
Проблеми савременог иконопоштовања 

Препоруке за благочестиво поступање са свештеним представама 

 

Завршавајући низ својих претходних публикација на ову тему, аутори сумирају све претходно 

изречено у облику кратких препорука за благочестиво поступање са свештеним представама. 

Саме препоруке су раније биле разрађене са одговарајућим примерима. Препорукама 

претходи кратак теоријски осврт, у којем се даје анализа постојеће ситуације, као и догматска 

и богословска основа предложених препорука. На крају се набрајају мере које су неопходне 

за спречавање профанације свештеног.  

Претходне публикације на сајту Pravoslavie.ru: 

 

Део 1: Како грешимо против Догмата о иконопоштовању 

Део 2: Непажња према иконама у штампаној продукцији 

Део 3: Паковање, корпоративни стил и наша одговорност 

Део 4: Принципи благочестивости 

Део 5: Просфоре, артоси и…торте за свештенике 

 

I. Актуелни проблеми савременог иконопоштовања 

Иконе (свештене представе) су уметничка дела која имају јавни карактер. Иконе у очигледној 

форми лика изражавају православно вероучење и самим тим носе у свет вест о Христу. Због 

тога иконе имају огроман мисионарски значај, нарочито у наше време када визуелне 

информације доминирају над свим другим облицима информације. Ипак постојање свештених 

представа у јавном простору рађа и одређене проблеме који захтевају решење. 

У данашње време, многи произвођачи предмета који су предвиђени за православне вернике, 

приликом израде својих производа користе свештене представе за обликовање како предмета 

за црквену употребу, тако и предмета за свакодневну употребу, као што су: књиге, часописи, 

новине, календари, обележивачи за књиге,  омоти аудио- и видео-дискова, алкохолна пића, 

торбе, пешкири, салвете, одећа, посуђе, постељина, теписи, сувенири, накит, бижутерија и 

томе слично. 

Како се, са тачке гледишта православног вероучења и црквеног предања, према свему томе 

треба односити? 

Догмат иконопоштовања 

Најпре је потребно да се сетимо несумњиве истине, да је црквена уметност увек имала и 

треба да има догматски и литургијски карактер, који не дозвољава произвољне садржаје, 

ликове или смисао који не одговара Светом Писму, свештеном и црквеном предању, 

догматском учењу Цркве, литургијској (богослужбеној) пракси, живом искуству духовног 

живота који има рецепцију Цркве. 

Подсећамо да се у одлукама Седмог васељенског сабора (787.године), који је утврдио догмат 

иконопоштовања, каже: 

„…одређујемо: слично као и изображење Часног и Животворног Крста, постављати у 

светим Божјим црквама, на свештеним сасудима и одеждама, на зидовима и таблама, у 

кућама и на путевима, часне и свете иконе, које су насликане бојама  и начињене од 

мозаика и од друге подобне  материје, иконе Господа и Спаса Нашег Исуса 



Христа…Богородице …часних анђела и свих светих и преподобних мужева. Јер, што се 

чешће они виђају преко икона, то се више они који их гледају побуђују да се сећају 

прволикова и љубави према њима и на то да их поштују целивањем и 

поклоњењем…поштовањем по томе истом обрасцу које се даје изображењу Часног и 

Животворног Крста и Светом Јеванђељу, и другим светињама, тамјаном и стављањем 

свећа…Јер част, које се одаје лику, усходи ка Прволику, и они који се поклањају икони, 

поклањају се ипостаси (лицу - прим.аут.) које је насликано на њој. Ко се дрзне да 

другачије мисли или учи или профано употребљава свештене сасуде… одређујемо, да 

се, ако је епископ или клирик, одлучи од чина, а ако је монах или мирјанин -  да се одлучи 

од причешћа“ (1). 

Из саборских одлука следи, да свештене представе треба да се: 

1. постављају на достојним местима, 

2. израђују од дуготрајних материјала, 

3. поштују поклоњењем, целивањем, кађењем тамјаном, паљењем свећа и кандила. 

Васељенски сабор утврђује да су свештене представе намењене за узношење људског ума 

од лика који је насликан на икони, фрески, зидном сликарству, мозаику, представљен у облику 

скулптуре, рељефа и сл., ка прволику – Самом Господу Исусу Христу, Богородици, анђелима 

и светим Божјим угодницима. 

Преподобни Теодор Студит (†826) који је после Сабора продужио исповедничку борбу за 

иконопоштовање, дубоко је протумачио саборско учење. Свети отац је, између осталог, 

говорио:  

„Ко уништава лик, тај уништава и сам прволик“ (2). 

Игуман студитски пише да су свети оци, Василије Велики, Григорије Ниски, Јован Златоусти 

и др., у односу према иконама (ликовима), користили називе самих прволикова који су на 

њима представљени.  

„Јер се у икони јавља прволик, једнако као и у изображењу Крста – Животворни Крст. 

Како је у поклоњењу једно од другог неодвојиво, то икона и носи назив прволика. Лик 

крста назива се Крст. Тако и за цара… истинито је рећи да се царем назива и приказ 

цара, као што говори божанствени Василије, и Петром – икона Петра…“ (3). 

 

Новац са приказом императора Константина V Копронима 



Ту везу лика на икони са прволиком очигледно је показао свети преподобномученик и 

исповедник Стефан Нови (†767) (прославља се 28. новембра / 11. децембра). Изведен на суд 

цара-иконоборца Константина Копронима (741-775) св. Стефан је оптужио иконоборце због 

тога што „хулећи на иконе, дижу хулу и на Христа и Богомајку“. На питање преподобног, каква 

казна чека оног који би стао да ногама гази новац са ликом цара, судије су одговориле да ће 

„бити кажњен зато што је оскврнио царев лик.“ На то је св. Стефан рекао да још већа казна 

чека оног ко оскврњује лик Цара Небеског и Његових светитеља. И ради убедљивости, св. 

Стефан је пред очима судија почео да гази царски новац, због чега је најпре био одведен у 

тамницу, а потом подвргнут мучењу (4). 

