским,богословскимидентитетом.Свасликана
теласупунаобожења,јерсусазиранакаодуховна.Онасе
снажносупротстављајусвемуанималномиплотском.Уњи
мајезаподенутодлучујућибојизмеђутелаиДуха.Будући
даживимоупоследњимвременима,морамознатидасута
времена,уствари,изливањеДухаСветога.Требалобибити
уПавловојбогословијидабисерекло:„Данецарује,да
кле,гријехувашемсмртномтијелу”4.Самоонајкојисачува
себе непорочниму својимделима (иконопису)може рећи
Богу:„ДадођеЦарствоТвоје!”.Тоиконопишчево:„Дадође
ЦарствоТвоје!”–сликасепокајничком,чистомдухдушом.

2 Милански,светиА.(2017)ОтајниоваплоћењаГосподњег,Београд/Лос
Анђелес:Севастијанпрес,ПБФ.

3 Damascenus, J.De Sacris Imaginibus Orationes, Catéchisme de L’Église
Catholique1,16(PG96,1245A).

4 Рим.6,стр.12.
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Слика1.„ИсусХристос”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

„Хришћанисуутелу,алинеживепотелу.Живеназемљи,
али су грађани неба”5. Тако је и наш протоиконописатељ
препознаосвељудскупотребузаобожењем,смирењемиса
стваралаштвом, новом креацијом. Срж иконописатељевих
ликовнихсазрцањајеупознањукакообоженотелоделује
каонебеско(обожено).Радисеоблаженствовању,односно
сусретањимасануменалним.Тасусретањаипознањасуне
сумњивосоколовихвисинаиувекпредстављајуизображе
ну еванђелску истину до радости – до усхићења вером, а
исцељенуодтескобе,депресије,затуцаностиувери.Такои
сликанателађаконаСрђанастоичкиодолевајунечувеними
веомавеликимувредама.Самодопадностјеувекпротивове
естетикесветогЕванђеља.Нагомиланаиконичнапутеност
сладуњава јеикономахија,прикривенакаоружноћасавре
меногиконоборства,којејеглавнинепријатељовогпоново
оживљеногиконописа.

Сликаогреховљенихтела,пустеплоти–пунесунашецр
кве, јер су иконописци заокупљени нечистим споразуме
вањима са све три пожуде.6 Често је тим иконописцима
(скоро агностицима) замућенаинтуиција, тенедопирудо
ангелологије.Онисуповршни,односночулни,алиипри
влачнивећиниданашњихиконописаца(нпр.отацСтаматис
Склирис).Свепрофаноуликовнојуметностиваљадобрим
иконописомпокајати.УправојеПлатону„Држави”крити
коваоуметност, јернасонаудаљујеодистине,дајућинам
„слику слике”. Овај иконопис нас, напротив, удубљује у
истинуиизображаваје.

5 ПосланицаДиогнету5,стр.8–9.
6 1Јн.2,стр.16.
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Правихришћанскииконописјеготовобезимен,собзиром
на то да је он служењеБогу и народуБожјем, а не висо
коумљу, егоцентризму и егзибиционизму посветовњаче
них иконописаца. Из њихових „дела“ проваљује чулно и
дијаболично.

Разматранииконописсеосниванатачнимканонскиурав
нотеженимисмирениместетскимпретпоставкама,анена
неурозиилипсихозипрофане,односноприземљенеслике.
Уњемунемаукочености,парализесликанихтела.

Слика2.„Богојављење,КрштењеИсусово”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

Унарочитаоткровењаспадајусазиратељневизијесликаних
тела, односносликање„нове твари”7.Уметник та тела са
зире у светлостиХристовог преображења (метаморфозис,
μεταμόρφωσις).Онасуиспражњенаодгреховнељагеиот
кривајуметафизичкеинаткултурнефеноменелепоте.Зато
испитујусвемогућностикретањанагоре,алинезанемарују
положај,начинисповедањаигестовевере.Утомслучајусе
служибојамаискључиволитургијскогсимболизма.Такосе
сликана тела поједностављују, а понекад скраћују илииз
дужују.Изразалицаимаоноликоколикоимахришћанских
врлина.Нерадисеоанализи,већољубавипремаоностра
ном, односноликовној синтези обоженог – о сликањуис
кључиво „нове твари”. Нова твар, иначе, производи само
смиренепоруке.

