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ВАСКРСЛОСТИ

Сажетак:Проблемваскрсењателабиојеиостаоугаоникамен
хришћанске вере и наде, али итачка различитих доктринарних
ставова који су обележили целокупну историју хришћанства.У
радусмопокушалидаизвишеугловаосветлимофеноментелаиз
перспективеучењаоваскрсењумртвих,пружајућинекеодсавре
менихтеолошкиходговора.Такође,осврнулисмосеинахришћан
скуиконографијуИстокаиЗапада,односнонаестетикуХристо
вог васкрслогтела која сумом симболичких релација отвара са
свимновогносеолошко,теолошкоиестетскопољезаразумевање
васкрсењателомкаонајзначајнијетајнељудскогпостојања.

Кључне речи: васкрсење Христово, васкрсењетела, природа и
човек,хришћанскаиконографија,теологија

Нијесвакотијелоједнотијело...

1.Кор.15,39.

Иживи:ибијахмртавиевосамживвавијеквијека,амин.

Отк.1,18.

Напочетку...

Одвременапрвиххришћанаиуспостављањацркве,трају
расправеоприродиваскрслогтелакојеХристоспреузима
након искупљујуће голготске смрти, као и о специфичној
улозиљудскогтелауоквиримаидејаоСтрашномсуду,Оп
штегваскрсењаикрајавремена.Јошјеудобаранепатри
стике, дошло до диференцијације хришћанске теологије/
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христологијенаспрамгностичкихучења,акаснијахерези
олошкаисторијаосликаванамборбумишљењаувезифор
ме,значењаизначајаваскрслогтелакаосотериолошкогин
струментаpar excellence.Данас, двехиљаде годинанакон
драменакрсту,јошувекпостојеегзегетскеполемике,каои
мишљењезначајногбројахришћанскихверникакојаидуу
правцуразумевањаваскрсења,васкрслогХристаиОпштег
васкрсењаванконтекстаСветогписма,Светогпредањаали
исавременихшколатеолошкехерменеутике.

Духовностновогдобаиизузетан,алипонекаднедовољно
маркантаноприказанутицајсинкретистичкихипсеудохоли
стичкихспекулацијакојасеодносенатрадиционалнохри
шћанство,усмерилисупажњунаспиритуалнизначајваскр
сења,безјасногодговорагдејеместотелаусотериолошком
домостроју,односнокаквогквалитетајеобновљенавезана
релацијитело–душа–духусмислубудућеегзистенцијеу
вечности.Каоштоћемовидети,Светописмонавишеместа
наглашава телесни аспект васкрсења као елемента без ко
гасенеможеразуметиквинтесенцијахришћанскерелиги
је,штоподразумевапостојањеуприсуствуБожијеславеса
трансфигурисаном,аликомплетномчовечношћу–свесног
актуализирајућег обновљеног сопства као органског дела/
целинебудућегЦарства.Таквотелоподразумеваодсуство
(физикалнепрепознатљивостииндивидуе)имодификацију
(телесногстатуса),доксвестостајевиталнаусопственом
(ре)активномконтинуитету.Иакосеваскрсење,каоштосмо
већнаписали,честоразумеаноргански,писциЈеванђеља,а
посебноапостолПавле,такавстав,несамодадоводеупи
тање,већгадиректнооповргавајупримеромваскрслогХри
ста који остварује епистемичку заједницу предголготског
Исуса и већ – васкрслогЛогоса у личностиСветогСина,
каоархетипомпотпуности,извесностиипунинеживотаван
крлеткесмрти.

Наравно,потпунобипогрешнобилосвестиидејуваскрсења
настрогофизикалнураван,простозатоштосеваскрслате
лесностнеможеразуметибезцелокупнеприродеимисије
ХристакаоСпаситељакојајеMysteriumMagnumхришћан
скогтеолошкогпромишљањаипраксецрквекрозисторију.1

1 Парацелзус (Theophrastus PhilippusAureolus Bombastus von Hohenhe
im;1493–1541)терминомMysteriumMagnumозначавапримордијалну
материју–онукојајенуклеусбудућееманацијеелеменатаусвомјош
увек недиференцираном стању. Јакоб Беме (JakobBöhme, 1575–1624)
такођепредстављаMysteriumMagnumкаостањепотенционалности,од
носнокаохаосизкогаизвиреБожанскастваралачкамудрост.Завише
информацијавидети:Paracelsus(1988)SelectedWritings,Princeton:Prin
cetonUniversityPress;Andersson,B.,Martin,L.,Penman,L.andWeeks,A.
(2018)JacobBöhmeandHisWorld,Leinden:Brill.
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Напочетку,интересујенасгенеричковрелоидејеваскрсења
чијетраговеможемопратитикрозкњигеСтарогзавета,па
прекоНовогзавета,сведоКур’ана,ализанимајунасипро
тивречностионогштоданасподразумевамоподтелесним
васкрсењемињеговимвишеструкимтеолошко–филозоф
скимимпликацијама.

