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Добро је познато да се феномен чудотворних слика светих лич-
ности може пратити од раних времена хришћанске историје. 
Најстарији сачувани извори који о томе говоре потичу с краја 4. 
или почетка 5. столећа, а веровања Византинаца у натприродну 
моћ слика могу се поуздано пратити од друге половине 6. века. 
Мада је по схватању хришћанских богослова свака света слика 
сматрана чудотворном, тај епитет и својство су, пре свега, припи-
сивани иконама чији су настанак, проналазак или вековно трајање 
били обележени чудима, односно иконама које су, по веровањи-
ма хришћана, биле заслужне за спасење или исцељење поједин-
ца, групе људи, па чак и шире заједнице. Захваљујући таквим 
обележјима најславније чудотворне иконе постале су врло рано 
важни државни и црквени симболи у Византији, својеврсни пала-
дијуми, који дарују заштиту и покровитељство, како целом Цар-
ству тако и одређеном граду, селу и породици. Поједине од њих 
чуване су у царској палати, друге су ношене при војним походима, 
а многе чудотворне иконе имале су важну улогу у богослужењу 
Васељенске цркве, при чему су, поред осталог, утицале и на са-
кралну топографију византијских градова. Нису биле ретке цркве 
и капеле којe су саграђенe као светилишта у којима су се чувале 
славне чудотворне иконе, а многи храмови стекли су свој углед 
баш зато што су имали привилегију да у њима буде смештена нека 
слика с чудотворним својствима. У таквим случајевима дешавало 
се да чудотворна икона буде најважнији део и стожер унутрашњег 
украса храма. Када се, уз то, има у виду да знатан број сачуваних 
средњовековних икона, нарочито оне које представљају Христа, 
Богородицу и светитеље, јесу управо чудотворне иконе или њи-
хове реплике, постаје јасно због чега феномен тих икона постаје 
све занимљивији савременој историји уметности. Изучавање исто-
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рије, облика поштовања и прослављања чудотворних икона, као и 
писаних и иконографских извора о њима, ствара могућност да се 
многа дела прецизније датирају, да се повежу са одређеним умет-
ничким центрима и регионима, или да се пронађе кључ за разу-
мевање необичне иконографије, а понекад и уметничког решења 
одређене свете слике. Наведене могућности неретко су и до сада 
биле коришћене у специјалним византолошким студијама. Штави-
ше, у таквим студијама разматрана су и многа питања теоријског 
и методолошког карактера, што је створило могућности за нов 
поглед на цео низ проблема историје византијске уметности, али 
и за боље схватање духовног развоја православног света уопште. 
Па ипак, многа питања која проистичу из проучавања чудотворних 
икона нису била до краја расветљена, а поједини покушаји да се 
одређени проблеми реше, остали су без чврсте аргументације 
или јасне формулације. Међутим, књига др Бојана Миљковића, 
коју данас представљамо, доноси веома значајан искорак. У њој је 
детаљније него икада раније у науци проучена предисторија поја-
ве чудотворних икона, односно њене типолошке везе са одгова-
рајућим античким појавама, темељније су истражени сви облици 
поштовања светих слика које су сматране чудотворним, пажљи-
вије су анализирани и међусобно упоређени сачувани оригинали 
и њихове позније реплике, а релевантни писани извори изнова су 
проучени и искоришћени.

Предисторија феномена чудотворних икона и његов развој до 
иконоборства предмет су прве главе књиге. Она носи наслов Αρχή 
– �ре Иконоборс�ва и подељена је на три поглавља. У њима се на 
језгровит начин говори о појму иконе у текстовима Светог писма, 
о облицима поштовања указиваног паганским божанствима, 
касније преузeтим у хришћанству, о периоду верског синкретиз-
ма и мешању паганских и хришћанских култова у декорацијама 
ранохришћанских и рановизантијских цркава, о првим визан-
тијским сликама портативног карактера и почетку веровања у 
покровитељство светих посредством њихових сликаних ликова. 
Даље, говори се и о ранохришћанским коренима иконоборачких 
учења, почев од Климента Александријског, Оригена и Тертулија-
на, до Евсевија из Цезареје и Епифанија Кипарског, као и о њима 
супротстављеним учењима која се јављају током 6. и 7. века, а која 
оправдавају фигуралну уметност и поштовање икона. Посебно су 
истакнути списи Леонтија епископа Неапоља на Кипру, које, уз још 
неке изворе, Миљковић наводи као јасан показатељ да су у па-
тристичкој литератури и пре иконоборства увелико била распро-
страњена веровања у натприродну моћ појединих икона.