Иконичним сликањемљудска тела сене разликујуили су
тек овлаш назначене расе и друге разлике међу људским
групама,теништанезависиодсунчевесветлости,одтемпе
ратуреивлаге.Уовомиконописунемасрозавањаустарост
исмрт.КрајјесамотежњапремаРају.

7 2Кор.5,стр.17.
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Коса

Коса јевидљивизнакљудскеврсте.Она јеуразматраном
иконописубарјак– labarum.Ухришћанскојиконисеувек
сликанеподрезана,мадасеносинамушки,односноженски
начин.Ту јеитонзура:шишањекосеприликомрукополо
жењаусвештеничкичин.Симболизујеодрицањеодсветаи
сматрасезнакомпосвећеногживота.Тајзнаксвештенства
сесаИстокауVвекупрошириоинаЗапад.Јошсезовепо
стриг,првостриг,острижење,венац,круна,алиићелика.Уз
косусесликајубрковиибрада.Косанаиконаманијезнак
пола.Дугакосајезнамењедевствености,целомудрености,
целибатакодхришћанаимонаштва.Разликесуиуслика
њудугихбрковауиконографијистратилата(војсковођа)и
стараца.Једнисеистичуимпресивнимбрадама,адругису
ћелавипо типовимакоји сеназивају: 1. удовичиншиљак;
2.монашкакапица;3.надсвођеночело;4. голотеме.Боје
итиповикосенађаконовимиконамасекрећуодпотпуно
црнедосасвимбеле,паицрвене,риђе.Тусусвесмеђе,ке
стењастеиплавекосе.Сликањецрвене, односнориђеко
севидисенаиконисветогСавеСрпскогкојајепомалота
јанствена, каоиплавеочинањој. Једнакосе запажаина
иконипреподобног ЈустинаНовогБогослова;косууовом
иконописувидимокаоковрчасту.Дугакосајепонекадкао
огртачдоземље(иконасветеМаријеЕгипћанке).Такодуга
косајештитилаодтоплотеупустињи.Ниједнасликанакоса
није„застава“расе,анинарода,односнојезика.Различити
сутиповикосенаовимиконама.Цареве,краљевеинарод
невождеслика садугимкосамаиобраслеубраде (свети
СтефанДечански).СветиПавлевелидакраткакосаслужи
наславуБожију,докједугакосамужественија.Блудницесе
сликајусадугомваловитомсвиленкастомструктуромкосе
којасимболизујепохоту.

Косаљудскогбићаостајенавласиштуипослераздвајања
душеод тела, и такопостаје деомоћиилимоштију (ико
насветогСпиридонаТримитунтског).Моштисимболизују
даровесветитељасабранеудуховномсмислу;например–
покајање(иконапреподобногЈустинаНовог),молитвеност
(иконасветогТрифуна),евангелизација (иконасветеНине
Грузијске)итд.Поштовањекосе светихизражаважељу за
учествовањем у њиховим врлинама. Управо зато се чува
праменкосесакрштења,рукопроизвођењаучинхипођако
наисамонашења.Косауиконографијисимболизуједухов
нумоћимужественост,каонапримерубиблијскојпричи
оСамсону.Косапредсликуједуховневрлинеи јакост,али
и племство, царско или краљевско миропомазање. Сагла
сноправилима,инашпротоиконописацСрђансликакосу
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напустињацима.Онисуследилипримерназиреја,односно
монаха:косаимјебујнаичупава(иконаИсусаХриста,све
тогЈованаКрститеља,ЈустинаНовог,пророкаИлије,прао
цаАдама,АлимпијаСтолпника,апостолаПетрасаанђели
маидр.).Ухришћанскојиконографији–косанијеукрас,
већзнакпокајања.Покајницимаобаполапрепорученоједа
косуодсеку.СветиКлиментАлександријскииТертулијан
нисудопушталиженамадабоје косуилиданосеперику.
Међутим,светиПавлејемораопредримскимсудомданоси
перикујерјебиоримскиграђанин.

