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Илустрација на предњој корици:
Пресвета Богородица са Христом (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић,
темпера на дасци, 89 х 29 цм, 1833, Манастир Режевићи, Режевићи
Илустрација на задњој корици:

Свети Стефан (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић,
темпера на дасци, 87 х 31 цм, 1833, Манастир Режевићи, Режевићи
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ИКОНЕ ИЗ РИЗНИЦА ПАШТРОВСКИХ МАНАСТИРА
„Свака наша кућа имала је икону Св. Крсне славе и другијех колико је ко хтио!
Повиједали нам наши очеви, да су иконе радили мајстори Рафаиловићи из Рисна. Они су се с
неким од њих лично познавали. Радили су за душу, а паре су примали тек да се љебом
прехране.“ Говорећи о познатој бококоторској иконописној школи ДимитријевићРафаиловић, архимандрит Дионисије Миковић, књижевник и историчар, још каже да су им
„... иконе пропале при устанку 1869. г.“
Поред бројних икона које су изобразили зографи, припадници ове познате
иконописачке школе, ризнице паштровских манастира, посебно Прасквице, Режевића и
Градишта, чувају мноштво примјера иконописног сликарства који се најчешће везују за
период од XVII до почетка XX вијека. Раскошно богатство иконописних стилова, као и
иконографских специфичности на овим иконама, указује на, са једне стране, везе са Атосом, а
са друге, на упливе западних стилских тенденција које ће се преко итало-критских мајстора и
њихових ученика, нарочито у XVII вијеку, ширити Медитераном, те стизати и у наше крајеве.
Такође, и бројне руске иконе из XVIII и XIX вијека које се данас чувају у ризницама ових
манастира представљају свједочанство блиских културних веза ових најзначајнијих
паштровских духовних центара са царском Русијом. На овим иконама најчешће су
представљани Исус Христ, Богородица са Христом, као и Свети Никола, чији је култ
светитеља заштитника био у Русији нарочито развијен.
Посматрање иконе као специфичног ликовног остварења неминовно намеће питање
како је правилно разумјети и вредновати. Особеност њеног ликовног текста, у првом реду,
захтијева суочавање са кључним разликовањем два опозитна естетичка концепта:
антропоцентричног и теоцентричног, као полазних за разумијевање слике/иконе. Ренесансна
традиција утемељује теорију слике засновану на антропоцентричном концепту који, grosso
modo, остаје важећим принципом и у теорији модерне умјетности. Насупрот овоме,
теоцентрични концепт аналоган је значењу византијско-православног богословља. Тако је у
сложеном систему релација једног и другог концепта олучујућа елементарна разлика слике као
аутономног естетског објекта и слике/иконе као литургијског (молитвеног) предмета.
Сагласно овом разликовању, као што је уочљиво, модерни појам умјетничког дјела полази од
њему иманентних или аутономних структурних атрибута. Супротно од овог поимања, скоро
по дефиницији, икона је свагда одређена трансцендирајућим Прволиком или Архетипом,
односно Исусом Христом. Јасно је, дакле, да у иконописном стваралаштву посматрач не
доживљава икону само чулно, већ и дубоко духовно, успостављајући са њом активни однос
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преко упућивања молитве чији је циљ сопствено етичко обожење. Стога, дубока онтолошка
прожетост етичких и естетичких норми у корелацији са метафизичким и свеобухватним
енергетским принципом битно одређује стваралачки чин и, у том смислу, посебно истиче
специфичност бића иконе. Зато је она по својој суштини јединствена са црквом као храмом
Божијим и од њега неодвојива. Одвојивши је она би постала чулна, обездуховљена,
спољашња, а њен духовни садржај апстрактан, лишен своје очигледности и метафизичке
теоцентричне суштине. На послијетку, довољно говоре и ријечи Сергија Булгакова: „У икони
се уметност везује с црквом, служи цркви, при чему та веза није само спољња него и
унутрашња. Култура и култ се разоткривају у оном свом јединству које је и било полазиште,
које је стајало на почетку и које ће уједно бити и крајњи циљ историје човечанства“.

Mр Луција Ђурашковић,
историчар умјетности
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ICONS FROM TREASURIES OF THE MONASTERIES OF PAŠTROVIĆI
“Each of our houses had the icon of the family's patron saint and as many others as they
liked! Our fathers recounted to us that the icons were made by the painters from the family
Rafailović of Risan. They knew some of them personally. They painted for the sake of their soul and
accepted money just to provide food.” Speaking of the famous icon-painting school DimitrijevićRafailović of the Bay of Kotor, archimandrite Dionisije Miković, a writer and a historian, added “...
the icons were wrecked during the uprising in the 1869.”
