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СЛИ КА И СТРАСТ:  
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ФИЛ МА

Сажетак:Односсликеистрастипредстављапривилеговануте
му хришћанске аскетске литературе и византијскефилозофије.
Урадусеистражујуконсеквенцеовакосхваћеногодносасликеи
страстинапитањафилмаифилмскеслике,итоизперспективе
теоријефилма,филозофијеи хришћанскетеологије, а санагла
скомнапојмовималичностиикомуникације.

Кључне речи: слика, филм, личност, слобода, икона, хришћан
ство

Покушајпојмовногодређењафилмаусусретуилипреусу
кобусаварљивомспонтаношћуњеговогнастанкаиразвоја,
гдесефилмсагледавапресвегакаомедијскифеномен,од
почетка садржи неколико константи. Најпре, покушај ње
говогпојмовногодређења,односнопромишљањафилма,о
филмуисафилмом,филмкаомедијтрписамоуњеговој
културносоцијалној парадигматизацији и контекстуализа
цији,доксеосталипокушајиспознајногуопштавањаиап
страховањаовогфеноменананивоупојма,тичу,пресвега,
трагањазањеговимуметничкимидентитетом,или,усрећ
нијим случајевима, уз очувањепоштовање његове специ
фичнеуметничкомедијскеодноснотехнолошкоизражајне
амбиваленције,пачакиподвојеностирасцепљености.Ако
сесвакаподвојенострасцепљеностодносипресвеганаод
носизмеђусубјектаисвета,којапретирасцепуунутарса
могсубјекта,патимеиништавилуисмрти,свакипосред
нику овомодносу, сампо себи конструкт, почива управо
на сопственом релацијском идентитету, односно овом ка
рактеруодносности,којидоводиупитањеисамидентитет
каотакав,патимеимогућностговора.Јеркакоговоритио
односу као таквом, онечему (да лиуопштенечему?)што
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јеодноссамилистварсама,какоговоритионечемуштоје
једвакултурначињеницаакамолидело,остварење,нешто
створенодакле,штообогаћујесветствариитимесветживо
таанијетекпонављање,копизам,„неплоднолуциферство”
удвајањавећпостојећегипризнатогзапостојеће.1Овосу,
самепосеби,већнекеодосновнихнедоумицамодерности,
гдесеимперативnovimaсусрећесапарадоксомоновомви
ну и стариммеховима, а у основи је проблем језика, при
чему се филм са својом (поново) варљивом илузивношћу
и документаризмом подмеће као идеалан објекат увежба
вањановог језика,односноновихисвеновијихпокушаја
овладавањасветом.

Дакле,филмовдеизгледакаопасиван,каожртва,којитра
газасвојимјезикомдабисеоправдао,анедабиодгово
рио,ушаоудијалог,проговориоуосталом.Јерчимефилм
може да проговори и о чему, питаће заговорници његове
механичкорепродуктивнеиконструкционистичкоаутомат
ске природе, чимефилмможе да мисли и о чему, питаће
заговорницињеговогмасовноиндустријскогирепресивно
манипулативногкарактера.Пазарфилмуопштетребадаго
вориидамисли,рећићезаговорниципсеудохуманистич
когсентиментализмакојиверујудајеуметностемоција,а
емоција,дакледушевност,цеочовек,свеоноштотребаби
лоономкојидајеилиономкојиприма.Укратко,филмусе
оспораваживот,аовосеуосновитичепроблемапредста
вљањанафилму,односноштафилм(илиштасенафилму)
представља,изчегасепоаутоматизмуизводипитањењего
вогонтолошког,илимождатеконтичког,статуса.2

Пут заснивања уметничког идентитетафилма од нагласка
нафотографскомкамонтажи,тицаосепревазилажењане
стваралачког и таутолошког репродуктивног аутоматизма
кауметничкомуопштавањуиапстракцији,доксеповратак
слици тицао бега од произвољности апстракције ка неоп
ходности бића.И једно и друго се чинило у име уметно
сти (стваралаштва) и слободе, али и једно и друго је, као
и свеунашемвеку (векустолећуи векуеону), свеидеје

1 „Уметностнетражидаупотпуниреалностилидаствориупоредосњом
новобиће(тобибилонеплоднолуциферство),онажелидапокажењену
реч,идеју,мисаонилик”(Булгаков,С.(1998)Иконаииконопоштовање,
Београд:Источник,стр.42).

2 Што заправоуоба случаја, каоиобичнокада јепредстављањеупи
тању,има„језичку”мотивацију, собзиромнапостојањедватемељно
различитасхватањајезичкогодносапремасвету:означавајућегисвето
откривајућег,премаподелинаонтолошку(говороткривањезнацисвет)
ионтичку(језиксаопштавањеознакествари)димензију,односноуну
тарсветскукомуникацијуиутемељењесвета(Жуњић,С.(2012)Филозо
фијаињенјезик,Београд:Плато,стр.104).
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идеологијеи сваправедна залагања, активизмии хумани
зми,претилодасеокренепротивстваралаштваислободе,
даклепротивчовека,данассатреуробовеиупрах.

Акосеранокаосинонимзафилмиздвојиоизраз„покрет
не слике”, или можда тачније и лепше „покретна слика”
илисликаупокрету,разумљивоједаодпочеткамишљења
офилмудоминиратрагањезакарактеромиприродомове
слике,односноодговоромнапитањештаонапредставља,
или,понекадчакнормативноизречено,штабитребалода
представљаускладусааутентичномприродомфилмакао
филма, наспрам других уметности, медија и облика људ
ског стваралаштва и делања. Рано постигнута сагласност
дафилмнијепукамеханичкарепродукцијастварностиили
(магијски удвојена) стварност сама,3 у самом почетку се
подвајанаједнупроиједнуантимиметичкумодалност,ко
јаприродуфилмскесликеусмеравабилока„спољашњој”
билока„унутрашњој”стварности,издвајајућиунутрашњу
одспољашњеслике,штобиусвојимкрајњимтеоријским
и практичним консеквенцама водило ка изузетно суптил
нимувидимаофилмукаомишљењуикаојезику.4Ипак,у
основии једнаидругатенденцијакаодасвевреметраже
алибизаослобађањефилмазависностиод(за)датереално
сти, и тимефилмску сликужеле да ослободе отежалости
светаиматерије,којасамоијединодокументујепостојање,
презентносттогсветаиничегаванњега,никаквихдругих
светова, могућих, виртуалних, трансцендентних.5 С друге

3 Премда се јавља већ код Ричота Кануда (Canudo), ова теза је на си
стематичнији и научно заснованији начин разрађена код Рудолфа
Арнхајма (Arnheim): „Чак ни најелементарнији процеси посматра
ња не производе само механичку регистрацију спољњег света, већ
стваралачки организују сиров сензорни метаријал по начелима јед
ноставности, правилности и равнотеже, начелима која управља
ју механизмом примања. […] Уметничко дело није просто подра
жавање или селективно пресликавање стварности, већ превођење
запажених карактеристика у облике одређеног медија. […] Умет
ничко дело увек објашњава, дотерује, тумачи приказани предмет”
(Арнхајм, Р. (1962) Филм као уметност, Београд: Народна књига,
стр.5,121).

4 ИмампресвегаувидуутицајидејеВиготског(Выготский)о„унутра
шњој речи” на Ејзенштејнову (Эйзенштейн) концепцију „монтажног
начинамишљења”, односномонтажекаооснове сликовног стадијума
мишљења, као и далекосежно разликовање слике (образ) и представе
(изображение);Виготски,Л.(1977)Мишљењеиговор,Београд:Нолит,
стр.42;Эйзенштейн,С.(2000)Монтаж,Москва:Музейкино,с.30.

5 Покушајпревазилажењаапоријепредстављања(саперспективомукљу
чивањавиртуалностиитранценденцијауњеговдомен)путемтзв.„енер
гијске”антропологијеикосмологије,којајеуосталомсасвимускладу
са савременим токовима синергетике и „најновијих научнихпарадиг
ми”,алииоколностимаразвојановихмедија,например,доводиупита
њесамконцептсликекаотакве,иунутартеологијеихришћанскимоти
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стране,произвољности„спиритуалност”апстракције6отрг
нутеодмиметичкевезесапредметноисторијскомреално
шћу,уфилмусуувекизазивалинелагоду,којаје,чинисе,
превазилазиламодернистичку нелагоду раскидања са тра
диционалним схватањем представљања у случају других
уметности.Интересантно,потребазапревазилажењемових
недоумицаиовихнелагодачесто јеуфилмскојмислииу
филмскојпраксиимало,билоексплицитнобилоимплицит
но,религијскуилипсеудорелигијскумотивацију.