Чело

ЧелоГосподаИсусасесликаувеккаовисокоиуоквирено
косом.Челасветихсучестопокривенакапом;некасуна
брана(иконасветогНиколајаМирликијског).Нађаконовој
икони, чело ГосподаИсуса је високо и покривено једним
увојком. Истакнута чела налазимо на иконама светог Јо
ванаКрститеља,МаријеЕгипћанке,прародитељаАдамаи
Еве, апостолаПавла, пророкаИлије,ПавлаСрпског,Саве
Српског,НиколајаЖичког,ЈустинаНовог,ЈованаЛествич
ника и других. Обрве су понекад подигнуте у знак чуђе
ња, одобравања или покоравања. На графикама „Покрови
мртвачки”видисерадостнарубутугенасвимлицима.

Очи

Очисунаовимиконамасликанеготовоувеккаосазиратељ
неиодајудуховниопажај.ЗлоиграбљивоокоЈудеИскари
отскогјеубилоиздајника,докјелогосно,стваралачкооко,у
ствари,производитељсветлостиневечерње.Свакојевидо
вито,прозорљиво,итојенасликано.Очисусајакорашире
нимзеницама,крупне,дабисеизразилочуђење.Зеницена
овимиконамаувекговореистину.Плавоокисветиимајутај
метафизичкипигмент,односноимајувишенебаоддругих.
Кестењастепрозорљивеирајскизеленеочи,такође.Зелена
јебојаводе,каоштојецрвенабојасведочењавередокрви.
АрхиепископасрпскогПавлајенасликаоуплавожутомпо
листавриону,укрстастојризи,анеуприпадајућојзеленој.
УплавомфелонујеиЈованШангајскиСанфранцискански.

Свети Јован Богослов описује своје сазирање Бога које је
епифанијасветлостикаоуЈезекиљевомвиђењу,безоблика
илица.ОнајкогајесазираоБогословбешенапогледкаока
менјасписисард.Аокопрестољабешесјајанкругсличан
дуги,напогледкаосмарагд.

Задатак ових икона је да буду духовне очи, јер ми оста
јемо визуелна створења и у другом животу. У њему је
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најсавршенија „духдушевна камера” која је постојала од
искона.Самодуховниумрастебржеодока.Духовнооко
можедасазиремиријадесветлоснихпорука.Зацело,зени
цесенаовимиконамаширеодснажнонасликаненебеске
светлости.Ширесезатоштосеономекојивиди–видокруг
познања веома продубио и истанчао.Оне сазиру сва бла
женства.Аакосазирунеугодно,стиснусеисмање.Љуби
частеочи,каоиљубичастеауреоленекихсветихприпадају
сликањусветихмученика,алиивеликихпокајникаииспо
ведника.Окосешириподутицајемсозерцањаимолитвеног
тиховања.УвеккадаугледамооваплоћенуЛепоту,очипо
стајувеће.МногоспретнијеодСенеке,којијеживеоуХри
стововреме,инашпротоиконописатељпоследњихвремена
решиојетопитањесветлости,односнодуховногвидакоји
сенепрестаноразвијасазирањемистинавере.

Слика3.„ВаскрсењеЛазара”,ђаконСрђанРадојковић,
цртежтушемичетком

Нос

Носиокосууовомиконопису,каоштојеуобичајено,сим
боли оштроумности, односно духовнемудрости, која се у
тропаримапоје као „премудрост”.Приликомиконизовања
лика преподобног Јустина Новог, његов орловски нос је
смањио како се не би у овоземној стварности карикирао.
Нос је иштитпротивдијаболичних силаи сваке духовне
прљавштиненошенеидејама.Пригрливширајскимир,ми
омирис,ипреселившисеудругиживот,увечнозеленило,
поистоветиосесасвојимобоженимЈаиостајеокренутпре
мадоле.Носевинаиконама су сликаниоргани „климати
зације“,односносеобесветихурајскепределе.Онислуже
за дисање духдуше, односно за „духовну климатизацију”
инаслађивањенебескиммиомирисима.Дакле,носнесме
да застре видик и постане сувише упадљив и сазвучник
(резонатор).Каоглавниорганзаудисањенебескихмиоми
рисајеважандарсамомиконописатељу.Затоиконеслуже
и за „духовно проветравање”. Добар иконописатељ може