Старизаветоваскрсењу

Јудаизам, чија богата историја открива почетак, развој,
алииотпадништваизабраногнародаодБожијегЗакона(2.
Мој.20,1–17;5.Мој.5,6–22)садржиклицуидејетеле
сногваскрсења,чијиодјецидосежуупериодзначајнопре
Вавилонскогропства.2

КњигапророкаИсаије(VIIIвекпреХриста)доносинамја
снуодредницуотелесномваскрсењу:„Оживјећемртвитво
ји,имојећемртвотијелоустати.Пробудитесе,ипјевајте
којистанујетеупраху;јерјетвојаросаросанатрави,изе
мљаћеизметнутимртваце’’(Иса.26,19).Уконтекстуално–
егзегетскомсмислу,недвосмисленајевезаизмеђуиндиви
дуалногиопштегваскрсењамртвихкојејеутелу,односно
којеобухвататвар.Записца,пробуђењејеколективноидео
јеБожијегпланазаИзабранинарод,простирућисе,прак
тично,насвеаспектеСавезаилиЗавета.Написаноподра
зумева и ослобођење (од страних завојевача), и изливање
благослованаБожијудецуиопште/индивидуалнотелесно
васкрењемртвих.

Јошконкретније,уКњизиоЈовуможемоприметитиназна
керазвојаидејеоваскрсењутела:„Ализнамдајеживмој
искупитељ,инапошљедакдаћестатинадпрахом.Иако
сеовакожамојаирашчини,опетћуутијелусвомвидје
ти Бога’’ (Јов. 19, 25 – 26). Наведени онтолошки искорак
представљаMomentumоднедовољномаркантнихпредста
ва оживоту после смрти, небеске правде и бивања уше
олудоконкретизацијекојуналазимокодХристаиапосто
лаПавлауНовомзавету.3Какоустаројеврејскомјезикуне
постојиконкретантермин,као,например,у старогрчком,

2 Видети:Levenson,J.(2006)ResurrectionandtheRestorationofIsrael:The
UltimateVictoryoftheGodofLife,NewHaven:YaleUniversityPress.

3 Због ограничености простора, нећемо улазити у подробну анализу
садржаја јеврејскогМидраша, као и односа рабинске текстуалне тра
дицијеиранохришћанскеегзегезе.Такође,састранећемооставитии
ставовеКумранскезаједницепопитањимаваскрсењаиесхатологије.За
вишеинформација видети:Novakovic, L. (2014)Raised from theDead
AccordingtoScripture:TheRoleoftheOldTestamentintheEarlyChristian
InterpretationsofJesus’Resurrection,London/NewYork:BloomsburyТ&
ТClark.
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непостојањедиректногјезичкогпојманеимплицираапри
орностнепостојањаидејногконцепта.Чакнапротив,текст
изКњиге о Јову су ретки старозаветни стихови који упу
ћујучитаоценаидејуиндивидуалногтелесногваскрсења,
стављајућиихпозначајунаистуравансауверењемоГе
нералном,односноОпштемваскрсењусвихљуди.4Јевреј
скиписацнедвосмислено сведочиоБогу каоискупитељу
појединаца који, задржавајући одређени вид телесности и
индивидуалности,непосредноучествујууБожијојслави.За
писца,Богнијеудаљениспиритуалниконцепт,већомнипо
тентноБићекојеостварујеживувезусафизичкимсветоми
човекомуњему,штобацановосветлонаиначеопорнара
тивнаведенекњиге.5

Накрајуовогкраткогосвртанапроблемтелесногваскрсе
ња јудејскетрадиције,поменућемоТринаестпринципа је
врејскеверекојисублимирајуучењакојаизвируизсписаи
искуствајудаизма:1.Богпостоји;2.Богјеједаниједини;
3.Богјебестелесан;4.Богјевечан;5.Молитвасеупућује
Богуиникомедругом;6.Речипророкасутачне;7.Мојси
јевопророштвојетачно,aМојсијејебионајвећиодпроро
ка;8.ПисанаиусменаТора (Талмуд)супредатиМојсију;
9.НећебитидругеТоре;10.Богзнамислииделасмртни
ка;11.Богћенаградитидобре,аказнитизле;12.Месијаће
доћии13.Мртвићеваскрснути.6

Јасноједасејеврејскарелигијскатрадицијаослањанаиде
јуваскрсењамртвих,штоподразумеваителесноваскрсење,
којесматрамоосновомтумачењаиразвојаучењахришћан
скецрквекрозвекове.Новизавет,Симболвереипредање
црквесведочеонепоколебљивомставуувезисателесним
васкрсењемињеговимсотериолошкимимпликацијама,што
најдиректнијеизлажеусвојимписмимаапостолПавле.

АпостолПавлеоваскрсењу

Обраћајући се вернима у Риму иКоринту, апостолПавле
указује о неопходности вере у телесно васкрсење: „Јер

4 Акценатјенаизабраномјеврејскомнароду,алиинаправедницимасвих
нација.