Свештене представе у Православљу 

У вези са коришћењем свештених представа на свакодневним предметима често се може 

чути приговор да они и нису свештени, будући да их није освештао свештеник  у храму, тј. над 

њима није извршен чин освештања са кропљењем освештаном водом сагласно Требнику, као 

што је то правило за иконе у Руској Православној Цркви. Међутим, у почетку у цркви и није 

постојао никакав посебан чин освештавања икона. Он се појавио прилично касно и фактички 

представља само признање да је дати приказ канонски, да не противречи православном 

вероучењу и да је добио благослов Цркве у лицу њеног свештенослужитеља за коришћење 

датог приказа као светог лика или иконе. 

Тако, одговарајући иконоборцима, који су тврдили да су иконе обични предмети, будући да 

нема молитве која их освештава, Седми васељенски сабор је установио: 

„Над многим од тих предмета које ми признајемо као свештене, не читају се свештене 

молитве, будући да су они по самом свом имену пуни светости и благодати.“ 

Таквим предметом јавља се и Животворни Крст, чији чак и сам знак направљен у ваздуху 

прогони демоне. 

„Исто то се односи и на икону: називајући је одређеним именом, ми одајемо част 

прволику; целивајући је и клањајући јој се са поштовањем, задобијамо освештање. На 

исти начин, када целивамо или додирујемо различите свештене сасуде, надамо се да 

ћемо кроз њих добити у некој мери освештање“ (5). 

Због тога је благочестив однос потребно имати и према освештаним представама и према 

неосвештаним.  

Свештене представе самим чином јављања Божанственог, небеског, припадају области 

сакралног, и разликују се од приказивања свега свакодневног, привременог, светског – 

профаног. При томе, ликови Господа нашег Исуса Христа, Богомајке и светитеља не постају 

свештени кроз неки специјални чин освештања, него самом чињеницом њихових приказа, по 

једнакости ипостаси (лица) које је приказано и које се приказује. 

„Није различита од Христове Ипостас у Његовој икони, - пише преп. Теодор Студит, - 

него је то иста Ипостас Христова….која се сазерцава у икони и поштује се поклоњењем“ 

(6). 

То је тачно и у односу на Богородицу и светитеље, тврди игуман студитски (7).  По природној 

суштини лик и Прволик су различити, ипак, према изразу преп. Теодора Студита, у свештеним 

представама Божанство присуствује „по заједници“, „силом“, „снагом“, „славом“ и „благодаћу“. 

 



 

Исус Христос. Мозаик 

 „Онај, ко би рекао, да Божанство присуствује и у икони, не би погрешио против истине, 

- пише преподобни. – Оно, наравно, присуствује и у приказу Крста и у другим 

божанственим предметима, али не по јединству природе, јер ти предмети нису обожена 

твар, него по одређеној заједници са Њим, будући да и они учествују у благодати и 

части“ (8). 

Не само за оце Седмог васељенског сабора, него и за већину култура, очигледна је и потребна 

неопходност разграничења између свештеног и профаног: обично, свакодневно не треба да 

се меша са свештеним, а свештено не сме да прелази у категорију свакодневног. Уколико 

дође до мешања, оно се именује као скрнављење, богохуљење, скрнављење светиње или 

профанација свештеног, тј. његово посветовњачење, када се нешто свештено „преводи“ у 

свакодневну употребу (9). 

Поврх тога, свештено не постаје профано (обично, светско), него оскврњено сакрално и 

захтева обреде очишћења (10). Сваки благочестиви човек зна то по свом осећају бола у срцу 

који се јавља кад види оскврњене светиње и по својој жељи да се што пре исправи то што се 

догодило или да се благочестиво уништи оскрнављена светиња (на пример, да се спали на 

чистом месту, закопа или пусти у текућу воду нека испрљана или згужвана икона или 

просфора и сл.). Запазимо да је у прошлости за профанацију сакралног друштво подвргавало 

кривца суровим казнама или захтевало да се обави ритуал искупљења. 

Седми васељенски сабор такође одређује строгу казну за употребу свештених евхаристијских 

сасуда у обичном, свакодневном животу: духовништво се лишава чина, а монаси и мирјани 

одлучују се од причешћа. Али свештене представе, према мишљењу отаца Сабора, нису само 

област сакралног. Они у њему заузимају сасвим посебно место: поштују се једнако као и Крст 

и Јеванђеље, који се, за разлику од богослужбених сасуда, налазе у личној употреби 

практично сваког хришћанина. Зато је сваки човек одговоран за одговарајуће опхођење према 

њима. 



Св. Теодор Студит потврђује: 

„И у икони, и у Јеванђељу, и у Крсту, и у сваком другом свештеном предмету, Богу се 

клањамо у духу и истини: материјално се повлачи услед узношења ума ка Богу“ (11). 

Према речима светитеља, икона Христа треба да се поштује чак и више него Његов Крст, „јер 

је оно знак, а ово је лик Христов“ (12). 

Не клањамо се евхаристијским сасудима или нечем другом сличном самима по себи (без 

Светих Дарова који су у њима), него се иконама, које на себи носе лик Христа, Богородице и 

светитеља, одаје посебно религиозно поклоњење и поштовање у виду целивања, кађења и 

сл. Због тога је профанација свештених представа, тј. њихова неблагочестива употреба без 

свештеног трепета ма са чије стране била, у духовном смислу већи преступ него проста 

профанација евхаристијских сасуда. 

Пре револуције, грађански закони о заштити светиња који су се заснивали на црквеним 

правилима, директно су забрањивали профану употребу свештених представа: 

„Забрањује се прављење и продавање ма којих ствари за свакодневну употребу са 

свештеним приказима, као: печати и томе слично“ (13). 

Профанација свештеног у савременом руском друштву 

Један од разлога појаве иконоборства у 8. веку била је и реакција на ширење прекомерног и 

профаног коришћења свештених представа међу хришћанима, које је било оптерећено 

сујеверјем и остацима неискорењеног до краја паганства. 

Крајем 20. века и почетком 21. века, после укидања чврстих забрана државног атеизма у 

односу на Цркву и њено учешће у животу руског друштва, иконе и свештене представе као 

атрибути православне вере напустили су литургијски простор храма и испунили јавни простор, 

нажалост, не увек са оправдањем. Икона, свештени лик, од предмета сакралне и црквене 

уметности, који подразумевано припада храму, од велике реткости и драгоцености, од 

светиње, почела је брзо да се претвара у обични артефакт, нешто обично и зато профано, 

што противречи њеној намени. 

