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Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый 

рассмотренный мыслитель очень важен для всей философской 

мысли в целом. Интересна идея Платона с его разделением 

труда, т.к. каждый занят своим делом и развивается в 

определенной сфере, тем самым улучшая качество своего труда. 

Аристотель считал основанием государства семью и, на мой 

взгляд, был прав, т.к. именно в семье закладываются все основы, 

необходимые для существования в государстве. Представитель 

раннего христианства Августин Аврелий предложил идею о 

«граде Земном» и «граде Божьем», которые являются полными 

противоположностями друг друга. Также он развивает идею о 

разделении властей, что немаловажно для того времени. Стоит 

отметить, что мы можем использовать идеи Платона, 

Аристотеля и Августина Блаженного для того, чтобы, проводя 

параллели между античным, средневековым и современным 

государствами, лучше анализировать проблему последнего и 

прогнозировать последствия того или иного политического 

решения. 
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Православни центар за младе Свети Петар Сарајевски, 

Источно Ново Сарајево, БиХ 

Анотација: Оснивање иконописачких школа: 

„Одигитрија” у Бијељини, „Царица Небеска” у Брчком као и 

Школе иконописа при ,,Православном центру за младе Свети 

Петар Сарајевски” у Источном Новом Сарајеву, њихов развој и 

делатност у претходној деценији, рефлектује актуелност 

православне традиције и културе на просторима БиХ. 

Креативни пориви и осећање културолошке припадности код 

млађе, али и старије популације, афирмисани су на основу 

адекватног ,,одговора” чији су протагонисти ентузијасти – 

свештеници Зворничко-тузланске епархије и Митрополије 

дабробосанске. Методика наставе заснована је на синтези 

,,зографског предања” утемељеног на искуству зрелог 

палеолошког сликарства и елемената индивидуалне експресије. 

Чињеница да су поменуте иконописачке школе повезане са 

Црквом доприноси актуализацији литургијског искуства у 

креативном раду, док активни однос према Предању на 

позитиван начин разрешава питање идентитета, нарочито у 

оваквим, мултикултуралним срединама.  

Кључне речи: Школа иконописа, литургијско искуство, 

Бијељина, Брчко, Источно Ново Сарајево, традиција, 

савременост. 

FORMS AND EFFECTS OF INFORMAL CHURCH ART 

EDUCATION IN THE DIOCESE ON THE TERRITORY OF 

BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 2009–2019 

G M. Janicijevic, dgjanicijevic@gmail.com 

Orthodox Youth Center Saint Petar Sarajevski, Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina 

 

Abstract: The establishment of iconography schools, 

Hodegetria in Bijeljina, Тhe Empress of Heaven in Brčko and the 

school of iconography at the „Orthodox Youth Center St. Peter 

Sarajevski” in East New Sarajevo, their development and activity in 
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the previous decade, reflect the actuality of Orthodox tradition and 

culture on the territory of Bosnia and Herzegovina. 

Keywords: school of iconography, Odigitria, Bosnia and 

Herzegovina. 

 