In addition to numerous icons worked out by the zographs, members of this renowned iconpainting family, the monasteries of Paštrovići, particularly Praskvica, Reževići and Gradište, preserve
lots of examples of the icon-painting styles that range from the 17th to the beginning of the 20th
century. The opulence of styles and the iconographic particularities of the icons indicate, on the one
hand, the connections to Athos, and on the other, the influence of the western stylistic tendencies,
that especially in the 17th century were spread throughout the Mediterranean by the Italian-Cretan
masters and reached our region. Likewise, numerous Russian icons from the 18th and 19th century
safeguarded in those monastic treasuries bear witness to the close cultural relations of the most
significant spiritual centres of Paštrovići with the Russian Empire. In those icons the most
frequently represented are Jesus Christ, the Holy Mother of God with Christ and St Nicholas, whose
cult of patron saint was widely spread in Russia.
Considering religious icon as a specific type of artistic creation raises a question of its proper
apprehension and evaluation. Its peculiar artistic script, firstly, demands looking on the key difference
between two opposite aesthetic concepts: anthropocentric and theocentric, as a postulate for
understanding a painting/icon. The tradition of the Renaissance has founded the theory of a painting
based on the anthropocentric concept that, grosso modo, has remained valid principle in the theory of
the modern art. As opposed, the theocentric concept is correlative to the meaning of the ByzantineOrthodox theology. In the complex relation of those concepts lies the basic difference between the
painting as an autonomous aesthetical object and the painting/icon as a liturgical (prayer) object. In
accordance with this distinction, as it is perceived, the modern notion of the work of art begins with
its immanent and autonomous structural attributes. In opposition to this comprehension, as a kind of
definition, the icon is always determined with transcendent Preimage or Archetype that is Jesus
Christ. It is clear that in icon-painting art an observer experiences the icon not only with his senses
but deeply spiritual as well, while establishing an active correlation with it through the prayer whose
aim is his own ethical divinization. Therefore, the profound ontological pervasion of ethical and
aesthetical principles in relation with the metaphysical and comprehensive energetic principle
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essentially defines the act of icon creation and emphasizes the particularities of the icon entity. Hence,
in essence the icon is in unity with church as the temple of god and they are inseparable. Detaching it
from the church it would become perceptive, non-spiritual, earthly, and its mental content abstract,
deprived of its manifestation and theocentric quintessence. Finally, the quote of Sergei Bulgakov
speaks for itself: “Art and church are bound in an icon which serves the church and that connection
is not only external but internal. Culture and cult are revealed in the unity that was the starting point,
and which at the same time would be the ultimate objective of the human history”.

Lucija Đurašković, MA
Art Historian
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1. Пресвета Богородица са Христом, темпера на дасци, 80 х 40 цм, XVIII вијек,
Манастир Прасквица, Свети Стефан
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2. Деизис (Исус Христ на пријестолу са Богородицом и Светим Јованом),
иконописна школа Димитријевић-Рафаиловић, темпера на дасци, 31 х 26 цм, XVIII вијек,
Манастир Прасквица, Свети Стефан
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3. Исус Христ, темпера на дасци, 67 х 46 цм, XIX вијек,
Манастир Прасквица, Свети Стефан
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4. Свети Герасим Јордански, темпера на дасци, 41 х 32 цм, почетак XIX вијека,
Манастир Прасквица, Свети Стефан
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6. Свети Никола, темпера на дасци, 33 х 21 цм, XIX вијек,
Манастир Прасквица, Свети Стефан
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9. Пресвета Богородица са Христом,