5 АкобисмосеудаљилиодканонаСветогписмаСтарогзаветаиподвр
глианализиодређенеапокрифе,уочилибисмо,какоимплицитне,такои
експлицитнеидејеотелесномваскрсењумртвих.Добарпримерјеспис
ВазнесењеИсаијино(IвекпреХриста–крајаIIпослеХриста)чијиса
држајописујемучеништвопророкаИсаијеињеговувизијуоовапло
ћењу,смртииваскрсењуобећаногМесије.Завишеинформацијавиди:
Knibb,M.A.TheOldTestamentPseudepigrapha,Vol.2,ed.Charlesworth,
J.(1985)NewYork:DoubledayandCompany,рp.143–177.

6 Видети: Kaplan,A. (2002)Majmonidovi principi: osnove jevrejske vere,
Beograd:KnjiževnodruštvoPismo.
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знамодасватваруздишеитужиснамадосад.Анесамо
она,негоимикојиновинудухаимамо,имисамиусеби
уздишемочекајућипосињењаиизбављењатијелусвојему”
(Рим.8,22–23).ВеомајеинтересантнодаапостолПавле
доводи у непосредан однос термине каошто су „посиње
ње”7и„избављење”сателеснимваскрсењем,штопредста
вљапоследицеобновљеногдуха,односноновогживотапо
иуДуху.Коринтскимхришћанимаистиапостолпредочава
учењеоваскрсењутеланадетаљнијиначин:

„Алићевамрећико:какоћеустатимртви?иукаквомће
тијелудоћи?Безумниче!тоштосијешнећеоживљетиако
неумре.Иштосијешнесијештијелокојећебити,негоголо
зрно,билопшеничноилидругокако.АБогмудајетијело
какохоће,исвакомсјеменусвојетијело.Нијесвакотијело
једно тијело, него је друго тијело човјечије, а друго скот
ско,адругорибље,адругоптичије.Иимајутјелесанебеска
и тјелеса земаљска: али једруга славанебескима, адруга
земаљскима.Другајеславасунцу,адругаславамјесецу,и
другаславазвијездама;јерсезвијездаодзвијездеразликује
услави.Такоиваскрсенијемртвијех:сијесезараспадљи
вост,аустајезанераспадљивост;Сијесеусрамоти,аустаје
у слави; сије се у слабости, а устаје у сили;Сије се тије
лотјелесно,аустајетијелодуховно.Иматијелотјелесно,
ииматијелодуховно.Такојеиписано:првичовјекАдам
постадеутјелесномживоту,апошљедњиАдамудухукоји
оживљује.Алидуховнотијелонијепрво,неготјелесно,па
ондадуховно.Првијечовјекодземље,земљан;другијечо
вјекГосподснеба.Какавјеземљанитакисуиземљани;и
какавјенебескитакисуинебески.Икаконосимообличје
земљаногатакоћемоноситииобличјенебескога.Аового
ворим,браћо,датијелоикрвнемогунаслиједитицарства
Божијега,нитираспадљивостнераспадљивостинашљеђује.
Евовамказујемтајну:јерсвинећемопомријети,асвићемо
сепретворити.Уједанпут,утренућуокаупошљедњојтру
би;јерћезатрубитиимртвићеустатинераспадљиви,ими
ћемосепретворити.Јеровораспадљивотребадасеобуче

7 Термин„посињење”заузимаврловажноместоупротестантској,апо
себно у реформатској теологији и долази у оквируOrdo salutisнепо
средно након оправдања. Поред откупљења и помирења, посињење
означаванепосреднупоследицусамогоправдања,саједне,инедвосми
сленоитрајноприпадништвопородициспасених,садругестране.Ordo
salutisозначаванизконцептуалноразличитихкоракаделовањаСветог
Духауостваривањупланаспасењаверникаиподразумевадеветсеквен
ци:1.Изабрање;2.Позвање;3.Обновљење;4.Обраћење;5.Оправдање;
6.Посињење;7.Посвећење;8.Постојаност(Светих)и9.Прославље
ње.Завишеинформацијавиди:Westminsterskovjeroispovijedanje,Veli
kikatekizam,Malikatekizam(2008),Tordinci:Reformiraniteološkiinstitut
„MihaelStarin.”
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унераспадљивост,иовосмртнодасеобучеубесмртност.
Акадсеовораспадљивообучеунераспадљивостиовосе
смртнообучеубесмртност,ондаћесезбитионаријечшто
јенаписана:побједапрождријесмрт”(1.Кор.15,35–54).

