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Увод

ВизантијскоиконоборствоVIIIвеку,каоцрквенајересиистовремено

званичнаполитикадржаве,важнајепојавакојајепотресласаметемељецарства.

Својупредисторијуовоцрквеноучењејеималоусамимпочецимахришћанства

иможесепратитиусписимацрквенихписацајош одIVвека.Временска

одредницаокојојјеречуовомдипломскомраду,даклеVIIIвек,каодоба

дубокеуздрманостицарстваунутрашњимиспољнимпроблемима,теблиских

додирасасуседнимисточнимкултурама,представљаврхунацразвојаовог

учења.Тадаонодобијацарскусанкцијуипокровитељство,подстичућитиме

сукобдуховнеисветовневластиипокретањеватренихтеолошкихполемика

којесузадираледосамихцрквенихдогмата.

Кадасеговориоиконоборству,неопходнојеосврнутисенашируслику

догађаја,пресвегаполитикуцареваиконоборацаванцрквенесфере,јерјеу

овомпериодунеминовнододиривањеипреплитањедуховногисветовног.

Напослетку,исамаличноствладара-иконоборацаутиченаправациразвојове

појаве.ЈедандеорадапосвећенјеосвртунафеномениконеуранојВизантијис

обзиромдаборбапротивовогкултаније"изум"иконоборачкихцарева.Знатан

просторје,наравно,посвећенцрквенимрасправама,теолошкимпоставкамаобе

стране-иконоборачкеииконофилске,манифестовањуцарскеверскеполитике

крозсуровепрогоне,ипоследицамакојесуовадогађањаоставиланаучењеи

животцркве.

Иконоборствојепојавакојаједотакламногесферевизантијског

друштва:духовну,политичку,економску,уметничку,образовну,пасестога

вишенаучнихгранањомебавило.Међутим,заисторијскунаукујеоднајвећег

значајакакосеиспољилокроздржавно-црквеноделовање,пасеовајраднатои

ограничио.

Изворизаовајпериодсуразноврсни.Међутим,постојиодређена

празнинакададогађајесагледавамосаиконоборскогстановиштајерјевелика

већинањиховихсписауништенапослеVIIвасељенскогсабора.Ипак,понешто

семожереконструисатинаосновуиконофилскихдела.Главниизворизарани

период(времеЛаваIII)суписмакојајепатријархГерманслаоиконоборачким
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епископима,тепрепискакојујепапаГригоријеIIводиосацаремЛавомIII,из

којихсазнајемоонајбитнијимставовимавођаиконоборства.Непроцењивзначај

имајуАпологетскасловаЈованаДамаскина,написанауодбранукултаикона,у

којимадајетеолошко-филозофскоутемељењезначајаиконе.Закаснијипериод

драгоценајеОдлукаиконокластичкогсабораиз754.године,којајеједини

целовитиконоборачкисписсачуванзахваљујућитомештојекоришћеннаVII

васељенскомсабору.Заприпремусамогвасељенскогсаборабитнесупреписке

главнихучесника-патријархаТарасија,папеХадријана,источнихпатријараха,

царева,каоиОдлукасабора.СвепоменутесписејесабраоРадомирПоповићу

делуВасељенскисабори1икоришћенисууовомраду.Требапоменутиижитија

иконофила-страдалника.

Одлитературе,великизначајимаделоГеоргијаОстрогорског,О

веровањимаи схватањимаВизантинаца2 чији већи деообухватарадове

посвећенеуправотемииконоборства,каоиодносуцрквеидржавеиВизантије

иРимаутурбулентномпериодуVIIIвека.КоришћенајеимонографијаАнтона

Карташова,Васељенскисабори3,којаспорпредстављасастановиштаједног

богослова.

Какосуизворииауторикоришћенелитературеисторичари,богослови,

највишецрквенеличности,цареви,историчариуметности,билојепотребно,

алииинспиративно,објединитиразличитастановишта,терминологијуи

уверењаоиконоборскомпериоду.

1Р.В.Поповић,Васељенскисабори,Одабранадокумента,књига2,Београд2011.
2Г.Острогорски,ОверовањимаисхватањимаВизантинаца,СабранаделаV,Београд1970.
3А.В.Карташов,Васељенскисабори,Српскакњижевназадруга,Београд2009.
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IЛавIII.Почетакиконоборства

СамкрајVIIвекауВизантијскомцарствуозначавапочетакунутрашње

нестабилности,чијесуоличењебилекраткевладавинецареваузурпатора,а

спољајетобиласталнаопасностодАрабљана,БугараиСловена.Овакве

приликедовелесуцарствопредреалнумогућностпотпуногслома.4

Наконпреврата695.године,кадајесвргнутипротеранЈустинијанII,за

царајепроглашенЛеонтије,стратегтемеХелада,анестабилнуситуацију

искористилисуАрабљани,заузевшиКартагинскиегзархат,даби711.године

освајањем Сеуте,овладали читавом северном обалом Африке.Тако су

запретилиВизантијиисазапада.5 НаконЛеонтија,протвкогасепобунила

византијскафлота,уздигнутјезацараАпсимар,друнгаријтемеКивиреота,као

ТиберијеII(698-705.године).Алије,потом,Ираклијевадинастијапоследњи

путдошланапрестокадасеизпрогонствавратиоЈустинијанII.6Додуше,ова

владавинајеобележенакаоличнаосветаогорченогцараизавршиласењеговим

смакнућем711.године.ЗавладарабивапроглашенЈерменинВардан-Филипик,

којијеузиваоподршкуморнарице.7 Коликојеуововремебиоослабљен

одбрамбенисистемевропскогделацарства,показујеупадБугарадосамих

зидинаЦариградаипохараоколинепрестонице.Филипикасусатрона

уклониливојнициизтемеОпсикија713.године,инатронуздигличиновника

Анастасија,каосвојумарионету.Садасепоновојавилаопасностсаарапске

странеодаклејепретионападнасамЦариград,међутим,опетсусеподигли

Опсикијанци,сажељомдаистакнусвогкандидата,пајесвеовоизазвало

вишемесечниграђанскират,сведокзацаранијепостављенТеодосијеIII.8

Никоодовепеторицецареванијеуспеодаседужезадржинапрестолу,

нити,штојејошважније,даојачацарскувластуспостављањемновединастије.

Најчешћесубилисамофигуреурукамавојске.

4Iconoclasm,15.
5Острогорски,Историја,153.
6Исто.
7Iconoclasm,16.
8Острогорски,Историја,164.
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ВојникјебиоиЛавIII,такођејенасличанначиндошаодопрестола,али

разликајеутомештојењеговоделобилознатнодуготрајнијеизнаменитије.

Пореклом јебио изГерманикејеу севернојСирији,али јеу оквиру

колонизационих мера пресељен у Тракију.9 За време друге владавине

ЈустинијанаII,ступиојеуњеговуслужбуиодтадапочињедасеуздижена

војним положајима.ПостављенјезастратегатемеАнатолика,једногод

важнијихвојнихокруга,апотомје,усавезусаАртаваздомизтемеАрменијака,

устаопротивТеодосија.10Онјесвргнут,амарта717.годинеЛавјеушаоу

Цариградипатријархгајекрунисаозацара.Овимјезавршенпериодборбиоко

престола.

ПрвосачимесеЛавIIIсусреобилајеарабљанскаопсадаЦариградаисте

године.ПослегодинуданаАрабљанисусеповукли,алисуод726.године

наставилисанападиманакопнууМалојАзијикадасузаузелиЦезарејуи

опсели Никеју.Опасностјеконачно нестала740.годинепобедом код

Акроинона,чимејеМалаАзијаосталауоквируВизантије.11

КадајеупитањуЗапад,ЛавIIIјепогоршаоодносесапапствомсвојим

иконоборачкимиступом,паје,какобипрекинуоотпорРима,732.годна

Италијупослаофлоту,којаје,међутим,страдалаубури.12 Наконтогаје

наметнуовеликедажбиненаапостолсконаслеђе,апотомодпапеодузеојужну

ИталијуиИлирикиприпојиоихконстантинопољскомпатријархату.

Поштојеувишенавратадоказаосвојувојничкувештину,ЛавIIIје

почеодаспроводисвојезамислиоутемељењуцарскевласти,којајеу

претходнедведецениједостаизгубиланазначајуиугледу.Онсепонајвише

угледаонапримереVIвекакојијеобележендугимвладавинамаиуспехому

успостављањунаследностиположаја.13Дакле,посебанзначајовогцараогледа

сеутомештојеуспеодауспоставидинастијупослепретходнихгодинарасула

напрестолу.ЛавоваСиријскадинастијавладалајецарствомдо802.годинеса

краткимпрекидомод742.докраја743.године,уједномоднајтурбулентнијих

векова,какоподржаву,такоипоцркву.

9ОстрогорскисматрадајеЛавбезразложнопрозванИсавријанцем,поштонемаподатакада
одатлепотиче,пастогањеговудинастијутребаназиватиСиријском,Острогорски,Историја,
164.
10Исто.
11Исто,166.
12Карташов,Сабори,507.
13Iconoclasm,17.
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Првереформекојејеучиниотицалесусевојно-управногсистемаиутом

смислуизвршенајеподелавеликетемеАнатолика,каоитемаКарависијанаца

којајеобухваталасвеприморскеснагецарства.Јужнамалоазијскаобаласа

острвимапосталајетемаКивиреота,доксуиЕгејскаострваиКритдобилиранг

теме.14Овакваподела,тј.уситњавањеуправнихобластизначилајеусавршавање

тематскеорганизацијеизпретходногвека,алиисмањењеопасностиодјачања

провинцијскевојскеиевентуалнихпобуна.

Лавјеранопоказаотежњудаосигуранаследствопрестолазасвоју

породицутимештојекрунисаосвогмалогсинаКонстантиназасавладара720.

године.Овојеобележиоинановомзлатнику,којиодтаданосипортретеоба

владара.15Заслужанјеизасређивањеправногживотацарства.Најважније

његоводелоуовојобластијеЕклога,којајеизборбитниходредабаприватноги

кривичногправа,писананагрчкомјезикукојијеразумелавећинастановништва.

ОнајескуппоједностављениходредабаизделаCorpusIurisCivilis,црквеног

праваиисточњачкогобичајногправаупогледупородичниходноса.

Усклопуовихреформикојејеспровеорадистабилизациједржавеи

учвршћивањавласти,требапосматратиииконоборачкипокрет.Јер,усамој

својојсуштини,иконоборство,заправо,представљасукобцрквеидржаве.Лав

IIIјеобновио"цезаропапизам",тј.оноштоуВизантијскомцарствуозначава

потчињеностцркведржави,илипрецизније,царакаопоглавараидржавеи

цркве.16Овапојаваможесепратитиодпрвогхришћанскогвладарацарства,

КонстантинаВеликог,којисеуплитаоусамедогматецркве,икадајецарски

положајјошувекбиовезанзаримскутитулуpontifexmaximusчимесецар

сматраоБожијим представником наземљи.17 Сада,увођењем хришћанске

религије,онјесебесматраоепископомцркве.Нововасељенскоцарствоје

сматраноодразом царстванебескогукојем његоввладаруправљакао

привременипредставниквладарагорњегцарства.18Оваквосхватањесуималии

каснијицареви,алисуганекииспољавалијаче,другислабије.Потпуно

потчињавањецркведржавнојвластијебилоприсутноуЈустинијановодоба.Са

странецркве,многиоцирановизантијскогпериодасуиступалипротивоваквог

14Острогорски,Историја,167.
15Iconoclasm,19.Дагрон,Царипрвосвештеник,45.
16Острогорски,Односцрквеидржаве,224.
17Исто,226.Дагрон,Царипрвосвештеник,155.
18Дагрон,ЦариПрвосвештеник,32.
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устројствазахтевајућијасноразграничењедвевластиисамосталностверског

живота,анајватренијесезатуидејузалагаоМаксимИсповедникуVIIвеку.19

Онјесматраодацарнемасвештеничкозвањеидајекаосветовњакнеподобан

дасеуплићеуцрквенапитања.Унаредномвеку,управојеЛавIIIтајкојисе

супротставио Максимовојтези,отворено изјављујући "Ја сам цар и

свештеник".20Покретањемиконоборачкогспора,онјежелеодасецрквапоново

потчиницарскојвласти.

Многопажњеиконоборачкомпокретутребапоклонитисатеолошког

аспекта,будућидајеуздрмаосаметемељецрквеидонеоразвојхришћанској

догматициихристологији.Иакобибилопретераноуспостављатидиректнувезу

сабившимјересима,ипактребанагласитиповезаностпореклаЛаваIIIи

центараизкојихсепокретразвио.21Тицентрисууисточнимделовимацарства,

областимакојесубилеподјакимутицајимамонофизитскихимонотелитских

учења.Наиме,још завладавинеВарданаФилипика,Јерменинапореклом,

одбаченесуодредбеVIвасељенскогсабораизајединоучењеуцркви

проглашенмонотелитизам.Томприликомсусејавилебројнемонофизитске

присталице,управоуисточнимделовимацарства.22Иакојеовобиласамо

краткаепизодапочеткомVIIIвека,показујеколикосунекадашњавероучења

јошбилажива.Јошједанважанфакторзапокретањеспораокоиконабиоје

Лавовблизакдодирсаарабљанскимсветом,исламскомкултуромиверовањима.

Исламсеодлучнодржаоставапротивбилокаквогсликовногифигуралног

приказивањаљудскихинадљудскихликова,пајебилологичнодакодњихових

хришћанскихсуседаоживесумњеузаконитостикона,будућидасутаквесумње

постојалеодсамихпочетакахришћанства23 .Овојенајизраженијебилоу

деловимацарстваграничним саАрабљанима,каоштосуМалаАзијаи

Јерменија,чијестановништвосеунационалном погледуразликовалоод

хеленскихподручја.Тусубилеприсутнеибројнејереси,каоштосу

монтанизам,маркионитство и павликијанство,познатекао антииконичне

доктрине.24 Збогтогаим јеислам им биоразумљивијиидуховнијиод

хришћанства,аисамицаревипорекломизтихкрајевасу,подпритискомдруге

19Острогорски,Односцрквеидржаве,226.
20ДругапосланицаЛавуТрећем,281.
21Карташов,Сабори,495.
22Острогорски,Историја,162.
23Карташов,Сабори,497.
24Исто.



11

вере"палиусаблазан"радимирнијекоегзистенције,пасуихиконофили

називали "сараценски мудријаши ".25 Нетребаодбацити ни могућност

јеврејскихутицаја,којису,такођезабрањиваливерскеслике.Директнавеза

исламаииконоборстваналазисенеколикогодинапрезваничногпочеткау

Византији.Наиме,ЛавовсиријскирођакВисир,којијекаозаробљениккалифа

Језидаприхватиоисламидоспеоукалифовумилост,посредоваојекодЈевреја

изПалестинекакобиутицалинаЈезидадапротераидолопоклонствокаопраксу

којусуувелихришћани.26ЗбогтогајеЈезидII723.годинеиздаоЕдикткојим

наређујеуништавањесвихликовнихпредметакојиизображавајучовека.

Касније,поповраткуиззаробљеништвакадасеопетобратиоухришћанство,

приближиосеЛавуIIIкаоватренизаговорникборбепротивиконаинајближи

царевсарадник.27

Ипак,иконоборачкипокретсенеможеставитиуконтекстсамоједног

фактора.Можесерећидајецару,започетакборбепротивцркве,биопотребан

разлогидагајеонпронашаоуједномпитањукојејетињалодугопрепод

разнимутицајима,некадмање,некадјачеизражено,аистовременојебило

блискоибогословимаиобичномнароду.

Оноштонетребаизоставитијеипрактичанразлогдасесветовнавласт

супротставицрквеној,аонсеогледаувеликојфинансијскојмоћицркветог

доба.Борбапротивмонаштваиманастиракојисуодузималиљудствоиималиу

поседузнатнепоседеземље,бићеизраженапонајвишеувремеватреногцара

иконоборцаКонстантинаV.