Једантокпромишљањаовогкомпликованогодносафилмаи
стварностибазирасенаоткрићуњеговезнаковнеприроде,
штојенасупериоранначинуоченовећкодЈуријаТињанова
(Тынянов),7акојаводисведопретежносемиотичкогсхва
тањауметности,патакоифилма,каомодела,ауметничког
процесакаомоделизацијесвета.8Срелигијскетачкегледи
шта,овакавприступјечестопризиваоопасностоддуализма
(изрецивостинеизрецивог,могућностиодносакаоучество
вањаубићуиистинии,најзад, заједнице), чему јансени
стичкиоријентисаниБазен (Bazin),дајућипримат„вериу
стварност”уодносуна„верууслику”,супротстављапризив
кајединствукрозповратакистинскомзначењууметничког
реализмакао„потребедасеизразизначењесвета”9.Један

висанефилозофије,чимећемосеунаставкурадавишебавити.Требало
бисетомеприступатисаизвеснимопрезом,какосенебизаборавили
нацентралнупозицијуличностиухришћанскојантропологији,икако
небидошлодомешањаипоистовећивањапојмоваенергијаиипостаси
(о„енергијскојантропологији”уХоружи,С.(2010)Православнааскеза:
кључзановувизијучовека,БеоградКарловац:Мартириа;осинергетици
и/илисинергизмуЛесков,Л.(2006)Синергизм:философскаяпарадигма
XXIвека,Москва:ЭкономикаиБезручко,Б.П.(2009)Путьвсинерге
тику,Москва:ЛИБРОКОМ;оразликовањуенергијеиипостасинпр.у
Пено,З.(2009)Христос–НоваТвар:аспектиправославнекосмологије
иантропологије,ФочаОстрог:ПравославнибогословскифакултетМа
настирОстрог).

6 Јошкод„првогфилмскогтеоретичара”РичотаКанудафилмјеапстрак
цијаи„деоапсолутнеспиритуализације”итеккаотакавнуди„једносу
штинсковиђењеживота”(Канудо,Р.Естетикафилма,у:Теоријафилма,
приредиоСтојановић,Д.(1978)Београд:Нолит,стр.5463.

7 ЗаТињанова кадаркоји је конструисанпремапринципупокретаније
„материјалнарепродукцијапокрета”,него„смисаонапредстава”,дакле
знакпокрета:„Видљивисветнафилмунијеприказанкаотакав,већу
својојсмисаонојповезаности,усупротномбифилмбиосаможива(и
нежива)фотографија.Видљивисвет,видљивипредметпостајеелемент
филмскеуметности самоондакад је дату својству смисаоног знака”
(Тынянов,Ю. (1977)Поэтика. История литературы. Кино,Москва:
Наука,с.329).

8 Оовомеу:Коларић,В.(2010)МоделизацијасветауАристотеловојпо
етицииуструктуралнојсемиотициЈуријаЛотмана,у:ЗборникМатице
српскезаславистику,бр.78,стр.101118.

9 Базен,А.(1967)Штајефилм?I,Београд:Нолит,стр.9)
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приступ тако нуди ослобађање од „света ствари”, а други
од језика, код једног је нагласак на знаку (конструкцији),
коддругогназначењу(откривању,перцепцији).10Ипак,са
хришћанске (богословске и филозофске) тачке гледишта,
обаприступаимајусвојуистину,једанупућујућинаконвен
ционалност(образац,morphe)адругинаиконичност(образ,
eikon)удинамициодносаизмеђуфилмаистварности.Тако
ђе,саистетачкегледишта,обаприступасемогупоказати
каоћорсокак.

Јерштабринемене,илитебе,илињега/њукаохришћанина
уовојпроблематицифилмаифилмскеслике,односнопро
блематицисвета?Далитексветитељевазапитаностотоме
„штаћечовекузнациипредставе,каднанепосреданначин
можедоћидосазнања,изаштобикаодоказтражиочудеса,
кадсеисамможедотаћитихствари”11?Али,ипак,према
истоме,„штаћенампроповедници,кадсејавиоОнајКоји
јеобјављен”,те„нијенамосталоништадругонегодаму
кличемоидагаславимо”12,адабисмо„клицалиислави
ли”опетнамтребареч,алиислика,штојеуосталомдавно
решенопобедомнадиконоборствоминахалкидонскомдог
матуооваплоћењузаснованојтеологијииконе.13Слика,да
кле,самапосебинијеспорна.И,наравно,ништанијеспор
носамопосебинеготекуодносунаодређенисмисао,чак
јеизлоисмртсобзиромнаодређенисмисао,деобожанске
икономијеипромисли,тимеистварњеговељубави.Акако
сесупротставитисмртииништавилуслике,јерсвестворе
но,патимеи(створенаилирукотворена)слика,имасвоју
смртисвојеништавило?Јединанестворенаслика јеИсус
Христос,друголицеСветеТројицекаослика(икона)„Бога
невидљивог”(БогаОца),икаотакваје,каоиконапоприро
дианепоблагодатиикао„једносушнаОцу”,неподложна
злу,ништавилуисмрти.Проблемсасликом,каоипроблем
сасветомисачовекомнијеуњиховојматеријалностиили

10Овдетребаиматинаумудапојамјезика,паијезика(у)уметности,ни
јеједнозначан,усмислуукомјезик„нијесамосредстводасепознати
светозначи,представииукрајњојлинијиставиподконтролу,негоје
ониначиндасенепознатисветоткријеиизрази“(Жуњић,С.нав.дело,
стр.21).

11Кавасила,Н.(2003)ОживотууХристу,НовиСад:Беседа,стр.231.
12Исто,стр.177.
13Свеобјашњавајући Кондак Недеље Православља гласи: „Неописиво

СловоОчевоизТебеје,Богородице,посталоописивооваплотившисе.
Оскрнављениобразповратившиудревно,оногајесјединилосбожан
скомлепотом.Исповедајућиспасење,мигаделомиречјуизображава
мо”;наведенопрема:Успенски,Л. (2000)Теологијаиконе,СветаГора
Атонска:МанастирХиландар,стр.104.
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нематеријалности, него у њиховој створености или не
створености.14

Дакле,ниједнасликанепостојисамапосебииодсебеи
она своје постојање дугује свом „оригиналу”, прототипу,
прволику, узору.ИсусХристос је тако слика (икона) Бога
Оцасакојимсепоистовећујепосуштини(ousia,суштаство)
алинепоипостаси(личности,сопству),створенаикона(чо
век) јеикона (Христа)поблагодатииусиновљењу,15ару
котворенаиконајеуодносуипостаснесличности(неисто
ветности)сапрволиком.Усвакомодтихслучајеванеради
сениораздвојеностирасцепљеностинитиоистоветности
сликеилика(ликаипрволика),негооодносуиопштењу,
гдејерукотворенаикона(слика)видљиваспона,„свештени
мост” између невидљивог прволика и човека који сањим
ступаузаједницу.Натајначин,видљива,вештаственаико
на омогућава „виђење”, откривање невидљиве стварности
и,што је јошважније,односиопштењесањом.Икона је
даклесведочење(martyria)опостојањуневидљивогсвета,
односно „средство преко којег хришћанин долази до зна
њаостварномиистинскомпостојањуузора(оригинала)са
којим ступа у духовно општење”,16 па тиме верници нису
пукигледаоци,посматрачислике(иконе)негосаговорници
уживоми личномопштењу, заједници са представљеним
прволиком. У овој сложеној теорији слике заснованој на
најсуптилнијим и најдубљим интерпретацијама светотро
јичнихдогмата,акојаусебиуједињујеонтологију,гносе
ологију, религију, уметност, књижевност, етику, а све „на
темељу естетске вредности слике”17, када говоримо о мо
гућностипредстављања„невидљивог“најважнијејеуочити
следеће: сликане „приказује”некаквуприроду (јестаство,
physis) или суштину (суштаство) насликаног, него искљу
чивоипостас,личност,сопство,18посебанначинпостојања

14Видетиу:Зизјулас,Ј. (2001)Догматскетеме,НовиСад:Беседа,стр.
293,305.Оповезаностизлаиништавилавидетиу:Мацукас,Н.(2005)
Проблемзла,Крагујевац:Каленић.

