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Сажетак
Мајка Богородичина св. Ана, која доји Богородицу – Mлеко-питатељница (Галакотрофуса), ретко је иконописана. Црква Пресвете
Богородице Заумске на Охридском језеру окриље је и уточиште две свете
жене – Марије Богородице и њене мајке Ане. Цркву је подигао велики
кесар Гргур, брат Вука Бранковића. Грађена је у позновизантијској
епирској традицији и живописана 1361. године. На северном зиду цркве
живописана је света Ана, која седи са десне стране Богородице, држи на
левој руци женско дете – Богородицу, која на глави носи мали мафорион, и доји je.
У Манастиру светог Ђорђа у Курбинову у Македонији, налази се још
једна фреска Св. Ане Млекопитатељнице. На крају јужног зида манастира приказани су родитељи Богородичини – Јоаким и Ана. Насликани су
остарели, скромно одевени, тамног лица. Ана, изгледом старија од
Јоакима, на својој тамној дојци у левој руци држи малу Марију, Богомајку,
одевену у пурпурни мафарион и белу хаљину са плавим преливима.
У Великом Трнову, у цркви светих Четрдесет великомученика (1230)
у Бугарској, налази се оштећена, бојом избледела, фреска свете Анe и на
њеној левој руци ослоњене мале Богородице, која доји. У две цркве у
Грчкој, у Касторији у цркви Светог Стефана из 13-14. века и на Криту, у
цркви Св. Ане (Anisaraki), саграђеној 1462. године налазе се фреске Св.
Ане Галкотрофусе.
Кључне речи: Света Ана млекопитатељница, Заум, Курбиново,
Велико Трново, Касторија, Крит
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Увод
Богородица Млекопитатељница (Галактотрофуса) спада међу
најстарије иконографске типове, још увек нејасног порекла. Мотив сликања Богородице која доји (пита) Христа Младенца, сина свога („хранитеља васељене храни“), инспирисан је садржајем рукописа еванђелисте
Луке и бројних теолога и црквених песника Сирије, Палестине, Египта,
Рима, Африке, Византије и Запада. Акатист, химна благодарности
Богомајци потврђује значај и узвишеност материнства и дојења.
Богородица Галактотрофуса је ретко приказивана у византијској традицији. Једно од истраживања заступљености разних иконографских
типова, показало је да међу 1200 примера слика Богородице са дететом,
само 10 представљају Млекопитатељницу [1]. Богородица Млекопитатељница ретко је приказивана и у српској средњевековној иконографији (Типикарница у Кареји, припрата Пећке Патријаршије, манастир Матејич, црква Св. Трифуна на Светој Гори) [2]. Богородичина
мајка Св. Ана изузетно ретко је живописана као дојиља. Трагом
Богородице, насликане на српским средњевековним фрескама, настављамо приповест о исконској спони мајке и детета – дојењу.
Свети Јоаким и Ана, рођење и ваведење Пресвете Богородице
Родитељи Богородичини, Јоаким и Ана, имућни и искрено побожни људи, живели су скромно, у браку 50 година, без потомства. Јоаким
потомак цара Давида, Ана ћерка свештеника Матана, са домом у Назарету, једну трећину прихода користили су за себе, док су преостала средства делили сиромашнима и завештавали храму. Постиђени пред људима, доследни у вери и молитви, даривани су од Бога, чедом за утеху у
старости. Архангел Гаврило, који ће касније Благовести донети Богородици, објавио је Ани и Јоакиму рођење „кћери преблагословене, којом
ће се благословити сви народи на земљи, и кроз коју ће доћи спасење
свету“. И тако, по реченом трагу, Ана након девет месеци на свет донесе
Пресвету Деву Марију, вечну радост и оличење најузвишеније чистоте и
светости.
Марија је расла у окриљу своје породице до треће године, када су је
родитељи довели у Јерусалим и предали Богу на службу. На тродневном
путу од Назарета ка Јерусалиму Богородицу су пратили многи сродници
и пријатељи Јоакимови и Анини, а трасу осликавали анђели Божји. Петнаест степеника водила су до Храма. Родитељи су Богородицу поставили
на први, а она је сама начинила остале кораке на путу до првосвештеника Захарија, који је узео за руку и увео у Светињу над Светињама, у коју
нико, осим архијереја, до тада није ушао. Јоаким и Ана, примивши благослов од свештеника вратише се кући, а Богомајка остаде у Храму
наредних девет година.