ИакоКалвин (JeanCalvin)проблематизује,несамоверуу
васкрсењетела,већиверуубесмртностдушеуоквирима
коринтске заједнице верних, што радикално осуђује,8 са
свимјеексплицитнапотребаапостолаПавлазатеолошким
појашњењемнаведеногпроблема.НаистомтрагујеиМар
тинЛутер(MartinLuther)којиизносиставдајечитавопо
стојањепре(општег)васкрсењапопутсневањауодносуна
свеживот поХристу у васкрсломи обновљеном телу: „За
садајеневишеодсна.АзаХристаноћпренегоштонасиз
тогснапробуди.”9Дакле,утемељивачипротестантизма,за
којесечестотврдидасуонитикојисунаправилирадика
ланотклонододређенихтрадицијаипраксицркве,потвр
ђујуусвојимделимасвеоноштооваскрсењутеламожемо
пронаћи код, на пример, светогКлиментаРимског, светог
ЈустинаМученика,светогИринејаЛионског,светогЈована
Касијана,удокументимакаоштосуАтанасијевовероиспо
ведањеиНикео–цариградскиСимболвереиканонимаВа
сељенскихсабора.10БилодаговоримооЗападном11илиИс
точномхришћанству,верауваскрсењетелабилајеодсамих
почетакаисторијецркведоктринарноприхваћена12иувеку
непосреднојвезисаесхатолошкомизвесношћупарусијског
обећања.

8 НеразумевањеилиодбацивањедоктринеоваскрсењутелаЖанКалвин
назива„...лудимсномСадукеја.”Завишеинформацијавидети:Calvin,
J.(2013)Calvin’sCompleteCommentaryontheBible,Harrington:Delmarva
PublicationsInc.

9 Luther,M.(1973)Luther’sWorks,Vol.XXVIII,ed.Oswald,H,SaintLouis:
ConcordiaPublishingHouse,p.110.

10Видети:Поповић,Ј.(2004)Догматикаправославнецркве,ТомI–III,
Ваљево:МанастирЋелије.

11У катехизму римокатоличке цркве, у 11. поглављу које носи наслов
„Вјерујем у ускрснуће тијела” можемо прочитати: „По смрти, дије
љењемдушеитијела,тијелосечовјековораспада,докмудушаидеу
сусретБогу,чекајућидасепоновносјединисасвојимпрослављеним
тијелом.Богћесвојомсвемоћуконачноповратитинепокварљивживот
нашимтијелимасједињујућиихснашимдушама,снагомИсусоваускр
снућа”;Katekizamkatoličkecrkve(2016)Zagreb:Hrvatskabiskupskakon
ferencija,str.280.

12ИакоучењеоваскрсењутеладолазиуцрквуодсамогХристаи апо
стола,блажениАвгустинконстатуједаниједаннаукнијетоликовехе
ментноиконтинуиранодовођенупитањекаоидејаоваскрсењутела.За
вишеинформацијавидети:Augustine(2005)TeachingChristianity,New
York:AugustinianHeritageInstitute.



204

СЕРГЕЈ БЕУК

Иакохришћани,одапостолскогдоба,верујууваскрсењете
ла,мало јеонихкоји  јасновиде13иразумејуспецифичну
трансформацију о којој је писао апостолПавле.И заиста,
ако покушамо да анализирамо наведене стихове из Прве
посланицеКоринћанимадоћићемодоконтрадикторнихза
кључакаинеочекиванихпретпоставкикојихћемосеуовом
радудотаћи.

Особиневаскрслогтела

Апостолнаводиследећеособинетеланаконсмрти:1.Вас
крслотелопоседуједуховнуструктуру;2.Свиљуди,безоб
зирана личну веруи/илидела ће васкрснути; 3.Промена
настајетренутно;4.Догађајпретварањаодигравасеувреме
седме трубе14 односно током једнеод епизодапредДруги
Христовдолазаки5.Васкрслотело јенераспадљиво.Ме
ђутим,ипореднаведеног,васкрсењетелаостајеудомену
спекулације,безјаснихназнаканакојиначинсетакодубока
истинауопштеможеразумети?

Библија,Светиоцииранохришћанскауметностчестокори
стеаналогије(Јонаутрбухукита,ВазнесењеИлијеиЕноха,
Данилоулављојјами,УстајањеЛазараисл.)иконгруитет
природнихпроцеса(клијањесемена,сменагодишњихдоба)
кадаописујусамфеноменХристовогваскрсења,15алиосо
бинетелауоквиримаОпштегваскресењајављајусесамо
каоназнакеипретпоставке.ЧакиповршночитањеПисма
имплицирапотенцијалностширокогспектратумачењакоја
обухватајувишезначнеисторијске,теолошкеифилозофске
премисе,али,увећини,безнаглашенетежњезапосебним
ифиналнимодгонетањемвеликетајнетелесногускрснућа.
Тосвакаконезначидатаквихпокушајанијебило,напро
тив, међутим присутност генерализација и савремени от
клон од тема каошто су смрт, васкрсење, реалностпакла
исл.доводенасдозакључкадаиданаспостављамовише
питања него што налазимо конкретних одговора.16 Такво

13Видети:СветиСимеонНовиБогослов(2005)Сабранебеседе,Београд:
ОбразСветачки.

14ПоследњаилиседматрубарефериракатекстуизОткривењаапостола
Јована.Наиме,седампечата(Отк.6,1–17;8,15),седамтруба(Отк.
8,6–21;11,1519),каоиседамчаша(Отк.16,121)представљају
триузастопнаочитовањаБожијегсуданакрајувремена.Постојијасна
етиолошкадимензијаизмеђуседампечата,седамтрубаиседамчаша,
аседматрубапосебиозначавапретходништвоседаманђелазаједноса
седамчашаБожијеггнева(Отк.11,15–19;15,18).