 

Матрјошке (бабушке) са иконама 

Једна од намена иконе као свештеног лика је и та да човеку приказује свештено и, 

освештавајући профани простор његовог живота, приближава га свештеном. На пример,  

доношење иконе из литургијског простора у наш дом треба да наш дом освешта, да створи 



макар и ограничено, али освештано место за наш домаћи духовни живот – пре свега за 

молитву. Али порочна пракса непромишљеног сједињавања свештених ликова са профаним 

стварима доводи до супротног ефекта – посветовњачења свештеног и профанације сакралног 

лика. 

Данас се проблем профанације свештених ликова значајно повећао услед њиховог масовног 

умножавања уз помоћ савремених технологија, а да то није ничим и ни од кога регулисано. 

Ова ситуација се додатно погоршава због губитка (код знатног дела друштва) културе 

опхођења како према значајним грађанским вредностима и посебно поштованим симболима, 

тако и са религиозним светињама, као и одсуством уважавања према религиозним 

осећањима својих суграђана. 

Свештене представе на обичним производима и роби за православне вернике користе се не 

према својој правој намени, тј. за религиозно поклоњење и одавање дужне им части, него као 

елементи „корпоративног стила“, декоративног обликовања робе или њеног паковања. 

Нажалост, овде на прво место долази не поштовање свештеног лика, већ његова употреба 

као елемента трговачког знака, бренда, који треба да привуче пажњу православно 

оријентисаних купаца, поклоника, туриста и сл. Паковање свећа или табла чоколаде са 

приказом иконе или храна на амбалажи – то је оно спољашње обликовање робе које показује 

њену јединствену додатну вредност, а неупућени купци су спремни да за то плате. 

 

Јастуци са иконама 

Профанација свештеног у циљу привлачења пажње купаца јавља се и на друге начине. 

Наруквица са иконама, футрола за документе са Крстом – то је ознака не само религиозног 

бренда или православне самоидентификације купца, него је још и оно, што наводно може 

власнику таквих ствари пружити неку додатну духовну заштиту и бити на свој начин 

„православна амајлија“. Али човек који жели да од Бога добије заштиту и доброчинство путем 

профанације свештених представа дубоко греши. И Божје дуготрпљење овде не треба 

наводити као одобрење за ове жалосне појаве. 



 

Свећњак „Вертеп“ 

Широка распрострањеност и потражња за наведеним производима сведоче о губитку осећаја 

за свештено и дубоког поштовања према њему код знатног дела народа. Јавља се опасна 

тенденција према брисању граница између свештеног и световног, разликовање којих чини 

основу истинске религиозности. Постојећа ситуација почиње да се схвата код  многих верника 

и друштва у целини као одобравање сличне праксе од стране црквене јерархије, црквених 

обичаја и канона. 

Ипак, још је 2006. године Свјатејши Патријарх Алексије II говорио о проблему неблагочестивог 

односа према свештеним представама: 

„…Данас се појавила нездрава тенденција да се црквена симболика користи за 

„украшавање“ најобичнијих ствари. Крстови, прикази светитеља и православних 

храмова могу се на сваком кораку видети на стварима за свакодневну употребу: на 

кутијама, боцама, паковањима бомбона и чоколада и сл. …Мода неумесног коришћења 

црквене симболике доводи до тога да се предмети који носе свештене представе често 

могу видети у контејнерима за смеће и на депонијама. То изругивање над свештеним 

представама врши се рукама самих верника, уз помоћ несрећних произвођача такве 

робе. Неопходно је парохијанима објашњавати да је такав однос према хришћанским 

симболима недопустив“ (14). 

Однос према икони и свештеним представама данас одражава многе проблеме који су 

повезани са расцрковљењем индивидуалне свести верника и посветовњачењем опште 

црквене културе, док одржавање уочене негативне тенденције може довести и до њене 

деградације, као што се то већ десило у Римокатоличкој цркви (15). 



 

Васкршња јаја са налепницама у облику икона 

Као што је писао светитељ Григорије Богослов, и данас Христос „све трпи, све подноси. И шта 

је ту чудно? Он је примио шамаре, претрпео пљување, окусио жуч за мој окушај. Трпи и сада 

каменовање не само од клеветника, него чак и од нас, који себе сматрамо благочестивима“ 

(16). 

Према речима преп. Теодора Студита, 

„У садашње време, када се Христос прогони кроз Његову икону, не само да онај ко има 

првенство по звању и чињеницама, треба да се подвизава, беседећи и упућујући у 

православно учење, него је и ученик обавезан да смело говори истину и слободно 

отвара уста. То су речи – не мене грешног, већ Божанственог Златоуста, а затим и других 

отаца“ (17). 

Због тога, тумачећи садржај догмата иконопоштовања Седмог васељенског сабора у односу 

на трепетно поштовање светих икона и следујући речима Свјатејшег Патријарха Алексија II, 

предлажемо своје препоруке за благочестиво коришћење свештених представа. 

Детаљно (са примерима) свака од препорука је била разматрана у нашим претходним 

публикацијама. Овде су пак све оне сведене на списак са кратким формулацијама.  

II. Препоруке за благочестиво поступање са свештеним представама 

Циљ препорука је да се формулише норма иконопоштовања у савременом  друштву, а на 

основу Свештеног предања, канона Православне Цркве и светоотачког наслеђа. 

Актуелизација и формулисање самих црквених канона (правила) за савремено 

иконопоштовање који би били обавезни за све чланове Цркве прерогатив је црквене јерархије 

и овлашћених органа и установа, и на то аутори датих препорука ни на који начин не 

претендују. 

Због тога се о конкретном садржају ниже наведених препорука може дискутовати; код 

читалаца и стручњака могу се јавити другачији погледи на одређене појединачне детаље и 

формулације. Ипак, важно је да они не буду неосновани, већ укорењени у истинском црквеном 

Предању, а не у лажним обичајима који су постали уобичајени. Приликом састављања 

препорука, аутори су пошли од тога да је о горе наведеним болним проблемима неопходно 

не само говорити, преносећи друштву знања о трепетном односу према свештеним 

представама, него и предлагати начине њиховог решавања. 