Питање актуелности православно-црквене културе 

постављено је још у првој половини ХХ столећа, не само на 

основу агресивне атеизације народа који су јој припадали, већ и 

ширег контекста кризе традиционалности [1]. Индикатори 

извесне ,,ренесансе” са краја овог и почетка столећа у коме 

живимо ипак нису довели у питање кризу православне културе, 

чији, пак, узроци нису садржани једино у антитетичком односу 

Цркве и грађанског друштва. Остали се препознају у стагнацији 

њеног развоја тј. у распрострањеном схватању да је своје 

врхунце Црква досегла у зрелом средњовековљу [7], затим у 

делимичном губитку литургијске окоснице и култном статусу 

који је ,,довео” до извесне табуизације. Наведене категорије 

проузроковале су распрострањено мишљење, чак и у самој 

Цркви, да није реч о уметничкој традицији у ширем смислу већ 

о уметничким занатима. Како корени таквих схватања почивају 

и на недовољном тј. површном познавању структуре и смисла 

црквене, али и уметности у ширем смислу, ово питање није 

могуће решавати без актуализације образовања на емпиријско-

практичном и теоријском пољу, што укључује како извесну 

дискурзивност тако и историјско-развојне принципе, свакако на 

нивоу посматрања контекста литургијског живота као 

подстицајног за развој црквене уметности. На основу схватања о 

релативности граница између едукативних и креативних 

процеса, на један спонтан начин који сведочи актуелност 

материје, у оквирима Цркве, а уз ентузијазам појединаца у 

организовању наставе али и самих њених учесника, основане су 

три школе иконописа у поменутим дијацезама на просторима 

БиХ. Теоријска интерпретација, стога, заснива се на 

искуственом приступу, и то на основу учинка ових едукативних 

јединица у претходној деценији. Иконописачка школа 
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„Одигитрија” основана је 2006. године и временом је прерасла у 

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајна 

(РС) а ову школу похађало је преко 800 полазника свих узраста, 

док је тридесеторо наставило образовање на академијама 

уметности, Богословском и Архитектонском факултету. Ово 

удружење данас има три наставна програма: школу иконописа, 

креативну радионицу и школу калиграфије. То је било 

подстицајно и за оснивање школе „Царица Небеска” 2012. 

године при Црквеној општини у Брчком, која је изградила и 

велелепни Културно-административни центар ,,Патријарх 

Српски Павле”. У овој школи иконопису се учило око стотину 

полазника. Школа иконописа у Источном Новом Сарајеву 

основана је 2009. године, такође уз подршку из Бијељине, а 

2016. прикључена је ,,Православном центру за младе Свети 

Петар Сарајевски”, где се одвијају и програми школе 

анимираног филма и црквеног појања. Иконописачки програми 

одвијају се кроз четири групе, обима од 11–25 полазника. 

Едукативне процесе карактерише перманентност, тако 

да је полазницима омогућено креативно напредовање у дужем 

временском интервалу и то на адекватном степену развоја. 

Примарни програми засновани су на вежбама цртања и сликања, 

с циљем савладавања приступа који је описао Дионисије из 

Фурне [5], утврђеног на поступцима Мануила Панселина и 

других палеолошких живописаца. Из те перспективе доспева се 

и до изучавања појединачних историјских стилова с циљем 

развијања визуелне културе и аналитичког мишљења. 

Дугорочност процеса омогућава препознавање сензибилитета на 

едукативном и интроспективном нивоу, као и усклађивање 

техничко-технолошких знања и искустава са особеностима 

индивидуалне експресије. На основу редовне излагачке 

делатности развија се критичко мишљење и остварује могућност 

верификације, што се, до сада, показало као подстицајни 

чинилац. Упркос индивидуалном приступу, рад у групи показао 

се стимулативним у правцу развијања колективне културолошке 

и литургијске свести. Такође, ова област је реалан основ развоја 
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личности кроз превазилажење антагонизма традиције и 

савремености. Готово у свакој генерацији поједини полазници 

опредељују се да наставе са уметничким развојем на нивоу 

високошколског образовања у области црквене или уметности у 

ширем смислу. Већ је постала и извесна традиција да су се 

након студија укључивали као сарадници у настави, чак и 

самостални извођачи програмских садржаја.  

Као пример можемо навести Пројекат Трагом баштине 

Митрополије дабробосанске. Премда је овај пројекат заснован 

на копирању икона, реч је о примеру развијања креативне и 

културолошке свести као и избалансираног односа уметничких 

пракси и теорије која обухвата историјско полазиште и 

дискурзивност. Садржај Пројекта био је копирање икона итало-

критског стила из Ризнице тзв. Старе, светоархангелске цркве на 

Башчаршији. Осим што су технолошки поступци и естетика 

приказа у великој мери уподобљени оригиналима, њихово 

изучавање током извођења Пројекта резултирало је 

реконструкцијом контекста у култном и историјском смислу, 

што је претпоставка једног сегмента идентитета Српске 

православне цркве на овим просторима. Тако је повесност 

реконструисана од крсташког заузимања Цариграда, преко 

турског освајања Крита и Пелопонеза, успостављања 

православних парохија у Венецији, епидемија куге на Јадрану, 

[2] припрема Фераро-фирентинског сабора, све до доспевања 

наведених традиција у херцеговачко и босанско залеђе [6]. 