15„Каоштоистинаиконележиуличностикојупредставља,такоиистина
очовјекулежиуњеговомпрволику.Овоуправостогаштојепрволиктај
којиорганизује,одобраваидајеобликматеријиикојигаистовремено
привлачикасеби.Архетипконституишеонтолошкисадржајизраза‘по
лику’”;Нелас,П.(2001)ОбожењеуХристу,СрбињеБеоградВаљево:
Хришћанскамисао,стр.32.

16Пурић, Ј. (2010) Људско лице Бога, Београд: Службени гласник,
стр.106.

17Бичков, В. (2012) Кратка историја византијске естетике, Београд:
Службенигласник,стр.256.

18Обогословскомифилозофскомуобличавањупојмовасуштине,природе
ипосебноипостасивидетиу:Зизјулас, Ј.нав.дело; Јевтић,А. (2004)
Философија итеологија, ТребињеВрњачка Бања:МанастирТврдош



58

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

оногштојенасликано,управоононаштасеодноси„име”
насликаног,наистиначиннакојинеможемо„говорити”о
неизрецивојсуштиниБожијој.Собзиромда„свемуштожи
виБогдајебиће,ачовекиме”,можеморећидајерукотворе
наикона„иконичноизображеноимеБожије”19,даклеслика
речиБожије,најсуптилнијесједињавањеречиисликекроз
новозаветно поистовећивање „иконе Бога невидљивога” и
„Логоса Божијег” (Бога Логоса, Речи Божије) у личности
ИсусаХриста, а које је (овај однос речслика) сам темељ
културеукојој(далиидаље?)живимо.Дакле,дасузимона
нашумеру,представљањејеувекствародносаиопштења,а
немогућејеопштитиилибитиузаједницисанекомсушти
номилинекомприродом,већсамосанекомличношћу,ито
каоличност.

Аликакветосвеимавезесасликомванњеногиконограф
ског,догматскогодређења,којенасчакникаоверујућене
обавезујеизванбогослужбеног (литургијског)контекста,а
камоли са филмом, филмском сликом, фотографијом или
савременом уметношћу, односно савременим поимањем
уметностиуцелини?

Јерштапретифилмскојслициифилму,иштанамапрети
одфилмскесликеиодфилма?Анештопрети,зарне,иначе
небибилотоликозабринутости,толиконеприхватања,то
ликопотајногиперверзногнаслађивањазбогпророкованог
„крајафилма”,„крајаслике”иликрајабилочегауосталом,
самодајекрај.Филмнијеикона,алинипростафотографи
ја,аипакјекаоионижртвапоистовећивањапрототипаса
његовомпредставом,сликесаликом,приказ(ив)ањаионог
штојеприказано:укратко,филмјеготовоподсвесно(акако
другачијеумодерни)поистовећивансаприказаномствар
ношћуилиприказанимсветом,некадзанадоманекада,а
тојеутеоријичешће,саиндигнацијом.Филмје,каоифо
тографија,такоједномзасвагдаоптужензаидолатријупод
(савременим) именом нестваралачке механичке репродук
цијестварности,штојеиданасстигманадцелимсветомви
зуелнихмедијаимедијауопште,паисликеуопште,уметно
стинајзад.Абићедајенашпроблемсафилмом,филмском
сликом,сликомилифотографијом,мимесисом,представља
њем,паисауметношћузаправонашпроблемсасветомиса
стварношћу,нашпроблемсасамимсобом.

Аликосмото„ми”?Ми–гледаоци,посматрачи,публика,
микојиоцењујемо,пресуђујемо,осуђујемо,пачакикадсу

Братство Светога СимеонаМироточивог;Жуњић, С. (2012)Логика и
теологија,Београд:Отачник.

19Пурић,Ј.нав.дело,стр.113.
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намуста(апонекадишаке)пунеактивизма,акције,анга
жмана,жељезапроменомсвета,некадачакдотогадане
останеникаменнакамену.Јернадамоседаћеодсвегатога
даизникненештоново,даћежртвапостатиновосемеидо
нетиплода,даћемоконачномоћидаодахнемоидакажемо
дајесветнаш,дасмоњимеконачноовладали,даћеодсада
битисвеуреду,дасмосвојинасвомеиданеморамовише
дабринемоотомедалинекобринезанас.Филмјенаша
нечистасавест.

Каоиикона,ифотографијасведочи,алионасведочиопо
стојањусветауњеговомпаломстању,уњеговојпролазно
сти, трулежностии временитости, оњеговом спољашњем
лику (личини,prosopona), и тоонекомтренуткупрошло
сти,докјесмисаоиконеубудућемвеку,уесхатону.20Дакле,
фотографијасведочиосмртности,осмртииништавилу.И
какоуопштеговоритиосведочењупостојањанечегаштосе
видисамоусвојојспољашњостииефемерности,ураскиду
везесаизворомсопственогпостојања,јер„дабистворено
преживело,дабиизбеглонебиће,потребномуједасене
прекидноналазиуодносујединствасанествореним”,асам
човекјестворенуправо„затодабиоствариотојединство
створеногаинестворенога”.21Агде јечовекуфотографи
ји,акосеонасводисамонамеханичко,репродуктивно,на
апаратуру?Атусудатадваодговора:једанизпозицијезна
ковностииконвенционалности,којиинсистираназнаков
нојприродисвакеслике,паифотографске,гдесеучешће
човеказасниванапроцесуозначавањаиселекције;идруги,
уверидафотографијананекиначиномогућавасветудасе
откријеиизрази,агдесечовекналазиуулози„сведока”без
коговоготкривањаиовогизражавањанебинибило.Дру
гимречима,човекупрвомслучајуучествујенаначинкон
струкције,удругомнаначинконтемплације(зрења).

Аликаоштофотографијанијеикона,нифилмнијефото
графија.Монтажна природа филма је као спасилацњего
вогуметничкогдостојанстваигарантњеговогуметничког
идентитетадочеканабашзбоговогусложњавањаиумножа
вањачовековеконструктивнемоћи,докјесликаупокрету,
односно, да се не лажемо, покретна камера, као „времен
ска уметност довршавања фотографске објективности”,22
несамоувећалачовековумоћ„контемплативног”сведоче
ња,негоиослободилафотографскусликуњеногробовања

20Ђурић, Ж. (2012) Онтолошке разлике у фотографији и икони, у:
Теолошкипогледи,бр.3,стр.479494.

21Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.305.
22Базен,А.нав.дело,стр.11.
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прошлости, отварајући је ка димензији садашњости.Уче
шћечовекаустварањуфилмајепочелодасеназиваслобо
дом.23

Ипак,далијеовослобода,икаквајеовослобода?Одчега
изашта?Акосамокомбинујемооноштосмозатекли,ми
зависимоодтедатости,даклемисмоупозицијинужности
анеслободе,јерслободаникаконијепукиизборизмеђупо
нуђенихалтернатива,негојестваралаштво.Истотако,ако
верујемоуспособностстварностида„говори”,приближа
вамосеједномсумњивоминестваралачкомесенцијализму
идуализму,такоблискиммодерној(„подсвесној”,негока
ко)носталгијизаонтологијомиконеприписанесекуларној
сфери,паисферимеханичкерепродукције.Паштајеонда
избор?Изборјеразарањеформеиизборјеуништењеслике.
Тосумодернарешења,алитарешењаникуданеводе.Она
су јединодобра јернасузнемиравају, тржуизлетаргијеи
„аутоматизмаперцепције”;иначе,онанисуиникаконемогу
битислобода.

Алиминежелимода заувекпорекнемофилмнитидаму
постављамо захтевекојиникаданећемоћидаиспуни, јер
су против самењегове „природе”, зар не? „Ми” саможе
лимо да одговоримо на питањеможе ли ифилмско пред
стављањеданамомогући„учествовање”упредстављеном,
односноодносиопштењесањом,каоиможелифилмда
нампомогне „поновномоткривањулепоте света”24?То су
дведругеваријанте,дведругемогућностионедихотомије
о„конструктивном“и„онтолошком”оправдањуфилмакао
стваралаштваитимепољаљудскеслободе.