Под нормом иконопоштовања у овом тексту подразумева се коришћење свештеног приказа 

у сагласности са његовом наменом, у складу са догматом иконопоштовања, које је донет на 

Седмом васељенском сабору, а посебно ради достизања таквих циљева, као што су: 

 молитва, окретање ума од лика ка прволику, 

 приказивање свештеног лика човеку и приближавање човека свештеном кроз гледање 

сакралног лика, 

 поштовање свештених представа, тј. одавање дужне части и поклоњења прволику кроз 

његов лик на икони, између осталог, целивањем уснама, кађењем тамјаном, паљењем 

свећа и кандила, 

 освештавање профаног простора у људском животу, 

 благочестиво подсећање човека на свештену историју и догађаје нашег спасења, 

благодарење за то Богу и Његовим светитељима. 

Под условима: 

 коришћења свештених представа у наведеним циљевима и чувања од 

посветовњачења и мешања са профаним (свакодневним), 

 израде свештених представа од дуговечних материјала ради дуготрајног 

благочестивог коришћења, 

 постављања свештених представа на достојна места или у форматима у којима се они 

неће изложити порузи и скрнављењу, било свесном или несвесном. 

Поређење савремене праксе коришћења свештених представа са нормом иконопоштовања 

омогућава сваком човеку да лако одреди одговара ли она догмату иконопоштовања и 

Предању Цркве или не, и изведе за себе одговарајуће закључке: могу ли се правити ове или 

оне ствари, куповати ова или она роба која има свештене представе, хоће ли њихова употреба 

у свакодневном животу представљати богохуљење и сл. 

Ове препоруке су пре свега упућене православним хришћанима: произвођачима роба и 

услуга, њиховим продавцима, купцима – и онима, који у свом животу и раду долазе у додир 

са свештеним представама, иконама, крстовима и приказима храмова. Али препоруке су 

упућене такође и онима који су, ако и нису православни хришћани, спремни да се са 

свештеним трепетом односе према оном што је свештено за православље. 

У наставку се под свештеним представама подразумевају прикази свештеног: иконе (међу 

њима и оне руком сликане), Крст, православни храмови и капеле. 

2.1 Потребно је престати са производњом, продајом и било којим другим начином 

дистрибуције, а такође и куповине предмета, на које су нанесене свештене 

представе, уколико су ти предмети намењени за свакодневну употребу. 



 

Налепнице за васкршња јаја са св. иконама, за једнократну употребу 

2.2 Не треба производити, продавати (дистрибуирати) и куповати предмете (на 

пример: декоративног карактера: накит, сувенири и др.), који су израђени у 

облику свештених представа или оне на које су они нанесени, уколико карактер 

коришћења таквих свештених представа не одговара норми и условима 

иконопоштовања и благочестивог односа према свештеним представама. 

 

Прстен са ликом вмч. Ирине 

2.3 Недопустиво је стављање свештених представа на паковање (амбалажу) робе. 

Такви поступци представљају богохуљење произвођача паковања. 

 

Тамјан у лименој кутији са приказом Атонске иконе Мајке Божје 

 



2.4 На треба производити, продавати (дистрибуирати) и куповати предмете, који су 

израђени у облику свештених представа или оне на које су они нанесени, уколико 

они представљају производе ниског (вулгарног) уметничког квалитета или грубо 

изврћу канон иконописања. 

 

Фигурице „анђела“ у црквеној продавници поред православних икона 

2.5 Пракса постављања икона на омоте књига, часописа, серијских издања, предњих 

и задњих страница новина, омота аудио- и видео-дискова није у складу са 

правилима трепетног иконопоштовања. 

 

Полице православне књижаре личе на хаотични „иконостас“ у којем свети ликови стоје и 

леже у произвољном распореду 

 

 

 

 

 



2.6  Публиковање свештених представа у периодичним издањима (часописи, 

новине, недељници и сл.) не одговара норми иконопоштовања. 

 

Часопис „Божји мир“, број 5, 2016. год. 

 

 

Часопис „Мир Божји“, број 3, 1898. год. 



 

Православне народне новине „Силна Русија“ (папирна верзија). На снимку се добро види 

како преклоп од пресавијања новина деформише лик Мајке Божје. Поред тога, на прелому 

листа свештена представа се хаба и прља. Ивице новинског листа су искрзане и 

исцепане, услед чега се свети лик налази у профаном окружењу које га оскврњује 

 

Православне новине града Москве добиле су 2013. године „иновативни“ дизајн: заглавље, 

као и све рубрике и чланци прикључени су „оптичким кабловима“ на древну икону 

Спаситеља на првој страни, која има трагове оштећења 

 

2.7 Публиковање свештених представа у календарима разних врста (зидни, стони, 

џепни, оних са откидањем листова и свих других) не одговара норми 

иконопоштовања. 

 



 

Зидни календар за 2019. годину „Богословље иконе…“ са унутрашње стране. Приликом 

промене календарског месеца лист се подиже горе, и све иконе ће бити преврнуте 

буквално наопачке. 

2.8 Неблагочестиво је и недопустиво коришћење свештених представа као 

декоративних елемената приликом формирања штампане продукције која има 

краткотрајни карактер коришћења: транспаренти, православне књижице-бојанке, 

дневници, нотеси, разни обрасци позивница и потврда, рекламни проспекти, 

штампани програми догађаја (конференције, концерти, скупови и сл.), улазнице, 

честитке, етикете и сл.). 

 

Сличне бојанке нуде многобројни интернет-сајтови 



2.9 Црквеним установама, православним парохијама и организацијама препоручује 

се пажљиво и бирано коришћење свештених представа (Крст, ликови Спаситеља, 

Богородице, анђела, светих Божјих угодника и православних храмова) на 

канцеларијским печатима, на службеним обрасцима у облику грба и сл. 

Недопустиво је коришћење свештених представа као елемената „корпоративног 

стила“ докумената, на визиткартама и сл. 