325

ОТАЦ ИЛАРИОН ЂУРИЦА

открити и насликати свеже трагове небеског миомириса.
Ван икона миомириси су веома пригушени, а понекад и
устајали.Небескасвежинајепрекривачнатприроднихми
риса, а некад се јављаи каомироточење, осмогенеза која
избијаизикона,штојебиослучајсађаконовомикономсве
тогЈованаШангајскогСанфранцисканскогуцрквиСветог
ВасилијаОстрошкогнаНовомБеограду,илисаживимте
ломпреподобногЈустинаНовог.Овареткапојавадогодила
сеприликомслужења „Акатиста светом Јовану”, упрису
ствутројицесвештеникаинародакојијеиспуниоцркву(ка
дајеамеричкиполитичарЏ.Бајденпрвипутпролазиокроз
БеограднапутузаКосовоиМетохију).

Овапојавајевеомаретка,апредзначавасветачкекрепости.
Није лако насликати носеве светих, с обзиром нањихове
чудеснемогућности.Правеиконеморајуиматијошприли
комизрадедобармирис,што знамењујеиконописатељеву
молитвеност.Добриносевинаиконамаморајубитимањи
иправилни јер су таквинеупадљиви.Ухришћанскојико
нографији,процењивањелепотеносевајевеомаважнојер
оникрчепутуесхатон.Затосвети,једнакокаоидеца,имају
складне носеве.Што је насликаниносмањи, то је ближи
онимрајскимисписницимаХристовим.Саженскимлицима
приликесуповољније.Акосуносевивелики,ваљаихпод
резати.Духдушајеповезанасадахомживота.Ухришћан
скојпрошлостибио је обичај да сеприликомпомазивања
уљемрадостиизговориреч:„Ефата,отворисе!”.Наравно,
заДухаСветога.

Слика4.„БогородицасаХристом”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком
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Уши

Ушисенасветомкрштењу„пробијају”изразом„Начује
ње вере“.То „пробијање” – чујење, јасно је насликано на
разматраним иконичним примерима. Зашто „пробијање”?
Затошто„пробијени”слухчујејединооносвето.

„Ухосепокорава,послушнојебожанскомЛогосу,свесвета
Приснодјевајечулаипотпуносхватилаиприхватилабла
говест.ПриснодјеваМаријајеслободнозачелаМесију.Ухо
јеовдеорганпоимања”8.„Пробијање”уха(слуха)јевеома
стариначинпреузимањаобавезеиприсвајања,односнопо
слушања.У„Старомсавезу”пише:

„Алиакотионкаже:’Нећудаодлазимодтебе’затоштоте
љубиидомтвој,јермујекодтебебилодобро–узмитада
шилоипробушимуухонавратима,инекатибудеробом
заувек!Такоистоиучиниисасвојомслушкињом“9.

Ухосесликакао„савијенруб”којислужизасакупљањеан
гелскогпојања,каонебески„резонантнисистем”.

Образи

Чистобразјеглавнаодликаиконописакојијепреднама.Он
је главно знамењељудске иконичне лепоте, целомудрено
сти(чедности)искромностикојаослобађародитељскуљу
бав.Родитељскаљубавјесупружничка,алиисвештеничка
илисвештеномонашка.Безсвештенстванемародитељства,
односнодуховнеплодностиуЦркви.Увек јеречочистој
љубавиизмеђуродитељаидеце.

Протоиконописатељрадосликацрвенилоотпада.Али,по
румењавањејеисимболхришћанскечедности,целомудрија
онихкојинисуотпали.Наобразимасесликаисветиипра
веднигнев,аубезобразнимликовимадрскост.Напозорни
циљудскогспасења,протоиконописатељсликалице–маску,
образинуналицуЈудеИскариотског.10

Уста

Наовомиконопису,сликанаустасуотворикрозкојистру
јидуховнидах,духовнаречидуховнахрана.Онасусим
бол стваралачке и беседничке речи, а и светог надахнућа
духдуше.Будућиорганлогоса(verbum,λόγος),духа–уста

8 Chevalier, J. i Gheerbrant,A. (1983) Rječnik simbola, Zagreb: Nakladni
zavodMH,str.725.

9 ПетакњигаМојсијева(Поновљенизакони)15,стр.16–18.
10Икона„Последњавечерасаапостолима”,видетиу:Радојковић,ђаконС.