25Исто,498.
26Исто,502.
27Исто.
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1)ИконауранојВизантији

Икона,тј.сликаилиобличје,ималајеважноместоууметничком

стваралаштву,литургијскомживоту,каоиуверовањимаВизантинаца.Феномен

иконеуВизантијијенастаоусложеномодносухеленистичкогкултурног

наслеђасједне,ихришћанскерелигијесдругестране.28Јошутекстовима

СтарогиНовогзаветасрећесепојамиконе,најчешћеуконтекстузабране

клањањањима,чакињиховеизраде.Мојсијеусвојојпетојкњизистрого

забрањујеизрадубилокаквогрезаноглика,тј.сликечовекакојабибила

предметкулта.У хришћанствујеонадобиладругозначењеоваплоћењем

Божијегсина.Наиме,захришћане,оваплоћењемЛогосаињеговимстрадањем

накрсту,човекопетпостајеБожијиодразсакогјеспранпрародитељскигрех,

патакавчовекпостајеиконасамогБогаиможесепредставити.29Међутим,у

самомпочетку,удобанастанкановерелигије,подутицајемјудејстваидруге

Божијезаповести,хришћанствосепротивилофигуративнојуметностиуопште,

апосебнопредстављањубога.Противљењејетрајалојошизвесновреме,чаки

поштосехеленизацијом хришћанстванајкаснијеуIIIвекуфигуративна

уметностусталила.30

Паганскекултовехришћанисусматрализаидолопоклонство,иакосу

статуебожанставаслужиледапреко њих људи упућују молитветим

божанствима,штоможемосхватитикаоаналогијусахришћанскомиконом.И

ЈулијанАпостатајезабележиодастатуенесматрајузабогове,већдаоне

симболишубожанскоприсуство.31Укласичнојантиципоштовањебожанстваје

налазилоуметничкиизразукултнојстатуиухраму,азапотребепојединаца

израђивалесусекултнефигуриценамењенепојединачним молитвама.32

Поштовањестатуа,одкојихсумногебилеврхунацуметности,јошуантиције

билопредметрасправаученихљуди,којесусекреталеодниподаштавањапа

сведотогадаједоживљаванокаонајвишидометчовековежељезасједињењем

28Миљковић,Чудотворнаикона,23.Iconoslasm,7.
29Миљковић,Чудотворнаикона,24.
30Вајцман,Иконе,5.
31Миљковић,Чудотворнаикона,25.Iconoslasm,7.
32Вајцман,Иконе,5.
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сабожанством.33Једаноднајзначајнијихмислилаца,Платон,којијепреко

каснијихследбеникаутицаонаформирањехришћанскемисли,сматраоје

фигуралнеуметностизаневажне,јерсуимитиралепојавнисветкојијебледи

одразвишегсветаидеја.34

Удобаримскогцарствавладаојевеликиверскисинкретизамуслед

мноштваразличитихрелигија.Једаноднајпознатијихпримераовепојавеје

ДураЕуропос,утврђениграднаИстокуцарства,унутарчијихзидинасу

егзистираласветилиштаЗевсу,Митри,боговимаПалмирезаједносајудејскими

хришћанским,асвимаимјезаједничкахеленистичкауметничкаоснова.35Већ

овдејесликарствоприсутноухришћанскомкулту.Другипримерјецар

АлександарСеверизIIIвека,којијеусвојојкапелиимаостатуеАполонија,

Христоса,АврамаиОрфеја.УIVвекуЕвсевијеКесаријскисведочиостатуи

крвоточивеженекојајебилаисцељенадодиромСпаситељевеодеће,тесеклања

скулптуриХристоса.36Збогтога,онконстатуједастатуепредстављајупример

какосуинезнабошциодавалипоштуИсусу,пасамимтимликовнепредставе

сматрапаганскимнаслеђем.Наравно,постојалисуиобрнутислучајевипасеу

некимдекорацијамазахришћанскикултсрећупризориизгрчкемитологије,

понајвишеподвизиХераклакојијепрвимхришћанималичионаХристапасуга

сликалиукатакомбама.

ЕвсевијеКесаријскииЕпифанијеизСаламинеспомињуиконеХриста,

Богородице,апостолаиархангелаМихаила.Међутим,оваквесветесликенису

хришћанскиизум,јерсеналазејошуИзидиномкулту,аистокаоиранији

мистични култови и хришћанство је имало два облика светих слика:

монументалнезахрамове,ималезапојединачнемолитве.37Овопоказуједаје

наслеђехеленистичкеиримскеуметностиулазилопостепеноиприлагођеноу

ранохришћансколиковностваралаштво.У почеткујетобиозидниукрас

катакомбиилидекорацијесаркофага,апопрестанкупрогонапочелајеизградња

монументалнихграђевиназапотребемолитвеногокупљања.38Уњимасу,осим

Исуса,сликанеисценеизживотаистрадањасветацачијесумоштибиле

похрањененатомместу.ВасилијеВеликичаксматрадајесликарствоиспред

33Миљковић,Чудотворнаикона,29.
34Исто,30.
35Исто,31.
36ПосланицаТомиКлавдиопољском,261.Миљковић,Чудотворнаикона,32.
37Вајцман,Иконе,5.
38Миљковић,Чудотворнаикона,34.
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изговоренеречи.39ПочеткомIVвекајејошувекбиложивосећањенастрадања

раниххришћана,пајетакопреточеноузиднесликеипосталоуобичајена

унутрашњадекорацијацркаваукојимасубилемоштимученика.Оваместасу

привлачилавеликибројходочасника.Духовницисусаветовалиданајсветији

деоцрквебудеукрашенкрстомкаознакомспасењаљудскогрода,ауосталим

деловимасценамаизСтарогиНовогзаветајерћенеукимљудимауказиватина

божиједело.40Данасјераширеномишљењедајеиконасамосликанадасци,али

тонијеодликаиконаизнајранијегпериодакадасутомоглибитиимозаици,

скулптуреумермеру,рељефиилифрескеназидовима.41УIVвекусејављају

иконеуданашњемсмислутеречи.Најстаријекојесусачуванепотичуиз

манастирасв.КатариненаСинају.42 Тадасебележеипочециверовањау

покровитељствосветихљудипутемњиховихсликанихликова.Сматралосеида

уметностузпомоћбојаиобликапомажечовекудауздигнесвојумувише

сферемолитвекојеупућујевишњим силама,стварајућиилузијуњиховог

стварногприсуства.

Алиипоредсвебржегразвојаиконичногприказивања,многобројнису

билинападиотацаранецрквекојисуинсистиралинахришћанскојдуховности

инегиралиоправданостпостојањафигуралнеуметностиурелигиознесврхе.43

Дакле,можесерећидаиконоборствоVIIIвекаимасвојудугупредисторијуу

цркви.УIIIвекунекисветиоциговоречакипротивљудикојисебаве

ликовнимуметностимауопште.44ПочеткомIVвекасаборуЕлвири,најугу

Шпаније,забраниојепостављањесликауцрквама,снамеромдасеизбегне

њиховообожавање.ЕвсевијеКесаријскијежестокоосуђиваоуметностуверске

сврхе,јер"мртвеибездушнебојеисенкенемогупредставитинеизрецивуславу

Божију".45 ПротивиосеиЕпифанијеизСаламине,којијејенапутукроз

Палестинупоцепаосветиликнасликаннаједнојзавесијерјетаквоприказивање

сматраоидолопоклонством.46 ОнсеобратиоисамомцаруТеодосијуIса

захтевомданаредиизбацивањеиконаизсвиххришћанскихцркаваикућа,а

39Исто,35.ПосланицаТомиКлавдиопољском,254.
40Миљковић,Чудотворнаикона,36.
41Вајцман,Иконе,7.
42Исто,9.
43Миљковић,Чудотворнаикона,39.
44Исто,40.
45Исто,41.
46Вајцман,Иконе,5.Iconoslasm,9.
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зиднесликедасепрекрече.ЈединообележјемогаојебитикрсткаоХристов

знакспасења.Нарочитосубилеодбациванепредставеанђелауљудскомоблику,

јерсубестелеснабића,каоипредставесветогДухаувидуголуба.

Изследећадвавекапотичууглавномсписионихкојиоправдавајуиконе.

Рецимо,ИпатијеЕфескиуVIвекуистичепрактичнеразлогезапостојањеикона,

атојеприближавањеверенајширимслојевиманеукогнарода,тј.иконасе

сматрала"Библијомнеписмених".47Самимтимиспуњавасемисијаспасења

људскогрода.Раширенооправдањедаиконанијеидолопоклонствоналазилису

учињеницидајеГосподнаредиоМојсијудаукрасиЗаветниковчегсадва

херувима,пајесамимтимдозвољеноизображавањеидругихверскихслика.

Овајпериодјезначајанипонастанкулегендионерукотворенимобразима

(ахиропитос),каоодговорнаоптужбедасехришћаниклањајуделимаљудских

руку.НајпознатијетаквоизображењејеонокојејеХристоспослаоАвгару,

едескомвладару,познатокаосветиУбрус,накомејеутиснутликсамогБожијег

синаикомесусеприписивалачудеснасвојства.48Нерукотворениобразисусе

начудесанначинпресликавали,додиром,надругепредмете.Познатесуи

нерукотворенеиконеБогородицекојеје,премалегенди,насликаосамсвети

Лука.49Постојалесуилитијскеиконе,којесутакођебилеврлопоштованејерсу

ихвојскеносилеупоходе.

ЗначајнисутекстовиЈованаСолунскогиЛеонтијаНеапољскогуоблику

дијалогахришћанасапаганимаиЈеврејима,укојимаЈованобјашњавада

хришћанипредстављајуликовеонихкојисуосведоченопостојалиинесликају

ништашточовечијеоковећнијевидело,аХристосанеприказујуубожанском,

већуљудскомоблику.50Чакнианђелинисупотпунобестелесни,јеримјеБог

даодабудувиђениунекојврстипрозрачногљудскогоблика.СловоЛеонтија

Неапољскогјезначајнојерсеналази међупрвим делимапатристичке

литературекојапомињуиконесапосебниммоћима-способнедаизгонедемоне

иисцељујуопседнутеилидакрварепопутживихбића.51Тојеразлогвишеза

њиховопостојањеипоштовање,исведочанстводасувећпочеткомVIIвека

постојалаверовањаунатприроднумоћпојединихикона,тј.данеживаматерија

47Oksfordskaistorija,172.Словоокрстуипротивјеретика,264.
48ПрвапосланицаЛавуТрећем,273,274.Миљковић,Чудотворнаикона,45.
49Вајцман,Иконе,7.
50Миљковић,Чудотворнаикона,48.
51Исто,49.
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снагомсветогДухаизвршавабожијувољу.

Међутим,штосевишеуказивалопоштовањеиконама,узверовањау

њиховучудотворност.појачавалисусеаргументипротивникаикона.Такосу

две супротстављене струје унутар цркве присутне током читавог

рановизантијскогпериода.Иконокластичкетенденцијесусејављаленачитавој

територијицарства.Дакле,непријатељствојеишлоодпочетногодрицања

уметности,преконепоштовања,доотвореногуништавањаикона.Противници

иконауглавномсубилипристалицеучењакојасувременомосуђенакао

јеретичка.52 Рецимо,ЕвсевијеКесаријскијекаснијеосуђенкаопристалица

аријанства.Алииспрвајеовопитањебилозаједничкоизваничнојцрквии

учењимакојајеодбацила.Тексацаремначелу,иконоборствојестеклоправу

снагу.

2)Почетаксукобаокоикона

ЛавIIIпочеоједаиступасасвојомполитикомиконоборствадесетак

годинапоступањунапресто.Међутим,остајенејаснодалијесамцарбио

инспираторпокретауњеговомзачеткуоко723.године,илијесамоприхватио

учењекојесупочелидаширепојединијерарсиизисточнихделовацарства.Два

изворазапочетакпокрета,ТеофаниЈованЈерусалимски,разилазесепоовом

питању-првиоптужујецара,докдругибацакривицуКонстантинаНаколејског

изСинадскемитрополије.53Ипак,најважнијиизворзаовопитањејетадашњи

патријархГерман,тј.његовепосланицеЈовануСинадскомепископуиТоми

Клаудиопољском.

КонстантинНаколејскибиоје,иакоскромногобразовања,духовнивођа

покрета,називанодправославнихВизантинаца"јересијархом".54Константини

ТомасуборавилиуЦариградукодпатријархаГерманакакобиодбранилисвоје

ставовеипридобилиганасвојустрану.Главнаоптужбакојомсеводио

КонстантинНаколејскибилесуречиизСтарогЗаветапремакојимасенетреба

52Исто,50.
53Острогорски,Почециборбе,121.
54Исто,122.



17

клањатиникаквимликовима,односно,идолима.55Унајранијојфази,ова,уз

тврдњудасеХристосовликнеможенасликати,билесујединеоптужбе

иконоборацаинањимасузаснивалисвоједеловање.Патријархнијеподлегао

њиховимутицајимајерјебиоодлучанпристалицаикона,аКонстантинсе

привиднопокајао.Међутим,чимсевратиоупровинцијунаставиојесасвојим

ранијимделовањем.ТомаКлаудиопољскисе,сдругестране,ниречјуније

опирао,пајепатријархповероваодагајепреобратио,алијеионодмахпо

повраткуусвојуепископијуодлучнопочеосауклањањемикона.56Приликом

овогборавкаопрестоници,онисууспелиупридобијањуцаразасвојеидеје,па

јеверскокомешањепренетоинадвор,апривуклисунасвојустрануи

патријарховогсинкелаАнастасија,будућегиконокластичкогпатријарха.57

ПрвипутјеЛавIIIиступиопротивкултаикона726.годинепочевшида

говориосликањуипоштовањуиконакаооидолопоклонству.Приметноједаје

прихватиоистимотивкаоиТомаКлаудиопољскииКонстантинНаколејски.

Међутим,немадоказадајетада,тј,сведо730.годинеиздаонекизваничан

документкојибипотврдионовуполитику.Неманивестидајебилонасилних

прогањањаииступањапротивиконадотегодине,осимпознатогинцидента

кадајеспатарокандидатЈулијануништиоХристосовликкојијепретходних

четиристогодинастајаонаХалкопратијинаДворскомтргу.58Његајезбогтога

линчоваланезадовољнагомила.Већинањихсубилежене,којејесаблазнио

овакавпоступакцарскогвојника,анајревноснијамеђуњимајебиламонахиња

Теодосијакојајеисамараздалабогатствозаизрадуикона.59Многеодових

женасупострадале,међукојимаисв.Теодосија,исматрајусепрвим

мученицамапротивиконоборскејереси.60Тајинцидентпослужиојецаруда

проценирасположењестановништваинијеседаљеупуштаоунасиље,тимпре

штоједошлодопобунеутемиХелада,којајенаЦариградпослалафлотуи

истакласвогкандидатазапресто.Онисубилипотучени,алисеовапобуна

обичносматрадоказомдасуевропскиделовицарствабилипротивцареве

55Исто.
56Исто.
57Карташов,Сабори,501.
58СтрадањесветеТеодосије,630.
59Исто,628.
60Исто,631.УСтрадањусв.ТеодосиједогађајнаХалкопратијиједатован730.годиномкадаје
патријархбиоАнастасије,међутим,општеприхваћеноједасеовоодиграло726.године,види
Острогорски,Историја,170.
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иконоборачкеполитике.61

Царујебиловажнодазасвојуверскуполитикупридобијепатријарха

ГерманаипапуГригоријаII,међутим,управосуони,узЈованаДамаскинабили

главнипротивницииконоборства.62Удванавратајепокушаодапридобије

патријарха,727.и729.године,докјеуистовремевршиопрепискусапапом

очекујућињеговпристанакчимебиизвршиопритисакнаГерманадаион

попусти.Сачуванасудвапапинаодговоранацареваписмакојасуважназа

реконструисањеставоваиконоборачкестране,становиштеРимауодносуна

Цариград,алиизапитањеодносацрквеидржаве.Поутврђенојпракси

иконоборачкестране,ЛавIIIсепозиванаМојсијевузабранупоштовањасвега

штојествореноруком,наштамупапаодговарадасуиуСтаромЗаветупо

Божјојзаповестипоштованипредметиизрађениљудскомруком.Такође,могуће

јепредставитииХристосапоштојеонбиочовек,докБоготацнеможебити

приказиван.63Овимодговоромпапајеподигаорасправунавишитеолошкиниво,

аидиректнојецарузамераоштосеупустиоупитањакојанеразумеидаје

требалодасеобратиљудимакојипознајутеологију,упозорившигадајевера

стварсвештенихлица.64ЗанимљивоједаназиваЛаваIII"царемиглавом

хришћана",међутим,одричемуправодаутиченадогматецркве,јерзатосу

"постављенисвештеноначалници".65УтомсмислујеподсетиоЛаванацара

КонстантинаIVкојијенапретходномвасељенскомсаборуприхватиодаследи

одлукеархијереја,безсопственогмешањауњиховодоношење.Ускороједошла

ипретњаЛаваIIIдаћеухапситипапуакосенепокори,наштајепапаузвратио

данијеувластицарадагахапси.66Оварасправапоновојеизнеланавиделооно

штојеукоренуспора-борбудуховнеисветовневластизапревласт.Тоје

поготовуизраженоудругомцаревомписмугдеизјављујепознатуреченицу"Ја

самцарисвештеник",којомпрелазиграницецарскевласти.Запапу,међутим,

свештенициицаревисупретходнициЛаваIIIкојисузаједносаархијерејима

сазивалисаборе,утврђивалидогматскеистинеиподизалицркве.67

ПротивтогадасеЛавIIIупуштауцрквенапитањапишеиЈован

61Острогорски,Почециборбе,131.КарташовСабори,504.
62Острогорски,Почециборбе,131.
63Исто,140.
64Исто.
65ПрвапосланицаЛавуТрећем,276.
66Исто,278.
67ДругапосланицаЛавуТрећем,282.Дагрон,Царипрвосвештеник,191,192.
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ДамаскинусвојимАпологетскимсловима,гдекажеданијезацареведадају

законецрквијернисуцаревитикојисупроповедалиБожијуреч,негопророци

иапостоли,пастирииучитељи.68 Царевимаприпададржавнипоредак,а

црквеноустројствојезасвештенике.Свештосечинидругачијејеразбојништво.

Дамаскинупозоравадасвештенствонећепомеритионоштосуутврдилисвети

оци69,очигледнопритоммислећинапоступкеЛаваIIIкојимажелидаукине

традицијуиконауцрквипостављајућисекаојединиарбитарутомпитању.

ПрвецаревемерепротивкултаиконаизазвалесунеспокојствонаЗападу.

