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ИКОНА БОГОРОДИЦЕ БЕОГРАДСКЕ 

извор средине XIV в. "Сгопјсоп 
Pictum Vindobonense" доноси први помен 

Богородице као сребрног па

у борби са ма
ђарима 1071. године. I У поглављу »de Ad
ventu Bissenorum јп 

следеhе: »At dux Nycota 
усопат sanctissimae Genitricis Dei semper 

Магјае сит magna multitudine ро-
potestatem ducis Contu-

lit ... «2 На ове догађаје се и касни-

ји хроничар XV в. Марко Антоније Бони-

детаљни опис гра-

да, ношења иконе и поделе плена који је 

изазвао раздор »Ni
cota Primus praelata divae Genitricis jcona€ 
succedente ех агсе де

et рег аlтае 
rans, ад чиет 

pientissimumque noverat, se provolvit.« 
О непроцењеном су 

ли угарски саопштава и Јован 

Туроци у XV веку, у делу Hronicon Нип
garorum, али се углавном својих 

претходника, првенствено онога што сто

ји у 

Нешто додатних података о борбама о

ко у 1071. години пружа пожун
ска хроника наиме о fu-
gam Graecorum et Nicotae 
се види да је град пружао отпор и да су 

се борбе водиле и после официјелне пре-

и то у 

га 

и даље 

19' 

родице, паладиј 

Тек у доба краља 
скоп Данило8 сведочи да је у 

цркви у Београду 

чудотворна икона 

(Симонида) ова благочестива 

ми

постојала 

"И тако 
са так-

вом велелепном славом царском, у 

клонише се са 

икони пресвете 

српски који 

и Саве. И ту у ве-

их видели дивили су се њиховом изгледу, 

тако да ваистину било видети њихов од

лазак украшен царским оделом и златним 

и драгим камењем: пур

пури царски и багренице су зраке 

светлеhи се као многи пољски цветови, у

крашени многоразличним лепотама." 

велелепни царски поход чудотвор

ној икони, био је сасвим у складу са ви

церемонијалом који је на Ми

лутиновом двору посебно но, и

пак није довољан доказ да се ради о истој 

икони. 

Милутину било тешко да задржи ове 
јер већ 1319. угарски краљ засни

ва Мачванску а поста

је поново српски град тек у склопу деспо

товине, као дар са 

Банатом и огромним поседима у 

југоисточној 

У повељи за град Сте-

вели: Косова исма-

илћанском народу, док не 
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Сл . 1. Ико'НД Боzородuце ХУI в . - Црква 
Усnења У Царuzраду 

Fig . 1 - l соn 01 Ље Virgin, Ље 16Љ century. 
Тће Churcll 01 the Dormition in Constantinople. 

и Татара и разруши њих. И мене својом 

милошћу избави њихових руку, одатле да

кле дошавши , нађох најкрасније место од 

давнине, превелики град Београд, који је 

по случ ај у разрушен и запустео, с аздах 

њега и посветих пресветој Богородици.l 2 

На исти начин је и Цариград, још од 

самог почетка био посвећен Богородици , 1 3 

што није као паралела промакло ни пре

фињеном Деспоту Стефану нити његовом 

ученом биографу , који је детаљно описао 

цркву Беогр адске митрополије у којој се 

чувала чудотворна икона. 14 

Исти биографl 5 истиче да су књегиња 

Милица и Јефимија, одлазећи Бајазиту 

"разумно свршиле све своје потребе помо

ћу Богородице на кој у и положише све 

своје наде." 'у том смислу их неки аутори 

виде клечећи пред иконом Богородице 

Београдске , и ако у том облику нема из

ричитих помена у изворима. 1 6 
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Међутим, познати немачки извор XV в. 

потврђује чињеницу да је Београдски вла

дика у својој резиденцији поседовао чудо

творну икону Богородице која је дело св. 

Луке. 17 

На основу уговора у Тати' R по смрти де

спота Стефана Лазаревића Београд се о

пет враћа Мађарима а странци који пом и

њу Београдску икону , сматрају је не само 

чудотворном , већ и делом св . Луке . Такво 

уверење износи и 1508. митрополит Бео
градски Теофан I9 у писму где тражи ми

лостињу код руског цара Василија. Он још 

прецизније тврди да је београдску чудо

творну икону радио у Лиди јеванђелист 

Лука, што управо значи да је икона не

рукотворена, а да јој је Лука дао само о

сновне црте. 

Велики број страних и домаћих извора 

износи догађаје о трагичном паду Б~огра

да 1521. које је читава Европа доживела 

као рушење хришћанског света . Маса Бео

грађана расељена је у Цариград носећи у 

дугим поворкама своје реликвије , а међу 

њима и икону Богородице Београдске .2О 

Бранковићев летопис за 7029-1521. каже 
следеће : »Suliman czar . . . coepit Belgradum 
29 Augusti deditione, сит аихјlја пиllа ассј
perent пес habere possent игЬапј . Рогго hic 
positas S. Petkae Constantinopolim abstulit, 
uti et reliquias Czariczae S . Theophaniae, 
quae hic jacuit denique et imaginem Virginis 
pictam а S. Luca pretiosissimeque ornatam, 
haec inquam отпја jussit transferri Соп

stantinopolim, ипа сит отпј apparatu 
Ecclesiae.«2! 

Неколико месеци после пада Београда 

1521 , млетачки посланик у Цариграду, То

ма Контарини22 коментарише догађаје све

дочећи и о икони Богородице кој у је сли

као св . Лука, а то исто тврди и француски 

путописац Мишел Бодије.~:\ 1565. године 

прича и Тевет24 у својој "Космогонији" да 

је приликом свога боравка у цариграду 

чуо од Патријарха да је Султан, освојив

ши Београд, донео са собом мошти св . Пет

ке, св. Варваре и једну икону Богородице 

позлаћену и посребрену, али није хтео да 

ове ствари чува у двору, већ их је послао 

на поклон Патријарху. Француски прево

дилац Халкокондила навео је још да је 

Султан заповедио да се те мошти излажу 

на целивање хришћанима - те је на тај 

начин сакупио доста новаца . Међутим , кад 



је стигао у Цариград, Султан је поручио 

патријарху да купи те свете мошти за 1200. 
дуката, јер ће иначе наредити да се баце 

у море. Тако је ипак патријарх откупио све 

у жељи да неверници виде како се пошту

ју светиње. 25 

Ове скупо плаћене реликвије, цари

градски патријарх Партеније уступа 1641. 
молдавском кнезу Василију званом Лу

пул,26 и ТО мошти св. Петке, за огромну 

своту која је исплатила цео дуг Патријар

шије. Реликвије Теофаније налазе се и да

нас у Цариградском Фанару, док се о Бо

городици Београдској више не говори у 

изворима. 