15Maas,A. General Resurrection, The Catholic Encyclopedia, 22. february
2020.http://www.newadvent.org/cathen/12792a.htm

16Видети:Davies,S.(1993)RisenIndeed:MakingSenseoftheResurrection,
GrandRapids:WilliamB.EerdmansPublishingCompany.
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стањенечуди,јерјошувектрагамозазначењем,реалношћу
исмисломХристовепобеденадсмрћуипатњомкојанам
је,каољудскомроду,неузрокованосанашестране,дарова
на:„Акобисмопризналичудесностовогдогађаја,моглоби
сеговоритиоИсусовомваскрсењукаоо ’темељномчуду’
хришћанства.“17

ИмајућиувидусвеонестиховеНовогзаветакојиговореока
рактеристикамателанаконваскрсења,можемозакључити:

1.Таквотелоимаизгледбиолошког,људскогтела;

2.Припадаистомполукаоипреваскрсења;

3.Телосеможедодирнути;

4. Унутрашњи биолошки процеси (нпр, варење хране),
каоичулабивајунетакнути;

5. Васкрсла особа поседује кохерентну индивидуалну
свест;

6.Васкрслотелопоседујенатприроднеспособности;

7.Гласиговоростајуидентични;

8.Меморија остаје неоштећена, као и основне емоцио
налнеособине.18

Закључујемодасуапостолибезусловноверовалиуваскр
сењетела(билионинепосреднисведоциХристовогваскр
сењаилине),пишућиипроповедајућимеђувернима,што
сеодносиинапрвехришћанекојисутаквупорукуширили
међустановништвомЈерусалима.Дакле,Христјеустаоиз
гроба,Христјетелеснобиоприсутанназемљитокомчетр
десетданаиХристсеузнеонанебо–такавСпаситељјеза
Првуцрквубионепобитнареалноствере.Следствено,људ
ска бића васкрсавају и наконСуда одлазе на место/стање
наградеиликазне.Међутим,проблемнастајеуправонаба
зичномнивоутелесности:какољудскотеломожеиматисве
наведено,штоподразумеваиодређенивиднематеријалних
особина,адасеупотпуностиможеназватителом?Какваје
супстанцијалносткојачиниваскрслотело?Накрају,накоји
начинсеостварујесинергијаматеријалногинематеријалног
усветуприродеифизике?

17Kinzig,W.„Gründungswunder“desChristentums?DieAuferstehungChristi
in der altkirchlichenDiskussion, ImGlaublich–aberunwahr?,Band10,
(2013),Würzburg:ErgonVerlagGmbH,s.42.

18Мт.28,5–6;Мк.16,6;Лк.24,6–7;Јн.11,25–26,20,8–9;Дел.26,
22–23;1.Сол.4,14;1.Пет.1,3;2.Кор.5,14–15;Рим.6,5–6;Фил.3,
10;Јев.13,20–21;1.Пет.3,21;Отк.20,6,20,12–13.
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Наведениодностварногиметафизичкогпредстављавелику
енигму,несамохришћанства,већсеонопреливаначитаву
људскуврсту,безразликекојојкултури,временуилирели
гијиприпадали.Универзалистичкаусвомкорену,верауре
алносттелеснеегзистенцијенаконсмрти,маукомсевиду
испољавала,представљакључниелементразумевањатајне
смрти,постојањанаконњеипоимањавечности.Остајемо
натрагуапостолаПавла.

Наговештајоткривања:месои/илитело

ПисацПосланицаКоринћанимапружанамувидусопстве
ну спознајну елаборацију наглашавајући одређене терми
нолошкеигносеолошкедиференцијацијекојесматранеоп
ходнимзадаљеразумевањеБожијегпланаспасења.Изнето
ћемопокушатидадокажемонапримерустихаизПослани
цеРимљанима:„НегосеобуцитеГосподаИсусаХриста;и
тијелунеугађајтепожељама”(Рим.13,14).Напрвипоглед,
наведенистихнеоткривамногоотелесномваскрсењу,ме
ђутимакоусмеримопажњунаоригиналантекстможемодо
ћидонеочекиванихзакључака.

Наиме,грчкаречsarxобичносепреводикаомесоиознача
васмртност,стањепада,односно,онотелокојејерезерво
аргрехољубивостисвакеврсте.Таквомесо/тело,уширем
смислу, означаваљудскепотребе, каои читав спектарне
гативних особина, емоција и мотива. У ужем смислу, ме
сојепостављенонасупротобновљеном,пробуђеномивас
крсломстањубићанаконфизичкесмртии,каотакво,без
сотериолошкогкапацитета.