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Ана Млекопитатељница (Galaktotrophousa)
Света Ана, као дојиља изузетно ретко приказивана је на фрескама.
Тај иконографски тип живописан је у Риму, Кападахији, Касторији,
Трнову, Криту, али и у нашим пределима. Фреске приказују свету Ану као
отелотворење чуда и чаролију материнства подарену од Господа у позним годинама живота. Насликана као Eleousa (нежност, умиљеније), у
загрљају, образом припијена уз Богородицу, као Odigitria (путоводитељица), носећи свето чедо у левој, односно као Dexiokratousa, у десној
руци и као Galaktotrophousa дариватељица млека (Млекопитатељница)
из дотле усахлих груди. Неколико фресака слика чин дојења: у цркви
Пресвете Богородице Заумске, манастиру светог Ђорђа у Курбинову,
цркви Светих Четрдесет мученика у Великом Трнову, цркви Св. Стефана
(Agios Stephanos) у Касторији и цркви св. Ане (Agia Anna) на Криту [1–4].
У препису хомилије, византијски патријарх Фотије пита како се у
Аниним празним грудима појавило млеко. Хранити дете из усахлих
груди представља чудо које се јавило Ани а које сведочи о Божјим моћима да немогуће учини могућим [1]. Изванредни догађај да старија жена
доји дете обележио је Анин живот. Да би се сачувала успомена на то чудо,
Византијска иконографија је прихватила мотив дојења – Галактотрофусе
у сликању Аниног животног циклуса.
Мaнастир Заум – Црква пресвете Богородице
Као што је Манастир Хиландар чувар иконе Богомајке Млекопитатељнице, тако је црква Пресвете Богородице Заумске у селу Пештани,
на Охридском језеру окриље и уточиште две свете жене – Марије
Богородице и Ане, на фрескама приказане као мајке са децом у наручју.
Црква Пресвете Богородице Заумске у манастиру Зауму, изграђена 1361
годинe на Охридском језеру задужбина је великог кесара Гргура, брата
Вука Бранковића. Пример је српског неимарства 14. века и грађена је у
позновизантијској традицији [5].
На северном зиду наоса цркве насликане су Богородица са Исусом
Христом и Богородичина мати Ана [3]. Фреска, која је веома оштећена,
приказује Богородицу, која седи на престолу и држи у крилу дете –
Спаситеља. Христ има крст у нимбу, десном руком благосиља а у левој
руци држи свитак. С десне стране Богородице седи Ана, држи на левој
руци женско дете и доји га (мајка доји Богородицу, која на глави носи
мали мафорион). Касније отворен прозор на зиду, уништио је део живописа, пресекао је Анину фигуру и исекао леву половину доњег дела
Аниног тела а графити су оштетили остатак овог дела слике. Св. Ана
обавија левом руком леђа мале Богородице а десном руком савија мафорион да би открила и држала леву дојку. Ана је лагано нагнула главу
према Богородици и гледа је док сиса. Богородица лежи на левој руци
своје мајке а својом левом руком додирује груди. Правац њеног погледа
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не може бити одређен због оштећења слике [1]. Мирковић сматра да је
Ану Галактотрофусу такође инспирисала црквена поезија која слави
рођење Богородиоце [4].
У чланку објављеном 1968. године, Ана Млекопитатељница је
погрешно препозната и схваћена као Захумска Богородица, насликана
као дојиља, Млекопитатељница [6]. „ То је снажна, космата жена, која
обавља матерински чин дојења. Њена прса су раскриљена, обле груди
голе, једна скривена прозрачном тканином, друга сасвим откривена,
ружичаста, једра, пуна животног сока којим напаја сина. Овај чин је
узвишен по свему; њено лице је мирно до савршенства... Она даје, она
дарује, као што је и то дете подарила. Упадљива је узајамна приврженост мајке и сина, који су везани њеном дојком... Она је жена са обале
Охридског језера, пуна благости, без патетике. А опет: она је сва чујна
и чулна, у одблеску ове узвишености...“ И поред ове грешке, делом разумљиве због тешког оштећења фреске, овај поетски опис на осећајан и
нежан начин снажно говори о лепоти Галактотрoфусе.