Сл. 2. - И'Кона Боzородuv,е Печујс'Ке, рад Сте
фана Папа, XVII 8, Беч 'Катедрала С8. 

Стефана 

Fig. 2 - lсоn ој the Virgin ој Pecs, Ље work 
ој Stephan Рар, Ље 17Љ century, Vienna, Са

thedral ој St. Stephan. 
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Међутим, до сада се није озбиљно тра

гало за Београдском иконом унутар Па

тријаршиске ризнице, баш с тога што не

ма вести (као за мошти св. Петке) да је и 

ова скупо плаћена реликвија можда неком 

уступљена. Да се сачувала таква икона 

сребром окована могла је претстављати ца

риградски рад ХI века најкасније, стилски 

сродна оној која се и данас налази у Фа
нару.27 

Но истраживачи су ишли другим путем. 

Икону су тражили у Белиград махали у 

Цариграду у цркви коју је расељено ста

новништво Београда сазидало идући не

што даље од златних врата према силвриј

ским вратима. У тој цркви, посвећеној Бо

ГОРОДИЧИНОМ Успењу (као што је био слу

чај и са Београдском митрополијом) нала

зе се иконе стилски сродне од којих једна 

(св. Николе) носи запис 1539. године, а дру
га представља Богородицу типа Перивлеп

те (Сл. 1) као типични рад XVI в. Нова

ковић28 је знатно пре Дерока29 видео ове 

иконе, констатовао имитацију металнога 

окова и претпоставио да је година накнад

но забележена и да се односи на зидање 

Успенске Цркве у Цариграду. 

Међутим, постоји у недостатку доказа, 

и једна друга претпоставка да су Мађари 

на основу познатог уговора о напуштању 

Београда, однели и чудотворну икону за 

коју се зна да је у Угарској у Печују про

плакала пред Ракоцијеву буну.30 Затим да 
је ова икона прослављена као чудотворна 

по налогу Леополда 1 убрзо пренета у Беч, 
већ 1697. где је доживела велику пошту и 
најзад пред први светски рат поново про

плакала31 (Сл. 2). 

Прототип-модел за иконе које плачу 

била је позната Влахернска икона за вла

де Лава VI у Византији. Но ова традиција 
се може следити још дубље у паганској 

антици. Треба се само подсетити на кла

сичне слике које се крећу, саветују, пла

чу или пак штите град од непријатеља, 

какав је случај са Дионисијем на Хијосу, 

Артемидом у Еритреји и Енулаусом у 

Спарти.32 

Но како нас је легенда о Београдској 

чудотворици довела до иконе са словен

ским записом у цркви св. Стефана у Бечу, 

која је уствари реплика, - рад локалног 

мајстора из 1676. Стефана Папа, са изра
зито западњачким атрибутима - упркос 
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византијске схеме, 'IЗ треба се поново вра

тити неким изворним подацима који нам 

помажу да реконструишемо првобитни из

глед Београдске Богородице . 

Извори у току пет столећа пружају нам 

неколико основних елемената. По њима 

Икона Београдске богородице била је пала

диј византијске империје у Х1 веку кад се 

ратовало на свим границама. Икона је би

ла сребром окована а о њој је постојало 

уверење да је чудотворна, дело св. Луке 

и најзад нерукотворена рађена у Лиди-Ди

сополису и богато украшена. 

Иконе Паладији такође спадају у ан

тичко наслеђе. У том погледу византијска 

историја надовезује се на локалну тради

цију која је живела на њеном тлу. Древни 

кип Паладе Атине који је Зевс послао с не

ба приликом заснивања града Илиона о

стао је модел дедикације градова у Ви

зантији. Као и Тројански Паладиј , Бого

родица је остала гаранција божанске за

штите над градом и њен одлазак значио је 

пропаст или предају града . Последњи ан

тички паладиј се налазио у Вестином хра

му у Риму а легенда вели да је Троја па

ла тек онда кад су Одисеј и Диомед син 

Тадеја кришом украли, паладиј .:14 

Тако исто веровање постојало је у сред

њем веку као заједничко место хагиограф

ске и хронографске литературе - да Ца

риград чувају божанске силе,:}Б те су сто

га реликвије и паладији богатили царске 

rрадове како то сведоче синаксари3G а пре 
свега Цариград, који је још од оснивања 

био посвећен Богородици37 као уосталом и 

обновљени Београд у време деспота Сте

фана Лазаревића.38 

Икона Паладиј имала је и снагу руше

ња непријатеља какву јој приписују ста

розаветни текст књиге бројева (10 ,17 и 

10,33): "устани Господе и нека се разаспу 

непријатељи твоји", а Синаксар пете не

деље поста наводи три опседања којС1. су 

била пред Цариградом од Авара 622. г., 

Арапа 677, 717. и Руса 860, и заустављена 
захваљујући икони Богородице.39 

Но друга хомилија Фотија Патријарха 

најбоље тумачи мотиве византијског света 

за ношење икона паладија: "Када без сва

ке помоћи и људског удруживања смо би

ли упућени да се чврсто држимо вере у 

мајку света, нашега Бога ... њена је за-

Ј50 

штита као непробојни зид против варвара 

за спас народа .. .''''0 
Но иконе паладији имале су различиту 

иконографију . Исавријска династија по

штовала је икону Никопеје. Међутим, 717. 
у борбама против Саразена већ се појав

љује лик Одигитрије И то на печату лава 

П1.41 

у Х1 веку, у времену које нас посебно 

интересује, извори помињу паладиј Бо

городице Перивлепте42 који нам је познат 

према новцу Романа П1 Аргира (Сл. 3). За
тим се у илустрацији текста Скилицине 

Хронике појављује икона Богородице Вла

димирске, коју је Цимискије донео из по

хода против Руса на својим тријумфалним 

колима4 :Ј (Сл. 4). 