2.10 На производима за краткотрајну свакодневну употребу не треба користити 

државне симболе и друге знаке, уколико су на њима присутне свештене 

представе. Поред тога, недопустиво је коришћења знака Крста на реклами и 

производима медицинске и хигијенске намене, као и додавање на Крст њему 

страних елемената и симбола (представа змије, рекламни текст и др.). 

 

Папирна кутија са грбом РФ на којој је присутан симбол хришћанства Крст 

 

 

Реклама за апотеку, на којој је електронски пано израђен у облику крста са трепћућим 

светлећим текстом и медицинским амблемом „змија која обавија чашу“ 

 



2.11 Свештене представе на било ком носачу, а између осталог и у виртуелном 

(дигиталном) простору, треба да се израђују и користе са поштовањем трепетног 

односа према њима. 

„Јер лик Христа, - пише преп. Теодор Студит, - на ма каквом материјалу да је израђен, 

неодвојив је од Самог Христа, јер се чува ван материје, у представи. Због тога и једном 

и другом – Христу и Његовом лику – доликује једна те иста част и поклоњење“ (18). 

Исто се односи на ликове Богородице, анђела и светих Божјих угодника. 

 

 

Рекламни банер „Православне интернет-продавнице икона ручне израде“. Рекламни и 

службени текстови постављени су преко ликова Божје Мајке и Богомладенца, што 

представља очигледно богохуљење 

 

2.12 Не треба производити, продавати (дистрибуирати) и куповати иконе, уколико 

материјали од којих су оне израђене нису дуговечни. 

Иконе, у складу са одлукама Седмог васељенског сабора треба да се израђују од чврстих 

материјала: дрвених дасака, смалте (за мозаике), итд. Папирне и њима сличне иконе 

временом могу да пожуте, испрљају се, овлаже, уврну се и др. Такве иконе је пожељно 

ставити у застакљене рамове или их макар каширати. 



 

Уочљиве искрзане ивице папирне иконе св. Николе 

 

 

Папирне иконе, постављене у рамове испод стакла. Извор: сајт „Земља мајстора“ 

 

2.13 Супротна је слову и духу догмата иконопоштовања израда свештених представа 

од било ког непостојаног материјала, између осталог од песка и леда. 



 

Композиција од песка „Распеће“ на изложби скулптура од песка и леда 

2.14 Неправилан је и неблагочестив распрострањени обичај да се приликом 

посећивања светих места (капела, источника, места подвига светих угодника, 

итд.) тамо остављају „за сећање“ некакве светиње (по правилу, мале јефтине 

иконе). Као прво, то је самовоља. Као друго, то је немарност према светим иконама, 

које брзо постају неупотребљиве (прљају се, влаже, криве се и сл.). Такви самовољни 

„иконостаси“ не изгледају лепо и противрече правилима иконопоштовања. Као треће, 

уколико човек не жели да код себе чува такву иконицу, боље је да је донесе и остави у 

храму, где могу да је узму други парохијани или да је он сам уништи на благочестив 

начин. 

2.15 Ми смо одговорни за оне свештене представе које се налазе у нашем власништву 

– потребно је да их постављамо и чувамо на одговарајући благочестив начин. 

Иконе и друге свештене представе треба да се чувају на пристојним местима – на посебним 

полицама (отприлике у нивоу очију или више, али никако ниже од нивоа појаса одраслог 

човека) и не треба да се мешају са предметима свакодневног карактера (фотографије 

ближњих, посуђе, предмети хигијене, итд.). Речено се односи и на сувенире са приказима 

храмова, капела, на њихове макете, моделе који се склапају и сл.). 



 

„Свети угао“ у савременом сеоском дому са традиционалном православном побожношћу. 

У десном углу између прозора на суседним зидовима формиран је домаћи иконостас с 

вертикалним распоредом икона; испод њега на сточићу, који је застрт цветним 

столњаком, стоје само иконе и крстолики свећњак. Испред сточића, на поду, прострт је 

чисти тепих. „Свети угао“ као сакрална зона посебно је одвојен лаганом белом завесом. 

Фотографије родбине и ближњих висе на супротном левом углу изнад телевизора. 

Просторија је строго подељена на област свештеног и светског (профаног). 

 

 

Савремени „градски дизајн“ – уобичајен, али неблагочестив: на доњој полици иконе су 

постављене немарно, наизменично са књигама. На горњој полици икона Спаситеља стоји 

тесно примакнута до велике фотографије (или слике), лево и десно од иконе Христа 

налазе се рутер и звучници. Као додатак, на полицу су немарно обешена још три крстића. 

Сакрално није одвојено од профаног. Духовни карактер неких књига не поправља 

ситуацију – јер ни у храму богослужбене књиге не стоје на иконостасу међу иконама, већ 

се држе на посебном месту. 



 

Пример компактног домаћег иконостаса 

 

2.16 Принципи постављања свештених представа на таквим црвеним предметима као 

што су црквени намештај (седишта, налоњи, ормари и сл.), богослужбене одежде 

(сакос, фелон, стихар, епитрахиљ, надбедреник, палица, наруквице и сл.), свештени 

предмети у олтару (жртвеник, престо), морају одговарати правилу постављања 

свештених представа у православном храму – њихов положај по висини да не буде 

ниже од појаса одраслог човека. Поред тога, свештене представе на одеждама не 

треба да се преврћу наопако приликом радњи свештено- и црквено-служитеља (то се 

дешава, на пример, када се ликови светитеља стављају на наруквице). 

 

Старински дрвени налоњи  без свештених представа 



 

Налоњ са иконом св. Николе на предњој страни 

 

Налоњ са приказом Голготе у подножју 

2.17 Правила трговања производима који имају свештене представе или који 

представљају предмете религиозног поклоњења и поштовања (иконе, крстови, 

Распећа, Библије и сл.) морају да искључе могућност неблагочестивог односа 

према њима: 

 наведени предмети не треба да се смештају на тезге, полице и сталаже које имају 

висину нижу од појаса одраслог човека, 

 у случају постављања на хоризонталне површине недопустиво је да се на свештене 

представе и предмете религиозног поклоњења и поштовања ставља било каква роба, 

да се на њима обавља преузимање робе, њено паковање или плаћање (не треба 

стављати новац, новчанике и сл.), 



 неблагочестиво је да се иконе и свештене представе смештају испод хоризонталне 

стаклене витрине, ако се на њену површину ставља друга роба или се врши издавање 

робе, плаћање од стране купаца и друге радње, 

 неблагочестиво је да се паковање икона малог формата стеже гумицама (канапом и 

сл.) тако да материјал којим се врши стезање пресеца ликове на свештеним 

представама. 