РазмимоилажењеРимаиЦариградапораслојејошуVIIвекукадаје,услед

губљењатриисточнепатријаршије,цариградскипатријархостаобезсупарника

уцарству.70 Почеткомиконоборстватаквостањејенаставилосамодасе

продубљује.УвећпоменутимписмимапапеГригоријаII,додуше,изражавасе

великопоштовањепрематадашњемцариградскомпатријархуГерманукао

врсномучитељуијерархукојијеутицаодасесазовепретходнивасељенски

сабор.71Међутим,садајесамцарбиотајкојиизазиваспор.Нанегодовањепапе

противиконоборачкогпоступања,ЛавIIIјепретиовојскомиуништавањем

иконесв.Петра.Попапинимречима,тобидовелодопроливањакрви,заштаби

кривицабиласамоцарева,аИталијајевећуопасностиодратасаЛангобардима

којисунапалиДекапољизаузелисамумитрополијуРавену.72

ЗваничноиступањеЛаваIIIпротивкултаиконадесилосе17.јануара730.

године,кадајеодржаоСилентион,скупсветовнихидуховнихдостојанственика

царства.ТадајетребалодасеобјавиЕдиктиЛавјепокушаојошједномда

приморапатријархадаприсуствујеи потпишега.Међутим,Герман је

инсистираодаверскапитањаможерешаватисамовасељенскисабор,којисене

можеодржатијербимупредседаваојеретичкицар.Збогтогајеподнеооставку

иотишаоизпрестонице.ЊеговсинкелАнастасије,спремандаизвршавацарев

иконоборачки програм,именован језапатријарха.73 Занимљивојекако

иконофилиживописнопредстављајуцаревоиступање-"Тадивљазверсазвасве

својеподаникеназбор,рикашекаолавмеђуњима,кадајебљуваоватруи

сумпор(попутЕтне)изсвоггневногсрца,изговарајућиовежалоснеречи:

68Апологетскаслова,303.
69Исто.
70Острогорски,Односцрквеидржаве,231.
71ПрвапосланицаЛавуТрећем,276.
72Исто,277.
73Острогорски,Почециборбе,146.
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Чињењеиконајевештинаидолатрије,онесенесмејуобожавати."74Едиктједао

законскуснагуновомучењуиотпочелојеиконоборствоуправомсмислуречи,

поштоодтадаизворипрвипутговореоуништавањуиконаипрогањању

присталица.75ЗаоштренјеиодноссаРимомпоштојепапаГригоријеIIодбио

синодикеновогпатријарха,ацарзатвориолегатеГригоријаIII.Збогтогаје

саборуРимуискључиоизцрквеиконоборце,чимеједошлодоверскограскида.
76

3)Апологетикаидогматикаранефазеиконоборства

Упркоснеким мишљењимадаунајранијем периодупокрета,пре

иконокластичкогсабора754.године,питањеиконанијебилоразвијеноса

теолошкестране,постојимногоаргуменатакојесуправославниапологети

наводилибранећисветеслике.Отоменамговоретрипосланицепатријарха

Германа,ПосланицепапеГригоријаIIцаруЛавуIIIипатријарху,и

АпологетскасловауодбрануиконаЈованаДамаскина.Оноштојезаједничко

овимпрвимбранитељимаиконајепобијањедвенајбитнијетезеиконобораца:да

јеклањањеиконамаидолопоклонство,идајенемогућеизобразитиХристовлик.

Иконоборци,упочетномпериодунисудубљезадиралиутеолошкапитања.

Занимљивоједасуобестранеполазилеодпитањатрадицијепоштовања

икона:иконокластисутврдилидаиконенемајуникаквузваничнупотврдуу

ранојцркви,доксу,сдругестране,иконофилиобјашњавалидајекултикона

неписанатрадицијацркве.77Заправо,чињеницаједасуиконедобилеканонско

допуштењенапретходномПето-Шестомсабору692.године.Наиме,82.канон

саборајепрописаодасеуместоЈагњетаначаснимиконамаизображавалик

Христоса.78

МисаокојаповезујебраниоцеиконаједаприказивањеХристана

сликамаслужикаогаранцијазаистинитостњеговоговаплоћења,асамимтим,

74Oksfordskaistorija,173.премаЖитијуСтефанаНовог.ГотовоидентичноиуСтрадањусв.
Теодосије,629.
75Острогорски,Почециборбе,146.
76Исто,147.Карташов,Сабори,507.
77Iconoslasm,13.
78КанониПето-Шестогвасељенскогсабора,Васељенскисабори,Одабранадокумента,књига2,
ПревеоиприредиоР.В.Поповић,Београд2011.205-233,228.
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поштовањеиконакаогаранцијазаверууоваплоћење.79Такође,какојеБожији

синпостаочовек,могућеједагасликамокаосвакогчовека.Јер,супротност

овомејеневеровањеуискупљењеиспасење.Православниапологети,одбраном

иконанастоједаотклонетуопасносткојапретиодиконобораца.Борбаза

утврђеницрквениобредпрелазиуборбузацентралнудогмухришћанског

вероучења.80Оноштојекључнозаразумевањетеолошкесуштинеспорајевеза

измеђупитањаоиконамаидогмеоваплоћења.81

ПатријархГерман,усвојетрипосланицекојесуписанепрезваничног

царевогиступањапротивикона,објашњавакакосеиконесветацаприхватају

каоизразљубавипремаонимакојисунасликани,дакле,данемаговорао

клањањуматеријалнојстранииконе.УикониИсусаХристоса,патријархвиди

приказњеговихљудскихцртакојесупосталевидљивезахваљујућињеговом

богојављењу,пајестогаприхватамокакобисеочувалауспоменанањегов

животутелу,страдање,смрт,иискупљењесветакојејеодатлепроизишло.82

ПатријарходбијаучењакојасматрајудаГосподнијестварнопостаочовек.

Приказивањењеговогликауљудскомобликунаикони,служиуправода

оповргнететврдње.83Германовамисао,којујејошвишеразвиоЈованДамаскин,

једаиконанеприказујенилик,ниприлику,нипојавубожанства,којеје,по

природиневидљиво.Алипоштојесин,повољиоцаисветогДуха,саизволеода

постанечовекприкључившисенашемтелуиусвемунамапостаосличан,осим

угреху,мисе,приказујућињеговуљудскуслику,анебожанствокојеје

недостижно,трудимодапредставимотоуштаверујемоидокажемодајезаиста

постаочовек.84Целивајућињеговликмимуодајемопоштовањеиподсећамосе

нањеговобожанственоживотворноочеловечење.85

Дакле,иконепотврђујуХристосовооваплоћење.Заљудесузначајнејер

сечовек,посматрањем живописа,подстиченаподражавањесветитељског

живота.Оноштопроповедањепредајепрекослуха,тоиконачинипутемвида.

Јер,верабиваодслушања,алисезапечаћујепосредствомгледања.86Каои

79Острогорски,Христолошкадогматика,148.
80Исто.
81Исто,150.
82Исто.
83Исто.
84ПосланицаЈовануСинадском,244.
85ПосланицаТомиКлавдиопољском,254.
86Исто
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иконуХристосатребаизображаватииликовеБогородице,мученика,пророкаи

свихсветитеља,међутим,какоонинисузаједничарибожанскеприроде,не

треба им се поклањати,пошто поклоњење приличи само Богу.87 Да

иконопоштовањенијејереспатријархналазииутомештосуисамицареви,

испреддвораподиглииконунакојојсуизображениапостолиипророци.Једна

одкарактеристикаиконоборачкогпокретаједа,иакоодбацујеиконе,клањасе

часномиживотворномкрсту.ПатријархГерман,сдругестране,укрстуиикони

видијединство.Јер,Христосјетајкојијекрстосвештао,пасезатотреба

клањатиињеговомлику.Иконајеукрстуикрстјеуикони,каоштојеотацу

синуисинуоцу.88Конепоштујесина,непоштујениоца,односносиновљев

ликнаиконама,пасамимтимнепризнајенињеговооваплоћење.Пожељнојеу

црквамаприказиватисвеиконичнепредставеувезисаХристовимживотом,као

иприказањапророкаисветихЈеванђеља,какобиповеровалионикојислушају.

Једномречју,постављатииконекаокњигекојесамеговоре,нарочитозаоне

којисенисунаучилиписмености.89

УсличномманирусуипосланицепапеГригоријаII.Богјесавршенство

којејесвојоммилошћупослалоназемљусвогсинадагаљудипознају,паони

којисугавиделидагаизобразекакобигазнализавечност.Истотако,

насликанисусвимученицикојисупролиликрвзаХриста.90Гледајућиова

изображења,народјепочеоданапуштаклањањеђаволуидаприхватаново

поклоњење.Дакле,икодпапеГригорија,иконапотврђујеоваплоћење.Она

човекуслужизаподсећање,будииузносичовековгрубиумугорњисвет.То,

ипак,незначидасесветесликепоштујукаобогови,негосе,нада,узмолитве

полаженаоногачијијеликприказан-ГосподИсусХристос,светаБогородица,

светиСтефанисвимученици.91Иконеузносеумовеисрцакабогуиподучавају

новообраћене.

ЈованДамаскиннаписаојетрибеседепротивиконоборацаиједанјеод

првихцрквенихотацакојиједаобогословскооправдањепоштовањаикона.

Утемељењеје,каоипатријархГерманипапаГригорије,нашаоубиблијској

истиниооваплоћењу,алијењеговсистемјоштеолошкибогатијиифилозофски

87ПосланицаЈовануСинадском,244.
88Словоокрстуипротивјеретика,265.
89Исто,264.
90ПрвапосланицаЛавуТрећем,273.
91Исто,274.
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сложенији.

Поштосусеиконоборциводилиоптужбомданијемогућенасликати

Христовлик,Дамаскинјаснопостављаграницу:акобисмосликалиБога,којије

невидљив,грешилибисмојерјенемогућенасликатионоштојебестелесно,

невидљивоинеописиво.Исто,акосликамољудеислужимоимкаобогу,опет

падамоугрех.Међутим,цркванерадиниједнонидруго,јерсамимтимштосе

боговаплотио,посталоједозвољеносликатињеговлик.92Иконаијестеоношто

јеблискочовеку,јер,маколикосеумтрудио,нијеустањудаизађеизтелесног.

Даиконенисуидоли,ЈованДамаскинобјашњаватимедасуМојсијеве

заповестибилеусмеренесамопротивоних"којијошувекболујуодболести

идолослужења"иклањајусеидолимакаобоговима.93 Алииконанине

представљаБога,којијеневидљив,већкаооногакојијепостаовидљив

заједницомтелаикрви.Поштосусеиконоборципозивалинабиблијскеречи

"ЛикЊеговневидесте",Дамаскинпостављалогичнапитања:каконасликати

невидљиво,како описати неодредиво,како уобличити безоблично,како

изразитибестелесно?94Јасноједаневидљивогбоганеможемоизобразити,али

кадајеневидљивирадиљудскогродапостаовидљивтелом,ондасеонможе

изобразити.Штавише,Дамаскинипозивадасеточини,дасесликачитав

Христовживотисвачудесакаосимволињеговебожанскеприроде.Јер,

посматрањеБожијегсинанаикониводиспасењудуше.

Дамаскинјеразвиочитавоучењеоикони,најтемељнијеуцркви,дотада.

Онразликујенеколиковрстаикона.Сматрадаиконанијепосвемусличнаса

праликом,тјархетипом,понајвишезатоштонемадушу,докживаиконабога,

синкојиусебиносичитавогоцајестепосвемуистоветностсањим.Разликаје

самоутомештојеотацприродниузрок,асинпроузроченииотацнијеизсина

већсинизоца.95Такође,иуБогупостојеиконеипарадигмеоногаштојеод

његанастало,затоштооноштојебожанскојеинепроменљивопосвему.Ове

праузоре,јошјесветиДионисијеназиваопредодређењима.96Затоштојепре

настанканасликаносвештојепредодредио,паћесетозаистаидогодити.

Другаврстаиконасу сликеневидљивих ствари,којесе,ипак,чулно

92Апологетскаслова,291.
93Исто,293.
94Острогорски,Христолошкадогматика,154.
95Апологетскаслова,296.
96Исто.
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изображавајузбогбољегразумевања.97Јер,иакосечовековумтруди,немогуће

муједаизађеизтелесногоквира,пасетаквеневидљивестварипредстављају

разнимсимболима.Рецимо,"СветанадначалнаТројица"сеизображавасунцем,

светлошћуизракомилиизвором.Трећаврстајеонакојасликаштаћеседесити

убудућности,например,кивотиштаписасудкојинајављујусветуБогородицу,

аморе,облакиводаупућујунадухакрштења.98Јошједнаврстаиконејеона

којаподсећанадоброилизлоделорадикористионихкојићеићипутем

обожења.ТесликесезаписујууКњигекаоречи,илисеправиопипљиво,као

штосусасудиштапукивоту.Коначно,иконајеионакојујеБогствориопо

подражавању,тојест,човек.99

Иконапоказујеоноштојескривено,јерчовекнемазнањеоневидљивим

стварима,нитиоономештоћебитиубудућности,паје,радиоткривања

скривенихстварипронађенасликапрекокојећељудизадобитиспасење.За

онимштојескривено,човекћедачезнеиревнује,аодбацићеиомрзнутизло.100

Уодређењуоногаштоможе,аштонеможедасеслика,иначиннакоји

сеслика,ЈованДамаскинправиразлике,алијезанимљиводадопуштаи

сликањеоногаштојечовекуневидљиво.Анђели,душаидемонисликајусе

телесно,каоштојеМојсијеизобразиохерувиме,алитателеснасликауказујена

човеководуховновиђење.Могусесликатииконесвихобразакојепоимамо

онакокакосунамсејавили.ПриродаБога,анђела,демона,неможесевидети,

алисеможеприказатиунекомпреобликовању.Јер,божанскапромисаодаје

ономештојебестелеснообразеиобликерадинашег,макар,грубогпознањатих

створења.101Богјетајкојијепрвиствориоиконутакоштојеродиосвог

јединородногсина,својуживуиконуинепроменљивообличјесвојевечности.102

Посвомликујествориоичовека.

Поштовањеикона,заДамаскинајеверовањеуобоготворењематерије,па

наиконоборачкеоптужбезаидолопоклонствоодговарадасенеклањасамој

материји,неготворцуматерије.Онјерадичовекапостаоматерија,настаниосе

уматеријиипрекоматеријеоствариоспасење.103Јошизначајније,материјуне

97Исто.
98Исто,297.
99Исто,308.
100Исто,307.
101Исто,310.
102Исто,311.
103Исто,298.
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требаназиватизлом,јерјујествориобог,аодњегаништанијенечасно.Чак

оптужуједајетаквосхватањеманихејско.104

Какосуиконоборцибилиипротивпоштовањасветитеља,Дамаскин,

позивајућисенаНовиЗавет,образлажедаГосподпрослављаонекојигаславе.

СветитељисубожијинаследницикрозХристоса,затоштообоженичовек

заједничарењемпостајебог.

Удодирусаиконамајеипоклоњење,очемујеДамаскинтакођеразвио

теорију.

104Исто,299.
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IIКонстантинV.Врхунациконоборства

ЛавIIIјеумро741.годинеОстаојеупамћенкаоспасилаццарстваод

арабљанскенајезде,владаркојијевратиодостојанствоцарскомположају,алиу

истовреме,каопокретачједногоднајвећихсукобаунутарцрквеидржавеи

црквеуисторијивизантијскогцарства.Одцркве,штавише,ианатемисанкао"

првинајзлоћуднијииконоборац,христоборац,зловерназвер,слугадемона,

богопротивниратникБожијецркве,мучитељ,анецар".105

КонстантинV(741-775)јепреузеопресто,поштојеод720.годинебио

очевсавладар.Онјенаставиоњеговуполитикуирашириоделовањепопитању

иконоборства,развившитеолошкапитања,алииуводећисвирепепрогонеи

обрачунесапротивницима.Биојеодличанратник,омиљенмеђувојницима,

приличнообразованијиодсвогоцаизаинтересованзатеолошкапитања,штога

јеподстаклодасеисамумешаунајдубљестварицрквеидогмата.Одцрквених

историчараописанјенајмрачнијимбојамакаочовекнеумеренусвакомгреху.И

његовнадимакКопронимтакођепотичеодовихкругова,јерје,премапричи,

јошкаодетеопоганиоцрквенукрстионицу.106

Већпочеткомсвојевладавине,742.годинесесуочиосаунутрашњом

побуном.КадајепошаоупоходнаистокпротивАрабљана,напролазукроз

темуОпсикијанапаогајеипотукаоњеговзетАртавазд,којијесвојевремено

помогаоЛавуIIIдазаузмепрестоизатонаграђенженидбомцаревомћерком,

титуломкуропалатаипостављензакомесатемеОпсикија.107 Артаваздје,

измеђуосталог,наступаокаобранилацкултаикона,пајеовањеговапобеда

показалаколикојецарскаиконоборачкаполитикајошувекбиланепопуларна.

ОнјеуКонстантинопољунасвојустранупривукаорегентаТеофанаМонутаи

јошмноговисокихчиновника,каоипатријархаАнастасијакојигајеикрунисао.

Штавише,Анастасије,још једном променившистрану,признајеиконеи

објављуједајеКонстантинVбиојеретиккојијечакбестиднопорицаои

божанствоИсусаХристоса.108Поновојеуспостављенкултикона.Артаваздје

старијегсинакрунисаозасавладара,амлађегпоставиозаврховногзаповедника

105Карташов,Сабори,509.
106Исто.
107Острогорски,Историја,173.
108Карташов,Сабори,510.
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војске.