Иуправоовдеискрсавапроблемстрасти.Јеракотражимо
односиопштење,митражимоличност,аненекусуштину
иненекуприродусакојомбисмоопштили.Аличностни
је „ниприродна, ни логичка категорија, већ питањеисти
не”25,икаотакваистовремено„релационаикомуникациона

23Изузетне увиде о односу филма и слободе, из перспективе структу
ралнесемиотике,видетиу:Лотман,Ю.иЦивьян,Ю.(1994)Диалогс
экраном, Таллинн:Александра, с. 2223.Например: „Све оношто је
уприродиспутаноинемаалтернативу,исамимтимненосиинформа
цију,преобраћасе[уфилму]урезултатслободногуметничкогизбора,
ослобођеногодспутаностиибогатогсмислом.[...]Оноштосеујезику
наукеназивасувопарномречиинформација,ууметностиимадругоиме
–слобода.Циљуметностиједаспознаживот,уносећиуњегаслободу,
ослобађајућињегове елементе одинерције и постављајућиих у нове
позицијеиодносе”.

24Кардамакис, М. (1996)Православна духовност, Света Гора Атонска:
МанастирХиландар,стр.11.

25Јевремовић,П.(2007)Тело,фантазам,симбол,Београд:Службенигла
сник,стр.36.
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стварност”26, јеристина као таква „непредстављапитање
објективних рационалних представа, већ става и односа
(личносних)измеђуБога,човекисвета”27.Богиистинасе
неоткривајупонекојнужности,негослободноизасваког
однас,затебе,замене,зањегаилињу,итокаоличности.
Утомсмислу,личностјеуправо„идентитеткојиизвиреиз
односаиопштења”,28анеизнекенужностиилидатости,и
каотаквујеможемопознатијединоуслободи.Аштајеоно
штонасометаутомличномодносуаконестраст,аштаје
страстнего„шум”,некапрепрека,некамрљаутомпроцесу
општењаиодношења,онаније само„замућеноогледало”
нашестворенеприроде,већмрља,флеканасталазбогнаше
погрешноупотребљенеслободе,односноодрицањаодсло
боде,сведонапуклостирасцепљеностирасапа,досмртии
ништавила,довраћањаунебиће.Јерконамјегарантовао
дасенећемоинеможемовратитиунебиће?Сликаифо
тографијакојанас„уверава”дапостојимо–идаовајсвет
постоји–свакаконе.

Проблемсасликомодпочетказаправоинијебиопроблем
сапредстављањем(јерпредстављањеје,иможебити,однос
иопштење),каоштопроблемсасветомнијењеговастворе
ност(јерјеонастварБожијепромислииБожијељубави),
већ са њеним поистовећивањем, као и поистовећивањем
света,састрашћу.Страстјеовдегрехнарастаодоспособ
ностидапокоричовека,докјегрехизразнашегреховности
као„усмереностипажњеижељепремаспољашњем,штосе
појавило спрвородним грехомнашихпрародитељаишто
јепосталоуобичајено”.29Светсеуовојперспективиневи
ди каопроизводБожијег стварањауљубавии слободи, у
чијојсеприроднојлепотивидизнакБожијегстварања30и
којатакосведочиоБожијемприсуству,штосенаравноса
мопосебинепориче,већјеонпре„свеукупностстрасти”,
„симболстрастиигреха”,штоје,какорекосмо,устањупа
лостипосталоуобичајено.Светзначинијетвар(материја),
јертварнијезланитијетварностгрешна,ињеговпроблем
нијениуматеријалностиниустворености,већјеонуоби
чајеностањепалости,астраственостуобичајеностањепа
логсвета.Натајначиннисликасветауњеговојпалостине
можебитиништадругонегосликастрасти.Оријентацијака
„спољашњем”накојунаспринуђујестраственост,таконас

26Јевтић,А.нав.дело,стр.196.
27Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.19.
28Исто,стр.188.
29Гурјев,Н. (2005)Страстиињиховапројавакрозсоматскеинервно
психичкеболести,СремскиКарловци:Дуга,стр.30.

30Бичков,В.нав.дело,стр.59.



62

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

„изводи”изсебесамог,алинекаБогу(Богопознању)ика
отвореностинестворенимблагодатнименергијамаСветога
Духа,негокапалостисвета,касмртииништавилу,каодри
цањуододговорностизасветизанашељудсконазначење.
Устањустраствености,аусвомодносупремасвету,мисмо
самопосматрачииништитељи,аникакоучеснициизајед
ничари, никако личности. Слика света као слика страсти
утомсмислуникаконијемогладаодиграсвојуанагошку
улогу,каоулогу„уздизањаљудскогдухапомоћусликедо
Истине иАрхетипа”31,што је од почетка имало имплика
цијенатеолошкипатакоинауметничкитретманстрасти,
пресвегаимајућиувидукакосе„ранохришћанскиетосвере
савокретаобићуиискључивоштитиооднебића,анијесе
бавиоњиме.Тојеосталаитрајнаоријентацијахришћанске
мисли,збогчегајесвакостудиознијеизучавањестрастиби
ломаргинализовано.Увекјебиловишерасправаипоукао
превенцијигрехарадипостизањаврлине,негоштојебило
студиозногудубљивањаускривниценебића,јербисамтај
чин означавао окретање стваралачких потенцијала бића у
супротномправцу”.32Сходнотоме,уметникбибио„пропо
ведникпрекрасног”,који„стадосвојевесели”,ајединициљ
уметностиу„духовнојкомуникацији”којаводи„откривању
ЛикаБогочовекаХриста”.33Ималоједовољнодасе,узнеу
виђањеразликеизмеђуликаипрволика,природеиипоста
сиибожанскесуштинеибожанскихенергија,свакаслика,
анарочито слика „спољашњег”, „чулног” света,изовакве
перспективеосудикаонеадекватнаистинскомљудскомна
значењуитимеБожијојпромислиосвету,односноњеговој
љубави.Аштаћемотексафилмом,чијанассликатолико
прикива за свет, својом илузивношћу, репродуктивношћу,
својомзаводљивошћуиагресивношћу,својомспособношћу
даприкажесве,паионоштоникаданисмомислилидаћемо
видети,нитисможелелидавидимо?Уистинском,делат
номодносукасветуоннаснаводноумртвљује,пасивизи
ра,34докнасактивираупределустрасти.Овофилмуникада
нећебитиопроштено.

31Исто,стр.111.
32Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма,СветаГораАтонска:Ма

настирХиландар,стр.553.
33Исто,стр.611.
34Предрасуде о „пасивности”филмског гледаоцана трајанначинобара

јошАнриАжел(Agel);Ажел,А.(1970)Активностипасивностфилм
ског гледаоца, у:Филмске свеске, бр. 1; видети и:Коларић,В. (2008)
Религијаифилм:одАнријаАжелакамогућностизаснивањаједнехри
шћанскеестетикефилма,у:ЗборникМатицесрпскезасценскеуметно
стиимузику,бр.39,стр.96.
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Алинијесамо„спољашња”слика,каосликаспољногсвета
осумњиченаиидентификованасастрашћу,негои„унутра
шња”слика,билокаоимагинацијаиликаопредстава„уну
трашњег”света.Аскетскапраксајетакодошладосазнања
да визуелне представе приликом молитве могу да доведу
допрелести,духовнеобмане,санајтежимпоследицамапо
молитвеника,собзиромнамогућностда„демониузимају
симболичкеобликекојиносепривидсветлостиионогашто
јеадекватночовековомдуховномустројству”35Аскетамо
литвениктакоистинузамењујепривидом,а„фантастичне
демонскеобрасце”прихватакаозаменузамолитвеносозер
цање(theoria),причемусефантазија(унутрашњавизуелна
слика,представа)премаСветомГригоријуСинаитупоказује
као„матрицапрекокојесеуумчовековубацујупомисли”.36
Унутрашњевизуелнепредставетакопостају„структурални
адеквати”нашихстрасти, аоне,каотакве, „агентиутица
ја” демонских силанацелинунашеличности (каопсихо
соматскогјединства)инанашуслободу.Утомсмислу,нема
принципијелнеразликеизмеђуунутрашњихиспољашњих
слика страсти: и једне и друге темељно угрожавају нашу
упућеносткаодносуиопштењу,„релациониикомуникаци
они”идентитетнашеличности,безкојеличносткаотаква
инепостоји.Страст,тријумфстрастиуобличјуслике,тако
атакујенасамуличностина заједницу,каоосновенашег
бића:„ЧовекоцентричнаимагинацијаиодвојеностодБога,
премамонашкоаскетскомсхватању,водиупрелестфанта
зије, која се схватала као индивидуално искуство, поједи
начна машта, од Бога отуђене монаде, оковане у страсти
небића”.37СликетакопостајунашизидовикаБогуикаљу
дима,касамомесебиуосталом,нашзатвор.