 

У продавници су велике иконе за налоње постављене ниже од колена купаца. Русија. 

2.18 Није у сагласности са древном црквеном традицијом приказивање  Христа на 

артосима, као ни ликова Спаситеља, Богородице и светитеља на просфорама. 

У складу са важећим Типиком (који одражава богослужбену праксу 17. века), артос је „цела 

просфора, са приказаним крстом на њој“ (19). У вези са просфорама, професор Н. И. Барсов 

(1839-1903) говори, да просфора од најстаријих времена има „форму донекле спљоштеног 

колута, нека врста мале дебље лепиње, са утиснутим на врху приказом крста. Такав облик 

је просфора имала још у 4. веку, о чему јасно говори Епифаније Кипарски“ (20). 

Узимање просфора са представама ликова претвара се у иконофагију – једење „иконе“ (лика), 

што споља гледано личи на раније постојећу магијску праксу једења „обредног хлеба“ (21). 

 

Артос са „дониконовским“ осмокраким крстом, оруђима страсти, Голготом и Адамовом 

главом 



 

Артос без крста са приказом иконе Васкрсења Христова 

 

Канонске просфоре: Крсне (са четворокраким и осмокраким крстом) и Богородичне (са 

монограмом имена Марија) 

 

За служење литургије користи се пет службених просфора. На фотографији су четири 

од њих: Богоридична просфора, Девет чинова, За здравље, Заупокојна. Скоро све су са 

светим ликовима. 

 



2.19 Недопустиво је коришћење свештених представа, симбола и знакова, као и 

ликова свештених предмета (Путир, напрсни крст или крстић који се носи око 

врата, Библија, Јеванђеље и сл.) приликом израде јестивих предмета који немају 

богослужбену намену (медењаци, кекс, хлеб, колачи, торте, и сл.). 

 

Торта за свештеника 

  

„Торта за Крштење преливена чоколадом (и са преливом преко ивице), украшена фигуром 

анђела, ланчићем са крстићем и Библијом“. Извор слике и текста: сајт произвођача. 

 

2.20 Према текстовима религиозног карактера, као и према текстовима где се помиње 

име Божје, имена Богородице, анђела, светих угодника, треба се односити са 

посебним трепетом, ма где да се они налазе (у црквеној и светској штампи, на 

транспарентима и сл.). 

Недопустиво је да се они користе ради свакодневних потреба, и да се уништавају заједно са 

обичним смећем. Приликом уништавања треба их спалити на чистом месту. 

Неумесно је штампати текстове религиозног карактера  (цитати из Светог Писма, итд.) на 

свакодневној одећи (на мајицама, марамама, итд.). Као прво, то је очигледно нарушавање 



треће заповести Декалога: „Не узимај узалуд имена Господа Бога својега“ (Изл. 20, 7). Као 

друго, то је понижавање лика. Као треће, такав приступ исповедању вере више је својствен 

протестантској култури са њеним израженијим демостративним карактером. 

У православној традицији свештени знаци и ликови, натписи који садрже делове молитава и 

цитате из Светог Писма користе се на небогослужбеној одежди само код одежде схимника – 

монаха, који прима велику схиму, тј. који даје посебно строге монашке завете, који се одрекао 

од света и свецело посветио себе служењу Богу. 

 

Одежда схимника 

 

Мајица са принтом „Крст са Голготе“ 

 



2.21 Недопустиво је коришћење свештених представа (између осталих и 

стилизованих), као и свештених текстова као елемената дизајна профаних 

(свакодневних) предмета и ентеријера. И једно и друго представља оскврњење 

сакралног и богохуљење против хришћанске светиње. 

 

Дизајн кухиње у приватном стану. Керамичке плочице су осликане у псеудонародном 

стилу са карикираним ликовима Мајке Божје, мултипликованим (који се понављају 

заредом) ликовима светитеља и светих у окружењу профаних слика. На плочицама са 

текстом препознају се фрагменти јеванђелске приче о блудном сину (Лк. 15, 11-32). 

 

 

Дизајн кухиње у приватном стану. Карикирани портрети домаћина и њихове мачке. 

Натпис око портрета је цитат из Јеванђеља (Лк. 15, 11-32) на црквенословенском језику: 

(око мушког портрета) „Јер овај брат твој мртав бјеше, и оживје; изгубљен бјеше и нађе 

се; (око женског портрета) „Чедо, ти си свагда са мном, и све моје јесте твоје“; око мачке 

„И доведите теле угојено те зако[љите да једемо и да се веселимо]“ 

Наведени пример се односи на приватни простор, који је доступан само домаћинима и 

њиховим гостима. Дизајн пак у „религиозном стилу“ јавних простора постаје изазов за многе 

верујуће људе. Тако су у ентеријеру Интернет-кафеа РГГУ (Руски државни универзитет 

хуманистичких наука - прим.прев.) коришћене свештене представе разних религија, а међу 



њима и хришћанства. Као резултат таквог мешања (што је богохуљење само по себи), 

сакрални сиже зидног сликарства олтара православног храма – причешће апостола – користи 

се као „позадина“ за сцену, на којој ни у ком случају не наступају црквени хорови, већ рок-

групе са одговарајућим репертоаром. Такво нешто не може а да не вређа осећања верника. 

Нажалост, у ентеријеру кафеа није дошло до измена. 

 

Интернет-кафе РГГУ. Рок-група са гитарама  наступа испред копије сижеа „Причешће 

апостола“ 

2.22 Свештене представе и текстови (укључујући псалме) не могу и не треба да се 

користе као „православне амајлије“, нити да се мешају са амајлијама туђих 

религиозних традиција, као ни у разним магијским обредима. Хришћани треба да 

се удаљују од тога и да избегавају да чине било шта слично. 