КонстантинV,међутим,јошувекнијебиопоражен.Онјеимаоподршку

АнатолијскеиТракесијскетеме,докјеАртаваздуупориштебилоуТракији,ау

МалојАзијиОпсикијаиАрменијака.Међутим,уМалојАзијиниједобро

примљенањеговаиконофилскаполитика,пајетаоколност,заједноса

одличнимвојнимспособностимаКонстантинаVималаодлучујућиутицајна

исходборбе.109ОнјеАртаваздунанеопоразекодСардаиМодринеипосле

опсаде,новембра743.годинеушаојеуКонстантинопољ.Обрачунаосесвирепо

сасвојимпротивницима:Артаваздињеговисиновисуослепљени,асвињихови

помагачипогубљениилиосакаћени.ПатријархАнастасијејеподвргнутјавној

порузитакоштојеседећинаопаконамагарцувођенпоХиподрому,алијеи

послетогаостаонаместупатријархачимејецардискредитоваонајвиши

положају цркви,а истовремено задржао човека који ће извршавати

иконоборскуполитикубезпоговора.110

ЦелокупнаполитикаКонстантинаVсличнаје,углавнимцртама,оној

којујеводиоњеговотац,алиобележенајошсмелијимподухватимаисаспољне

исаунутрашњестране.ОнјебиојошвећивојсковођанегоЛавIII,одличан

стратег,цењенкаоцаркојијеизвојеваозначајнепобеденадАрабљанимаи

Бугарима.НаИстоку,гдејеснагаАрабљанабилаослабљенаграђанским

ратовимауследкојихјединастијаОмајада750.годинезамењенаАбасидимаи

центарпренетуБагдад,Константинјеодлучиодапређеуофанзиву.Године746.

јеушаоусевернуСиријуизаузеоГерманикеју,родниградсвогоца,итадајеу

оквируколонизационеполитикепреселиовећибројзаробљеникауТракију.111

Такосусенатомподручјуразвиланасељасиријскихмонофизита.Победује

однеоинаморукодКипра747.кадајеуништенаарабљанскафлотаиз

Александрије.Упоходимаујерменскеимесопотамскеобласти752године

освојиојепограничнетврђавеТеодосиопољиМелитину,азаробљеникеопет

населиоуТракијунабугарскојграници.Овепобедесубилезначајнејерсу

означавалезавршетакдобаукомејеВизантијамораладасеборизаопстанакса

источнестране.112Уистовремепочињедаоживљавабугарскопитање.Они756.

упадајунавизантијскутериторијууТракијиитимесеотварадобасукоба

109Острогорски,Историја,174.
110Исто.
111Исто,175.
112Исто.
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БугарскеиВизантије.КонстантинјепротивБугараводиодеветпохода.Кадаје

ханТелецпреузеовластуБугарској762.годинепораслајеагресијапрема

Византији,алиипремасловенскомстановништвуубугарскојдржави,пасу

великегрупеСловенаизтихкрајевапришлеВизантији.Онисунасељениу

Битинијиитакојеојачаословенскиелементумалоазијскимобластима.113

НајвећупобедунадБугаримаКонстантинV јеоднеонареднегодинекод

АнхијаланаобалиЦрногМорагдејебугарскавојскапотпунопотучена,аТелец

изгубиопресто.Следећихгодина,визанзијскицарјенаметаосвојувољу

нестабилнојбугарскојдржави.Тек770.годинекадајеТелеригпреузеовласт

Бугарскапочињедасевојничкиопоравља.ЗатојеКонстантин773.предузео

успешанпоход,алиупркоснадмоћностиВизантијеоннијемогаодаприсили

Бугаренатрајноодржавањемираидокрајаживотајесњимаводиоратове.
114ОнјеиумрозавремепоходапротивБугарске775.године.

Константинсе,углавном,ограничионаисточнуинтереснусферу.На

Западу,уИталији,византијскавластједоживеласлом.Докјепапствомоглода

рачунанавизантијскупомоћпротивЛангобардакојисунадирали,Римје

пристаодапређепрековерскихразмимоилажењаибиојелојаланцару.Али

КонстантинV,заузетборбаманаИстокуиспровођењемиконоборскеполитике

уцркви,оставиојеИталијусудбининавољу.Римујепретилаокупацијаипапа

СтефанIIјепреклињаоцарадапошаљеуИталијутрупесаискусним

војсковођамакакобисезауставиланајездалангобардскогкраљаАстолфа.115

Међутим,КонстантинV тоодбијаи751.годинеРавенајепалауруке

Лангобарда,чимејепрестаодапостојиРавенскиегзархаткојијебиоослонац

византијскевластиуИталији.Утовременазападусеуздизалановасила,

Франачкакраљевина,којајемогладапружизаштитуримскојцркви.Папа

СтефанIIсе754.годинеуПонтионусастаосакраљемПипиномкакобига

замолиозапомоћ.Папинаочекивањасусеостварила,франачкикраљпреотеоје

одЛангобардаИталијуипоклониојепапи,азаузврат,папагајекрунисао

краљевскимвенцем.116Овојебиотемељсветовневластипапа.КонстантинVје

одПипиназахтеваодамувратипоседеуИталији,алифраначкикраљихје

свеснопредаопапи,пајезасвакуодлукуувезисаовимпитањемдржао

113Исто,176.
114Исто,177.
115Карташов,Сабори,510.
116Исто.
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саветовањесањим.ПапскилегатииПипинсасталисусесавизантијским

изасланицима,међутим,расправајепрешланатловерскихпитањаоиконамаи

осв.Тројици,гдесулегатиоптуживалиГркезајересиконоборства,аГрци

прекоревалиЛатинезбогњиховејересиfilioque.117Тојенајранијепитањео

проблемуfilioque,којитраједоданас.

Константинови војнички подвизи су остали урезани у сећању

становништва,толикодасусеЦариграђани,кадајеуIXвекуВизантијатрпела

поразеодБугара,сакупљалиокоњеговоггробапреклињућигадаустанеиспасе

царствоодневоље.118Међутим,истотако,ууспомениВизантинацаосталаје

владавинаКонстантинаVкаомрачнодоба,времеужаснестраховладеупогледу

његовеиконоборачкеполитикеиобрачунасанеистомишљеницима.

1)Припремезасабор

ПослеепизодесаАртаваздовомузурпацијомиповраткомкултаикона,

КонстантинVјеодлучиодауверскомправцујошувекништанечинијермује

овајдогађајпоказаодајенародидаљеиконофилскирасположен.Такво

расположењевладалојенарочитоуевропскомделуцарства.Утокучитавих

једанаестгодинаништасенијечулоопроменамауодносунаиконе.119Потомје

одлучиода,послетемељнихприпрема,иконоборствуобезбедиауторитет

црквеногсабора.У том циљупочелосесаразмештањем иодабирањем

кандидатазаепископеидругецрквенеположаје,којибипослушноспроводили

царевуверскуполитику.Упоредо,вршиласеипропаганда,одржаванису

зборовинакојимасуиступалипредставницииконоборачкестранеигдејечесто

долазилодожучнихдебатасаиконофилима.120

Почелаједасеразвијаилитерернаделатностиконокласта,првенствено

какобисеширикругљуди,ибогословаиобичногсвета,укључиоупокрет,али

избогтогаштојецаржелеодапитањеиконаподигненавишитеолошкиниво

негоштојебиослучајнасамомпочеткуудобаЛаваIII.Аликакоје,касније,

117Исто,524.
118Острогорски,Историја,182.
119Карташов,Сабори,510.
120Острогорски,Историја,179.
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VIIвасељенскисаборпрописаоуништењесвихиконоборачкихсписа,није

могућеупотпуностиреконструисатиразвитакисвепроменеинијансеовог

учења.Знатанбројодломакасачувалисусамиправославниписци,којиу

намеридаоповргнуиконокластичкоучење,наводепојединереченицеиз

њиховихсписа.121

Заовајпериод,непосреднопредсабор754.године,битанизворје

цариградскипатријархизIXвека,Нићифор,сасписимаAntirrheticiIiII.122

Наиме,царКонстантинVјежелеоданаметнеправацбудућемсабору,пајеу

томциљуличносаставиотринаесттеолошкихсписа.Сачуванасусамодва,

чинисе,најважнија,уфрагментима,окојимаполемишепоменутипатријарх

Нићифор.СписКонстантинаV јевеомазначајан засхватањесуштине

иконоборскогпокретаињеговетеолошкеподлоге,каоизаутврђивањеколико

јецар утицао наодлукесабораи колику улогу јеимао у стварању

иконокластичкихтеорија.123КонстантинVјеизнеомишљењедасвакаслика

требадабудеистоветнасасвојимпрототипомипоставиопитањекакојемогуће

дасеХристос,којиимадвеприроде,материјалнуинематеријалну,представи

сликом.Јер,божанствосенијепретворилоуплот,нитијеплотушлау

божанство,већје,поштосуседвеприродеспојилеуједнонесливенојединство,

постаоједноиисто,тј.двојственјеуједномлицу.124Стога,акобисеон

насликао,билабиприказанаињеговабожанскаприрода,којасе,међутим,не

можеликовнопредставити.Аакобисликапредстављаласамоњеговуљудску

природу,ондајојседајеилицесвојственочовеку,пабисебожанствотада

јавилоучетирилица.Дакле,постојалабитрилицабожанства(светаТројица)

иједнољудско,атаквоучењејепадањеугрех.Изтогапроизилазиидасе,

представљајућиХристосакаочовека,њемуодузимабожанскаприрода.Према

томе,Христосовасликаће,илипредстављатииљудскуибожанскуприроду,

којасенеможепредставитиматеријално,илићераздвојитидвенераздвојиве

природеитакосеогрешитиодогмуонесливеномјединствудвејуХристосових

природа.125СликаспуштачовековдухсавишњегпоштовањаБогананизак,

121Острогорски,Студије,9.
122Исто,10.Iconoclasm,10.
123Oстрогорски,Студије,10.
124Исто,18.
125Исто,22.Iconoclasm,13.
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материјалнинивообожавањаствореногуместотворца.126

ДругоКонстантиновопитањејекакосеможеикономпредставитионај

којеједаноддвејуприрода,којејеујединиоуједномлицу,акосеједнаодтих

природанеприкаже.Заобапитања,суштинскииста,налазиодговордајеправа

сликаИсусова,заправо,Светопричешће.Христосје,каоБог,унапредзнаода

ћеумретииваскрснутииузнетисенанебо,адабионикојиуњегаверују

ималиувекнештоштоћеихподсећатинањеговооваплоћење,наредиоје

својимученицимадапредајуобличјењеговогтелаувидупричешћакакоби

људиучешћемиусвајањемпримилиправоиистинитоњеговотело.127Царне

пропуштаданагласисвојуверууХриста,супротстављасегласовимакоји

говоредасеотуђиоодправевере,анаводно,светенеистинесупотеклеод

Артаваздовепобунеиодтадагамногиосуђују.

ОвадвасписаукојимаполемишеоХристосовојикони,царјенајпре

усменопредаваопредвишимдуховнимдостојанственицимаупрестоници,а

ондаихиздаваоувидусписакакобипрошириокругделовања.128Тојебиојош

једанпропаганднисписускладусацелокупномпропагандномделатношћукоја

сечинилапоцарскојнаредбичитавегодинепресазивањасабора.КонстантинV

јенајавиоиједансвојсписоосталимиконама,оБогородичинојиикони

светитеља.Тајсписнијесачуван,алинаосновукаснијегделовањапротивкулта

светаца,можесепретпоставитиданијеговориоповољноповодомњихових

икона.

СписиКонстантинаV,иако,теолошкигледаноимајудостамана,

извршилисупритисакнасаборињеговеодлукесамимтимштосупотицалииз

царевогпера.Онјетимепостигаосвојциљ-даличноусмераваодлукесабора.

Притисакјевршио,какокажеНићифор,итакоштојепретходнозаплашио

свештенике"тамницом,оковимаидругимстрахотама".129Ипак,претераноје

рећидајеиконоборачкисаборједноставноидословноприхватиоучењекојеје

прописаоцар.Члановисаборасупрерадилињеговесписе,нештоновосуунели,

амноготогаиизбацилиилиизменили.Међутим,коначнеиконоборске

христолошкетеоријеуосновисуподударнеизлагањимаизцаревихсписа.

Одлукесабора,својомсадржином,тачносенадовезујунаовајсписиобилатосе

126Iconoclasm,10.
127Oстрогорски,Студије,20.Карташов,Сабори,512.Iconoclasm,12.
128Острогорски,Студије,24.
129Исто,25.
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њиме служе,али због честих теолошко-филозофских грешака,лоше

формулацијереченица,Константиновисписисуморалидабудупрерађени.130

Збогтоганемадословнихподударностисаборскиходлукаиовихсписа,али

уочљивоједасесуштинскинадовезујунањих.

ЗначајсписаКонстантинаV јеутомештоуњимаидедаљеод

иконоборацаранефазекојисујединоосуђивалиидолопоклонствоисамо

понекадпостављалипитањемогућностиХристовеслике.КонстантинV је

проблемиконасместиоуоквирехристолошко-догматскихпитања.131Додуше,

ранијииконофили,каоштојеЈованДамаскин,рецимо,јесуушлиутуобласт,

ализаиконоборскустрануовојебилонештоновоутеолошкомсмислу.Тај

развојсенеможеприписатиједноставноКонстантинуV,алијеонтајкојисе

најватренијезалагаозаширењеновихидеја.Уизвесномсмислу,његовисписи

супрекретницаиконоборачкогучења,јерјеКонстантинзбогсвогекстремног

ставадаоизразатенденцијамакојесупостојалеуиконоклазму,алисекод

умеренијихнисуотворенојављале.132Наиме,кодњегасенесрећеаутентична

халкедонскаформула"удвејуприродама",већизрази"оддвејуприрода",

"поштосуседвеприродеспојилеунесливенојединство",причемунаглашава

"једнолицеијединство"пасечинидајежелеоштовишедаобеснаживладајуће

учењеодвемаХристосовимприродама.133Оваквимформулацијамапоказује

приближавање иконобораца и ранијих христолошких јереси, најпре

монофизитизма.Ухристолошкомсмислу,највећанесугласицајетоштосу

иконоборцизанемаривалиХристовооваплоћење,пасунауштрбњеговељудске

природеистицалибожанску,атојетипичногледиштемонофизитизма.Како

кажеНићифор,ХристосјебиовиђенипотврђенуЈеванђељупастогаможеда

сепредстављаикрозуметност,анегирањететврдњејенегирањењегове

човечијеприродеи Јеванђеља,штојепадањеумонофизитскујерес.134

Константиновсписдајепотврдутаквомстановишту.Дајецарбионаклоњен

монофизитизму,сведочииХроникаМихаилаСиријцаукојојсеговоридаје

прихватиоипохвалиоисповедањевересиријскихмонофизитакојејенаселиоу

Тракији,чаксенаводиидајепобожночуваотајнемонофизитскевере,збогчега

130Исто,28.
131Исто,33.
132Исто,34.
133Исто.
134Iconoclasm,13.
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сугаХалкедоњани,тј.ортодокснимрзели.135КонстантинV,чинисе,због

теолошкенеобразованости,нијесхватаозначајјеретичкихтврдњикојејеизнео

усвомделу.

Његовоизлагањебитнојеизаутврђивањефилозофскогпојмаиконеса

иконокластичкестранеипоређењесаставомортодокснеиконофилскеструје.

КонстантинVсматрадасликатребасуштинскидабудеидентичнасаархетипом

иутомконтекстутеоријаопричестикаојединојХристосовојслицијесте

доследнаприменатогсхватања136.Међутим,проблем јеутомештосу

иконофилиииконоборципод"сликом"подразумевалиразличитепојмове.Јер,

заиконофиле,иконајепретпостављаласуштинскуразликуодархетипа.Она

самоподражаваархетип,представљасличност,алисеразликујепосуштинии

материји.Измеђусликеиархетипапостојивеза,сликаомогућујеступањеу

додирсаархетипомињеговуспознају,алиувекостајепосуштиниразличитаод

њега.137Наслицисенепредстављасуштинанитиприрода,већхипостаза,тј.

индивидуалитеткојисенеможениспајатиниделити.Сржпроблемајешто

иконоборципознајусамодваодносамеђустварима:идентичностиразличитост,

азаиконофилејемогућаповезаностдвејустварииакоизмеђуњихнема

суштинскеистоветности.Сликаимаистоимекаоархетипчијајеимитацијаи

одраз,каоштојепојединачнастваримитацијаиодразидејеуПлатоновом

учењу,иуопште,читавсистемиконофилскихтврдњисеконачносводина

Платона138.Сдругестране,иконоборачкиначингледањанапојмовепочивана

магијско-оријенталнимпредставамакојеидентификујусликусаонимшто

представља.Тадваставасунепремостива,јерсуусамимосновамањихова

мишљењадругачија.

Кадајесвебилоприпремљено,царКонстантинјеиздаонаредбудасепо

свим градовима одржи Силентион,саветовање духовних и световних

великодостојника,аондајејерархијабилајавнопозвананасабор.139

2)Иконокластичкисабор754.године

135Острогорски,Студије,37.
136Исто,48.
137Исто,49.
138Исто,50.
139Карташов,Сабори,510.
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СаборсеодржаваоуцарскомдворуХијерејанамалоазијскојобали,од10.