(2019)Иконе,Београд/СтариБановци:Бернар,стр.224,227.
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се иконопишу као виши ступањ свести, односно као спо
собностсређивањаума.СликајусекаоанђелскавратаРа
ја–светипољубац,икаовратницеПакла–демонскижиг.
Усветомкрштењусе„отварајууста”запроповедањеречи
Божије.Језикпрочишћује,алиипрљаизагађујеуста.Њима
гутамоилепо/добро,паизло.Важанусловслужењасвете
литургијејеуправоцелив–светипољубац,међуклирици
ма,каоимеђународом.

Пљувачка је симбол стварања (креације) и уништења. Го
сподИсусХристосисцељујепљувачком.11Јовговорионе
пријатељимакојимупљујуулице.12Насветомкрштењусе
одричеипљујенаСатану,штоваљаииконописати.

Брада

Брада је симбол мужествености (храбрости) и мудрости,
алиисвештенстваимонаха.У„Левитскомзакону”,Јевре
јимасепрепоручује:„Нешишајтеокрајкесвојебраде”13.До
VI века, ГосподХристос се приказује као голобрадимла
дић,апотомсабрадом.Заправославни,паиримокатолички
бенедиктинскиред,брадајеодувекбилакарактеристична.
Брадасесправомсматраукрасоммушкоглица.Запуштена
инеуреднасесликаприликомизображавања,попутсветих
сулудих,„јуродивих”,Христаради.14Мојсијенаређујелеви
тимадазапроизвођењеучинлевита(ђакона)будупотпуно
обријани.15НаРадојковићевимиконама видимо голобраде
свете, али и оне са малим или пак веома дугим брадама:
истоветантипподужихбрадаазурноплаве(светиНиколај
Жички),риђе(светиСаваСрпски)излатнобеле(светиЈу
стинНови).

Врат

Вратсимболизујевезудухдушесателом;приликомкрште
њасеионпомазујесветимуљемисветиммиром.Предоча
важивотнувезуустаиутробе,носаиплућа,мозгаикич
менемождине.Уњемусеналазекрвнежилекојеповезују
срце(осећања)самозгом(логосношћу).Уразматраномико
нописумогусевидетидивни„лабуђивратови”наженским
фигурама.КодмушкихсепонекадсликаиАдамовајабучи
ца.Овратусликанихепископаје„јагње”,односноомофор,
доксвештеникносиепитрахиљ.Климањеглавом,појаснии

11Јн.9,6.
12Јов.17,6.
13КњигаЛевитска19,27.
141Цар.21,стр.13–14.
15Књигабројева8,стр.7.
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земнипоклонјезанимљивзасликањенаиконама,јерзначи:
„Имамнадудаћусеспасити”.ЈудаИскариотскије,уства
ри,изгубионадунамилостБожију.Закључиоје:„Уопште
неманадезамене“.

Руке

„Рукетвојестворишемеисаздашеме”,говорисвештеник
приликомпомазивањарукунакрштењу,докепископкаже
приликоммиропомазања:„ПечатдараДухаСветога”.Оне
су симбол снаге, власти, пружене помоћи и покровитељ
ства.КаотаквесуоруђеправедностиуСтаромисветостиу
Новомсавезу.ПремаПсеудоДионисијуАреопагиту,раме
на,рукеишакепредстављајуспособностдасествара,де
лује,радииизвршава.16Рукајесредствоцарске(краљевске)
делатности,усмислудавањаподстицаја.Ухришћанскојли
тургији,уздигнутерукеозначавајупризивањевишњеблаго
датииотвореностдухдушезаБожијадоброчинства.Руке
сложенезнамењесублагословаикаотаквесечестојављају
у описаномиконопису.Уиконамакоје обрађујемо, стопа
ла сумала ашаке веома велике,што симболизујељудске
спретностиувршењуврлина.