Манастир Светог Ђорђа, Курбиново
У 17. веку на нашим просторима, појавиo се нови иконографски тип
Св. Ане, Богородичине мајке, највероватније инспирисан сценом
Богородице Галактотрофусе. У манастиру светог Ђорђа у Курбинову,
поред Преспе у Македонији, чији живопис представља бисер рановизантијске уметности и потиче крајем 12. века, налази се још једна фреска
Ане Млекопитатељнице. У наративним циклусима, ова епизода је изузетно ретка. На крају јужног зида, поред ликова Константина и Јелене,
1191. године насликани су усправни ликови Јоакима и Ане, родитеља
Богородичиних [1,7]; остарели, скромно одевени, тамнога лица. Ана са
проседом косом, изгледом старија од Јоакима, тамнопутог лица, избразданог дубоким светлим браздама. На својој тамној дојци у левој руци она
држи малу Марију, Богородицу. Десном руком, савија мафорион и
открива леву дојку. Дете је чврсто припијено о руку мајке, док десну руку
задовољно отвара. Марија, више него мала девојчица, одевена је у пурпурни мафорион и белу хаљину са плавим преливима [4,8].
Заједнички приказ Ане која доји Марију и Јоакима у Курбинову
подједнако је изузетан. Композиција која је најближа овој у Курбинову је
она у Студеници, иако је тип светитељке онај који одговарају Мајци нежности (Богородица Елеуса). Маријини родитељи се налазе на привилегованом месту светаца који заузимају почасна места, поред иконостаса.
Инспирација фрескописцу могла је бити, по мишљењу Мирковића,
садржана у тексту службе празника рођења Богородице [4].
Ова необична фреска је највећим делом добро очувана, иако су
њени доњи делови лако дисколорисани. Уметник из Курбинова је имао
неуобичајне покрете четкицом, ретко виђене у историји византијске
уметности. Насликани су дубоки набори и бразде на Аниним образима
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и лицу, нарочито на челу, између обрва, да би се нагласило њено старије
животно доба. Иако је Анин поглед усмерен ка публици, слика њеног
лица делом је оштећена, што онемогућава јасно сагледавање израза
њеног лица [1,8].
Црква Светих Четрдесет мученика у Великом Трнову
У Великом Трнову, у Бугарској, у цркви посвећеној Светим четрдесет Севастијских мученика, налази се фреска Свете Ана и на њеној левој
руци ослоњене мале Богородице, која доји. Црква Светих Четрдесет
мученика подигнута је за време владавине бугарског цара Јована Асена
II, и један је од најзначајнијих средњевековних споменика у Бугарској.
Изграђена је и живописана по царевој вољи у част велике историјске
победе на Клокотници (9. март 1230. године) над епирским владаром
Теодором Комненом. Од саме цркве из времена када ју је изградио ктитор цар Јован Асен II остало је веома мало – темељи источног зида, доњи
делови јужног и западног зида, и темељи колонаде у наосу. Велико разарање и уништавање ове православне светиње и хришћанских обележја
настало је за време турске окупације, током које је од цркве начињена
џамија. На западном зиду до земљотреса 1913. године постојале су три
живописане сцене: Успење пресвете Богородице, старозаветна света
Тројица и Јаковљева лествица [9,10].
Живопис у тој цркви, по стилу и иконографији, сврстава се у византијску уметност 12. века. Ликови су насликани са аскетским изразом
лица и одећом која лагано пада, оцртавајући контуре тела. Живопис
цркве садржао је три композиције, 35 календарских сцена (за месеце
март, јун, јул и август) у припрати и илустрацију маузолеја. Сцене из
различитих месеци биле су одвојене црвеном траком, док су у оквиру
приказа истог месеца биле раздвојене уском окер цртом.
Две сцене су посебно красиле припрату – Св. Ана и Св. Јелисавета као
мајке које доје децу. Тема Млекопитатељнице није уобичајна у византијској
историографији и она на зидном сликарству цркве Св. Четрдесет мученика у Великом Трнову повезује стари, традиционалним тип са незваничним,
народним погледима. Тиме претходи развоју омиљене теме италијанских
мајстора 15. века [11]. У припрати је на источној страни насликана Св. Ана
која доји Богородицу и наспрам ње Св. Јелисавета која доји малог Јована
Крститеља на западној страни. Фреска која приказује Св. Ану
Млекопитатељницу, премештена је са црквеног зида на заштитни зид. С
обзиром на значајно оштећење и губитак боја, ликови мајке и кћери једва
су видљиви. Ана држи Богородицу у левој руци, савија мафарион и држи
леву дојку десном руком. Дете Богородица приања уз њену десну руку и
сиса. Због дисколорације, немогуће је видети израз лица [1,12].