фебруарадо8.августакадајепремештенуВлахернскуцрквугдејеодржано

последњезаседање.Био језамишљен као "васељенски",али нису му

присуствовалинипапа(којинијенипозван)нипатријарсиАлександрије,

АнтиохијеиЈерусалима,којисубилиподарабљанскомокупацијом.Малопре

отпочињањасабораумројецариградскипатријархАнастасије,пајесабором

председаваоТеодосијеЕфески,синбившегцараТиберијаIIIАпсимара.Због

изостанкасвихпеторицепоглаварацркве,иконофилисуназвалиовајсабор

"безглавим".Окупилосе338епископа.ПоредТеодосијаЕфеског,главни

стожерисубилиВасилијеТрикокавмитрополитАнтиохијеПисидијске,и

СисинијеПастиламитрополитПергеПамфилијске.140

Приизрадиодлука,учесницисуполазилиодцаревихсписа,алису

користилииСветоПисмоипатристичкесписекаодоказесвојимтврдњама.

КонстантинVдаоједасеизрадизбиркаместаизцрквенихотаца:Григорија

Назијанског,Атанасија,ЈованаХризостома,Амфилохија,ТеодотаизАнкире,

Евсевија.Међутим,какојекаснијесведоченонаVIIвасељенскомсабору,често

суизрекесветихотацабилекривотворенеукористиконоборачкестране.141

Актасаборавећууводнимречиманаводеразлогезаовајскуп,атоје

штосуљудипочелидаупућујусвојемолитветворевиниуместотворцу.Пошто

суредомнабројалипретходнихшествасељенскихсабораипотврдилида

прихватајуортодокснуверу,окренулисусепитањимајересикојесупобијенена

ранијимсаборима-Арија,Диоскора,ЕвтихијаиСевира,иНесторија.142Тиме

већпочињунападнапристалицеиконе,јерихоптужујудасупошлињиховим

путем,поштосе,онајкосликаХристосовуиконуогрешујеоутврђеноучењепо

комеседвењеговеприроденемогуникакораздвојитинислитиуједну.А

уметниккојиосликаваликизовегаХристос,штозначииБогичовек,на

бесмислен начин представља божанство у створеном телу јер то је

нераздељивосткојаникаданеможедаседеси.143Дакле,упитањуједвоструко

богохуљење:мешајућиобењеговеприродепадаујересмонофизитизма,аако

тврдидапредстављасамотелоХристово,ондајеузаблудинесторијанствајер

телоистовременоприпадаиБогуЛогосу.Акосераздвојибожанскоодтелаи

140Исто,511.
141СедамстубоваПремудрости,151.
142Одлукајеретичкогсабора,318.
143Исто,319.
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припишетелуистинскопостојање,уводенатајначиничетвртуличностусвету

Тројицу.144Дакле,изображавањеХристосовогликајејерес.Јединадозвољена

представањеговечовечанскеприродејестехлебивинонаТајнојВечери,јер

самХристосјеодредиодасепринесехлеб,анедасеподражавањеговаљудска

природа,дасенебиобновилоидолопоклонство.КакојеХристовотелобило

обожено,такосехлеб-сликањеговогтела,обожиосиласкомсветогДуха,па

служењем свештеникапостајеобоженотелоХристосово145.НиХристни

апостолинисветиоцинисуоставилимолитвезаосвећењеикона,илидабисе

чинилобилоштадругосаобичномматеријом.

КадасуупитањуиконеБогородицеисветитеља,саборјесаветоваодасе

ионеодбаце,алидауначелунисунемогућекаоштојеХристоваикона.

Међутим,непожељнесујерсветитељисунаконсмртипрешлиуживоткоји

нећеиматикраја,патакосвакоконастојидаихвратиуживоткрозмртву

уметност,подражаванезнабожцеикривјезабогохуљење.146 Уметностје

незнабожачка,аматеријајемртва,штојенеспојивосамајкомБожијомкојаје

изнаднебескихвисинаисасветитељимакојиблистајуувеличанствености.

Сабор,уимесветеТројицеодбацујеиуклањаизхришћанскецрквесве

представекојесуначињенесликањем,асвакокосеусудидаизобразисличну

представу,илијепоштује,илијепоседује,бићеанатемисан.Анатемесу

побројанеуосамтачноодређенихтачакакојесеодносенавећпоменуту

немогућностизображавањаХристосачовекаи Логосаи сједињењеили

раздвајањетедвеприроде.УОросусаборапроклињесесвакоконеприхвата

такозваниVIIвасељенскисабор,ауздижусецарствоицаревикојисупобедили

идолопоклонство.АнатемисанисубившипатријархГерман,ГеоргијеКипарски

иЈованДамаскинкао"Мансуркојиисповедамухамеданскаосећања".147

Оноучемусуиконоборциморалнокривијењиховофалсификовање

историјскихдокуменатаидоказа,којејеутврђенонаVIIВасељенском

сабору.148Кадасутомприликомислеђиванијерарсикојисуучествовалина

иконоборачком сабору,откривеноједатамонисукоришћенеаутентичне

црквенекњиге,већсуепископидобијалипосебнонаписанеготовеисказе,са

144Исто.
145Исто,320.
146Исто
147Исто,322.
148Карташов,Сабори,514.
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често,потпунопрерађенимсписимасветихотаца.Такође,коришћенесуи

реченицеистргнутеизконтекстакакобисепоткрепилииконоборачкиставови.

Ипак,формулацијереченицасведочеоизврсномтеолошкомобразовањуаутора

исмишљанесусадостаопрезностидасенеогрешеопостојећеверскедогме.

Средишњи,најважнијидеосаборскиходлукасеумногочемуподудара

сагледиштимаизнесенимусписимацараКонстантинаV.149 Алисаборске

одлукесуотишлејош напредуразвојуиконоборачкогучења.Наиме,теза

КонстантинаVораздвајањуХристосовихприродаиувођењучетвртогликаусв.

Тројицујенасаборупооштренатимештојеотвореноназвананесторијанством,

амешањедвејуприродамонофизитизмом.Тимесекултиконадиректно

сврставаујерес.Саборје,заправо,брижљивоизбациосвештојебило

монофизитскоуцаревомспису,адабисаиконоборскогпокретаотклонио

сумњуујерес,онјечакпрешаоунападоптужившииконофиле.150Свакако,

саборскеодлукесеунајвећојмеринаслањајунасписеКонстантинаV,али

знатнопреформулисанетакодасенемогунаћидословнанадовезивања.

НапоследњојседнициуВлахернскојцркви,царјезапатријарха,

самовољно,сматрајућисегосподаремцркве,одабраоКонстантинаСилејског,а

учесницисаборагасамопотврдили.НаХиподромујебиопроглашенОрос

сабора,каоианатемебранитељимаикона,ацарјеслављенкао"избавитељод

идола"и"тринаестиапостол".151

149Острогорски,Студије,27.
150Исто,37.
151ЖитијеСтефанаНовог,793.Карташов,Сабори,511.
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3)Константиновипрогони

Ослањајућисенарешењасабора,царјеотпочеомасовноуништавање

верскихслика.Онјесматраозасвојличнизадатакдаискоренииконеи

приступиомујетемељно,сапуножара,свирепо,готовосадистички.152

ПонајвишезбогКонстантиновихсуровихобрачунасапротивницима,период

иконоклазмаVIIIвекасеназивамрачнимдобомуисторијиВизантије.Једнаод

првихцркавакојајеочишћенаодверскихсликајеуправоВлахернска,укојојје

завршениконоборачкисабор.НекадаосликанапризоримаизХристовогживота,

запотребесаборајенабрзинупрекреченаиукрашенаарабескамаивињетамаса

птицамаирастињем.Иумногимсветовнимзградамаидворовимаодмахсу

култнесликезамењенесценамалова,јахача,коњскихтрка,јерјетребалодасе

негујејединолаичкауметносткојабислужилавеличањуцараидвора.Овог

задаткаприхватилисусеживоинекиепископи,пасуцрквебезиконаостајале

огољене,ауништаванесуикњигеукрашенеиконичнимминијатурама.Према

каталогубиблиотекесв.Софије,показалоседасукњигеиспаљиване,атакође,

билоједостаслучајевацепањастраницаизкњиганакојимасуприказанеслике

Христаисветитеља.153Иконеизцркавасунајвећимделомбилеспаљиване,а

фрескеимозаиципрекриваникречом.

Међутим,царевиммерамасесупротставилајакаиодлучнаопозиција,па

језапочелаборбакојаједостиглаврхунац60-ихгодинаVIIIвека.Главни

противницииконоборскеполитикепотицалисуизмонашкесредине.Такоје

гоњењеиконофиладобилокарактерборбепротивмонаштва.Одбранаикона

припалајемонасима,којисуупротеклимвековимаимализначајнуулогукао

браниоци вере,уживали поштовањеу народу и нису били подложни

притисцимацарскевластикаоштојетобиоепископат.154Ипак,требанагласити

дасузбијањемонаштванијебилоодпочеткаглавнициљиконоборскогпокрета,

већјетуцртупопримилоутокуборбе,јер,изпрвогпериодавладавине

152Карташов,Сабори,509.
153Исто,517.
154Iconoclasm,4.
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КонстантинаVнезнасеништаоантимонашкиммерама.155Антикалуђерска

политиканашлајеподршкууМалојАзији,кодприпадникавојске,алиикод

деластановништвапрестонице.ПоштосеуКонстантинопољу"нитрагмонашке

одећенијесмеовидети,свисусеонисклањалииконоборцимасаочију".156Они

којисуостајалиупорниусвојимставовимадоспевалибипредсудипостајали

мученици:монахАндрејКаливиткојијеувредиоцараназвавшигановим

ВаленсомиЈулијаномбиоје762.усмрћенбичевањемнаХиподрому,аигуман

ЈованкојијеодбиодапогазиБогородичинуиконујетакођепогубљен.157

Ипак,најбројнијагрупаиконофилскихопозиционараокупиласеоко

игуманаСтефанаНовогкојисеподвизаваонаАвксентијевојГори.Њемује

дошломногомонахакојисунапустилипрестоницу.Стефанјесаветоваода

остануусвојојверибезстраха,аони,пак,којисеплашемучења,дабежеу

другекрајевегденемагоњењаодиконобораца.Препоручиваоједасесклањају

наобалесеверногПонта,наКрим,ХерсонесиКавкаскоприморје,затим,на

територијуАрабљана,почеводисточнихобалаСредоземногМора-Кипари

Ликију,уАнтиохијскииАлександријскипатријархатгденијебилопрогона,као

иуРимиИталију.158Наиме,иконоклазамјебионајнасилнијиупрестониции

околини,апостајаојеслабијиускладусаудаљеношћупровинција.Утом

периоду,КипарјебиоунекојврстикондоминијумаВизантијеиАрабљана,паје

византијскавласттамобиладалекооддоминантне.159 СеверноПонтске

провинцијеуживалесунезависностподлокалнимвладарима,доксусеудаљене

италијанскепровинцијеспремаледапрекинувезусаЦариградом.Натим

подручјимацарскавластјебиланеактивнаитосубилапогоднаместаза

избеглепротивникеиконобораца.

ЧувшизаСтефана,дајепоштованкаоједаноддревнихцрквенихотаца,

даучиопоштовањуиконаиклањаимсе,апритомокупљаокосебемногосвета,

Константинјезамислиодагапридобијезасвојустранусматрајућидаћетако

утврдити своју политику међу иконофилима.Међутим,упркос вештим

убеђивањима,Стефанје763.годинеодбиодапотпишеодлукеиконокластичког

сабора,спремани"дапролијекрвзасветеиконе",пајесасвимученицимабио

155Острогорски,Историја,181.
156Карташов,Сабори,518.
157Исто.
158ЖитијеСтефанаНовог,792.Iconoclasm,24,25.
159Iconoclasm,25.
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заточенутамницу.160 Царскипомоћнициприпремилисучитавнизразних

клеветапротивСтефана,првенственокакоговорипротивцара,бунинарод,

подстиченаустанакичиниблудсаједноммонахињом.Узто,лажнојеоптужен

идајесвојимучењемобмануоинапреварузамонашиоблискогцаревог

службеника.ТојебилодовољнодавојскаразориизапалиСтефановманастир,а

његасамогзатвори у Хрисопољ гдесу му цар и патријарх послали

најистакнутијеиконоборцеТеодосијаЕфеског,КонстантинаНикомидијског,

СисинијаиВасилија,дагаубедедасеодрекнеикона.Стефан,измучен

батинамаиглађу,одговориоимјецитатимаизсв.Писма,рекавшиданијеонтај

којистварапометњууцркви,већоникојинарушавајупредањасветихотаца

уносећиноведогмате,притомихсвеназивајућилажнимпастирима.161Стављен

предизбордапотпишеодлукесабораилидаодеусмрт,онјеодбацио"лажни

седмивасељенскисабор"чињеницомдасутамопогаженипретходнисабори

којисуодржаваниухрамовимаосликанимиконама,докјеовајуправоодбацио

иконе.

Послеовога,Стефанјепослатупрогонство,наХелеспонтнаострво

Проконис.Тамосумупришлинекадашњиученицииосновалиманастир,паје

народпоновопочеодасеокупљаокоСтефана.Бесанзбогтевести,Константин

VјенаредиодасеСтефанвратиуКонстантинопољ,гдејеопет,доведенпред

цара,стаоуодбрануиконапозивајућисенаречисв.ВасилијаВеликог:

Клањајућисеиконимисенеклањамовештаству,јерпоклоњењекојеуказујемо

ликупрелазинапрволик.162Стефанјегажењеиувредуиконаупоредиоса

гажењемцарскогликанановчићу.Поновојеутамничен,овогпутауградској

тамницигдејебилојошпреко300монахаизразнихместаиманастира.Већина

њихјебилакажњенатешкимтелеснимказнама.Опетсусеониокупилиоко

Стефанаипретворилитамницуунекуврстуманастирагдесувршилислужбеи

молитве.Обавештенотоме,Константинјеконачноодлучиодастаненакрај

СтефановомпроповедањуидаодаганаулицамаЦариградаусмртиразјарена

светина.Коликојецарскаполитикаузеламахамеђустановништвомпрестонице

можесевидетиинаовомпримеруизжитија"Панесамољуди,негоиженеи

160ЖитијеСтефанаНовог,794.
161Исто,800.
162Исто,804.
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децаизлазећиизсвојихшколабацахукамењенамртвотелосветитељево".163

ПотомсупогубљениимонасикојисубилиутамницисаСтефаном.У

оптужницикојајетеретилаСтефанабилојепрећутанопитањеикона,већсе

његовоусмрћењетумачилотимедајемногесаблажњаваоучећиихдапрезиру

истинитуславу,својрод,дасеклонецарскихдворацаидаступајууредове

монаха.164Овомпоследњомоптужбоммонаштвосе,фактички,проглашавало

незаконитим.

Дајеопозицијаузеламахаидасуинекивишицарскичиновницибили

противвладајућеполитике,показујеслучајкадаједеветнаествишихчиновника

иофицирапогубљенозатоштосублагонаклоногледалинапроповедање

СтефанаНовог.КонстантинVјепокушаодасасвимуништимонаштвоидаиз

народаискоренипоштовањепремааскези.Збогтогајеимонашкаодора

називанаодећомтаме,амонасисиновимамрака.ПремаТеофану,царево

изругивањеишлоједотледаје766.год.наредиосвакомавидасенаХиподрому

држизарукусанекомженомидућиуповорци,анароддаихпљујеипсује.165У

Константинопољусу768.годинезатворенисвиманастирииконфискованаимје

имовина.Онисуобичнопретвараниукасарнеидругејавнезграде,какоје

учињеносаДалматскомЛавром,водећоммеђувизантијскимманастирима.

Калистратовобратство,братствоДијаиМаксимина,каоиженскасестринства,

билисуразрушенидотемеља.166

Спровођењецарскеполитикеупровинцијама,зависилоје,ипак,одвоље

локалнихвласти.167Једанодцаревихнајревноснијихпомагачауиконоборској

антимонашкој политици био је стратег Тракесијске теме, Михаило

Лаханодракон.Онје,поугледунацара,уЕфесуокупиосвемонахеимонахиње

изсвојетемеиставиоихпредизбордасеповинујуцару,узмусветлуодоруи

оженесе,илидабудуослепљениипротеранинаКипар.Наконтогајесилом

одузеоманастиресасвимдрагоценостима,ановацодраспродајепоклонио

императору.ЛаханодраконсеистакаоиприликомрушењаманастираПелекита

кадајечетрдесетдвојицумонахазазидаоустаримтермама,аосталеподвргао

163Исто,810.
164Карташов,Сабори,520.
165Исто.
166Исто.
167Iconoclasm,4.
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мучењу.168УчитавојТракесијскојтеминијесемогаонаћиниједанједини

монах.169ЦарјезахваљиваоЛаханодраконуиистицаогазапример.

Епискописуподржавалииследилицарапопитањуикона,паипо

обрачунусмоћниммонаштвом.Међутим,жестинаскојомсусепрогони

спроводили,довелаједореакциједелајерархијекојинијебиопротивмонаштва

усуштини.ПрвијепоклекнуоличнопатријархКонстантин.Упрестониције

установљенобичајпосебневасељенскезаклетвекадасунатргу,предкрстом,

Јеванђељемисв.Еухаристијомсвиподанициморалидасезакунудасенеће

клањатииконама.Међутим,патријархКонстантинјемораоличнодаузме

учешћауобредуузпосебнопонижавајућеобећањекојесеодњегалично

тражило.Тојесведовелопатријархадодубокогочајања.Наиме,царгаје

приморао"дасепретвориупијаницу,једемесоислушазвукегитарена

царевимобредима".170Оваквосрамноразмонашивање,изругивањесамонасима

наХиподромуисуровапогубљења,довелисудотогадасепатријархпотпуно

окренепротивцара,пајепослатупрогонство.Нањеговоместопостављенје

Никита,Словенпореклом,којијебиопослушанцару.Бившегпатријарха

Константина,царје767.вратиоупрестоницусамодабимусепрочитала

оптужница,послекојејебиоанатемисанипогубљен.