Сл. З. - Мuлuјарезuј Ро.,\юна III Apzupa, ХI 6. 
у 'Код. D1Jmbarton Oaks 

Fig. З - Milliaresius ој Romanнs III Argyrus, 
the llЉ century, the Dumbarton Oaks 

coHection. 

Аталиотес, пак, бележи о Влахернити

си која бди над градом за време борби као 

непробојни штит,44 што се обично погре

шно тумачило ликом Никопеје. Овде се 

свакако ради о симболу иконе Влахерни-



тисе познатом на низу монетарних емиси

ја од Лава V1 - до Константина Мелисе

на, из византијских царских ковница.45 У 

Русији су сачувани и текстови и ликовне 

илустрације а и сами предмети - икона 

паладија - у шта се броје пре свега Вла

дим ирска (Сл. 5) и икона Богородице Зна
менија 46 

На крају знамо да је у време Јована 

Комнена, према сведочанству Хонијата47 

цар пешке пратио икону паладиј" 0e:f'Z\I 
e:·~'XOUC1. ,'lj~ uщ:р6:'('iОU tie:cr7to(\I'!)~ ха! 0e:o,oxou 
fLOU "08"1) ';" !)!p('X~" 

Икону Богородице Београдске каснији 

извори приписују делу св. Луке. Међу

тим, црквени песници и остала хагиограф

ска литература наводи да су у питању 

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ БЕОГРАДСКЕ 

ко за штафелајем слика икону Богородице 

Одигитрије. Такви су примери кодекса Ag. 
Tafou 14 и фрагмент у поседу Metz-a. 49 

Знатно касније око 1200 писани извори 

први пут повезују икону Одигитрије са де

лом св. Луке. Тако Антоније новгородски 

даје исцрпан извештај о преносу Одиги

'Грије, сликарског рада св. Луке, коју Пе

тар патриције носи до Влахерна . У проте

стном писму Иноћентија П1 папе, неколи

ко година касније види се да је већ утвр

ђено мишљење о идентитету иконе Одиги

трије са чудотворном иконом коју је ра

дио св. Лука.5О 

Епиграм Георгија Писиде, који обично 

у рукописима Х1 в. носи заглавље: "e:[~ .0') 
ЕУ ВЛIXх.tР\lа[~ \lao\l", даје опис старог лика 

Сд. 4. Ци.мискије се враћа uз похода nротив Руса, uл,устрација у Рукопису Скндице, ХI в. 
Мадрид, На1.ЏWНдЈL1-tа Бuбл,uотека 

Fig. 4 - Јоћn Zirniskes returns јтоrn the expedition against the Russians. H!ustration in the Scy
litzae's rnanuscript, the l1th centHry, Madrid, the National Library. 

три иконе које је св. Лука урадио за жи

вота Богородице у Палестини, док преда

ње зна за 600 икона разасутих по свету 

за које се верује да су дело св. Луке.4R 

Но у времену које нас занима, визан

тијске минијатуре илуструју св. Луку ка-

Одигитрије која држи дете са обе руке: 

,;~ у6:р ~epou(Ja .0\1 0e:O\l T~(~~ &у){6:Ло'.~ " (П. 
Г. 92, 1737) а да се Одигитрија првобитно 

налазила у Влахернском храму, сем подата

ка које помиње Кондаков,51 треба навести 

и ликовни документ који се налази у јед-
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ном рукопису Х! века у Принстону. У о

вом лекционару уз портрет јеванђелиста 

Луке интерполирана је од руке каснијег 

мајстора слика Богородице Одигитрије са 

сигнатуром : КУРIА BAAXEPNQN52 (Сл.. 6) . 
Остаје отворено питање је ли тако из

гледао лик архаичне Влахернитисе коју 

су на зидовима Цариграда бранећи се од 

Авара 626. носили млади цар Константин, 
Патријарх Сергије и Патријарх Бонус.5'1 Но 

век касније икона је сигурно фиксирана на 

печату Лава IП, а извори из доба иконо

борства помињу да је икона доспела у Рим. 

Чувена реплика из Sta Maria Maggiore ко
ја носи назив: "Salus Populi Romani«,54 за
држала је лик Одигитрије са прекрште

ним рукама. Архаични модел Одигитрије 

са прекрштеним рукама у Х! веку већ на

пушта свој строги канон, како се запажа 

на мозаику пострадале цркве У спења Бо

городичиног у Никеји.55 

Свакако, не случајно редакција Мета

фраста у грчким литургијским текстовима 

на дан 18 октобра, и мали канон параки

тика Теофанеса,56 повезујући икону св. Лу

ке са Одигитријом, утицали су на јачање 

култа Одигитрије у Х! веку и то не само 

у Византијском свету већ и у областима 

под његовим културним утицајем. Да на

ведем примере Анаргира у Касторији,б7 пе

чат какав је онај који припада Ни кити Ха

рофилаксу у 1087. год.,б8 кападокијске 

фреске, јерменске минијатуре и низ ра

дова у слоновачи међу којима се Утрехт

ска Богородицаб9 истиче као рад класичне 

лепоте. 