Св. Јелисавета је живописана у склопу календарске илустрације
августовских празника. Сцена Свете Јелисавете и данас постоји на зиду
цркве [9,10]. Иста приповест повезује ове две свете жене. Јелисавета и
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Зарија, као и Јоаким и Ана, беху праведни пред Богом, остарели, без
потомства. Мољаху се небасима за утеху, и „...анђео рече му: не бој се
Зарија, јер је услишена твоја молитва: и жена твоја Јелисавета родиће ти
сина, и надјени му име Јован“ (Јеванђеље по Луци 1-13).
На овом месту треба рећи да је просветитељ српски Свети Сава
овоземаљско путовање и свој живот окончао дана 14. јануара 1235. године, баш у цркви Светих Четрдесет мученика у Великом Трнову, после
дугог и исцрпљујућег ходочашћа по Азији. Како Црњански пише „зима
је те године (1235) у Бугарској била јака, а жалост живота и ослабљеност
тела Савиног већ толика, да није могао издржати те хладноће, после
оноликих жарких жега азијских пустиња. Наслутивши да ће умрети у
Бугарској, син Немањин мирно је и прибрано решавао о последњим
својим потребама“. Пописавши све свете и часне дарове из Палестине,
Сирије, Египта и Вавилона, Свети Сава упутио је пошиљку земљи својој
и „са дубоком вером да је душа моћна и кроз даљине, он шаље последњи
мир рашком краљу, синовцу свом и архиепископу Арсенију, наследнику
његовом у Србији.“ Мошти српског светитеља убрзо су пренете у Србију
6. маја 1237. године [13].
Црква Св. Стефана у Касторији
У Касторији (Грчка), у цркви Св. Стефана (Agios Stephanos) два су
приказа Свете Ане, као Dexiokratousa-е (оне која „држи дете са десне
стране“) и Млекопитатељнице (Galaktotrophousa). Црква се налази у
јужном делу града и једна је од најстаријих знаменитости Касторије.
Саграђена је у 9. веку, са три брода, припратом и куполом. Крила цркве
покривена су полуцилиндричним куполама, од којих је централна највиша, а зидови имају лучне отворе. У припрати се налази подијум, такозвани „аскитарио“, који је посвећен Светој Ани. Архаични дух грађевине
препознаје се по присуству синтронона код олтара, на источној страни
знаменитости. Једно од обележја цркве је полу шестоугаони свод олтара.
Унутрашња декорација потиче из различитих периода, почев од средине
9. века, па све до 15. века. Посебна пажња посвећена је зидним фрескама
које датирају из касног 9. века, и које су драгоцен извор информација о
уметности у периоду после византијског иконоборства. Споља, фигуре
које приказују Св. Стефана украшене су на начин који је карактеристичан за ту област, означавају смену кречних облика и керамичких плоча.
На источној страни средишњег брода налазе се два сунца од висар материјала. Сви прозори се међусобно разликују по величини и простору
унутар лука.
У складу са византијским стилом приказивања детињства
Богородичиног у цркви Св. Стефана издвајају се две тематске целине.
Прва обухвата сцене из живота Богородичних родитеља, Јоакима и Ане,
друга фреске и преносиве иконе које представљају сцене од рођења
Богородичиног до њених навршених 12 година (боравак у Храму).
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Две слике Св. Ане остале су у другом нивоу припрате. Св. Ана Декстрократуса представља копију чувене Богородице Одигатрије
(Путоводитељице). Њена рестаурација само је делом учињена због бројних графита којима је знатно оштећена. Фреска приказује Св. Ану која
држи дете (Богородицу) у десној руци и придржава је левом. Она лако
нагиње главу ка Богородици и држи поглед на њој. Израз лица и покрети мале Богородице су једва видљиви због графита [1], али се по усмерености лица ка мајци може претпоставити да гледају једна другу.
Посебно место и значење има фреска свете Ане Млекопитатељнице
која датира из средине 13. века. Фреска се налази на северној страни припрате цркве, обновљена је и приказује Свету Ану у стојећем положају
како доји Богородицу. На њену леву руку мала Марија се ослања леђима
и Ана придржава њено бедро десном руком. Св. Ана лако нагиње главу
ка Богородици и усмерава поглед десно напред. Богородица држи дојку
обема рукама и сиса млеко. Њен поглед је усмерен ка мајчиним грудима.