Поједини типови икона попут Утешитељке – Madre della 

consolazione [3] управо рефлектују наведене црквено-историјске 

околности. Истраживањем нпр. типа иконе ,,Богородица 

Страсна” утврђено је да исти има дугу традицију на Истоку 

чиме су релативизовани тзв. западни утицаји [4]. 

Излагањем радова насталих у оквирима наведеног 

пројекта не само да је скренута пажња на овај сегмент баштине 

Митрополије дабробосанске, већ и Цркве у ширем смислу, чак је 

ова традиција приближавана публици којој је релативно 
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непозната. Из тог разлога изложба је укључена у програм 

Другог фестивала хришћанске културе у Зајечару 2018. године.  

Закључак 

Будући да се посматрање феномена – неформалног 

црквено-уметничког образовања и делатности – врши након 

периода од десет година, овако дугим временским интервалом 

омогућено је и утемељено закључивање. Реч је свакако о томе да 

савремени православни хришћани на територији БиХ исказују 

креативну прегнантност и склоност ка сопственој традицији, али 

и о томе да их она испуњава како општом смисаоношћу тако и 

оном која се тиче питања идентитета. Уз то, не треба 

заборављати да се извесна фрагилност процеса може уочавати у 

садашњости, али и претпоставити у увек неизвесној будућности. 

Из тог разлога још увек је неопходна индивидуална агилност 

као и апели на свест о значају описаних едукативних јединица – 

за даљи развој савремене православне културе уопште.  

Списак литературе: 

1. Х-Г. Гадамер, Европско наслеђе, Београд 1999, 42-46 с. 

2. Z. Demori Stanišić, ,,Transformacija ikona pod 

propovjedaonicama hvarske katedrale” у: Prilozi povjesti 

umjetnosti vol. 36, Split 1998, 259 с. 

3. Г. Јанићијевић, ,,Икона Богородице Утешитељице на 

,,сарајевској раскрсници” између Истока и Запада” у 

Теолошки погледи LI, Београд 2018, 141–150 с. 

4.  Г. Јанићијевић, ,,Мнемосине у Сарајеву кроз историју и 

симболизам икона итало-критског стила” у Orthodoxy Europi 

– Studija do DZIEJOW KOSCIOLA prawoslawnego u Europije 

Wschodniej, Rocznik – Katedry historii Europu Srodkowo-

Wschodniej Uniwersytet W Bialymstokuo vol. 1/2018, Bialystok 

2018, 44–62 с. 

5. M. Медић, Стари сликарски приручници, Београд 2005, 98 

с.  



132 

 

6. С. Ракић, Иконе Босне и Херцеговине XVI-XIX века, 

Београд 1998, 29 с. 

7. С. Радојчић, Одабрани чланци и студије 1933-1978, 

Београд/Нови Сад, 82–83 с. 

 

УДК 316.3 

КРИЗА МОРАЛНОСТИ И ПОТРЕБА ЗА МОРАЛНИМ 

ВАСПИТАЊЕМ 

Б. Јевтић,  e-mail: bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Србија 

Апстракт: Свет промена и динамичних процена, као и 

трансформација у свим сферама друштва имплицира и моралну 

компоненту у вредносном систему цивилизације. Култура добра 

и култура зла управо на моралној матрици презентују своје 

суштинске одлике и императиве, своју хумано-вредносну и 

етичку парадигму. Историја човечанства је пребогат трезор, 

етичко наслеђе универзалне вредности, трајне актуелности, 

нарочито у времену заоштрених економских, политичких, 

културних и других противречности и конфронтација. 

„Морална криза” је, у ствари, стање у друштву током кога 

велики број људи, из једног или другог разлога, губи осећање о 

томе шта је праведно а шта неправедно, што их доводи у 

забуну да поступе на исправан начин. У суштини, проблем 

васпитања није толико у постојању бројних дисфункционалности, 

колико у немогућности  њега самог да самостално и независно од 

других чинилаца отклони и реши настале блокаде. 

Кључне речи: Морал, морално васпитање, криза 

моралности, моралне вредности, глобализација. 
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