Остало би нам да верујемо да је Бео

градска чудотворица као рад св. Луке би

ла сребрна икона Одигитрије да митропо

лит Теофан6О 1508. године није додао да је 
икона настала у Лиди, односно Дисополи

су. Тај лик, по традицији нерукотворен, за 

разлику од оних које је св. Лука сликао, 

био је отиснут на натприродан начин на 

стубу цркве у Лида-Дисополис, према све

дочанству Георгија Монаха у 866. години, 

то је икона о којој се говори још у житију 

Марије Египатске према Софронију па

тријарху,61 и то да се налазила на улазу 

у Ј ерусалимски храм. Извори VПI и IX 
века сведоче о овом лику Ахиропите62 а 

сећање на њега треба видети на раној пла

стици Јеремије где се лик Богородице са 

Христом налазио обично на стубу.63 
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Према синодалном спису три орјентал

на Патријарха сачуваном најкомплетније 

у Патмоском рукопису64 лик Богородице је 

настао у време док је она заједно са апо

столима Боравила на Сиону, и када су је 

Петар и Јован замолили да присуствује 

церемонији освећењу цркве у Лиди. Неки 

рукописи из скриптсрија Дука и Комне

на илуструју тај лик Богородице са сиг

натуром : ,,'Н &yllX L[W'J. Ту спадају ВагЬ. 
gr. 372 у Ватикану, Лондонски псалтир из 
1066. године и њихов старији предложак 

- грчки хлудовски псалтир у Москви.65 

Фрагмент Андрије Критског (726. год.), 

даје нам и допунска објашњења о Неруко

творном лику из Лиде,66 наиме да је Бо-

Сл. 5. - ПрвоБUТ1iU оков Боzородuv,е Владu
.м,ирске, XII в . Оружеј1i(L Палата, Москва 

Fig. 5 - Original revetrnent ој Ље Virgin ој 
Vladirnir, the 12Љ centlLry, Ље Атrnоту Palace, 

Moscow. 



городица, јер лично није могла доћи на 0-

свећење цркве, послала свој лик чудесно 

утиснут на стубу и на тај начин оставила 

трајног трага о своме присуству. 

Каснија византијска иконографија, при

казује лик Ахиропите из Лиде као икону 

Богородице Дешњакиње. По сведочанству 

Порфирогенета ова се икона поштовала у 

Сл. б. - ЛеХ1\uо'Н,ар XI-XII 6. Princeton 
Scheide Lib. ру%. 142 фол. 298 

Fig. б - Lectionary, the 11th-12t}~ century, 
Princeton Scheide Lib. таn. 142 foL . 298 . 

Абрамитском манастиру,О7 а печат са ли

ком нерукотворене Богородице носио је и 

назив Евергетиде-Доброчинитељке и Ахи

ропите. Житије Василија Новог детаљно 

2n 

Сл. 7. Боzородuv,а 'Н,еРУХОТ60ре'Н,а, фресха 
У Водо'Чu XI-XII 6. 

Fig. 7 Тће Virgin non-handmade, а fresco 
in Vodoca, the 11th-12th century. 

описује изглед ове Богородице68 а њен лик 

сачувао нам се на низу споменика XI-XII 
века . Да поменем фреске у Водочи69 (Сл. 

7) илустрацију у Рукопису Пантократор 

49,70 печат Георгија Мономахата,71 катепа
на Дирахија до 1078, када га замењује Ге
оргије Палеолог. 

Прва црква Богородице Црногорске72 у 

Матеичу, из времена Исака Комнена 1057, 
била је посвећена овом лику. Сећања на 

њега задржало се у том крају и даље као 

што се види према Милутиновој повељи7З 

и илустрацији авгарове легенде у Матеји

чу}4 Лик Богородице нерукотворене нео

бично је поштован у средњовековној Ср

бији, сачувавши се у својим репликама у 
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Сл. 9. - Оди2итри.ја раl)ена У злату u е"~щјлу, 
ХI в . Martvili - Грузија 

Fig. 9 - Hodegit1'ia made of gold and enamel, 
the Ј Ј th centltry, Martvili , Gr1Lziya. 

Сл. 8. - Чудотворна ш,.она Бozороди11,е, XIV в. 
Цр'Ква у Чајничу 

Fig. 8 - Mirac'ulous icon of th e Virgin, the 14t11 
century, the сћнтсћ in Cajnice. 

СА ЈО. - ПеривлеnТQ сребрна nозлаћена и'Ко'нд 
ХI в. Tzage1'i - Грузuја 

Fig. ЈО Peribleptos, silver gil(led icon, the 
Ј Ј 01 сеntш'У, Tzager i, Gr1Lsiya. 



Чајниче (СД. 8) и Хиландару,':; где се чак 

у касним гравирама у рукама Саве и Не

мање слика овај лик Ахиропите-Евергети

де са Христом на десној руци7Н 

Но и традиција о Ахиропитама има сво

је античке корене, који су задржани чак и 

у канонским списима. Тако се у актима 

апостола Луке XIX, 35 говори о Дијани 

Ефеској која силази с неба са истим уве

рењем као што средњовековна легенда 

прича о кипу Богородице у Сарагоси 

као делу апостола Ј акова.77 

Ако се опет вратимо изворима који го

воре о Београдској Богородици, онда за

једничко место где се сви текстови слажу 

- чак и код последњег очевидца из XVI 
века, представља помен сребрнога окова.78 

То би био и наговештај да се паладиј до 

тога времена можда и очувао те га треба 

замишљати као сребрну оковану икону 

најкасније из XI века. Богати инвентари 

цркве Богородице Елеусе у струмичком 

крају дају детаљне описе оваквих икона,70 

које су нам се у оригиналном облику очу

вале највећим делом на тлу древне Гру

зије.ВО у такве примере спадају златна и

кона из Мартвили, и сребрне из Ушгули у 
горњој Сванетији,81 из Шекомеди,82 Тзаге

ри и 3арзме.8~Ј По своме садржају као па

ладији и по својој форми ове иконе јако 

сећају на описе које нам доноси Паузани

ја84 поводом слика у Коринту, на који

ма је све прекривено драгоценим металом 

и једино се виде Главе руке и стопала. То 

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ БЕОГРАДСКЕ 

је свакако најдиректнији прототип за ви

;;антијске радове у племенитом металу тзв. 

"c:')O,J[L0'.7Ct. ", окова који су били на великом 
'Гласу у средњој византијској ренесанси. 