Тело мале Богородице обавијено је мафорионом а глава је покривена
велом [1]. Велики значај придаје се начину на који Богородица прихвата
дојку свете Ане, јер представља веома нежну сцену која личи на сцену
дојења Христа. Сам чин дојења Богородице помиње се у јеванђељу по
Јакову и први пут се приказује у 6. веку у циборијуму (простор изнад
олтара у католичким црквама) цркве светог Марка у Венецији. Ова фреска као и друге фреске које приказују иконографски тип Богородице
Млекопитатељнице, инспирисана је византијском црквеном поезијом,
или богословским порукама исказаних у Акатисту – химничкој похвали
Богородици Одигитрији (Путоводитељици) [14].
Црква Свете Ане на Криту
Фреска Богородичине мајке, Ане Млекопитатељнице налази се и на
Криту, у цркви Св. Ане (Agia Anna). Црква је смештена у маслињаку у
малом насељу Анисараки општине Хања. Поседује само једну просторију. На северном и јужном делу цркве налазе се два слепа свода. Кров је
лучног облика. Олтар је зидан и један је од ретких добро очуваних
византијских олтара на овом острву. На северном, западном и јужном
зиду могу се видети фреске донатора цркве, којих има укупно девет. На
западном своду, на видном месту приказани су свештеник Јован и његова жена. Интересантно је да се на натпису са именима донатора који се
налази на северном зиду поред фреске Светог Ђорђа, свештениково име
наводи на трећем месту. Његова супруга се не именује али се по ношњи
лако препознаје њено византијско порекло (присуство двоглавих орлова
као знак Византијске империје). Верује се да су фреске насликане 1352.
године од стране два уметника који припадају школи Јована Пегоменоса.
Неки извори међутим наводе да је живопис у цркви Св. Ане настао касније 1462. године [15]. И даље не постоји сагласност о времену настанка
ових фресака [16].
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У овој Цркви детињство Богородичино насликано је у седам приказа, три сцене налазе се на северном зиду: пољубац, благослов од стране
свештеника, дванаестогодишњи боравак у цркви и четири приказа на
јужном зиду: молитва – евангелизам Ане, Јоаким на планини, рођење
Богородице и умиљење.
Две фреске Св. Ане очуване су у цркви Agia Anna. Слика на иконостасу насликана је у складу са иконографијом Одигатрије. Добро су
заштићене, иако су делови слике Св. Ане и лица (уста и очи) Богородице
изгребани и оштећени. Ана држи дете у левој руци а придржава је
десном руком. Правац њеног погледа је непознат, али је могуће да је
усмерен ка публици као код већине слика Одигатрије у стојећем ставу.
Дубоке бразде и набори виде се на Анином лицу. Богородица гледа у
мајку, ослањајући се левом руком о њено тело. Фреска која приказује
Свету Ану као Млекопитатељницу налази се на северном пилистру. И
овде су Анине очи изгребане и значајан део слике, посебно доњих делова тела, оштећен је до непрепознавања. Ана у стојећем положају држи
Богородицу левом руком, савијајући мафорион да би могла да држи леву
дојку десном руком. Правац погледа није познат. Богодрица лежи на
Аниној левој руци, обавијена пеленама и сиса, погледа усмереног ка
мајци [1].
Уместо закључка
Симболика дојења и материнства исказана је језиком уметника,
фрескописца, осликана бојом светости и традиције и подсећа нас на
непролазне вредности родитељства током нашег кратког боравка на
овоземаљском свету.
„Οι μαστοί σου υπέρ οίνον αγαθώτατοι, Άννα θεόκλητε? ότι μαστοίς ιεροίς, 
την τον αγαθώτατον Λόγον θηλάσασαν, σύ εθήλασας τον χορηγόν του γάλακτος
και πνοής τροφέα πάσης.“
„Твоје дојке од вина чистије, Ана позвана од Бога твоје дојке свете,
дојиле су свету реч, ти си дојила ону која ће дати млеко и дах хранитељу
свега.“
„Η στείρα, βρέφος θηλάζει την Μαριάμ, καί χαίρει επί τω τόκω Ιωακείμ.“
„Нероткиња одојче доји Марију, и радује се детету Јоакима.“
„Μακάριοι οι μαστοί, οίς εθήλασας τήν γαλακτοτροφήσασαν τόν τρέφοντα
πάσαν πνοήν.“
„Свете су дојке које су дојиле дојиљу хранитеља сваког даха.“
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