Великамонашкаемиграција,којајеотпочела60-ихгодинаVIIIвека,

билајепосебноокренутајужнојИталији.Тоједовелододаљехеленизацијетих

области,ањенасредиштасубилигрчкиманастириишколе.ПапаГригоријеIII

основаојеманастирсв.Хрисогона,папаПавлеIпоклониојемонасима-

емигрантимасвојукућуиосноваоманастирсв.Силвестра.Грчкихмонахакоји

суизбеглиуИталијубилојенајмањепедесетхиљада.171

Какосуиконокластичкипрогонибивалисвемасовнијиисуровији,

КонстантинVјепочеодадолазииусупротностсасаборомиз754.годинене

задовољавајућисењеговимодлукама.Најуочљивијејетобилокадајецар

забраниокултБогородицеисветитељаикадајеотпочелоуништавање

реликвија.Наиме,сабориз754.изјасниосевеомаузвишенозапоштовањемајке

Божијеисвихсветитеља,иакојеодбациоњиховеиконејериммртваматерија

168ЖитијеСтефанаНовог,807.
169Карташов,Сабори,520.
170Исто,521.
171Исто,522.
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одузимавеличанственост.172Утомтренуткусматралосеопаснимодступањеод

традицијеупогледуовогпитања.Међутим,уиконоборскојстранципостојале

суекстремнеструјекојесуодбацивалекултсветацаиБогородице,акакосе

каснијепоказало,царјебиоједанодпристалицатеструје.Аверзијакојусу

осећалипремакултуикона,логичноје,оненајекстремнијеиконоборцедовела

дотогадаодбацесвакуврстуовоземаљскесветости.173 О томекадасе

КонстантинV окренуопротивкултасветихиБогородице,различитасу

тумачења.Теофанпреносидајецарјош напочеткувладавинезавреме

АртаваздовеузурпацијеговориопатријархуАнастасијупротивпоштовања

Богородице.Такође,умногимсписимаКонстантинаVхроничарисузапазили

упадљивоизбегавањеинвокацијеБогородице,штонаводиназакључакдајецар

одувекгајиоодбојностпремаовомкулту,иакојесатаквимставомотворено

иступиотек60-ихгодинаVIIIвека.Додуше,усписимаписанимпресабора754.

онјеуисповедањувереговориоо"пресветој,непорочнојГоспођинашој,

приснодевиМарији"иапостоленазиваосветима,аливећтаданијепризнавао

молитвезапосредовање.174Дакле,мораоједасепомирисаодлукамасабора,

аликадасекаснијеосетиосигурнимупобедусвојеполитикемогаоједау

потпуностиспроведесвојауверења.Царје764.годинеиступиопредпатријарха

КонстантинасазамишљудајеоправданоБогородицуназиватиХристородицом,

међутим,патријархгајеодвратиопоредећиовењеговеречисанесторијанством.

Ипак,следећегодинецарјепрогласиосвемолитвезапомоћупућене

Богородициисвецимазасувишне,атојеобзнаниоиписмено.175Прописаоједа

сеМаријавишененазиваБогородицом,дасеознака"свети"одбациидасе

вишенепоштујусветереликвије.Овосведочанство,поредТеофана,доносии

списAdversusConstantinumCaballinum,каоиТеостерикт,алииЖитијеСтефана

Новог.Наиме,кадасуиконоборачкиепископидошлидаубедеСтефанада

одбацииконе,онјеоспориоњиховсабориз754.године:"Наосновучегависвој

саборназиватесветим?Тавиназивсветиодузестесвимасветитељимаи

наредистедасениконеусудиназиватисветиманиапостоленипророкени

мученике".176

172Острогорски,Студије,38.
173Исто,39.
174Исто,45.
175Исто,40.
176ЖитијеСтефанаНовог,800.
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Бројнисуподационепријатељскомодносупремареликвијама,којесу

билестрогозабрањене.УревностисеисадаистицаовећпоменутиМихаило

Лаханодракон.Посебнонезадовољствојеизазваокадајенаредиодамошти

светевеликомученицеЈевтимије,заједносакивотомбудуизбаченеизхрамаи

баченеуморе,аХалкидонскацрква,њојпосвећена,претворенаукасарну.177

Унутариконоборачкогучењасеиздвајалонеколикоправацакојисе

разликујупојачиниунаступањупремаиконама,пасутакоједниодбацивали

самоњиховкулт,другинисухтелидаимсепоклањају,алисуимуказивали

извеснопоштовање,абилојеионихкојисусеслагалистимдасеХристос

можепредставитииконом,алисамопреваскрснућа;чаксеиструјакојаје

тражилауништењесвихиконаразликовалапремастепенунетрпељивостика

иконама.178 Међутим,какојевећинаиконоборачкихсписаданаснепознато

услед уништавања после VIIвасељенског сабора,готово је немогуће

реконструисатиразличитенијансеовогјеретичкогпокрета.

177СедамстубоваПремудрости,151.
178Острогорски,Студије,46.
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IIIСлабљењеиконоборстваиуспостављањекултаикона

1)ЛавIVХазар(775-780)

КонстантинVумројезавремепоходанаБугаре14.септембра775.

године.Каоињеговотац,анатемисанјеодстранецрквекао"тиранин,анецар,

хулникнаВишњег,ругачЦркве",упркостомештоје,премахроничарима,пред

самусмртпочеодадозиваБогородицуинаређиваодаодтадаонаопетбуде

поштованакаоистинитамајкаБожија.179

Константиновом владавином завршио се и најснажнији талас

иконоборачкогпокрета.Променанатронупроменилајеисудбинуикона.Лав

IV биојелегитимнинаследникпрестола,синКонстантинаV ихазарске

принцезе,одаклеипотичењеговнадимакХазар.Крунисанјезаочевог

савладарајошкаодете.Међутим,какојеКонстантинVизтрећегбракаимао

јошпеторицусинова,одкојихсуНићифориХристифорималититулецезара,а

осталатројицанобилисима,ЛавуIVјемогладазапретиопасностсатестране.

Тосеипоказалокадајепреузеопрестоикрунисаозасавладарасвогмалогсина

Константина776.годинеТадајецезарНићифорсковаозаверупротивцара,али

јеонабилаоткривена,пајепрогнануХерсон.Иначе,овокрунисањесина

савладаразанимљивојепоштојепредстављалоновинупоначинунакојеје

извршено.ЛавIVје,наводно,извршиокрунисањесамоизлазећиусусретжељи

својихподаника.180Одсенатора,представникавојске,иградскихсталежаје

затражиописменузаклетвунаверностсавладаруКонстантинукаоједином

законитомпрестолонаследнику.Наиме,оннијемноговероваоустабилност

симпатијанарода,анијесеуздаониучврстинунаследнихправанацарски

престо181.ЧакјеокупљенојмасинаХиподромуотвореноговориокакострепи

даће,послењеговесмрти,свргнутииубитинаследника,асебинаћиновогцара.

ЛавIVјежелеодаизборпрестолонаследникаприкажекаоактнародневоље,

179Карташов,Сабори,522.
180Острогорски,Историја,183.
181Карташов,Сабори,522.Дагрон,Царипрвосвештеник,32,33.
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апелујућинесамонаСенативојску,већинапредставникепрестоничких

трговацаизанатлија,пајетакозаклетваличновезиваласвакиоддруштвених

чинилацазацараињеговупородицу.182Новинајебилаитоштојевојска

прихватилаискључењецаревебраћеизправанаследства,такодајеправо

наслеђивањапрестолаограниченонанајстаријегвладаревогсина.Чакиу

случајукажњавањазавереникакојејепредводиоцезарНићифор,царјежелео

дасеослонинавољуподаника,пајесазваоСилентионнаМагнаварскомдвору

изатражиодаонидонесурешењеоказни.183

УвремеЛаваIVјенаступилозатишјеуиконоборскојполитици.Онје

званично био присталица иконокласта,али је напустио максимализам

КонстантинаV.Јединаиконоборачкамеракојујепредузеобилојезатварање

шестородворанаиконофила.Опадањепокретабилојеприроднареакцијапосле

крајњеградикализмањеговогпретходника,асвакакодаједеловаоиутицај

ЛавовеженецарицеИрине.184ОнајеродомбилаизАтине,гдејекултиконаи

даљебиопоштован,паиакојепредоласкауКонстантинопољмораладасе

закунекакосенећеклањатииконама,утајностијеосталавернасвојим

иконофилским уверењима.ОнајесугерисалаЛавуIV данераскидаса

иконоборцима,којисумуфактичкидаливласт,већистовременодадозволи

иконофилимаслободноегзистирањебезјавнеизменеважећихзакона.185Такође,

дабистекаоауторитетународу,онјеиздржавнекасеразделиомногоновчаних

прилога,асмањиојеипорескустопу.Питањемонахаиманастира,којисубили

жестокопрогоњенизавремеКонстантинаV,ЛавIV јерешиопрећутном

дозволоммонасимадасевраћајунасвојаместаииконопоштоватељимада

ступајунаепископскекатедре.186Међутим,Нићифоровазаверајеуплашилаи

навелацарадасеприближииконоборачкојстрани,штојепочелоданарушава

односсацарицомИриномкојасесвевишезближаваласаиконофилском

партијом.Показатељовенарушенеравнотежеизмеђуцараицарицејеизбор

новогпатријархапослесмртииконоборачкогНиките187.Иринајехтеладато

будеПавле,иконофил,родомсаКипра,аЛавсесложиотекпоштојеуспео

Павладанатеранаписменузаклетвуданећепоштоватииконе.Теофаннаводи

182Острогорски,Историја,183.Дагрон,Царипрвосвештеник,33.
183Острогорски,Историја,184.
184Исто,183.
185Карташов,Сабори,525.
186Исто.
187Исто.
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дајеПавлебионасилнорукоположензапатријарха.188

ИконоборачкастранкајесугерисалацарудајеИринаиздајникјерсеоко

њеформирапартијаиконофила,акадасукодцарицепронађенедвеиконеонаје

оптуженадајенарушилазаклетвукојуједалапреддолазакуЦариград,паје

удаљенасадвора.189Ујесен780.годинеЛавIVјеизненадаумро,анапрестоје

ступиоњеговмалолетнисинКонстантинVI,пајерегентствопреузелацарица

Ирина.

2)ИринаиКонстантинVI.Припремезавасељенскисабор

ДолазакцарицеИриненавластизазваојереакцијуиконоборачкеструје

којајеодлучиладапревратомдоведенапрестопротераногцезараНићифора.

Међутим,Иринајесавладалаовајпокушајзавере,протералањенеактере,а

Нићифораињеговубраћузамонашила,притомихприморавшидајавнопред

народомслужеслужбу,ауциљудасеопростеодсвакепомислидаћеубудуће

нацарскитрондоћисиновиКонстантинаКопронима.190Овојебиопрвиизазов

скојимсесуочилацарицаипоштојетуизвојевалапобеду,почелајесмелиједа

исказујесвојеиконофилскоопредељење.Монасисупочелимасовниједасе

враћајуизпрогонства,аљудијавнодасепоклањајуиконама.Царицаје

организовалаисвечаниповратакмоштијусв.Јевтимијенањиховопретходно

местоуХалкидонскихрам,одаклеихјеКонстантинV"протерао"наЛемнос191,

аМихаилоЛаханодракон,наводно,бациоуморе.Ипак,Иринајеполитику

заокретакаликвидирањуиконоборстваводилаобазриво.Трајалесуборбеса

АрабљанимаиСловенима,нарочитосепогоршалостањенаИстокугдеје

царствоАбасидадоживљавалоуспон.Године781.Арабљанисуупалиу

ВизантијуиуТракесијскојтемидобиливеликубиткупослекојејеВизантија

затражиламириобавезаласенаплаћањеданка,алисусеарабљанскиупадиу

МалуАзијунаставили.Збогтаконестабилногположаја,нијебилопожељно

188Исто.
189Исто,526.
190Исто
191Исто,527.
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замератисевојсцикојајеидаљебилавернаполитициКонстантинаV.Такође,

најважниједржавнеи црквенеположајеи даљесудржалепристалице

иконоборства.Системкојијевладаоутокуполавека,нијемогаодабуде

промењентаконагло.192

Иринајесхваталадасумерекојејепредузелаукористиконофила

недовољнезапотпунуобновупоштовањаикона.Билојепотребнодасесазове

васељенскисаборкојибиосудиоиконокластичкисабориз754.годинеи

званичнообновиоиконопоштовање.Поштојесматраладајојјезаиспуњење

овенамерепотребанверскимирсаЗападом,верилајесвогмалолетногсина

КонстантинаVIсакћеркомКарлаВеликог.193Међутим,питањесабораније

моглобитипостављенодокјенаместуцариградскогпатријархабиоПавле,

којијезавремеЛаваIVбиокомпромитованпоштојепотписаозаклетвупротив

икона.Онјезбогтога784.годиненатераннаабдикацију.Заправо,царицијена

овомположајубиопотребанчовекодповерењакојибибезпоговораспровео

њенуверскуполитику.

Иринаје,радиизборановогпатријарха,сазвалавеликиСилентионна

Магнаварскомдвору.Ипак,одлукетогскупасуунапредбилеодређенеионје

самотребалодапотврдицаричинувољу.Нањенопитањеомогућемкандидату

запатријарха,свисусесложноогласилизаТарасија,царичиногличног

секретара.Тарасијејенаступиосабеседомукојојјеистакаотежакположај

византијскецрквеукомесенашлазбограскидасаЗападомизбоганатемакоје

сусасвихстранабачененању.194Заправо,онјесазивањевасељенскогсабора

представљаокаосвојувољуинужностзаопоравакцркве.Тотребадаприхвате

КонстантинVIиИрина,јердругачијеоннећеприхватитиположај.Већинаје

поздравиламишљењеопотребизавасељенскимсабором,међутим,јавиласеи

опозицијаизвојнесрединекојајенаглашаваладасесаборвећодржаоувреме

КонстантинаVидајенањемуреченомишљењеоиконама.Тарасијејеово

одбацио,нагласившикакојетајсабородржануусловимаугушенеслободе

мишљења,пајетако,закратко,опозицијапотиснута.ЗатимјаТарасије,пошто

јебиосветовњак,брзопроведенпосвимсвештенимступњевимаинаБожић784.

192Острогорски,Историја,184.
193Карташов,Сабори,527.
194Исто,528.
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годинепостављензапатријарха.195ЛичностпатријархаТарасијајевеомаважна

заприпрему и одржавањеVIIвасељенскогсабора.Он јепотицао из

аристократскепородице,отацмујебиовисокидржавничиновник,аније

познатодалисубилипротивиконобораца.196Каосинугледногаристократе,

Тарасијејетакођеимаочиновничкиположај,звањеконзулаицарскогсекретара.

Збогњеговогсветовњачкогначинаживота,папаћепредсаборнеколикопута

негодоватисматрајућидајепатријархпостављеннеканонски.Ипак,иакоје

потицаоизаристократскепородице,биојескроман,веомапобожаниправи

аскета.

Поштојеизабран,Тарасијејеусвојојсинодицисведочиоовери,тј.

припадностиправослављу,апоредосталог,поменуојеидајебациоанатемуна

папуХоноријаI,позивајућисена82.канонПето-Шестогсабораиз692.године

Наиме,овајчланкојикаже:"Нанекимчаснимиконамаизображавасејагњена

којепрстом показујеПретеча...одређујемодасеодсадаинаиконама

изображава,уместостарогјагњета,насликанпочовечијојприродиликЈагњета

КојеузиманаСебегрехесвета-ХристаБоганашега"197,користилисуипрви

бранитељииконапочеткомиконоборскогпокрета.Дакле,јошуVIIвекуовоје

биоозбиљанаргументвасељенскогпризнавањаиконаодстранецркве.Тарасије

јеодбациоиодлукеиконокластичкогсабораиз754.године.Наконтога

патријарсимасуупућенипозивизавасељенскисабор.

ПапиХадријануIсуупућениизасланицицараипатријархасаписмимау

којимгапозивајудаличнодопутујенасабор.Царицајепапиизложила

последицекојејеоставиоиконоборачкиставњенихпретходниканапрестолу,

каоиодлучностдаподржипредањесв.апостолаидревнихучитељапутем

васељенскогсабора.198УпутилајемолбупапидаличнодођеуКонстантинопољ

радиобновекултаикона,јербибилаизузетначастдасеукругуприсутних

свештеникапојавиуместоопштеслављеногПетра.Ипак,акоњеговдолазакније

могућ,замолилаједапошаљепредставнике,какоубудућенебибилоподелеу

цркви.Присуствопредставниказападнецркведалобијош већиауторитет

195Исто
196ДругапосланицапатријархаТарасијапапиАдријану,Васељенскисабори,Одабрана
документа,књига2,превеоиприредиоР.В.Поповић,Београд2011.
197ПосланицапатријархаТарасијаисточнимпатријарсимауАнтиохију,Александрију,и
Јерусалим,Васељенскисабори,Одабранадокумента,књига2,превеоиприредиоР.В.Поповић,
Београд2011.332-335,334.
198Карташов,Сабори,529.
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васељенскомсаборуиозначавалобиприближавањедвацрквенацентрапосле

прекидаизазваногиконоборством.