Ове иконе, ношене у процесијама у до
ба мира чуване су на посебним штендери
ма " ELx.OVO(JTa()~o,) ci како се ПОI\1иње у VI 
глави »De Officiis«, а под посебним балда
хином како се може видети на илустра

цијама неких атоских рукописа и јеванђе
ља у Мелбурну.8,; 

Како су нам у репертоару грузинских 

сребрних икона заступљени примери свих 
икона паладија XI века, Богородицу Бео

градску би лако могли ликовно замислити 

према примеру из Мартвили (Сд. 9) или 

оном из Тзагери (СД. 10) који сећа на Пе
ривлепту Романа IП Аргира,86 а одговара

ју сувременом схватању о лику сликаном 

кичицом Апостола луке. 

Но Београдски митрополит Теофан сао

пштава да је Београдска богородица уства

ри нерукотворена икона настала у Лиди 

у Палестини и тиме скреће ток асоција

ција другим путем, остављајући алтерна

тиву о изгледу Богородице Београдске као 

отворен проблем. Тако би Београдски па

ладиј могао да личи на низ икона ахиро

пита дешњакиња почевши од чувене ста 

Мариа Новела, преко копске слоноваче из 

Милана до Богородице Црногорске у Ма

тејичу,87 Перивлепте у Чајничу и Тројеру

чице у Хиландару. 
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Христ дете носи, Упор. Е. 
ZеitsсhгШ 

1954. 180. Икона је међутим 
оков са грчким монограмима 

и словенски запис на дољој ивици слике: Ову 
слику приложио је раб божији 
ја греха и за своје родитеље .. , 

се дао реконструисати 

у Хајлиген Кројц-у. 

Z1J 'ttnserer lieben 
Freiburg 

знатно опширније код: 



Die Wiens und Nieder6ster-
in Barockzeit, \Vien, 1956, 84, fig. 2. 

31 Ова икона стекла је велику популар

ност још током XVII века, њу поштују као 

чудотворну, која спасава и лечи од куге тако 

да се токОМ 17 века њене реплике у 
Баварској и Упор. F. Stele, Bizant-
ske јп poЫzantskih posnete Marijine pOdobe 
med Slovenci, filozofsko-filolosko-hi-
storicnega razreda, 1944, 379, 51. 17. 

Прве недеље јула Печујска богоро-
дица која добила назив "Rosa до-

катедралу св. на же-

где дана чу-

излази веЬ. 
d. ј. von 

der GоttеsgеЫЉге
Ntirnberg 1698. Ме

.t1.~)jJ,~aJ'i!a у св. Клари за Ма
првобитно станови

ште зС!што је икона поштована·- то је ње
на помоь. приликом непријатељске опасности. 
Њој се победа код Сенте и свој-
ства која има заштитница града 

и државе. Hans. ор. cit. 85. 
32 О. Weinreich, Antike HeНigungsw1tnder, 

р. 137. За Лава VI 886-912 Андреја Ју-
очи Божића Богородицу ко

Constantinople, lсо
London, 1965, 80. 

33 Икона прототип са словенским натпи

сом није сачувана. Од ње је остала само схе
ма Одигитрије, али са додатком западњачких 
Gтрибута крста и љиљана. Стефан Пап ло

кални који је насликао прву репли
остале делове слике дух ба

рока, и то са разасутим цвеЬ.ем 
на раму. Према западњачком тумачењу пе-

сме песмама Љиљан је синоним Христа, 
упор. Р. L. 183, col. 115-121 и Auren-
hammer, ор. сН. 84. 

34 Der Ra1tb des РаПаdiоn, Philologus, 
1, 1846, Pausanias, I, 6: прича да 
је слика Паладе Атине пала с 

35 Вibliotheca 

према Bodleian Ms. 
826. Рукопис 
рис у у Библ. Атина, 

192. према Norman Н. Baynes 
Defenders of 
diana, Т. LXVII, Melange 
les, 1949, 166. 

Graeca; 1140 
у: NE:a LC())\I. ", 

Дуки Ласка-

16, 1894, 186-
Supernatura~ 

Analecta Bollan-
Peeters, Bruxel-

30 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolita
пае, Propyleum ad Acta Sanctorum Noembris, 
Bruxelles, 1902, сој. 899. 

37 А. Frolow, ор. cit., 61ff. 

Frolow, 
Avarica, 

N2 15, 337, N~ 

XV и XVII в. 
прев. Л. Мир-

70, 84. 

40 The Homelies of Photius Patriarch of 
Constantinople, ed. Mango, Cambridge Mass, 
1958, 102. 

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ БЕОГРАДСКЕ 

4l О Никопеје, писала 
је Akta 1, Kongre-
sa umetnosti, 1976. (у штам-
пиј. Печат Лава HI настао је у интервалу из
међу 717--720 по доласку на престо овога вла
дара пре савладарства са Константином ко
пронимом и пре иконоборства. Упор. N. Liha
cev, Sceaux de Leon III UIssatLj'ien, 
Byzantion, XI, 1936, 

42 Р. D. \Vhitting, Byzantine Coins, Тће 
World Nl(mismatics, Friburg, 1973 Ng 307, 
стр. 187. Романа III стоји за-
пис: КО у вас славна Богородице успе-
?,а у CBI;1M стварим,? crat "'Gлuаt'ЈЕ: (~)~ 
У,ЛЩХ€ 7":(f.\I,a Х(f.,ор&щ). Упор. Philip Grieson, 
Catalogue of the coins in the Dum-
bfLТton Oaks and in Ље Whittemore 
CoHection, vol. III, 2, Washington, 1973, 712 . 
Овај лик нешто од уобичајене схе-

ме стојеће Богородица нагиње 
главу ка Христу детету озарена материнском 

нежношhу или како то саопштава Патријарх 
Фотије: се с пуно љубави свога 
срца детету." Икону је но-

сио у Роман IП Аргир бореhи се против 
Арапа Догађај живо описује Псел. како 
је цар без одсечен од трупа, ипак спа-

шен кад војник донео икону Бо-
да украси храм посвећен 

овој вели даље Псел дао 

јој је епитет лепши но осталима али сувише 

хуман. (Перивлептос) ма да је и њен лик по 
свога имена збиља прекрасан 

Упореди М. ТатиЬ.-Ћуриh, И1Со'ftа 
<ородице њеио nоре1СдО 

у част проф. 
N2 14. Сребрна икона из 

веома дОбро репродукује лик 

Guram 
M1Lse1Lm, ој Arts, 

Занимљив је и 

НvlЮ1фор Фока направио 

су радили војници за 
је ношена у походе и 

век, а била значајна 
G., Иn етре

siecle Nicephore Phocas, 
72, но. 1 и 74-75. Рукопис Мана

сијине Хронике Vat. Slav. 2 fol. 122 v. илу-
икону Перивлепте. 
О овом догађају сведоче Лав Ћакон (ed. 