Следствено, soma иако означаватело, представља, запра
во,јединственентитеткојисепосвојојприродиразликује
од смртне твари, који надилази природу телесности и ко
јипредстављаактивнувезуизмеђуземаљскогпостојањаи
бивањаувечности.ИакосеуСветомписмуНовог завета
оберечикористенаизменично,апостолПавлеинсистирана
дистинкцијимесо/крв –тело/дух уводећи нас у предворје
хришћанске есхатологије, али и сасвим нове хришћанске
антропологије,премакојојличностнадилазисмртуједној
обновљенојдимензијипостојања.Такотелопостајееписте
мичко–егзистенцијалнирепозиторијумновихквалитетаи
особина,прилагођенихБожијојОбјави(Тело–РечЛогос),
БожијојостваренојВољи(Богочовечанствености)иБожијој
Промисли (Миленијум).Акобисможелелидабудемо још
прецизнији,реклибисмодатело(soma)подразумевамесо/
телотокомживотакаохрам(„удовиХристови”–1.Кор.6,
15),докваскрслотело јестедуховнотелоукоменемани
трагамеса/пропадљивости.Уизнетојрелационојдимензији
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примећујемоиприсуствоелементарнеплатформехришћан
ске етике,што подразумева христоцентрично саображење
духаисрцаускладусаХристовимречимаиделима(Јн.11,
15),путемвере(Solafide),Откривења(Solascriptura)ими
лости(Solagratia):„Циљхришћанскеетикејеспасењељу
ди.ТојепуткојидоприносииспуњењуБожјевоље.Сваки
другициљдовеобиупитањеовоосновноназначењехри
шћанскеетике.”19

Примећујемоодређениконтинуумизмеђуземаљскогиду
ховногчовека–оногкојијеуземаљскомтелуикојиможе
слободном вољом одабрати сопствени спиритуални пут и
васкрслогчовекакојинастављаживотпослесмртиикоји
након Суда прима награду или казну.Међутим, крв нема
приступаЦарству,путеноитварнoостајуприкованизама
терију,алитрансфигуративнителеснимоменатваскрслости
подразумевавезусмртногибесмртног,пролазногинепро
лазног: „Старо телопостаће ново тело.Али то ће и даље
битивашетело...Васкрсењенијеописаноусмислусасвим
новекреације,већизмењенестарекреације.”20ПоПајперу
(JohnPiper),новоподразумевастаро,астаросадржипотен
цијубудућег,новогтела–новогживотаукомеједефинисан
прошлииостваренбудућивек.Оваквутврдњупоткрепљу
јемопримеромсамогХриста:каоБогомладенац,каоИсус
Назаренћанин,каоваскрслиМесијаи/иликаоПреображена
Светлост–ОнјесталноиувекистиСветиСин,истински
БогиСпаситељсвета.

На крају овог кратког поглавља, осврнули бисмо се и на
проблемнадеухришћанству–кодапостолаипрвиххри
шћана.21Онасеодносила,несамонаочекивањевечногжи
вота,већинапроцеспреласкаизсмртиусвеживотучемује
идејаоваскрсењутелапредстављаласвојеврснуповезаност
између два света, без губитка личних особености, о чему
смо већ писали. Држећи се Христовог учења, сваки члан
цркве је равноправно био део јединственог грандиозног
Божијегдела,аХристоважртваиваскрсењејединимодел
ипутдосезањациља.Уњемусубилиутканеидејеправ
де, равноправности и једнакости, чему и данас хришћани
стремеичемусенадају.

19Живковић,И. (2011)Хришћанска етика,Београд:Свети архијерејски
синодСрпскеправославнецркве,стр.9.

20Piper,J.(1995)FutureGrace,ColoradoSprings:MultnomahBooks,p.372.
21Видети:Wright,N.T.(2003)TheResurrectionoftheSonofGod,Minneapo

lis:FortressPress.
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ДруголицеЈедног

Наовомместубисможелелидасемалоудаљимоодвећпо
стојећихдоктринаоваскрсењутелаипознатихтеолошких
реминисценција на исту тему, урањајући у спекулације о
самомизгледуиквалитетуХристовогваскрслогтела.Уту
сврху, осветлићемо проблем из перспективе Јеванђеља по
Луки и познате епизодеПут за Емаус која на јединствен
начинпредстављаИсусовуваскрслутелесност:

„Аупрвиданнедјељнидођошеврлоранонагроб,идоне
сошемирисештоприправише,инекедругеженесњима;
Алинађошекаменодваљенодгроба.Иушавшиненађоше
тијелаГосподаИсуса.Икадсеонечуђахутоме,гле,двачо
вјекасташепредњимаусјајнијемхаљинама;Акадсеоне
уплашишеиоборишелицак земљи,рекошеим:штотра
житеживогамеђумртвима?Нијеовдје;негоустаде; опо
менитесекаковамказакадбјешејошуГалилеји,говорећи
дасинчовјечијтребадасепредаурукељудигрјешникаи
дасеразапнеитрећидандаустане.Иопоменушесеријечи
његовијех.Ивратившисеодгробајавишесвеовоједанае
сторициисвимаосталијем.АтобијашеМагдалинаМарија
иЈованаиМаријаЈаковљеваиосталесњимакојеказаше
овоапостолима.Ињимасеучинишењиховеријечикаолаж,
иневјеровашеим.АПетаруставшиотрчакагробу,инат
кучившисевидјесамехаљинегдјележе,иотидечудећисе
у себишта би.И гле, двојица одњих иђаху у онај дан у
селокојебијашедалекоодЈерусалимашесетпотркалишта
извашесеЕмаус.Аониговорахумеђусобомосвимаови
јемдогађајима.Икадсеониразговарахуизапитивахуједан
другога,иИсусприближисе,ииђашесњима.Аочиимсе
држахудаганепознаше.Аонимрече:какавјеторазговор
којииматемеђусобомидући,иштостеневесели?Аједан
поименуКлеопа,одговарајућиречему:зарситиједанод
цркварауЈерусалимукојинијесичуошта јеуњемубило
овијехдана?Иречеим:шта?Аонимурекоше: заИсуса
Назарећанина,којибјешепророк,силанудјелуиуријечи
предБогомипредсвијемнародом;Какогапредадошегла
вари свештенички и кнезови наши те се осуди на смрт, и
разапешега?Амисенадасмодајеононајкојићеизбавити
Израиља;алисврхсвегатогаовоједанастрећиданкакото
би.Ауплашишенасижененекеоднашијехкоје субиле
ранона гробу,Иненашавшитијелањеговадођоше гово
рећидасуимсеанђелијавиликојисуказалидајеонжив.
Иидошеједниоднашијехнагроб,инађошетакокаошто
иженеказаше,алињеганевидјеше.Ионимрече:обезум
нииспорогасрцазавјеровањесвегаштоговоришепроро
ци!НијелитотребалодаХристоспретрпиидауђеуславу
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своју?ИпочевшиодМојсијаиодсвијупророкаказиваше
имштојезањеганаписаноуСветомписму.Иприближише
секселуукојеиђаху,иончињашеседахоћедаљедаиде.И
онигаустављахуговорећи:останиснама,јерједаннагао,
иблизујеноћ.Иуђесњимаданоћи.Икадсјеђашесњима
затрпезом,узехљебиблагословившипреломигаидадеим.
Тадасењимаотворишеочиипознашега.Ињеганестаде”
(Лк.24,1–31).

Изнетисветописамскистиховиоткривајузагонетнуфизику
телакојомсеХристпоновообјављујесвету.Кључнистих
„aочиимседржахудаганепознаше”(Лк.24,16)22,каои
остатактекста,имплицирајуследећезакључке:

• УченицинисучулиИсусовекораке

• Исусанисупрепознали

• Исусовгласјебиоизмењен

• Тек након ломљења хлеба ученици су схватили са
кимразговарају

• Исусовотелоседематеријализује

УчудесномописуапостолаЛукевидимоизмењеногХри
стакоганајближиапостолииученицинепропознају,кога
третирају,упрвимтренуцима,каостранца,каонепознатог
мушкарцакојинепредстављаништавишедосаговорника.
Иакосмонасамомпочеткуовограданагласилидаваскр
слотелопоседуједругачијуфизиономију,унаведенимсти
ховиманазиремоинекењеговеособинекојесеодносена
Општеваскрсењеителесностуоквиримакрајавремена.На
пример:језиккојимсмокомунициралиостајеисти,култур
никонтекстукомесмообитавалиостајенамблизак,свест/
сазнањенамјепроширено,манипулацијаматеријалнимста
тусомтелазависиоднашевољеитд.Свенаведеноговори
уприлогчињеницидаваскрслотелосвакеособезадржава
основнеособинематеријалности,алидаистојнеподлеже,
даодњенезависи.Онозаузимапросторидогађасеувре
мену,нонинакојиначинодтихкатегоријанезависи,већ
представљаизузетостиизузетностнаспрамзаконаприро
де.Обновљенотелонијесмртно–носилацјебожанскоги
пре–падаАдамитскогчовекакојијесвестанБожијегпосто
јањаичијеобличјејеуподобљеноплануспасења.Тако,це
лочовечанствоимајединственуицеловитубудућност,асви
свети/спасеничиненародБожијикаоТелоХристовоувеч
ности.Он/ОнапредстављаграђевинуДуха,Храмицрквуи
интристичкисадржајНовогЈерусалимаукоместолујеБог

22Упоредити:Јн.20,14;21,4.
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насвомсветлосномПрестолу.ТелоХристовојеистање,и
целовитост и остварена индивидуална посебност. Вечна,
бескрајнаиуједињујућадатостсветихостваренауапсолут
нојинедељивојПресветојТројици.

Безтежњедаседајуфиналниодговори,овимкраткимосвр
томжелелисмода,коликојетоуопштемогуће,подсетимо
дајеХристбиоиостаоизузетнозагонетналичносткојуни
каданеможемодокрајаоткрити.Каоуосталомисамживот.

Естетикаваскрслогтела

Да бисмо говорили о иконографскоестетским приказима
васкрсењаИсусаХриста,моралибисмосепресвегаосвр
нути на суштинску дистинкцију представа Источне и За
паднехришћанскеиконографијекојанастајекаорезултанта
расколахришћанскецркве1054.године.Какосехришћан
скаиконографијатемељиланаизворимакаоштосуСтари
иНовиЗавет,хагиографскисписи,апокрифи,житијасветих
илегенде, каоинаприсутномлитургијскомутицају,иако
стилскиразличити,доXIIIвекасунегованисличнииконо
графскинаративи,накончега јеприметандисконтинуитет
ИсточнеиЗападнеструје.