За произвођаче такве робе важи 20. правило Номоканона о њиховом одлучењу од Цркве 

(уколико јој наравно такви припадају) и о неопходности да се избегавају и они сами и њихови 

производи: 

„Говори свети Јован Златоусти, јер ако се и име Свете Тројице налази на њима, ако се 

и свети призивају, ако и знамење крста постоји, треба бежати од таквих и одвраћати се“ 

(22). 

Номоканон директно брани хришћанима да на себи носе текстове псалама Цара Давида или 

имена мученика (23). То се правило односи и на појас „Живи у помоћи“, на који се обично још 

ставља приказ Часног Крста, анђела и др. Псалам 90. („Живи у помоћи…“) треба читати као 

молитву, умом и уснама, а не носити на телу његов текст као амајлију. 



 

Икона Спаситеља са „оком Фатиме“ и Распећима као висећим украсима 

Псалам 90. често користе произвођачи „накита за православне“. Могуће је наћи прстење и 

наруквице са урезаним црквенословенским текстом тог псалма. При томе, произвођачи 

убеђују купце да је то древна традиција (а не нарушавање канона) и ради убедљивости наводе 

и речи извесних свештенослужитеља о сили молитве. 

 

Наруквица „Псалам 90“, сребро. „Наруквица у облику широке траке покривена урезаним 

речима 90-тог псалма „Живи у помоћи Вишњег“. Та молитва је моћна заштита од сваког 

зла, „силно оружје против демона, проверено многим покољењима“ (јеромонах Јов 

Гумеров). Постоји традиција да се текст те молитве има увек уз себе (Извор: сајт 

Интернет-продавнице). Ипак, имати „уз себе“ и „на себи“ није једно те исто. 



2.23 Израда и продаја свештених предмета (међу њима и свештених представа), који 

су намењени православним хришћанима, треба да се обавља од стране лица која 

припадају Православљу. 

У том циљу било би сврсисходно основати овлашћени црквени орган, који би издавао 

одговарајуће званичне црквене благослове (дозволе, лиценце) по примеру издавања 

православних књига, где је за дистрибуцију књига у црквеним продавницама потребно 

одобрење Издавачког савета РПЦ. 

До каквог апсурда доводи неконтролисана и нелиценцирана од стране Цркве израда и 

дистрибуција „робе за православне“  очито је из следећег примера, у коме се могу видети 

декоративне свеће са иконама неке „фабрике свећа“ (назив и адресу не наводимо из 

принципијелних разлога). 

 

„Свеће са иконописом. Шаљемо у Украјину и Русију. На свећу се може нанети лик било ког 

светитеља, према жељи наручиоца, са друге стране наноси се молитва, а додатно се 

свеће украшавају штрасом“ (текст оригинала). На фотографији свећа наведени су: „Вел. 

Муч. Исцелитељ Пантелејмон“, „Св. Никола Чудотворац“, „Господ Сведржитељ“, „Икона 

Пр. Бце. Владимирске“ (Извор слика и текста: сајт произвођача) 

Иста та фабрика свећа истовремено производи и „магичне свеће“, које рекламира на свом 

сајту поред декоративних свећа (које су украшене сликама, логотиповима компанија према 

поруџбини, итд.). При томе се у делу сајта који детаљно говори о магичним свећама и 

окултним ритуалима са њима, као пример наводе и свеће са иконама. 

Следи да, наводно освештану „црквену“ и „православну“ робу, производе или отворени 

окултисти, или (у бољем случају) људи без икаквих принципа, спремни да зарађују на било 

чему. 

2.24 Уништавање предмета са свештеним представама и текстовима 

У случају да постану неупотребљиви и овештају, освештани предмети и свештене представе 

треба да се униште на благочестив начин: репродукције икона и свештених представа, 

издавачка продукција која има свештене представе (часописи, новине, календари и сл.) треба 

да се спале у црквеним пећима парохијских цркава, манастира, црквених установа или да их 



самостално спале власници у домаћим условима на чистом месту. У последњим случају 

пожељно је спаљивати у посебном металном контејнеру (уређај за печење, буре, кофа и сл.). 

Пепео који остане треба просути на неко место по коме се не гази (где не пролазе људи, не 

трче пси и мачке) или у текућу воду (реку и сл.), уколико је она мање или више чиста. 

Није благочестиво спаљивати свете ликове који се налазе у добром стању. 

III. Неопходне мере за борбу против профанације свештеног 

За разлику од ситуације у 8. и 9. веку, савремено иконоборство добило је друге форме: оно 

без престанка прави велике тираже светих и нашем срцу драгих ликова, претварајући их у 

уобичајену робу, у средство богаћења и у богохулно изругивање над нашом вером. И ако ми 

то не схватамо, учествујући у таквој купопродаји, чинимо грех услед незнања. Уколико пак 

схватамо, онда грешимо свесно, за шта ћемо и одговарати пред Богом као за свесно 

богохуљење. 

3.1  „Тржишне“ мере борбе са профанацијом свештеног 

Са тржиштем се може борити тржишним мерама. Одсуство тражње за производима 

примораће произвођача да промени своју маркетиншку политику и потражи друге начине 

привлачења купаца. Уколико купци буду имали потражњу, не за „православним сјајем“ (дизајн 

паковања робе са иконама и сликама храмова), већ за усклађеношћу са нормом 

иконопоштовања, то ће губици од непродате робе „тржишним механизмом“ принудити 

произвођача да промени своју политику. 

Полазећи од тога, иконопоштоватељи треба данас да објаве мирни бојкот сваке продукције 

која противречи норми и условима иконопоштовања и благочестивог коришћења свештених 

представа. Зато је потребно буквално испуњавати напред наведене препоруке: одрећи се 

производње, продаје и било којих других начина дистрибуције, као и куповине предмета, на 

које су нанете свештене представе, уколико су ти предмети намењени за свакодневно, 

профано коришћење, а не за молитву. 