Вопп, 158) Сикилица-Кедрен (ed. Bonn, II, 413) 
и Зонара (ed. Bonn, 535-536). Посебне погле

Цимискијевих похода на 

AnastasijevlCa: La сћтоnо
R1Lsse de Tzimises, 

и од истог : Die 
der Skylitzes 

des Tzimiskes, 
Ber'!in, 1931, 6. Проф. Атанас Божков, 
атюрu от Мадрuдс1СUЯ РЪ1СО'nuс 'нд йоа'ft С1Си
лuца, София, 1972, 113. 

44 Michaelis Attaliotae Historia ed. Imma
Bekkerus, 
1:'1)<:; 
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45 А. R. ВеШпgеl- and Ph. Gl-ierson, ор. cit., 
171, Опширније о иконама Влахернитисе (М. 

Татић-Ћурић. Врата Слова 'Х:а лику и 31ј,а

чењу ВљахеР1ј,итuсе, Зборник за ликовне у

метности, 8, Н. Сад, 1972, 63-88). 

примерци икона паладија 
Н()В:ГО])О;ЦСIКОМ и представ-

БОТОРОЛИilV овој икони пи-
Le Znarnenie de Novgorod, 

Revue des etudes S1a
и даље, и М_ Татиh

.. Ћурић, И'Х:О1ј,а Боzoродuце 31iaJ,le1iua, Збор
ник за ликовне уметности, 13, Н. Сад, 1977, 
3-26. и Каталог изложбе: Каталог ВЫ-
ставки древнего Новгорода и его 
земль столетйи, Гос. русс. музей, 
Леннинград. 1974, 95, као и В. И. Антонова, 
К о 'Х:о.мnозuцuu и'Х:о-

иъ! БОZO.4штери, Виз. ХПI, 

Москва, 1961, 198--205; затим: David МШег, 
оЈ the icon оЈ our Lady А 
о! tће о! 

XLIII, по. 

Н. 
Влади.м. ирс'Х:оu 

ское Рукописна.я 
1972, ;1;j~!-;j{\;j. сл. 341. 343, 345, 346, 

47 N. Choniate, Historia, ed. Вопп, 
21. Богородица непобедивог 
ца: "c::,~ 
триевский, 

код: Д_ Дми-

.м.оиастыръ ХП 
Йоа1i

Духовной 

48 Жити.я Св.ятыхъ на русскомъ язикъ, 
Москва, кн. 11, 1904, 422: Стари црквени писци 
саопштавају да Лука по жељи 

први насликао у лик пресвете 

це државши на рукама својим младенца 
са а затим насликао и две иконе и при-

нео их Богородици која рекла "Благодат и 
,itилост од онога кога сам родила са овим ико-

нама да буде." Казанске 
Богородице од се Вла-
димирска икона делом св. Луке, 
као и Јерусалимска, и Корсунска. 

О rюштовэњу икона рад св. Луке, 
стиха Андреје De 

imдаini'Lm, Veneratione, Р. XCVII, 1303, тако-
Gretser, de irnaginibus 

aeque а Santo Lttca pictis 
Ratisbonnae, 1741, XV, сар. 18, р. 

Н~,јF;О"~П.летниiи списак дела 
de 

Paris, 1878, т. П, 
L1!kas aLs Maler der 

n""Ј'ГП>'''''' der Lukas Madonna, Berlin, 
7 даје синтезу знања о овом проблеiМV 

се од св. Августина {De 
952 одржава да је Богородичин 

изглед непознат. до реформације, сматра 
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се да је апостол Лука био само лекар а не 
сликар {колашанима, 4, 
мандрит Гортине Андреј и 

у 8 веку са извесношћу 

тепоа 

це Дешњакиње 

amenti di Storia 
l'enze, 1968, fig. 4, 

коју 

49 Уз текст Грчког 
русалиском cod. Ag. 14 
писаном Јовану Дамаскину, у 

ђење Христа, св. 
кар 

kas, ор. taf. П! и 
писа у поседу Метза 
ancient and rnodern 
1. Упор. и старију студију: 

XI в. У Је
на месту 

говору на 

'Х:а Ева1izе.лuстъ -x;a~ъ u~oиonиceцъ, 
Моск. Арх. Общ. 1869, том. II вып,. 1, 

50 Kћitrowo В. de. Itineraires 1'usses е·n Ori-
ent, Societe de l'Orient Serie gеоgгарћi-
que, G<'юеvе, 18, 99, се стављала 
на везане очи тако 

да не зна 120. 
Писмо Папе IП јан. 
Томи Морозинију, 1207. год. У Р. L. 
215, col. 1077, изражава гнушање због 
иконе стране Млечана, јер 

то икона коју сликао. 

5l Н. П, И'Х:О1iоzрафuя БОlО,lf.а-
тери, II, Петроградъ 159. 