Управо тако нешто каже и Свети Исак Сиријски, велики
предпаламистички38богословаскета, једаноднајважнијих
за разумевање овог односа страсти и слике, када страсти
одређује као „насртаје ствариовога светакојимаонепод
стичутелодаугађасувишнимпотребама“,акоји„нећепре
статисведокпостојиовајсвет”,39а„речсвет”као„збирну

35Исто,стр.565.
36Исто,стр.562.
37Исто,стр.621.
38Наравно, имамо у видуСветог ГригоријаПаламу (14. в.).ОПалами,

код домаћих аутора, видети: Радовић, А. (2006)Тајна Свете Тројице
поСветомГригоријуПалами,МанастирОстрог;Кнежевић,М.(2012)
ГригоријеПалама (12961357): библиографија, Београд:Православни
Богословскифакултет.

39Сиријски,Св.И.(2006)Подвижничкаслова,Београд:Образсветачки,
стр.164.



64

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

именицузасвеоноштосеназивастрастима”.40Страстису
тако,премаСветомИсаку,„каонекатврдасуштина;онеза
узимају средишњеместо између светлости и созерцања и
спречавајудасеприсозерцањуразликујемноголикостства
ри”.41Страсти,надаље,„побуђујуилиодређенеслике,или
осећањабезсликаисећањебезстраснихпокретаипоми
сли”42,асвеовојепроблемнајпрестогашто„зависноодто
гаштаумпосматра,онтаквеобликеиприма.Кадапосматра
свет,тад,ускладусапроменомобликакојимајезаокупљен
онусебепримаистибројликоваиобличја,који,помери
свогмноштва,ипоразличитостисвојихпромена,побуђују
уњемупомисли,акадасупомислипобуђене,онесеути
скујууум”.43Овонетребаприхватитиолакојер,упозорава
светитељ,„неканаснепревареоникојитврдеданеманика
квеопасностизанасодтогаштонешточујемоиливидимо,
јерсмомитобожепосвојиммислимаједнакииупустињи
иусвету,иукелијииванње,дасенашакротостнемењаи
данеприхватаморђавупромену,даприсусретусаљудима
и стваримане осећамоузнемиравање страсти”.44Унајма
њуруку,созерцање(с)твари,„макарбилоислатко,самоје
сенказнања”,45акакојеистинскознање(gnosis)„осећање
бесмртногживота”46,нашзадатакје„созерцањеновогсвета
духомоткривењакојимсеумнаслађуједуховно”,односно
„знањедуховно”као„осећањенасладеживотомоногавека”,
које„многепомисличининеважним”47.Адуховнознањесе
стичевером,односно„рађаодвере”,којанам„предочима
предочавареалностсавршенства,такоданашомверомразу
мевамооноштојенесазнајно,анеистраживањимаисилом
[природног]знања”.48Значи,ивераиманекусвојуслику,и
духовнознањеиманекусвојуслику,асвакаслика,рекосмо
већ,упућујенанешто,штојењенапраслика,пралик.Овде
јетојасно„реалностсавршенства”,даклеЦарствоБожије
каоЦарствоБудућегвека (еона), а „духовно знање“ је за
правобоговиђење:„АконезнашБога,немогућеједасеу
тебипробудиљубавпремањему.Нећешмоћидазаволиш

40Исто,стр.19.
41Исто,стр.184.
42Исто,стр.193.
43Исто,стр,256.
44Исто,стр.120.
45Исто,стр.263.
46Исто,стр.164.
47Исто,стр.216.
48Исто,стр.127.
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Бога,акоганевидиш.АвиђењеБогајепоследицаЊеговог
познања,јервиђењеБоганепретходиЊеговомзнању“.49

У овој компликованој проблематици боговиђења нас овде
заниманеколикоствари.Уоснови,благодатБожијакојадеј
ствује„уобластичистотеунутарнас”50,помаженамдатвар
нисвет(светствари)посматрамокаосимбол(е)светаневи
дљивога,којеимајусазнајноанагошкуулогунанашемпуту
богопознања,докнастакођепоучавадабудемонеповерљи
випремасимболима(сликама,визуелнимпредставама)као
феномениманашегунутрашњегсвета,односнонашепоје
диначне имагинације, а које могу бити или плотског, или
страственогилидемонскогпорекла.Отудаспецифичанспој
реализма и симболизма у хришћанском схватању уметно
стиалиимистике(аскетике).Овдесерадиоспецифичном,
поводом теологије иконе већ поменутом захтеву, да свака
сликамораиматисвојлик,пралик,праузор,прототип,од
носно,даонаморананештодаупућујеитим„упућивањем”
сведочињеговопостојање.Созерцањеприродногсветатако
имасмислајединоакоупућујенаЦарствобудуће,односно
сведочи о присуству Божијем које има своје исходиште у
есхатону.„Унутрашњаслика“такођеморадаимасвојпра
лик,усупротном,атојеуправокритеријумзаразликовање
истинскогбоговиђењаодлажнихвизија,онаједуховнаоб
мана,прелест,којаводиузаблудуиупогибао.Сликестра
сти,билокаонемогућностдасеуствореномсветупрепо
знаделовањебожанскихенергија(благодати)ДухаСветога,
односно вечног дејствовањаБожијељубави на творевину,
иликаоприхватањелажнихвизијакаоистинитихпредстава
будућегиневидљивог,уосновисупрепреканашемистин
скомодносуиопштењусаБогом,светомневидљивимиса
људима,алиисасамимсобом,пошто„ономекојепознао
себедајесезнањесвега,јерпознатисебејепунотазнањао
свему”.51

Али ипак, каже Свети Исак, „ма колико се усавршавао
предБогом,човексвеједнозаостајезаЊим;иуистинитом
[будућем]векуБогмупоказујесвојелице,анеоноштоОн
јесте.МаколикоступилиуЊеговосозерцање,праведниви
деликЊеговкаоуогледалу,атамовидејављањестварно
сти”.52Ово стогашто је човек „само” Бог по благодати и
синБожијипоусиновљењу,анепоприроди.Алиовдене
маместанизадуализам,расцепљеност,ћутањекаопрекид

49Исто,стр.353.
50Исто,стр.257.
51Исто,стр.354.
52Исто,стр.385.
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општења (напротив, ћутање као „молитвено тиховање” је
најсавршенијиобликопштењасаБогомуовомевеку,алии
увекубудућем),немаместазаочајањеибогоостављеност,
заслепилоилибилокаквонегирањебогомданихљудских
способности,билоблагодатнихбилоприроднихдарова.Бог
сејављаипоказује„својелице”онимакоји„гледају”уврли
нииљубави, па тако и врлина иљубав имају своје „сли
ке”.Нисусвесликесамо„сликестрасти”.Тосусликекоје
је „прочистила“ благодат, одстранила управо страст (а не
тварност)каорђу,каоштогрешника„прочишћава”Божија
благодатуСветојтајнипокајања.Пакаквајета„покајана”
слика,каквајетосликаљубавииврлине,ичегајетослика?

Насупрот „човекоцентричне имагинације”, истински ства
ралацкојијеиистинскиаскета(подвижник)је„уозарењу,
крозопштењесаАрхетипом,обнављаослику(образ)Божи
јиусеби,итектада,крозизумљењеимистичкуекстазу,уз
дизаосеизнадфантазијеигреховнеодвојеностиодБога,и–
увишојмистичкојреалностипартиципацијеунествореној
Светлости (благодатних енергијаДухаСветога) – долазио
догнозиса,познањавишереалности.Преображенимистик,
стваралацполикуБожијем,постајао је,крозсинергијуса
Богом,највишареалностствореногсвета,тетакоиствара
лацкојипоседујесвојстваБожанскеимагинације”.53Патако
јеисмисаоистинскеуметностибиоутомеда„представи
добродетељи (врлине) и красотуСветитеља, а сви њени
инструментибилисууслужбидуховнерефлексијекојапо
ступкомчулноопажајнихсредставауметностиоткриваме
тафизичку красоту”54При томе, „лепота се открива  само
ономекоумедагледа“,55пајењено„досезање”истовреме
ноличниикомуникативнинапорцелогљудскогбића56као
психофизичкогибогочовечанскогјединства.