До истог закључка аутор долази и на основу писаних изво-
ра који су разматрани у другој глави књиге, насловљеној Δόγμα 
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– Дру�и никејски сабор. Као што и сам наслов говори, ту су, у три 
поглавља, првенствено анализирани извори које су браниоци 
култа икона наводили приликом Другог никејског, тo јест Седмог 
васељенског сабора, одржаног у Никеји 787. године. Реч је о 
патристичким списима и одломцима о чудотворним иконама из 
хагиографских текстова 6. и 7. века, као и сведочењима учесника 
поменутог сабора о тадашњим савременим догађајима везаним 
за чудотворне представе светих. Тим изворима Миљковић 
придодаје и неке приповести о чудотворним иконама које су, као 
доказ оправданости светих слика, још пре Седмог васељенског 
сабора наводили патријарх Герман I и нарочито Јован Дамаскин. 
С разлогом претпоставивши да су Дамаскинови списи били до-
бро познати учесницима сабора и да су вероватно били уткани 
у поједина саборска акта, Миљковић посебно наглашава и неке 
одредбе ороса Другог никејског сабора, јер оне на врло јасан на-
чин одређују однос Византинаца према сликаним представама у 
будућим временима. Засебно поглавље друге главе књиге односи 
се на обновљени иконоклазам раног 9. века, то јест на време по-
сле црквеног сабора одржаног у Светој Софији 815. године, када 
је опет било забрањено сликати иконе или им се поклањати. Из 
тог периода потичу учења Нићифора Цариградског и Теодора 
Студита, у којима се јављају сведочења о новим облицима пошто-
вања указиваног иконама. У истом контексту пажња је посвећена 
и једном писму царева иконокласта, Михаила II и сина му Теофи-
ла, у коме се наводе, за противнике икона неприхватљиви, видови 
поштовања светих слика, као што су паљење кандила и свећа или 
богослужење испред икона, њихово украшавање скупоценим тка-
нинамa, полагање пред иконама монашког пострига и крштавање 
и слично. С друге стране, у сврху образлагања ставова иконофила 
наведена је најпре синодална посланица коју су цару Теофилу са 
сабора у Јерусалиму упутили александријски, антиохијски и јеру-
салимски патријарх, а затим и неки подаци из житија св. Стефана 
Новог и апостола Андреја. Закључивши да се веровања Византина-
ца у натприродну моћ слика могу, на основу анализираних извора, 
поуздано пратити од друге половине 6. столећа, Миљковић трага 
за разлозима који су довели до умножавања предања о чудотвор-
ним иконама и веровања у њих. Он с правом сматра да је снажење 
култа чудотоворних икона било израз опште несигурности проуз-
роковане урушавањем Јустинијанове империје, а затим и непре-
станим ратовима против спољашњих непријатеља. 

Треће и најобимније поглавље књиге, које носи наслов Πράξις – 
�о �а�а Царс�ва, бави се судбином чудотворних икона и њихових 
култова у периоду од 843. до 1453. године. У њој су најпре под-
вргнути анализи писани извори из периода после иконоборства, 
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а пре пада Цариграда под латинску власт. У тој епохи многи стари 
култови чудотворних икона настављају да живе, јављају се и са-
свим нове легенде о чудотворној снази светих слика, а понекад се 
дешавало да чудотворна својства чувених икона преузимају њихо-
ве реплике или друге сродне представе. При истраживању и ста-
рих и нових култова Миљковићу су драгоцен извор поново били 
стари описи византијске престонице и хагиографски текстови. Он 
их користи зналачки и на поуздан начин, прецизирајући понекад 
одређене нејасноће и непрецизности у њима или у њиховим ту-
мачењима у научној литератури. Пуно поверење заслужују и ње-
гове анализе изгледа чудотворних икона, засноване на сачуваној 
иконографској грађи коју нуде нумизматика, сигилографија, као и 
дела средњовековног иконописа, живописа и скулптуре. 

У опширном поглављу које носи наслов Нај�озна�ије ца-
ри�ра�ске иконе пажња је посвећена оним светим сликама чије су 
поштовање, почев од 10. века, снажно подстицали византијски ца-
реви и њихово најближе окружење. Тако су детаљно проучени сви 
аспекти култа славних престоничких икона Христа Антифонитиса, 
Богородице Влахернске, Христа Халкитиса, Богородице Агиосо-
ритисе, Химевти, Одигитрије, Римске и Кириотисе. Следе подаци 
о чудотворним иконама разматране епохе (пре 1204), које су по-
знате само на основу писаних извора, као и онима о чијем пошто-
вању данас сведочи једино иконографска грађа (на пример, иконе 
Христа Филантропоса и Христа Евергетиса). 

У наредна два дела истог поглавља  Миљковић проучава култо-
ве чудотворних икона у епохи Палеолога, служећи се првенствено 
ходочасничким описима, најчешће руским, као и сачуваним ликов-
ним представама. Поред престонице, у разматрања су укључена и 
нека друга подручја, попут Свете Горе, Трапезунта и Мореје. За-
тим је у последњим поглављима, посебно и с добрим разлозима, 
указано на бројне поетске и топонимске епитете који се јављају на 
представама Богородице, Христа и појединих светитеља. Преглед 
епохе и развоја феномена чудотворних икона уопште завршен је 
указивањем на сведочанства историчара Критовула са Имброса 
и кипарског хроничара Леонтија Махере, која јасно показују да су 
Византинци веровали у чудесну моћ светих слика практично до 
задњег дана постојања Царства.

 У последњем делу књиге названом Επίλογος,  укратко су по-
новљени најважнији закључци који су проистекли из ауторове ис-
црпне студије. 

На основу свега што је наведено, може се закључити да је др 
Бојан Миљковић написао врло вредну и занимљиву књигу, која до-
носи нове и значајне резултате у сваком сегменту истраживања 
разматране теме. Миљковић је своја проучавања засновао на сав-
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ременим методолошким начелима и на великом броју извора, 
како писаних тако и иконографских. Захваљујући томе успео је да 
веома детаљно расветли феномен чудотворне иконе у Византији и 
да постави сигурне основе за његово даље проучавање. 