Папајецаревимаодговориознаменитом посланицом налатинском

језику,27.октобра785.ионајеуврштенамеђусписекојисусечиталина

сабору787.године.Међутим,тадајебилапрочитанањенагрчкаверзијакојаје

биладелимичноизмењенаискраћена.Папајеисказаорадостзбогцарске

намередасеискоренииконокластичкајерес,азначајтогабићетоликидаћецар

ицарицаодцрквебитисматранизановогКонстантинаиновуЈеленукојису

хришћанимадалислободу.199Хадријанпознајечитавразвојдогађајаувезиса

забраномикона,одЛаваIII,ипосебноистичеколикосусеримскепапезалагале

кодцаревадаодступеодтаквеполитике.Папасматрадајезначајиконаутоме

штосеодњихљудскиумузносиканевидљивомвеличанствубожанства,када

посматраГосподаутелукојејесинБожијипримиорадичовечијегспасења.200

Његовобожанствочовекпоштуједуховно,анеобожаваиконекакототврде

иконоборци.Иконесекористекаоподсетникотомекогачовекпоштује.Папа

сеобилатослужипримеримаизСтарогЗаветакакобидоказаодасвештоје

установљеноуцрквамау,Божијучаст,јесветоитребадабудепоштовано.201

Такођекористииделасветихотацаранецркве,којиобјашњавајуикону,тј.лик

Божији,азатимиизображавањесценаизсветогПисмакојеупосматрачу

изазивајудубокеемоције.Скрнављењеиконесветитељаможесеупоредити,као

штоточинисв.ЈованЗлатоусти,саругањемцарскојодећиилискрнављењем

царевогпортретачимесескрнависамцар,прволикињеговодостојанство.Али

папаовденаглашавадасепочастинеодајудаскамаилибојама,већономекога

сликаприказује.202Неколикопутаподсећаиколикизначајсусв.оципридавали

Христосовомоваплоћењудабиобјасниликакосенаиконамаприказујењегов

телесниживоткојијеодвојенодбожанскеприродејерјеоначовекуневидљива.

НајбољипримердаиконенисуидолијестесамчовеккогајеБогначиниопо

свомобразу(лику),пасепостављапитањедалијеондаичовекидол.Свако

изображењеначињеноуимеГоспода,илианђела,илипророка,илиапостола,

илимученика,јестесвето.203Папајесаветоваодасе,поштојевећодлученода

199ПосланицапапеАдријана,350.
200Исто,353.
201Исто,354.
202Исто,356.
203Исто,357.
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сеиконевратепутемвасељенскогсабора,најпребацианатемана"лажнисабор

из754.године".Напредстојећисаборјепослаодвојицусвојихизасланика,

архипрезвитераПетраинастојатељаПетра,презвитераобитељиСв.Саве.

Иначе,посланицаХадријанаИвеомајебитназасагледавањеодносаРимаи

Цариградауовомпериоду.

Папајеупутиопосланицу-одговорипатријархуТарасију,укојојизноси

замеркезбогначинанакојијеуведенутаковисокцрквеничин,будућидаједо

тадабиомирјанинудржавнојслужби.Међутим,какојеранијеТарасијеизнео

својеисповедањевереинамерудасеуцрквувратеиконе,такојеипапа

прихватиопостављењепатријарха.204

Позивисуупућенииисточнимпатријарсима,уЈерусалим,Антиохијуи

Александрију.Онисусеналазилиувеоманеповољномположајуподарапском

влашћу,у"неслободиивеликомстраху"несамозаверу,већизаголи

опстанак.205Збогтогасуцарскиизасланициморалидабудукрајњеобазриви.

Источнимонасисуорганизовалитајносаветовањенакомесуформулисали

посланицуцариградском патријарху.Они серадујуи славепредстојеће

обнављањеПравославневере,истовременозахваљујућипатријархуицаревима.

ТомприликомподсећајунаречицараЈустинијанаIодвовлашћу-власти

свештенстваицарства,гдесепрвостараонебеском,адругопосредством

законауправљаземаљским.206 Свештенствоицарствосадаживеуслози,

насупротпретходнимгодинамакадасузбогиконоборачкеподелебилипредмет

ругањаиподсмехазаоколненароде.УЦариградупућујусинђеледвојице

патријараха,ЈованаиТому,којизнајупредањетриапостолскекатедрекоја

једногласноприхваташествасељенскихсабораиодбацујесамозваниседмииз

754.године207.Такође,приложилисуисинодикупочившегпатријархаТеодора

јерусалимскогкојајетребалодазамениживигласисточнихпатријараха.После

исповедањавереиодбацивањајересикојесубилеуцрквиодњеногнастанка,

патријархТеодорједаовиђењеопотребизаиконом.Апостолскаицрквена

предањаучедатребапоштоватисветитељекаослужитеље,друговеидецу

204ПосланицапапеАдријанапатријархуТарасију,Васељенскисабори,Одабранадокумента,
књига2,превеоиприредиоР.В.Поповић,Београд2011.365-369,368.
205Посланицаисточнихпатријараха,341.
206Исто,337.
207Карташов,Сабори,533.
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Божију.208 Јеронисусачувалиправославнуверу,пакадаславимоњих

доказујемопреданостбогу.Господјељудимадароваокаоизвореспасаимошти

светитељакојенемоћнимачинемногадобра.СтогаТеодорпозивадасеи

светиммоштимаодајепочаст,будућидасесамХристосуселиоуњих,очему

сведочемногобројначудеснаисцељења.Јерусалимскипатријархсматрадаје

основиконопоштовањаоваплоћењеБожијегсина,ачовексепоклањањеговом

образу.209ТакотребапоштоватиииконусветеБогородице,светихапостола,

пророкаимученика,чакиакосуделонеискусногуметника,јерјесуштинада

сепоштујурадипрвообраза,анематерије.Упрестоницусупозванииепископи

константинопољскепатријаршије.

Послезавршенихприпремаидоласкасвештенства,одређеноједасе

саборсастане31.јула786.годинеуцрквиСв.АпостолауЦариграду.Међутим,

владајућикруговијошнисубилиспремнизаовупромену.Њихјечинилачитава

генерацијаизраслауиконоборачкојатмосферизапретходнихполавека-војска,

чиновништво,пачакиепископат,којисубиливаспитаниутаквомдуху.210

Њимајебиланеподношљивапомисаодапоновомогудасеуздигнумонасикоје

судоскоросуровопрогањали.Нарочитосувојникруговибилииконоборачки

настројени,јошувеквернидухуполитикеКонстантинаV,пасунашлисеби

ослонацмеђуепископимаитакојеотпочелаагитацијапротивуспостављања

новеверскеполитике.Користећисабор,иконоборачкидеоепископатаје

започеодаодржаваодвојенапаралелнасаветовањасавојнимлицима.Тосу

углавномбиливојниципрестоничкихгардијскихпукова.ПатријархТарасијеје

упозориоепископедаћетаквасаветовања,итобеззнањаградскогјерарха,

битикажњенаканонскомзабраном,пасусеонипасивнијипримирили,алинеки

одистакнутихепископасунаставилисаагитацијом.Уочисамоготварања

сабораонисузаказалискупупредворјухрамаСв.Софијегдесуоштро

иступилипротиводржавањасабора.211Међутим,царицајеодлучиладаупркос

томесаборотпочнесарадом.Јединоштојеучињенонатомзаседањуједасусе

патријархијошнекиепископиизјаснилиукористкултаикона,акадасестигло

доразматрањарадасабораиз754.године,ухрамСв.Апостолајеупалагрупа

војникакојисуштитилимишљењеиконоборскихепископа.Настаојеметежу

208ПосланицаТеодора,346.
209Исто,347.
210Карташов,Сабори,534.
211Исто
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комјевађеноиоружје,апатријархупрећеносмрћу.212 Преговорикојеје

покушаладауспоставицарицанисууспели,паједонелаодлукудасесабор

повуче.Иконоборскиепископиивојницисуславилисвоју"победу",тј.победу

иконокластичкогсабораиз754.Међутим,тапобедабилајесамопривидна.

Иринајебезпроливањакрвиуспеладаумањинапетост,алиникаконије

одустајалаодциља.Онајебунтовникеувојсцивештоудаљилаизпрестонице.

ПодизговоромратасаАрабљанима,иконокластејепослалауМалуАзију,где

суКопронимовиветераниилипензионисаниилипремештени,анаупражњена

местарегрутовани нови млади војници.213 У Константинопољ једовела

иконофилскетрупеизТракијекојесуималезадатакдабранепрестоницу.Тиме

јебилоомогућенодасеорганизујеидокрајаодржиVIIвасељенскисабор.

3)ОдносРимаиВизантије

Отуђење и неразумевање два хришћанска центра, Рима и

Константинопоља,којејеборбаокоиконауVIIIвекујошвишеподстакла,чини

сенајвидљивијеуправопредодржавањевасељенскогсабора.Највишеподатака

оовомпитањудајепосланицапапеХадријанаIкојујеупутиоцаревима

КонстантинуVIиИриникаоодговорнапозивзасабор.Иначе,овапосланицаје

запотребесаборапреведенанагрчки,алинештоскраћена,пајетекуIXвеку

папинбиблиотекарАнастасије,кадајепреводиосаборскаактауочиодапревод

неодговаралатинскоморигиналу.Оноштојебилоизостављеноуглавномсе

односилонатерминологијузакојусуГрцисматралидаможедаоспорисабор,а

везанојебилозапапинонегодовањеповодомуздизањаТарасијазапатријарха.

Оноштојеуочљивоједачакиуједномписмупријатељскогтона

радостизбогиспуњењазаједничкогциља-повраткаиконауцркву,папане

можедасакријенезадовољствоисвеоноштораздвајаРимиЦариград214.Већу

уводуписмапапајеопоменуовладаредатребадаседржеправовернихпредања

212Исто,535.Iconoclasm,78.
213Карташов,Сабори,535.
214Острогорски,РимиВизантија,165.
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црквесв.Петра,старешинеапостола.215Овимјенаглашеноправопримата

римскецрквеухришћанскомсвету,иправонанаследствосв.Петра.Наиме,

папанепропуштадапоменесв.Петракаостарешинуапостолакојијепрви

заузимаоапостолскипресто,азатим предаовластсвојим наследницима

првосвештеницима.Римзаступамонархијскипринципуправљањацрквом,што

заВизантинценијеприхватљиво.216Веомавешто,папаубеседиозначајуикона,

уплићелегендуообраћењуцараКонстантинаВеликогкогје,наводно,крстио

папаСилвестер.Овојејошједанмоменатгдесеистичеприматримскогпапе

којипотичеизстарине.Послеодбранеикона,Хадријансејошједномвраћана

опоменуЦариградуопрвенствууцркви.Онулажепротестјерцаревиназивају

патријархаТарасијавасељенским,адобројепознатокојајепрвакатедра,те

молидасевишенеупотребљаватајепитетзацариградскогпатријарха.У

супротном,онајкоточинимогаобидасесматрајеретиком.Такође,искористио

јеприликудаодцаревазатражиповратакапостолскојстолиципапских

патримонија,тј,областиујужнојИталији,којејеодузеојошЛавIII,каоиправа

посвећивањаархиепископаиепископаутимобластимакаконебидолазилодо

раздорамеђусвештенством.217Овајдеојеједанодонихкојисупрећутанина

VIIсаборукакобисвепротеклобезполемике.

НакрајунепропуштадапоменефраначкогкраљаКарла,којијепапски"

духовнисаотац",каоличностнакојутребадасеугледајувизантијскицаревијер

језахваљујућитомештојеслушаопапинесаветепостигаовеликеуспехе.

ЖелећиКарладаставинасупротцаревимаизКонстантинопоља,истичекако

франачкивладарнепрестанодарујеримскуЦркву,авратиојеинаслеђесв.

ПетраотетоодЛангобарда.218 Овојеочитинаговештајвеликогуздизања

папстванаЗападу,алиијасно,иакопостепено,дистанцирањеодЦариграда.

Карлоје,иначе,желеодасеокористигрешкамакојесувизантијскицареви

начинилиуИталији,итимепостанејединипокровитељпапства.Међутим,сада

јеИрина,успостављањеммирасапапом,нанековремепридобилаХадријанана

византијскустрану.Папајетакођебиозадовољанпоновнимуспостављањем

везесаИстоком,иакосевећкористиоКарловимпокровитељством,алијеипак

хтеодамудадознањаданезависисамоодњегаблагостањепапскогпрестола,

215ПосланицапапеАдријана,350.
216Острогорски,РимиВизантија,169.
217ПосланицапапеАдријана,359.
218Исто,361.
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већдасуистарији,ромејскивасилеуси,нањеговојстрани.219Дакле,папаје

желеосигурностсаобестране.ЗбогтогаКарлонијебионаклоњентоммиру

Византинацаипапе.Папинописмосведочидасеувремеиконоборства,као

добасукобаипрекидаодносаИстокаиЗапада,уРимустворилачврста

самосвестопрвенствувластикојеједогматскиобавезујућезацелуцркву.220

4)Седмивасељенскисабор787.године

Упролеће787.годинекадајестворенаповољнаситуацијазаодржавање

васељенскогсабора,царицајепослалановепозивејерархији.Овајсаборје

сазвануНикејиумитрополијскомхрамуСв.Софије,пајетакопоследњикоји

признајеисточнацркваодржануистомградуукомеиIвасељенскизавреме

КонстантинаВеликог.Никејајебилапогоднакаоградрелативноблизу

престонице,аипакудаљеноддворскихсплетки,којецарица,послезавереиз

786.свакаконијежелела.Између24.септембраи13.октобраодржанојеседам

седница,асаборомјепредседаваопатријархТарасије.Саборјебиодобро

припремљенижурилосесадоношењемсаборскиходлуказбогбојазниоднових

иконоборачкихакција221.Делегатисубилиистикаоизапрошли,неуспели,

сабор.ЦарицаицарнисууНикејибилиличноприсутни,већсуимали

заступнике.Присуствовалисусамосвечанојзакључнојседници23.октобрана

МагнаварскомдворууЦариградукадасуставилипотписенаодредбесабора.

Каснијипатријарх,Нићифор,биојесекретарсабораионизносидајеброј

присутнихотацабио350.222Међутим,бројједостизаои368учесника,али

максимумонихкојисупуноправноставилипотписенијебиовећиод308.

Особеностовогсаборајебилоприсуствовеликогбројамонаха,чак131,ибили

су под старешинством игумана Саве Студитског и игумана Платона

Сакудеонског.Иакосеприликомприступањасаборскимзаписницимаговорило

дамонаси,истокаоицарскичиновници,немајуправоодлучивања,ипакјена

219Карташов.Сабори,573.
220Исто,529.
221Острогорски,Историја,185.
222Карташов,Сабори,536.
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другомзаседањудонетаодлукадаимседаправогласа,тј,дасвакоко

присуствујесаборугласазасвојеубеђење.223Наиме,овојебилонеуобичајено,

поштонаIVиVсабормонаштвонијенипозивано,анаVIихјебиоминоран

број.Учешћемвеликогбројамонахатребалоједасеставиназнањедасе

деловањеовогсталежаопетприхвата.

СаборјеотпочеобеседомпатријархаТарасија,апотомјепрочитана

царскапосланица.КонстантинVIиИринаобратилисусесаборскимоцима

указујућинаоколностисазивањасабораинажељудауспоставесавршено

јединствосвештенстваучитавомцарству.224Засвојпрвизадатакпоставилису

успостављањемирауцркви,остављајућипостраниивојнеиполитичкепослове.

Царевисупозвалиприсутнесвеоцедаискажумишљењебезстраха,какоби

допринелидасештопажљивијеразјасниистинаидасеискоренисвака

несагласностмеђуцрквама.225Јошједномјенаглашенодајемисаоопотребиза

васељенскимсаборомпотеклаодпатријархаТарасија,тесујеиосталијерарси

прихватилиимолилицареведасесазовесабор.ОчитодајеИринаоваквом

формулацијомжелеладасаборудаобележјечистоцрквеногпитања,без

уплитањасветовневласти,идатакоодступиодполитикесвојихиконоборачких

претходникакојисуседиректноиотвореномешалиудогматскествари.

Првопитањенасаборуодносилосенаонеепископекојисуусвојим

епископијамаспроводилииконоборачкемере.Утојрасправи,првипутсевиди

стварноканонскоразматрањепремастаримобрасцимавасељенскихсабора.226

Одлукаоовомпроблемубилајеотежанатимештосеиспољилопостојањедве

јасноодвојенеструје.ПрвујепредводиоТарасијеионајебилаумерењачка,

снисходилавластиитражилаграђанскицрквенимир.Њојсуприпадалиљудиса

државничким искуством који су иконоборство разумели као друштвено

доживљавањеиодушевљавање227.Онисусматралидаћесетоискоренити

временомиузкомпромиссаодређенимличностима,паисаонимакојису

служилииконоборачкојстрани.Можесерећидасеовагрупаводилаполитиком

идржавниминтересима.Другуструјусуоличавалимонасиизанималаихје

самоцрквенастрана,тј.ревностучистотиканона.Изгледалоимјеобавезнода

223Исто
224КонстантиниИрина,370.
225Исто,372.
226Карташов,Сабори,537.
227Исто.
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сеизцрквеодстране"болесниделови",безсклоностидаихлечеснагом

здравих.228ОвуструјузаступалисуигуманимонасиСтудитскогманастира.