ЕвоштаСветиИсаккажеоовојнепрестанојборбипротив
страсти а за врлину, а ради стицања спасоносног „умећа
гледања”: „Љубав је обитавалиште духовног, и настањује
сеучистотидуше.Кадасеумнађеуобластиљубави,тада
делује благодат, умприхвата духовно созерцање и посма
траскривено”.57И:„Страстијебољеодбијатисећањимана
врлиненегопротивљењем,јерстрасти,каданапустесвоју
областикренууборбу,утискујууумсвојесликеиприлике.
Таборбастичевеликувластнадумом,силноузбуњујућии

53Лазић,М.нав.дело,стр.621.
54Исто,стр.624.
55Бичков,В.нав.дело,стр.107.
56Видетиу.Јевтић,А.нав.дело,стр.35.
57Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.263.
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доводећипомислиупометњу”.58Најзад:„НекамеТвојаљу
баводвојиодсветаибеседовањасасветом.Утисниумојум
јединоневидљивилик,такодабудепобеђенпоривкасвакој
сладостисећањанапривремениивидљивисвет”.59

Алиово„бекство”одсвета,није„противсвета”,нијење
говоодбацивање,негопревладавањењеговогпалогстања,
његовопреображавање,„преусмеравање”погледаодњего
вестраственостикањеговојстворености,одстраствености
као последице одбацивањаљубави (Божије), ка поновном
стицањутељубавизбогкојејеи„којом”јестворенсвет.60И
то„бекство“нијебесциљноибеспутно,оносенезаснивана
индивидуалнимвиђењиманекаквог„другогсвета”,нафан
тазијамаипроизвољности,већначињенициБожијегјавља
њаиоваплоћењаусветуиуисторији.Јеркојијетај„лик”
закојимсетежи,тај„невидљивилик”,аконеЛикБогочове
каИсусаХриста,ЛогосаБожијег(БогаЛогоса),ИконеБога
невидљивога(БогаОца),којисе(с)познајеДухомСветим.
Циљтаковиђене(богослужбене,функционалне)уметности
је,тако,„откривањеЛикаБогочовекаХриста”,заснованом
на „православномхристолошкоммоделу лепотеформира
номначињенициматеријалногОваплоћењаБога”.61Речи
ма СветогИсака, „истинско виђењеИсусаХриста, нашег
Господа, састоји се у поимању силе Његовог домостроја
(икономије)уодносунанасиуопијањуљубавипремаЊе
му,захваљујућипроницањуумноштвоонихдивнихствари,
којесуповезанесатимвиђењем”.62Тајнаовог„виђења”је
даклетајнаЦрквеитајнаевхаристије:тајна„виђења”Ису
саХристаје,прематемељнимдогматскимпретпоставкама,
тајнанашегживотауХристу,причемујесамхришћански
живот(каоживотуХристу),„сталнадинамикаисталнокре
тањеодстарогакановомечовеку”,63односносталнокрета
ње(покрет,скок,двиг,подвиг)каЛику.Самовајживотје
„заједницауХристу:ВечногаБогаиЊеговеувечниживот
позванедеце,којуБогизљубавиДухомСвојимуХристу
изједначује са Собом”.64 Христос, дакле, као Лик (Икона,
Слика) Бога невидљивога, „објавио је намаљудски лик и
карактериетосБога,алиистовременоОнистиобјавио је

58Исто,стр.300.
59Исто,стр.421.
60„Духовниживотније бијег од свијета, већњеговпреображај.Тоније

промјенамјеста,негопромјенаначинапостојањаиживљења”;Нелас,
П.нав.дело,стр.147.

61Лазић,М.нав.дело,стр.611,624.
62Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.436.
63Јевтић,А.(1989)ТрагањезаХристом,Београд:Храст,стр.83.
64Исто,стр.174.
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уСебиликиобличјеиправиетосчовека”.65Уовојлого
сној,иконичкојиевхаристијскојперспективинемаместаза
дуализам,заунижењечовекакаонизањеговообоготворе
ње,поштосевредностчовекова„неналазиуњемуонаквом
какав јесте,негоучовекуонаквомкакавтребадапостане
идабуде.ЧовековопостојањекаосинаБожијегпоблаго
датисепоистовећујесанепрестанимњеговимузрастањем
иобожењемуХристу”.66Другимречима,„величиначовје
кова лежи уњеговом (пред)назначењу, уњему одређеном
циљу”,а„Христос,каонајвишачовјековареализација,при
родночинициљчовјековогуспињања,почетак,алитакође
икрај,историје”.67УправосеуТајниЕвхаристијекаоТајни
црквекојајеТелоХристово,сустичупрошлост,садашњост
ибудућност,тевремеевхаристије„изражававјечностиак
тивира јеу стварности,у средсвакодневногживота.Про
сторевхаристије јепросторЦарства,стварнахришћанска
домовина”.68ХристовоприсуствоуЕвхаристијиједвојако:
„Христос јеприсутануЕвхаристијипошто јеЕвхаристиј
скиХлебЊеговоТело.УЕвхаристијиОнпребиваснама
исто онако каошто је пребивао са Апостолима на Тајној
Вечери,јединоштосеЊеговоприсуствосањимазамењује
његовимпребивањемуевхаристијскимдаровима”69Такоу
ЦрквиЦарствобудућегвека,есхатологијанијесамодалека
будућност,већ„уЦрквисадашњостукључујеибудућност,
ипрошлост.‘ДанГосподњи’ћедоћи,алионнепрестанодо
лазиуЦркви, јерГосподдолази‘Својима’.Евхаристија је
трпезаГосподаКојидолазиуЦрквууДуху”.70Управостога
штосеуДухусавршаваовајдолазакХристовуЕвхаристи
ји,која„представљанесамосабрање,негоиТрпезуГоспод
њу”,самХристос„ћедоћијерјепрослављенБогомивећ
царујеуЦрквиуДуху.Доћиће,поштоонвећдолазиуЦр
кви,кадасеверниокупљајунаТрпезуГосподњу“,апошто
„Духвећделује”,Царство„несамоштоћедоћи,негојевећ
дошло,поштојеДухзалогтогаЦарства”.71

Дакле,евхаристија,литургијанијеслика,негореалнопри
суство Бога живога, а „видети” значи преобразити свој
„телесни”видипрогледати„духовнимочима”,способним

65Исто,стр.195.
66Томасовић,М.(2007)БогЛогос,БеоградФоча:Православнибогослов

скифакултетСПЦуФочи,стр.254.
67Нелас,П.нав.дело,стр.34.
68Исто,стр.129.
69Афанасјев, Н. (2008) Трпеза Господња, Краљево: Епархија Жичка,

стр.21.
70Исто,стр.22.
71Исто,стр.6.
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сасагледавањедејстваБожијег,односноблагодатнихенер
гијаСветогаДухаусвету,другимљудимаиунамасамима.
Ато„гледање”наснестављаупозицијупасивнихпосма
трача, већ учесника у благодатнимдејствимаДухаСвето
га,којиприхватамокаоличностииуслободи.Онојемоли
твеносозерцање(гледање,зрење)„слободаиизбављењеод
свегаовдашњег,срцекојејесвојпогледупотпуностиобра
тилокажудњизаонимчемусенадаубудућем”.72Аликако
видети„стварибудућегвека”,тимпрештосе,премаСветом
Исаку,„тачностназива[имена]одређујезаовдашњепред
метедокзастварибудућегвеканемаправогиистинскогна
зива:оњимапостојисамонесложенопознањекојејеизнад
свакогименовањаисвакогсложеногначела,обличја,боје,
описаисвихизмишљенихимена”73?Ипак,овдетребаимати
наумуследеће:премдаје,премаСветомКирилуЈерусалим
ском,„немогућевидетисуштинуБожијутелеснимочима”,
„сасвимјемогућенаосновуделабожанственогбићаусхо
дитиусозерцавањуњеговогсвемогућства”,причемусеБог
„откривасвакомчовекукојисапажњомистражујеиупозна
јетворевину;штотвојесрцевишебудеистраживало,тоће
вишеупознаватиБога”.74Дакле,„немогућејеистраживати
природуБога,алимусезатоможеузноситиславословзбог
видљивихделаЊегових”,75другимречима,„поштомини
смобилиустањудагледамоуЊегакакав јепоприроди,
Онјепостаотоштосмоими,какобисмосеудостојилида
гагледамо”.76Требаразликоватителеснооддуховног„гле
дања”каои свет створениодсвета страственог: „Светне
смедапривлачиипривучесебипотпуно,алиничовекне
требапотпунодаизбегаваспољашњисветисвојетело,као
зло.Савчулнисвет,кажеСветиГригорије (Палама), јесте
огледалооногаштојеизнадсвета,аТворацгајеустројиода
кроздуховносозерцавање,каокрознекучудноватулитицу,
узађемодооногаштојеизнадсвета;дакле,акобисмонаис
праванначинкористилисвојачувства,мибисмоневидљи
вост Божију познали и видели уЊеговим створењима”.77
НатаквимосновамаСветиИсакиразликуједуховнонасла
ђивањеоддуховногсозерцања,гдесепрвозасниванамо
гућностида„предукус”будућегвекаможемозадобитијош