Слика5.„Прањеногуапостолима”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

Груди,прса

ПоПсеудоДионисију,груди,прса,симболизујунеосвојиву
тврђавуустварностикојојвеликодушнадухдушаделисво
јеживотнедарове.17Онисуштит–симболпокровитељства.
Понекадсезлонагомилавауњимаиваљаганасликати,као
инеурозу,раздражљивостоногкојисеодважиодасебори
против зла. На овим иконама се прса јављају делимично
обнаженадабисевиделакрстастапосудасасветимуљем

16PSEO,239.
17Исто.
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којасекаснијеразвилауинсигнијуепископства.Инсигнију
протопопстванебитребалосликатинаиконама јер јереч
ознамењуземаљске,аненебескеосвештаности.Понекад
сегрудисликајукаознак„испруженихруку”,односнопре
клињања.Прса,дојкасликасенаикониБогородицеМлеко
питатељницекаосимболматеринства.

Ногеидетеродниудови

Нашпротоиконописацсликаногекаолитургијскиорганус
правности и саборности (католичности). Оне омогућавају
(в)ход, укидају отуђењеи знак суунебохођења.Стопала
сликакаоослањањенакључхода,аонје–уцарскомсве
штенству,уослонцусвихкрштених.Свакољудскобићеу
себисадржиимушкоиженско,духидушу,огањиводу,
те и свест и несвест. Човек/човечица је хермафродит по
слеАдамовогиЕвиногпада.Дакле,људисудвојнабића;
употразисузацеломудреношћу,целовитошћуипотпуним
остварењемповраткауесхатон.

Закључак

Будући да се „Логос оваплотио, сјединивши ипостаси са
собом тело одуховљено умном духдушом”18, иконопис је
могућ,односномогуће је сликањеодуховљеногтела.Оно
је„всјакоједиханије”којеславиИмеБожије,увекидове
ка.19Телојесвеукупни,интегралничовекиуразматраном
иконопису. Иконопис ђакона Срђана Радојковића сазире
и слика месијанско спасење – Христово Царство.Његове
иконеизображавајупрочишћени,сублимисаниерос,алии
смртоноснупутеност–дивљитанатос(θάνατος).Сублими
саниеросоплођујеисједињуједухсадушом,докихпуте
ност(плот)раздвајаирасцепљује.Насликанудивљупожу
дувидимонамногимиконамаиконописацаагностика,као
и на икони светог Јеронима који каменом пара кожу, или
у призору у коме сеМарија Египћанка телесно усаврша
вааскезомилиономеукомеОригенсамогасебекастрира.
Новасадржинаовогиконописа јеусликањуодуховљеног
тела као нове, преображене твари. Сва иконописана тела
речито говоре, у ствари – она проповедају. Овај духован,
богословствен ђакон–протоиконописац споразумева се са
телимакојасликанаеванђелски,односносветописамскии
предањски начин.Он открива светост тела која су потчи
њенаДуху.Наиконамасеизображаваилакоћанематери
јалног тела, које се ослобађапуке телесности кретањему

181.Никејскисабор,DS,130.
19Пс145,21.
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божанској,светодуховнојхармонији.Таетеричнауздигну
ћа и насликани духовно прозирни покрети предзначавају
успонувишуреалност,крозесхатонкаХристу.
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REPRESENTATIONOFBODYINTHEICONOGRAPHY
OFDEACONSRĐANRADOJKOVIĆ

Abstract

On the example of the iconography of dean Srđan Radojković,
this paper studies the aesthetics of the spiritualized body as a new
transformedmatter, as a specific featureof his icons (paintings).All
thebodiespaintedinhisiconsspeakvolumes–infacttheytellstories;
inthem,imagesofmessianicsalvationarecontemplatedanddepicted
–astheKingdomofChrist.Intheiconsofourdeanthelightnessof
the immaterialbodyisvisualised, releasedfrombarecorporalityand
transformed into divine, sacred spiritual harmony. As the subject
iconography is based on established clerical, artistic and aesthetic
assumptions,bodiesof thesaintsaredepictedasharmonic,balanced
and selfdelivering.To an extent, this is indeed a new aspect of the

iconographyinSerbia.

Keywords:iconography,deanSrđanRadojković,Christianiconogra
phy,sacred(deified)body,newmatter