3.2 Потрага за изворима финансирања делатности Цркве који би били алтернатива 

трговини 

У садашњем црквеном животу постоји насушна потреба да се потраже други начини 

материјалног обезбеђења православних парохија. Није тајна да одсуство довољних 

финансијских средстава за обезбеђење делатности парохије (плаћање комуналних услуга - 

струја, вода, грејање и др., материјално обезбеђење духовништва и свештенства, трошкови 

за добротворну делатност, итд.) приморавају многе старешине да извор финансирања траже 

у трговини разноврсном робом, не само оном која је потпуно далека од правих духовних 

циљева (на пример, прехрамбеним производима (24)), него и сасвим сумњивом  и чак 

душегубном („православни“ сувенири који личе на амајлије и сл.). Примери таквих производа 

наведени су у нашим публикацијама. Као неке од негативних последица такве сувише 

развијене трговине у Цркви јављају се, говорећи савременим језиком, губитак репутације, и 

пружање повода за честе приговоре да је „Црква-бизнис“. 

Алтернатива таквом начину финансирања црквене организације могао би да буде повратак 

црквене десетине у овом или оном облику (25). 

 

 



3.3 Разрада и усвајање општецрквених регулативних докумената 

На крају, своју пресудну и ауторитетну реч треба да каже наша јерархија. 

У коментарима на публикације аутора у православним средствима масовне комуникације на 

дату тему, многи читаоци су тачно запажали истинску неопходност решавања разматраних 

проблема на вишем црквеном нивоу, ради чега се предлагало да Свештени Синод Руске 

Православне Цркве или Архијерејски Сабор донесу одговарајуће општецрквене документе. 

Мора се рећи да се рад над нацртом таквог документа одавно одвија. Президијум 

Међусаборног заседања Руске Православне Цркве је 28. јануара 2015. године одобрио теме 

за разматрање у његовим комисијама у периоду 2015-2018. године (26). Комисија за питања 

богослужења и црквене уметности је, између осталих тема, задужена да припреми нацрт 

општецрквеног документа на тему „Израда и коришћење свештених представа; естетске и 

црквено-канонске норме стварања дела савремене црквене уметности“. 

Током процеса рада комисије тема је била преформулисана на следећи начин: „Свештене 

представе и савремена пракса иконопоштовања“. Ова формулација је најближа разматраној 

теми. Нажалост, документ није био припремљен у задатом року и рад над њим је померен за 

наредни период.  

Остаје да сачекамо када ће рад над нацртом тог документа бити завршен, и када ће он бити 

предат на општецрквено разматрање. 

IV. Закључак 

Недостатке и пропусте у нашем црквеном животу, у православној свакодневици и уобичајеној 

побожности, који су побројани напред и који су за многе постали навика, па зато и неприметни, 

неки могу схватити као устаљени црквени обичај који не подлеже исправљању или промени. 

Али, то није тачно. 

О неправилним обичајима у Цркви свештеномученик Кипријан Картагински (†258) говорио је: 

„Обичај који се неприметно усталио не треба да буде препрека победи и утврђивању 

истине. Јер обичај без истине је само стара заблуда, ми треба да следимо 

истину…Указујући на ову истину, Христос говори у Свом Јеванђељу: Ја сам пут и истина 

(Јн. 14, 6). Стога, ако смо у Христу и Христос у нама, ако пребивамо у истини и истина 

пребива у нама, држаћемо се само оног што је истинито и праведно“ (27). 

Да бисмо оставили заблуде и открили истину, наставља свештеномученик  Кипријан, 

потребно је да се обратимо ка „извору и почетку Божанственог Предања“: 

„Уколико у неком истина почне да се колеба и слаби, истог часа треба да се обратимо 

ка њеном Господњем почетку, јеванђелском и апостолском предању, и побуда нашег 

делања треба да потекне отуда откуда је потекао и сами поредак и почетак“ (28). 

Дакле, ради исправљања неправилног обичаја, неопходно је да се обратимо Светом Писму и 

Предању, догматима који су утврђени на Васељенским саборима и мудрости светих отаца 

наше Цркве, што су се, по мери својих скромних снага, аутори ових публикација и трудили да 

учине. 

Однос према свештеним представама без њиховог дубоког поштовања – то није ситница нити 

безначајна ствар. Будући да част која се одаје лику усходи ка Прволику, тако и неблагочестиви 

однос, однос без дубоког поштовања према свештеним представама, на крају представља 

неблагочестиви однос, однос без дубоког поштовања према самим прволиковима, и 



представља њихову профанацију, и чак срамоћење. Садашње масовно ширење те жалосне 

појаве већ добија назив „ново иконоборство“. 

Преп. Теодор Студит је говорио о иконоборству своје епохе: 

„Та јерес…мени непросвећеном се чини као ништа друго него одрицање од Христа. Јер, 

уколико се у лику изражава прволик, као што говори премудри Дионисије [Ареопагит]; и 

уколико се поштовање лика односи на прволик, као што говори Велики Василије; а сада 

је икона Христова понижена, одбачена, погажена од стране христобораца, онда се кроз 

икону и Христос одбацује, срамоти, понижава на јеврејски начин; другачије се о томе не 

може мислити“ (29). 

Помози нам свима, Господе, да будемо Твоји пажљиви и мислећи поштоваоци и не допусти 

да постанемо такви иконоборци. 

Обраћамо се свима са молбом да са овим препорукама упознају своје познанике и ближње, 

свештенослужитеље и мирјане. Свима нама је потребно да уложимо већи труд да бисмо били 

благочестиви, да бисмо имали дубоко поштовање према иконама и осталим свештеним 

представама и Речи Божјој (30). 

Догмат иконопоштовања, који је донет на Седмом васељенском сабору, задобијен је 

страдањима и обилно заливен крвљу мученика и исповедника. Наше право да поштујемо 

иконе купљено је „скупом ценом“ (1 Кор. 6, 20), коју чине крв и страдања праведника за веру. 

Тим пре се више тражи од нас -  како се ми сами односимо према свештеним ликовима и шта 

дозвољавамо да према њима чине „они који су споља“. 

Трудимо се духовно и молимо се, како би се благочестиви однос према свештеним 

представама утврдио свуда у нашем народу. 

Свештеник Алексеј Кнутов, Владимир Немиченков 

5. августа 2020. године 
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