темпера на дасци, 87 х 52 цм, 1857,
Манастир Режевићи, Режевићи
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10. Свети Првомученик Стефан, темпера на дасци, 93 х 65 цм, 1857,
Манастир Режевићи, Режевићи
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11. Света Тројица, темпера на дасци, 103 х 66 цм, 1857,
Манастир Режевићи, Режевићи
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12. Пресвета Богородица, темпера на дасци, 50 х 34 цм, XIX вијек,
Манастир Градиште, Буљарица
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13. Исус Христ, Марко Крстов Греговић (?), уље на платну, 84 х 50 цм, 1929 (?),
Манастир Градиште, Буљарица
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14. Исус Христ и Самарјанка, Никола Аспиоти, темпера на дасци, 66 х 50 цм, 1864,
Манастир Градиште, Буљарица
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15. Свети Никола, темпера на дасци, 22 х 18 цм, XVIII–XIX вијек,
Манастир Градиште, Буљарица
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KATAЛОШКИ ПОДАЦИ O ИЗЛОЖЕНИМ ИКОНАМА
МАНАСТИР ПРАСКВИЦА, СВЕТИ СТЕФАН
1. Пресвета Богородица са Христом, темпера на дасци, 80 х 40 цм, XVIII вијек
2. Деизис (Исус Христ на пријестолу са Пресветом Богородицом и Светим Јованом),
иконописна школа Димитријевић-Рафаиловић, темпера на дасци, 31 х 26 цм,
XVIII вијек
3. Исус Христ, темпера на дасци, 67 х 46 цм, XIX вијек
4. Свети Герасим Јордански, темпера на дасци, 41 х 32 цм, почетак XIX вијека
5. Распеће Христово са изображењем четири иконе (Свети великомученик Димитрије, Свети
великомученик Георгије, Пресвета Богородица са Христом, Пресвета Богородица са Христом),
темпера на дасци, 28 х 22 цм, XIX вијек
6. Свети Никола, темпера на дасци, 33 х 21 цм, XIX вијек
МАНАСТИР РЕЖЕВИЋИ, РЕЖЕВИЋИ
7. Свети Стефан (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић, темпера на дасци, 87 х 31
цм, 1833.
8. Пресвета Богородица са Христом (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић, темпера
на дасци, 89 х 29 цм, 1833.
9. Пресвета Богородица са Христом, темпера на дасци, 87 х 52 цм, 1857.
10. Свети Првомученик Стефан, темпера на дасци, 93 х 65 цм, 1857.
11. Света Тројица, темпера на дасци, 103 х 66 цм, 1857.
МАНАСТИР ГРАДИШТЕ, БУЉАРИЦА
12. Пресвета Богородица, темпера на дасци, 50 х 34 цм, XIX вијек
13. Исус Христ, Марко Крстов Греговић (?), уље на платну, 84 х 50 цм, 1929. (?)
14. Исус Христ и Самарјанка, Никола Аспиоти, темпера на дасци, 66 х 50 цм, 1864.
15. Свети Никола, темпера на дасци, 22 х 18 цм, XVIII–XIX вијек
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CATALOGUE OF EXHIBITED ICONS
MONASTERY PRASKVICA, SVETI STEFAN
1. Holy Mother of God with Christ, tempera on wood board, 80 x 40 cm, 18th century
2. Deisis (Jesus Christ on the Throne with Holy Mother and Saint John), Icon Painting School
Dimitrijević-Rafailović, tempera on wood board, 31 x 26 cm, 18th century
3. Jesus Christ, tempera on wood board, 67 x 46 cm, 19th century
4. Saint Gerasimos of Jordan, tempera on wood board, 41 x 32 cm, early 19th century
5. Crucifixion of the Christ with presentment of four icons (Holy Great Martyr Demetrios, Holy Great
Martyr George, Holy Mother of God with Christ, Holy Mother of God with Christ), tempera on
wood board, 28 x 22 cm, 19th century
6. Saint Nicholas, tempera on wood board, 33 x 21 cm, 19th century
MONASTERY REŽEVIĆI, REŽEVIĆI
7. Saint Stephen (fragment of iconostasis), Aleksije Lazović, tempera on wood board, 87 x 31
cm, 1833
8. Holy Mother of God with Christ (fragment of the iconostasis), Aleksije Lazović, tempera on
wood board, 89 x 29 cm, 1833
9. Holy Mother of God with Christ, tempera on wood board, 87 x 52 cm, 1857
10. Holy First Martyr Stephen, tempera on wood board, 93 x 65 cm, 1857
11. Holy Trinity, tempera on wood board, 103 x 66 cm, 1857
MONASTERY GRADIŠTE, BULJARICA
12. Holy Mother of God, tempera on wood board, 50 x 34 cm, 19th century
13. Jesus Christ, Marko Krstov Gregović (?), oil on canvas, 84 x 50 cm, 1929 (?)
14. Jesus Christ and Samaritan Woman, Nicholas Aspioti, tempera on wood board, 66 x 50 cm, 1864
15. Saint Nicholas, tempera on wood board, 22 x 18 cm, 18th–19th century
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