72Сиријски,Св.И.нав.дело,206.
73Исто,стр.70.
74Јерусалимски, Св. К. (2001) Катихезе, БеоградВаљевоСрбиње:

Хришћанскамисао,стр.98.
75Исто,стр.98.
76Исто,стр.136.
77Епископ Алексије (1999) Византијски црквени мистици 14. века,

СрбињеБеоградВаљевоМинхен:Хришћанскамисао,стр.40.
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овде,уисторијиивремену,причемудуховнонаслађивање
„недолазиодкоришћењастварикојепостојесамосталнои
извандушеонихкојиихпримају.Напротив,речиЦарство
Божије унутра је у вама (Лк. 17, 21) иДадођеЦарство
Твоје (Мт.6,10), значедасмоунутраусебипримиливе
штаство нечега чулног, као залог наслађивања садржаног
уњему.Неопходно је да сам добитак буде сличан залогу,
каоицелина једном свомделу.Иаконе указујунанешто
штосамосталнопостоји,иречикаоуогледалу(1.Кор.13,
12),ипакуказујеназадобијањесличности(подобија).Ако
је пак истинито сведочанство оних који су тумачили Пи
смоговорећидајеисамоовоосећање(предокушање)умно
дејствовањеДухаСветога,ондајеионодеоовецелине”.78
Метежовогасвета,заправометежстрастиисликастрасти,
превазилази се молитвеним усредсређивањем на „красоту
Логоса“,79акако„ДухСветиникаданепризиваличностика
себи,већкаСину”,80поновосенаглашавахристоцентрич
на81усмереностнашегмолитвеногделања,паицелокупног
нашегтруда„задобијањаЦарстваНебеског”,односноспа
сења.Натајначинсеоносозерцаваностањебудућегвека
сагледавакао„сједињењетварногсаНествореним,тј.њи
ховопрожимање”,ау„овомечудусједињењатварисаНе
тварним увиђа се и богочовечанска природа Цркве”, што
молитвеникуаскети „доноси спознају натприродног, бла
годатногстањасвета”.82УправореалностХристовогпрису
ствауЦрквијеоноштонамотварапутдоЦарствапаиње
говог„виђења”изперспективе„овогавека”,јеркако„Хри
стосвећцарујекрозЦрквуиуЦркви,Његовоцаревањеје
најава (=предокушај)ЦарстваБожијег”,83 а то „виђење“ и
та„спознаја”никаданисурезултатнашегиндивидуалноги
произвољног(самовољног)трагањазанечимштосмосами
прогласилиистином,већствародноса,општењаизаједни
це:„МинемамоприступБогусвакопојединачно,инеса
мипосебинитипрекопосредника,већсамокрозХриста,

78Сиријски,Св.И.нав.дело,стр.15.
79Лазић,М.нав.дело,стр.186.
80Мајендорф, Ј. (2006) Византијско наслеђе у Православној Цркви,

Краљево:ЕпархијаЖичка,стр.178.
81Подразумевасе,притоме,дасе„христологијанеможераздвојитиод

пневматологијеитријадологије”,патакониова„христоцентричност”
никаконеискључујесложенуикономијуодносаЛичностиунутарСвете
Тројице,тименичињеницудајеблаготат„тројична”;видетиу:Маро
јевић,Н. (2013)Христологија и тријадологија у учењуСветог Јована
Дамаскина,у:Смисао,бр.3,стр.1317.

82Ракићевић, Т. (2010) Свети Сава Студенички и суд над монахом, у:
Православље,бр.1008.

83Афанасјев,Н.нав.дело,стр.22.
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кадасеналазимоуЊеговомТелу,укојесмосекрстиликроз
Духа”,84причемупонављамодасеБоготкривасвакомеод
нас,лично,каоличностииуслободи,анекаонекомбезлич
номколективноментитетуиунужности,принуђености,у
робовскојизвесностиспољанаметнутеистине,али–да–и
спољанаметнутеслике.

Акакодафилмданепостанеимезату„споља”наметнуту
слику,затајметежсликастрасти,којенасокивајуузатвор
света?Својом„ропском”репродуктивношћудатостисвета
илисвојимманипулативним„монтажним”конструкциони
змом,свеједно.Трагањеза„спиритуалним”могућностима
монтаже и (оптичке)манипулацијефилмском сликом, као
итрагањеза„чудом”пројављивања„невидљиве”стварно
сти уз помоћ гносеолошке неутралностифилмске камере,
лакобисемоглесматратићорсокаком.Чиниседани„вера
у стварност” ни „вера у слику” нису решење.Нинамета
њефилмубилокаоуметностибилокаомедијукритеријума
иконописа,каонињеговадидактичкоомилистичкаупотре
банаплану сижеа,нитипакдуалистичкоодбацивањепо
дражавањавидљивогсветауиме„апстракције”ифантазма
горије.Јер(и)верујућичовекзнадауметностможедаводи
само„довратахрама”идаонанеможедазаменимолитву,а
камолиЕвхаристију.Такође,оннеодбацује(са)стваралачку
моћиназначењечовекаинемапроблема сапсеудозилот
ским и псеудоаскетским одбацивањем (световне) уметно
стииљудскогстваралаштвакаотаквог,најзадкултурекао
такве.Човекживиубезбројсветоваиживикабудућности
икасвеопштемваскрсењу(утелу)инетребасезаносити
ситницамаиситнимпакостима.Тојеуосталомпитањеду
ховног,пачакидушевногздравља,ауметност,као,ипак,
толикобитназачовека,честоједетекторпоремећајаиза
блуделостинаовомплану.Аконезнамоштајечовекишта
јесвет,штасмомисами,пречестосмоспремнидажртву
јемоуметност,дајепорекнемоилиобоготворимо,каоону
која на посебанначин сведочи о овом свету, човекуина
масамима.Сведочи,акојеправа,наизгледбезнашевоље,
мимоилазећинашуогрезлостунасиљуиинтригама,нашу
спутаностинашулаж.Нашунеспремностдаприхватимо
слободудругог,истинскиразговор,додирдуше,обострано
преображење.Азаштоондаживимо?Давладамо,датлачи
мо?ПазаштојеондадолазиоХристосназемљу,међунас,
адолазиоје?Изаштосталноизновадолази,уСветомДу
ху,акосмоидаљеисти,затворени,неспремнизапромену,
збогчегаодбацујемодругогињеговостваралаштво,његову
љубав,макарјенионсамнебиосвестан?

84Исто,стр.127.
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Акожелимодафилмипредстављањенафилмубудеоднос
иопштење, јасно једагаморамоутемељитиналичности
(ипостаси, сопство) каоидентитету којиизвире управоиз
односа и општења. Такође, свако откривење (откривање)
које тражимо (очекујемо) од филма мора се темељити на
личности,анена„свету”,штагодподразумевалиподњим,
нитинаапаратуриимедију,поштојесвакооткривењеувек
личног (личносног) карактера, а само „познање личности
представљанекуврстуоткривења”,85управозатошто,како
рекосмо,„Богсенеоткриванитижелидасеоткривапону
жности“,већ„желидапостојизанас,замене”,86услободи,
икаоличности.Оваквакултурапредстављањаподразумева
дасепредстављаоноштоима„име”,атонијенибезоблич
ни„свет”(илистварност),ниенергија,ниприродаилису
штина,негоипостаси,као„темељпојединачнереалностии
идентитета”, односно „право,посебноипојединачнобив
ствовање”,као„онопосебинајсвојственијепостојање”.87У
овојперспективи,апремаСветомЈовануДамаскину,„иако
јесвакосуштаство[ousia]заједничкосвимипостасимако
јеобухвата,неманиједногодвојеногивластитогјестаства
[physis] и суштаства”, већ они постоје „само преко ипо
стаси”,што значи да „прво треба поћи од конкретне осо
бе,адасвеосталопридолазинатемељуњенеегзистенције
–ипостаси. Јединка/особау томсмислуомогућује сушта
ство,пастогасуштаство,дабиуопштепостојало,мораби
ти‘ипостазирано’”.88Даклеионоштосепредставља,оно
штоима„име”ишто јеосновапостојања јестеувекнеко
„ипостазирано јединство”, ане„општостнекогсуштаства
илинекеодвојене суштине”, собзиромда„суштина јесте
увек суштина нечег постојећег”.89 „Реалистичка” и репро
дуктивнаприродафилмскесликеифилмскогпредстављања
уовоменијеинеможебитипрепрека,собзиромдасевећ
утеологијииконеизбистравастановиштеда,собзиромда
је„наонтолошкомплануиконаапсолутноодвојенаодпро
тотипаособекојуописује”,иконаињен„предмет”неде
ле„истусуштину”,већ„самоделеистиспољашњиоблик“,
патако„спољашњаформаособекојајеизраженанаикони
постаједеопрототипа”.90Тако„осликавањенијеописивање

85Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.66.
86Исто,стр.68.
87Жуњић,С.(2012)Логикаитеологија,Београд:Отачник,стр.147.
88Исто,стр.147.
89Исто,стр.155.
90Кордис,Ј.Иконаињеноместоуправославномрелигиозномживоту,у:
Теологијаиконеицрквеностваралаштво,приредиоМиловић,Н.(2011)
Крагујевац:Каленић,стр.49.
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већсамоуказивањенаИпостас”,паиконадакле, „указује
наособуанеописујењенусуштину”.91Уметник,натајна
чин,не„описујеприродупредметакојујесликао”нитије
„одговоран за давање облика апстрактном садржају”, већ
се„усредсређујенаипостаскаоспецифичанобликпосто
јања“;онстога„нествараиконукаобиће”,већ„репродуку
јеспољашњиобликкојијескупнечијихличнихособина”,
збогчегауметност„постајемањекреативнанапољуоблика
аширисвојеусмерењенапољекомуникације”,односнопо
стајеусмеренана„тражењетехничкихсредставакојимаби
постиглабољеистварнијеодносеизмеђупосматрачаслике
исветакојијенањојнасликан”.92Оваквовиђењекомуни
кације темељи сена чињенициБожијег јављања, односно
вереилидогматскепретпоставкеда„Богдолазиуславии
остварујезаједницуизмеђучовекаиБога(уЕвхаристији)”,
патимешто„Богдолазичовеку”,постоји„покретизтран
сценденталне стварности према земаљској стварности”;
„Богдолазиунашевреме”,Ондолази„усадашњост”,„упа
да“учовековуреалности„објављујеистинуупојмовима(и
сликама)разумљивимчовечанству”.93Правициљје,надамо
сенесамобогослужбенеуметности,тако,да„доведеопи
санествариусадашњостанедазовепосматрачадабежиу
другустварност”,аовакваврстареализма(евхаристијски,
иконографскиилиутешниреализам,премаЈоргосуКорди
су),„тешиљуденебекствомодстварностивећобогаћива
њемњиховихживотаЦарствомБожијим”.94

Свеовокаоданаспризивадаифилмпокушамодасагледа
моуштојемогуће(овоме)сличнијемкључу,јерсхватамо,
илитекслутимо,дафилмипакнештоодовогаможе,идаби
мораодаможе.Ипак,далисуовопревеликизахтевикада
јефилмупитању,илисумупростонепримерени?Необа
везно.Пресерадиопромениперспективе,паиуобичајене
перспективехришћанскимотивисаногпогледанафилм,ко
јабиишлакапремештањуфокусанакомуникативниаспект
филмскогискуства,агдејединствофилмскекомуникације
градинапојмуличности,итонеусмислу„ауторства”,већ
личносне (релационе и комуникационе) природе и моти
вацијекакофилмскогстваралаштва,такоирецепције,али
идавањапросторапоимањуфилмских„ликова”као„ипо
стасних јединстава“, можда тачније „указивања” на изве
сна „ипостасна јединства”, каона „оношто семожеиме
новати“,што„имаиме”,иштосекаотакво, јавља,макар

91Исто,стр.51.
92Исто,стр.52.
93Исто,стр.58.
94Исто,стр.61.
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у стриктно рецепцијском и релационом виду као учесник
упроцесукомуникације.95Трагањезаистинскимфилмским
искуствомтакоможебитивиђенокаотрагањезаистинским
(уистини)односомизмеђуличностиизаједнице,патакои
човека,Богаиствореногсвета,односноистинскомодговор
ношћучовеказасветизадругељуде,засамогсебе,аопету
оквиримафилмакаоуметностиимедија,имајућиувидуи
његоворазвијање,пачаки„претеће”утапањеуновемедије
обележенесимултаношћу,мултиперспективношћуиинтер
акцијом.Нашепоимањефилмаињеговихграница,односно
спознајнихилиизражајнихмогућности,таконебинужно
почивало на апоријама и контроверзама слике, нарочито
фотографскеи„репродуктивне”слике,којесудосадаиза
зивалетоликонелагодеизбуњености,ичак,реклибисмо,
дубокоантрополошкиукорењеног,страха.

Аовдејенапробисамфилм,каоинашесхватањефилма,
његове улоге у нашој култури и нашим животима. Овде
смо на проби ми, као целовите личности, и наша ствара
лачкаспособност,нашаусмереностка„животусвета”.Ако
јефилм„уметностсадашњости”,еманципованодфотогра
фијеколикоиодлитературе,алииодидеологијеитерора
било које врсте, паи терора „златног телета”, синтетичан
ивишеслојантоликоданаликујенасамживот,ондабиваљ
датребалодабудеспособанзаоваквуврстусведочења,за
својуврсту„суђењасвету”увидусведочењаостварноми
непосредном,сталномиреалном,усвакомтренуткунаше
егзистенције,продорабожанскогунашеживоте,нашсвет
инашустварност.Продорукојинасобликује,чинилично
стимауљубавииуслободи,личностимауонтолошкомане
упсихолошкомсмислу,акојесуопет,јединотако,каолич
ности,уопштеспособнедасведочеобилочему,паиосвом
искуству„највишихствари”.Филмје,стога,акојефилми
акохоћедабудефилм,односноакојетооноштомижелимо
одњега,аслутимодажелимо,општењекаоодносљубави
премаљудима, каонаш заједнички труд ка узрастању „из

95Оваквумогућностпроменефокусаса„иконичности”на„комуникаци
ју”услучајуфилмовахришћанскепровенијенције,напримеруфилма
Острво, редитељаПавелаЛунгина, аутор овог рада први пут запажа
у:Коларић,В.(2007)Сатигромукавезу,у:Рускиалманах,бр.12,стр.
188190.Мислимда,сафокусомсмислафилмаусмеренимнакомуни
кацију,узприхватањедафилмкаоуметност„моделујесвет”,можемо
говоритиофилмским„ликовима”као„ипостаснимјединствима”,тач
нијеуказивањиманаизвесно„ипостасно јединство”,каооно„штосе
можеименовати”.Овопитањезахтевадаљуразраду,амождаикритику.
Ово„јединство”можемозасноватииучистоестетском,односнорецеп
тивномсмислу(оестетскомприступуфилмукојитематизујерецепцију
илидоживљајфилма,видетиу:Turković,H.(2012)Teorijafilma,Zagreb:
MeandarMedia,str.25).
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светаусвет,изстварностиустварност”,упркоснашимма
лимживотима,упркосинтригама,пакостиисмрти,упркос
намасамима,онаквимакаквимапонекадверујемодајесмо.
Перспективефилма,каоиперспективеуметности,сустога
перспективечовека,безобзиранатехнологију,„киборгиза
цију”игенскуманипулацију,безобзиранадигитализацију
ивиртуелност.Акосепреваримоиакоседамозастрашити
тојенашпроблем,алинеморадабудетако.Нека(и)филм
сведочиотој,самонашој,људскоји„личносној”слободи
данебудетако.
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IMAGEANDPASSION:RESEARCHONFILM

Abstract

The relationship between image and passion is a privileged subject
of Christian ascetic literature and Byzantine philosophy. This paper
explores the consequences of such a relationship between image
and passion on the issues of the film and the film image, from the
perspectiveofthefilmtheory,philosophyandtheChristiantheology,
withanemphasisontheconceptsofpersonalityandcommunication.
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