која др-

у 

Die Madonna, Leipzig, О. Ј. стр. 5. 
Лекционар минусцула ХI в. из Принстона има 

лик која сведочи 
налазила у 

икону која је имала и 
сребрни оков спашену и зазидану за време 

Копронима, нашао Роман III 

tin, 
54 N. Lichacev, Sceaux de 

ЈП ['!sattrien, Byzantion XI, 2, 

GJycas, 
припада 

о Лукиним 

даје преглед старијих споменика са 

ним рукама, на пр. икону у sta Магја 



Рабула и: Giov. Biasio, 
L'Immagine detta di San L«ca 
а S. Maria а Roma, Bolletino d'arte 
Х, 191 16 231 и Anchini, La Matter dei 
tissima di S. Maria Maggiore, 
Vaticana, Аппо, П, п, 15 24. 
КаСflија икона са острва носи сличну 
сигнатуру која алудира на њену пала-

дија спаситељку народа. То је '~ fj.'i)fl-

ocruivtL (А, Х. Тот;ас;с;, .~ fj.·l)flОСП&')О<:, fj.еЛl'tо') 
'*'i:X'(VO(J'7',x'ljC; е'!:GЩ:;Z[О<:С; Kzpxup{XC;, 1970, VПI, 7. 44. 

5.\ Th. Die Koimesis Kirche von 
Nika.a, Berlin und 1917, 44--46, pl. XXV. 
Манастир посвеhен Богородице у Ни-
кеји био дат касније као ЈЈронија 
цију цара Константина Х 

1067). Угюр. Тће Date ој tI~e Nar-
tex Mosaic ој the Dormition at 
Юсеа. D. О. fig. 3-4. 

у 

в. види 

deutschen 

des Syme01~ 

Besta1~d, 
ЈuЬШium, 

Freiburg 1897, 
'521 M,,,",r:,rt-,,,,,,,,>, прича да је главна заслуга 

оставио за потомство црте лица 

ЈЈоштовања поколења. 

ке што 

городице, 

Sanctoгum 8 Oktobar, 115, 1135 и 
1853, и Lipsi us, cit. П, 2, 358 прим. 2. Сем 
тога ЈЈИСМО 

Дамаскину (Р. 

родица видевши 

ЈЈогрешно 

сведочи да је 
дело св. Луке дала свој 

ed. Воог, П, 12 и 
99, 177, 

бла
Vita 

::;н Н. П. И1<:оnоzраф1ill Б020.ма-

тери, 11, СПб, сл. 83. В. Н. 
ВизаnтиUС1<:ая живоnисъ, Москва, 1971, 
З04, види и минијатуру у рукопису 887 из би
блиотеке Сан Лазаро у Венециј и из год. 1107. 

из области Хасан Да-

LXXV, 
188. 

у Селме, стр. 

~9 David Talbot Rice, Art Byzantin, Paris 
Bruxelles, 1959, р1. 143. 

60 Споменик А. К. А. XXXVIII, 19-21. 

61 Р. G. 87 col. 3713 и S. 
МегсаН, е reliquie ta1f1.tinc,p(;UI:a-
nае secondo и codice Ottoboniano Latino 
та deUa conquista latina 1204, Collectanea 
zantina Silvio Giuseppe Mercati, Roma, 
476 fol. 64 г. Ову слику је Лав Исавријски 
пренео из Јерусалима у Софију 
Видети и икону XIV в.: 
зар 1.1. фрес'Ке, Матица 
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<r.! Основну 

тање даје Ernest von 
Untersuch-ungen zur chrisHichen Legenc!e, Leip
zig, 1899, 79--81, 146х. 

63 Sirarpie der Armenien, 

т;;а:'!'!.l~().Х~С; 
'!:c(,,:,(>}'I Т:1Y.,,:,рџхрхы') 

О овој посланици коју 

код Лаза-

'7:Ы') &:Y!.{I)
ен;;Л. 48. 

јарха и 185 епископа су се састали 836 у 
цркви Васкрсења у Јерусалиму да заштите 

иконе против иконобора'!ког Теофила, 
дуго се знало тек према редакцији, 

испуштен пасос о кипарском мозаику. 

Сакелион издао сувремени текст према 

Патмоском рукопису IX века. Ликовна парале-
ла постоји на једној копској скулптури реза-

у кости из IХ в. се налази Castel 
Milano (по. Упор. В. Лаза-

рев, ор_ cit., 325. 
65 David Talbot 

Bruxelles, 1959, рl. 
137 recto 

сква, 1978, 177 р. 

РагјБ-

372 fol. 
и М. Б. 

66 Према cod. Paris ВјЫ. Nat. 1630 из XIV 
в. fol. 124 (ed. 
471-473 и Р. G. 97, 
cit., 186 х. 

Anecdota Graeca, 
Dobschutz, ор. 

1.'1) I.Е'Уоџ.Е'I'!),) aXZlp07t. 
PorphyrogE'me

ed. Вопп, 

ликовне 

Василија 
који је наЈЈисао његов ПП~"ШF Георгије виде

ти Acta Sanctorum, Vita iunioris, 26 Маг
tius, 609 е и Dobschutz, ор. cit., 147х. 

69 На десном 

ве налази се лик са дете

том на десној руци. Богородица и Христос 
лако нагнути једни према 

tev, Les quarantes 
d Vodoca, м,"">n"ј,,,р 

Slaves, II, 1, Рагјв, 103. У новије вре-
ме о овом споменику писао је: Петар Миљко
вик-Пепек, И1<:оnоzрафс'Киот ТU1~ па Боzородu
ца .ми.љостива Е.љеуса иа фреС1<:ата во Водо'Ч.а 
1.1. њеzовuте раnи nри.кери }са средњеве1<:овnото 
с.љи1<:арство па 

Зборник на IUтипскиот 
Штип, 1975, 220. 

70 Рукопис је из год. 1804. и сада се на

лази у Dumbarton Oaks колекцији по. 3. (Si
гаГРЈе der Nercessian, Dumbarton Oaks Psalter 
and The Ne\v Testament, DOP. по. 19, Washing
ton, 1963, 156) fig. 2 [01. 4 v. Хронологија ру
кописа је на основу l1асхалних таблица које 

се ту налазе за године између 1084-1101. 
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39, 98. 