Дабисеколикотоликодошлодоусаглашавањаоведвеструје,

ислеђиваниепископиподељенисуутригрупеокривљених.Испитаницисенису

добровољнојавилинасабор,већсудолазилипосудскомпозиву,штојебила

санкцијацарскевласти.Најпресесудилонајлакшимслучајевимаитасуђењасу

биладоброприпремљена,пасуиспитаниципослесвојихпокајничкихизјава

поновобивалипримљениусвојазвања.Изјавепокајањасводилесусена

исповедањегрешакаикајањезбогружнихречиоиконамаизреченихузаблуди,

тепоновноприхватањепоштовањаверскихслика.КакојетопатријархТарасије

констатовао:НекадбившитужиоциПравослављапосталисусадњегови

проповедници.229 Монашкастраназахтевалаједасекодсвакогвраћеног

епископаназначидасепримакаоонајкојисепреобратиоизјереси.

Напрвомзаседањуразматралосеипитањеепископакојисупретходне

годинеупрестонициодржавалискуповепротивсабора.Садајењихово

оправдањебилодасуизчитањапатристичкихсписасхватилиистинитост

иконопоштовања,аранијесуделовалиуследнезнањаинеразумевања.Увезиса

њиховимслучајемнипатријархТарасијенијевероваоуискренопреобраћење,

пајепоставиоЛавуРодоскомпитањекакојемогућедасепоследесетгодина

службетексада,напрасно,увериоуисправностиконопоштовања.230Натоје

добиоодговоркојијеприличнологичаникомесемалоштамоглоприговорити:

непоштовањеиконајебилопитањенавикекојајенасталазбогопштегновог

васпитања,новоучењесеукоренило,аонисугапонелиизшколе.Садасусе

изговаралиитимедајесавестнадјачалајеретичкоучење,пајеодлученодасе

вратеуцрквенузаједницу.ТојеприхватиоиСаваСтудитски,међутимпобунио

сеЈован,представникисточнихпатријараха,којијерекаодајемонасима

нејаснонаосновукојихкритеријумасеможевршитипријемтаквихлица,ида

лисправимасвештеникаиуњиховомзвању.ПослечитањаПравиласветих

отацаипретходнихсабора,јошувекјебилоспорењаокотогадалиепископима

требавратитисваправа,тј.овопитањејезависилоодстепенањиховог

деловањакаоиконобораца.ЕпифанијеКатански,којијепредстављаогрчку

228Исто.
229Исто,538.
230Исто,539.
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монашкуемиграцијунаСицилији,сматраоједановијеретицитребадасе

изједначесабившимјересима,патекондадаимсесуди.231Јер,иконоборство

нијемањаиливећајерес,тј.јересјејерескаквогодималаиме.Источни

изасланицисујошпојачалитуквалификацијуследећомизјавом:Овајересје

гораодсвихјеромаловажаваСпаситељевдомострој.232Међутим,великиброј

отацајебиозаумеренијиприлаз,изналазећипримереизпрошлостикадасусе

јеретицивраћалиусвојчин.Монаштвоимјесупротстављалописмосв.

АтанасијакојиизлажепраксујошодАлександријскогсабора362.годинеувези

сааријанцима,гдекажедаимтребадатиопрост,алинедаватиместауцркви,

доконимакојисузаведенизбогсиромаштваилинасиљатребадозволитираду

клеру.Збогтогасусматралидаепископетребапитатијесулиувучениу

иконоборствоилисусвојевољноширилијерес.ИпатијеНикејски,једанод

оптужених,одбациојеовопитањерекавшидасусеониродили,одраслиисве

времеживелиутојјереси.233Дакле,њиховекривиценемајерсууиконоборство

доспелипоинерцији.Такојесудпризнаодаихнетребатретиратикаоучитеље

јересиидасемогувратитиуистичин,аакосунеискренинекаимГосподсуди.

Ипак,монаштвонијеодступалоодсвогтврдогстава,пајеубеђивањедве

странепотрајалодокпатријархТарасије,каонекаврстапосредника,нијеуспео

даприволикалуђередадајупристанакзаповратакиконоборачкихепископана

њиховекатедре.

Читавоовонеслагањенапочеткусабора,означилојеантагонизаму

византијскојцрквикојисеодтадаможепратититокомцелењенеисторије,ато

је антагонизам између радикалне монашке струје,такозваних зилота

(ревносних),којасестрогодржалаканонскиходредабанепристајућина

компромис,иумеренеструјетакозванихполитичара,којасеприлагођавала

државнимпотребамаибиласпремнанасарадњусасветовномвлашћу.234На

овомсаборупревагујеоднеластрујаумерених.

НајтежакривицаприписиваласемитрополитуГригоријуНеокесаријском,

каостаромиконокластуиучесникунасаборуиз754.године.Упркостоме,ион

јебиоспремандасепокајеиприхватииконопоштовање,пајепоследискусије

враћеннасвојукатедру.ЗатимсубилепрочитанепосланицепапеХадријана

231Исто
232Исто.
233Исто,540.
234Острогорски,Историја,185.
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упућенецаревимаипатријарху,каоипосланицеисточнихпатријараха,исвесу

прихваћенеодстранесабора.

Сачетвртимзаседањемјезапочелаанализабиблијских,богословских,

патристичкихиисторијскихделакојејетребалодапослужекаоосновза

утврђивањедогматаиконопоштовања.235Саборјецитатимаизпатристичких

списадоказиваоприродностизначајиконаурелигији,одбацујућилажни

аргументиконоборацапротивликовнеуметностиуопште,анарочитоуобласти

религије.Изнетјеставдаје"уметностживописасветипозивиникаконе

заслужуједасеисмејава",каоида"СветиОципредстављајуживописцакао

ствараоцаблагочестивогдела".236Акобисеодбациваларелигиознауметност,

каоштоторадеиконокласти,требалобиодбациватиидрводељекојиправекрст,

иликаменоресцекојиобликујусв.трпезу.Насупроттоме,саборскиоци

стављајуСтариЗавет,гдејесам богосветиоуметносткадајенаредио

ВеселеилидаприпремиукрашавањеСкиније.Саборјеустаопротивприкривене

јересимонофизитизмаидуализмакојајепровејавалаодлукамасабораиз754.

годинеикојајеодбациваласветостсвегаштојематеријално.Сауметношћу,

уопште,садасебранилоисвакознањеиделовањекојеједарованоодБогаради

његовеславе.Најраширенијуоптужбуиконобораца-противрукотворених

икона,наспрамчегасустављалиликеухаристије,саборскиоцисунегирали

тимеда"ниједанапостол,нитиевангелистнигденијезабескрвнужртвурекао

дајеиконаХристовеплоти",тј.онатоможебитисамодоњиховогпреобраћења

уистинскукрвителоХристово.237Акобисепридржавалииконоборачких

ставова,негиралибипостојањесветихдарова.

Насаборујебилопостављеноипитањеначинапоштовањаиконе,тј.да

лисамодубокоуважавајућецеливање,илииклањање.Донетајеодлукадаје

подобноиједноидруго,међутим,датоникаконесмебитислужење,које

приличијединобожијојприроди.У Канонимасаборајечакпрописанаи

анатемазаонекојинецеливајуиконе.238

Збогзлоупотребасветихкњиганасабору754.године,овдејестрого

поштованоправилодасецитатиишчитавајуизоригиналнихкњига,начемује

нарочито монаштво инсистирало. Приликом разматрања одредаба

235Седам,стубоваПремудрости,154.
236Карташов,Сабори,541.
237Исто,542.
238СедамстубоваПремудрости,248.
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иконокластичкогсабора,биојепрочитанњеговтекст,аводиласугадвалица

каодвестране,тј.једанјечитаооноштојеодредиолажнисабор,адругије

читаооповргавањеоногаштојеутиморедбамабилолажно.239Такосусва

местаизсв.ПисмаиверскихкњигакојејеКопронимовсаборлажнотумачио

садапоновопротумачена.Тексткојијепобијаоодлукесабораиз754.год.

највероватнијејесаставиосампатријархТарасије.Међусветоотачкимделимаи

житијимасветихкојисучитаникаодоказпотребеиконопоштовањабилоје

многосведочанставаочудимакојасупроизашлаодсветихиконаимоштију.

КоначниОроссабораприхваћенјенаседмомзаседању,13.октобра.У

њемусеподсећанаповодзасазивањесабораинаделакојасупредузета,затим

сенаводиСимволВереиоповргавајусесвејересикојесуосуђенена

претходнихшествасељенскихсабора.Накрају,завечитавременаутврђујесе

догматиконопоклоњења.Одлученоједасеиконичноизображењечувајерје

сагласносацрквенимпредањемијеванђеоскомпроповеди,теслужикао

потврдатогадасебогСлово,истинито,анепривидноочовечио.240Иконетреба

дасепостављајурадипоклоњењабашкаоштосепостављајуиизображења

часногиживотворногКрста.Онемогубитиначињенеодукрасаилимозаика

илибилокогдругогматеријала,самоакосуурађененадоличанначин,тј.нема

речиостилуиначинусликањаикона.МогусеналазитиуБожијимхрамовима,

насвештенимсасудамаиодеждама,назидовимаидаскама,укућама,икрај

путева,билодасуиконеСпаситеља,илисв.Богородице,иличасниханђелаи

свихсветихиправеднихљуди.241Штовишеверниципосматрајуиконетосе

вишепобуђујеспоменнапрволиковеиљубавкањима,асамимтимјеивећи

поводдаимсеодајецеливањеипоклоњење.Иконамасеприноситамјанипале

свећеуњиховучасткакосечинилоиустарини,затошточасткојасеуказује

томликудосежедопрвообразаипоклањајућисеиконипоклањамосеипостаси

изображенојнањој.242Заонекојисеосмеледаучепротивсаборскихправила

илидауводеновинесупротнеканонима,прописанесуказне:акосуепископи

иликлирици,дабудузбачени,аакомонасиилисветовњаци,дабудуодлучени.

Дакле,одредбесезаснивајунаследећимосновама:1)основзапоштовањеикона,

атојецрквенопредање;2)неоспоривобразац,атојепоштовањекрста;3)

239Исто,157.
240ОдлукасаборауНикеји,382.
241Исто,383.
242Исто.
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место где треба изображавати иконе;4)материјал икона;5)објекти

изображавања;6)моралнисмисаоуказивањапоштовања;7)његовадогматска

основаи8)црквеназабраназанепослушне.243

НаконокончањазаседањапрочитанајепосланицапатријархаТарасијау

имесвихсаборскихотацацаревимаКонстантинуVIиИрини,укојојсе

захваљујуимператоримаштосудозволилиодржавањесаборанаком је

побеђенаразједињеностилажноучење.Потписујућизаписник,присутниоцису

узвикивалианатемунаонекојинепоштујуиконе,већихназивајуидолима.

ИмператорисуназиваниновимКонстантиноминовомЈеленом,аанатемисани

суТеодосијеЕфески,СисинијеПастила,ВасилијеТрикокав,КонстантинV

Копроним,бивши патријарси Анастасије и Никита,јересијарси Јован

НикомидијскииКонстантинНаколејски.ПрослављенисупатријархГерман,

Јован Дамаскин и ГеоргијеКипарски,којејесвојевремено анатемисао

иконокластички сабор.Цареви су позвали учесникесаборададођу у

Константинопољ.ЦарицаИринајеодредилапоследњеосмосвечанозаседањеза

23.октобаруМагнаварскомдвору.Натомзаседањусууприсуствуцарева,

достојанственикацарстваивојске,прочитанесаборскеодлуке,аондасуихцар

ицарицапотписали.ИринаједаладасепоновоизрадиСпаситељевлики

поставиизнадХалкопратијеодаклејебиообореншездесетгодинаранијеза

времеЛаваIII.244Саборједонеои22канона,којисусеуглавномодносилина

симонијуираспуштеностмонахаикојимасуанатемисанеглавнеиконоборачке

поставке.

ЗавршеткомVIIвасељенскогсаборапоновојеуцрквиуспостављенкулт

икона.

243Карташов,Сабори,544.
244Исто,545.
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Закључак

ИконоборствоVIIIвекапроизашлојеизнизаразличитихфакторакојима

јеповезницудаозачетникСиријскединастијеЛавIII.Оносеразвилоувремену

којејезаВизантијузначило,слободносеможерећи,питањеопстанкацарства.

ПочетакVIIIвекаобележавадубокакризакакоуунутрашњојтакоиуспољној

политици.Наконнеколикослабихиготовобезначајнихцареваузурпаторакоје

јепостављалаисмењивалавојска,дошаојеизваничанкрајИраклијеве

династије,ацарскиположајјебиодевастиран.Истовремено,спољасубили

присутниконстантнинападиАрабљанаиБугара.ЛавIII,уздигнутнатронод

својихвојника,спасаојецарствокојејебилопредкрахомуследарабљанске

опсаде,штојебилодовољнодазадобијеподршкународаи кренеу

учвршћивањеиобнављањецарскогзвањанизомреформи.Билојепотребно

уредитидржавукојајеупретходномпериодубилауздрмананасвимпољимаи

обезбедитистабиланијаквладалачкиположај.УтомконтекстуЛавIIIјеушао

иусферуцрквениходноса,покретањемпитањаодогматскојлегитимности

култаикона.Отворенозадирањецараудуховнепослове,означилојепоновно

отварањепитањаодносадржавеицркве,тј.приматаједнеоддвестране,којеје

билоприсутноодсамогоснивањацарства.

Међутим,каоштојевећречено,вишефакторајеовдеималоудела.

Близакдодирсаисламскомијудејскомрелигијом,којесуодбацивалесвако

идолопоклоњењеиВизантинцимаделовалекаодуховнијеодхришћанства,

утицаојенаготовочитавИстокцарства.КадапомињемоИсток,требарећида

сумногецрквенејереси(поделовањуантииконичне)којесуосталедатињајуна

овомпростору,самочекалеприликудасеопетиспоље.Напослетку,тујеисама

личностцараЛаваIII,његовонегрчкопореклоиповезаностсакултурама

Истока.Иконоборствосуразвилиисточни,малоазијскиепископи,ацаргаје

преузеопоштомујебилопотребнооправдањезаулазакупитањецркве.Какоје

насвимпољимажелеодаучврстивласт,тојеукључивалоипотпунуконтролу

надцрквомкаоутицајноминституцијомнесамоудуховнојобласти,већикао

поседникомвеликефинансијскемоћикроззнатнепоседеземље.Едиктомиз730.

годинеонједаозаконскуснагуновомцрквеномучењуЗваничнимутемељењем



62

иконоборстваотпочеојеборбукојајенајвишуфазудостиглаувремењеговог

наследникаКонстантинаV.Можесерећидајеиконоборствојединственапојава

међујеретичкимучењимајерјујеуспоставиоличноцар,пасеможеназвати

царскомјереси.

Усамојцрквиполемикесусекреталеодпочетногпитањадалије

поштовањеиконаидолопоклонство,доуласкаусуштинухристологије,тј.

Христосовоговаплоћења.Оводругојепосталоцентралнатематеолошких

расправа,нарочитоувремеКонстантинаV.Повезивањеиконеипитања

оваплоћењабило јекључно у теолошком спору.Отварањем проблема

оваплоћења,оживеласуипитањаутицајајересиизранијихвековацркве-

аријанства,монофизитизмаинесторијанства,јерсуиконоборциподутицајем

КонстантинаVодбацивалиоваплоћењекаообјашњењезапостојањеиконе.Он

јеишаокатомедачакобезвредииставиподсумњувладајућеучењеодвема

природамаХристосаиистакнеонубожанскунаспрамљудске.Насупротовоме

јестајалоиконофилсковиђењехристолошкогразлогаиконе,ачијајесуштина

дајеХристосовасликапотврдабогооваплоћења,односнодоказасамог

хришћанства.

Иконоборачкоучењедобијацрквенопризнањенасабору754.године,

чимесеуспостављапотпунавластцаранадцрквом.Онасеманифестује

његовом интервенцијом приликом постављања и свргавања највиших

великодостојника,учествовањем у доношењу црквених канона,а као

најизраженијеиспољавасеуобрачунусапротивницима.Положајпатријарха

биојепотпунообезвређен.Истакнутојебилосупротстављањемонаштва

иконоборачкојполитици,штојезапоследицуималоњиховпрогон,уништавање

манастира,иосипањемонахауИталију.Сдругестране,њиховострадањеод

царскејересидовелоједотогадакасније,наVIIвасељенскомсаборудобију

значајанутицај.

ИконоборствојеизменилоиодносРимаиВизантије.Онодтададобија

тенденцијуудаљавања,пачакипрекида.Иконоборачкицаревиодузимају

знатандеоепископијаујужнојИталији,апапесеокрећузападнимфраначким

владаримакојиимпружајупокровитељство.

Опадањепокретаи рестаурацијакултаиконадошлојезавреме

иконофилскецарицеИринекаологичанкоракпослекрајњегмаксимализмау

претходнедведеценије.VIIвасељенскисаборизнеојенавиделоновеодносе
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међумонашкимструјама,истичућиједнугрупукојасепоказалаизразито

нетолерантномпремаиконоборачкојјересииуопштевеомаригидном,идругу,

којајебиланаклоњенаполитицикомпромиса.Онећеуцрквиопстатидоданас.

Саборјеуспоставиодогматиконопоклоњењаипотврдиоиконукаодоказ

оваплоћењаХристоса.Усукобуунутарцркве,побеђенајејересиконоборства,а

уборбицрквеидржавепревагујеоднелацрква.Државајемораладаприхвати

дауцрквенимпословимаправикомпромисесадуховнимвластима.
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