79 L. 
de Pitie. 

је 

наредби 
Балшића, синовице Госпо

је била удата за Изаула, 

и довршена у Ја

Чести су по
због 

и 

Василије Мар
за Авгарову легенду по-

Грађа за историју српске 
св. Боzородице, Матеич, 

VII-VIII, 

недеља 

568/18 збирке 
О култу Бо

Сп. Ра
БО20-

св. З, 1936, 

Anatysis 
mirаС1ЙОUS Iсоnз, 

60. УОп 

'н I{()}\iCJ't"ct\JTf.\JOU7t'O-

XC(~ Ј'\,& n'J12f., 

monastere de Notre Dame 

вып. VI, Со
(Ј7С<<Ј(ОсО') 

h"·."."X.~,, €UЛtf.л-

а,О,) I!:X0'J<Je< 

Опис икона у металу 
реди их са рајем 

uија у уметности, 
Andre Grabar, Les re,uei,erne'nrs 
des iсбnеs byzantines du 
Ш75, 16) видети о оковима и: 
1:i6, Zur Geschichte des sHbergetriebenen 
in der byzantinischen Tortuale, 
Quartalschrift, Rom 30 

1966, 229. затим L. 

80 Guram 
orgian M1tse1tm ој 

81 Г. А. 

nевековое искусство, 

164. 

83 Guram Abramashvili, ор. cit., 38. 

84 Pausanias, 
Ј. С. London, УО!. XI, 

иконама Богова 
mata Sygna typoi види: Е. WШ, Le тсНеј 
C1itture~ greco-romain, Paris, 1955, 5. 

85 Pseudo Codini de Officiis, VI, ed. Вопп. 
43 Н. и Р. G. 157, соl. 61. D. Pallas, 
Раззјоn und Bestattung Christi, byz. 
МопасепзЈа. Mtinchen, 1966, 324. У Новгород
ском музеју Заповеднику чува се оригинална 
икона на штендеру пореклом из Со

фијске катедрале. В. 
llсторuи 1iовzородскоu живоnиси, " .. 'v~"u,~, 
45, 46. 

Јеванђеље које се еада 
припадало је некад 

W. Dyson PerrinS. Икони Богородице под бал-
дахином прилази ктитор монах 

књиге која је свакако из 

The Burlington Magazine, vol. С, 
1958, 400 сл. на стр, VП. 

86 Guram АЬгашаshvШ, ор. 

писац 

в. упор.: 

по. 668, поу. 

25. таква је икона из Зарзме типа _.,._ ... _ ... 
Умиљенија, Перивлепта из 
Панахранта из Одигитрија 

и А. Grabar, Les revetements, 
14, 17. 

В7 А. Grabar, Note sttr 
еnnе de la Vierge, Cahiers 
Рагis, 1954, 5, елоновача из 
Милану је из IX в. (упор. V. N. 
еН., 305). 



ИКОНА БОГОРОДИЦЕ БЕОГРАДСКЕ 

ICON OF ТНЕ VIRGIN OF BEOGRAD 

м irjana Tatic-f)uric 

Few times, јп the period [гот Ље 14th 
until the 16th century, оиг ЕоигсеЕ and those 
abroad mentioned the тјгасиlоиЕ јсоп о! the 
Virgin of which \уаЕ said, howevel' not 
sooner than the 15th сепtuгу, to have 
Ьееп made Ьу St. Luke јп Lyda. 

Тће anachronous infoгmation 
deals with ,уЫсЬ took рlасе in 1071, 
\vhen the governor јп Beograd dux 
Nicota, Ље silveг icon of the 
suгrendered town to the Нuпgа1'iап 
Salomon. 

А late1' account о! Ље а1'сhЫshор Danilo П 
соnfi1'mеd that јп the ChUl'ch of the Dormition 
Simonida and her t1'а1П paid homage to the 
тјгасиlоиЕ icon of the \vhen they went 
to visit Katalin, consort the king Dragutin. 

А! the time of the Despot the јсоп was 
р1'еsеl'vеd јп Ље newly ЬиШ Metropolitan 
Church and even after Веоg1'аd \vas surrende
red to the Нuпgа1'iапs according to the 
јп Tata, the ЕоигсеЕ from аЬ1'оаd attested 
јп the there was а 
тјгасиlоиЕ Ьу St. Luke. 

foremost the Bгankovic's chro
that the miraculous јсоп of 

made Ьу 5t. Luke, was carrjed to-
\vj th the relics in а large 

the of Beograd to 
when the ЕиНап, јп punishment, 

them from Beograd. 
from Constantinople gave а 

гаПЕот [ог these relics and а 
tury later тЕ Еиссе880Г Ра1'thепiU8 
the relics of St. Petka to the 

аlЕО foг а large sum о! gold coins. 
ТЬе banished реорlе ЬиШ јп 

а church јп тетогу о! Ља! опе јп 
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which was preserved the јсоп о! the Virgin 
with the stucco imitation о! metal revetment, 
It Ьу аН теаПЕ the сору from Ље 16th сеп
tury. 

ТЬе author consideгs that 
blished јСОПЕ јп Ље о! the 
the о! the Virgin Beograd might Ье 

preseгved, Ьесаи8е there ј8 по теп

it was given away. ТЬе 
Ље Palladium from Beogl'3d reached 
instead Constantinople јБ по! Рl'оЬаЫе. 
mјгасиЈоиЕ icon јп РеСБ јБ а сору of the 

Ьи! it гeveals western elements 
It ј8 known that јп the 17th 

was painted the Јоса! master 
Befol'e геЬеШоп, the 

јсоп to have shedded teaгs аll the 
гound, to have taken јп the fight at 

to have saved from and 
I! Ьесате 80 beloved Leo-

I tl'ansferred ј! of St. 
јп Vienna. 

Since Ље јсоп ћаБ по! Ьееп preseI'ved, the 
author pointed to the РОББјblе о! 
the Byzantine Palladium in the centul'Y 
оп the ЬаБјБ of the о! that time 
and 8ресјтеПБ icons in Gru-

the sources consider the Viгgin of 
both the work of St. Luke and the 

icon from Lydia јп so 
the authoг leaves the alteгnative between 

о! the јсоп Hodegitria and Ре
respectively, which was а kno\vn Ву-

Palladium of those early and 
Acheiгopitos, the о! which тау Ье 
ed after Ље о! the of Mate-
јјс јп Montenegro, the јсоп [гот and 
the Chilandari icon о! the Virgin holding Ље 
Child оп the right агт. 