ПриказваскрсењаХристовогприпадакомпозиционојструк
турициклусаподназивомВеликипразницикојиуисторији
уметностиозначаванизод12сценакојимасуописанидога
ђајиодБлаговестидоУспењаБогородице.Приказеваскр
слогХристаможемовидетиусценамакаоштосуСилазак
уАд,Мироносицена гробуХристовом,Страшнисуд,Ве
чера уЕмаусу,Неверовање Томино иНе додируј ме (Noli
metangere),гдеможемоприметитидаиконографскеинтер
претацијекојепратитипологијаликова,одећеиатрибута,
подлежу одређеним одступањима у представама Источне
иЗападнехришћанскеуметности.Акобисмосеосврнули
на православну хришћанску иконографију, приметили би
смодасенајчешћеуисторијиправославнесредњовековне
уметностиинтерпретиралапредставаВаскрсењаподнази
вомСилазакуАд.УвидубиблијскеизворенампружаЈеван
ђељепоМатејукојесадржипророчанстваосиласкуГоспод
њемуподземљеиопролазуправденихдуша:„Игле,завеса
црквенараздресенадвојеодгорњегкрајадодоњег;иземља
сепотресе,икамењесераспаде;Игробовисеотворише,и
усташемногателасветихкојисупомрли”(Мт.27,5152).

Каоилустрацијуовогпримеранавешћемоиконографскуце
линусценеманастираГрачаницеХристовогваскрсењаоли
ченогупредставиСилазакуАд,којадатираиз1320.године,
икрасиисточнизидизнадолтарскоглукакојиделиолтар
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одсолеје.23Фрескајеподељенаудвасегмента,аЈанкоРа
довановићјеукњизиИконографскаистраживањасрпског
сликарстваXIIIиXIVвекаописујенаследећиначин:

„Угорњемделуприказанојезвезданонебоучијојсесре
дининалазихетимасијасаеванђељем.Позадиње јевели
ки шестокраки крст са трновим венцем, копљем и губом
(сунђером).Левоидесноодпрестоланалазесеосаманђе
ла.Првадваносеурукамарипидуиобученисууђаконски
стихарсаораромнакоме јенатписAГIOC.Осталихшест
анђелауруцидржиполабарумсанатписомAГIOC,AГIOC,
AГIOC.

Удоњемделу композиције приказан је планинскипредео
сапећиномАда.Христосјенасликануславикакостојина
персонификацијиАдаучовечијемобликуинаразваљеним
вратимаада,поредкојихстоједваанђела.Христосјеобу
чен у тамноцрвени хитон и кестењасти хематион; у левој
руцидржикрст,адесномизбављаАдамаизада.Налевом
делусценеклечипраотацАдам;изањегаусаркофагусто
јичетрнаестлицасаиспруженимрукамауположајумоли
тве, аисподњих једруги саркофаг самноштвомљуди.У
десномделукомпозицијеклечипрамајкаЕва,апозадиње
у саркофагу стоји више лица са светачким ореолима.Пр
вијеЈованПретечакојидесномрукомблагосиљааулевој
држисвитак,симболпророчкеиучитељскеделатности.Иза
ЈованасуцаревиДавидиСоломон,апозадињихјејошје
данцар.Удоњемдесномсаркофагустојимноштвољудиу
молитвеномположајупремаХристу.Левоидесноодврата
приказанисукључеви,браве,клинови,гредеидругиоста
циразрушенихвратаада.Тусунасликанадваанђелакако
окивајусатану.’’24

Иакоможемоприметитиалтерацијеуовојкомплекснојком
позиционој структури која се за разлику од уобичајених
сценаСилазакуАд,очитујууодређенимдетаљимакаошто
сухетимасија саоруђима страдањакојој се клањају анђе
ли и небо са звездама,што указује на литургијски карак
тер.Што се тиче приказаИсусаХриста након васкрсења,
онвизуелнозадржавасвојликиопштекарактеристике.Бо
жанскуприродуХристауочавамоуначинунакојијеприка
зан:услави,каопобедникнадАдом,очемуговориикрст
улевојруци–симболпобеденадпакломисмрћу;ранена
шакама и стопалима представљају подсетник самог чина

23Видети: Радовановић, Ј. (1988)Иконографска истраживања српског
сликарстваXIIIиXIVвека,Београд:Српскаакадемијанаукаиуметно
сти/Балканолошкиинститут.

24Исто,стр.90.
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разапињањанакрст,алиичињеницедајеупитањуваскр
слотелоИсусаХриста;онсилазиумандорли(представља
визуелнисимболбожанскеславеибожанскесветлости,ко
јасеухришћанскојиконографији,појављујеусценамакао
штосуХристовоПреображење,Васкрсење,Вазнесење,као
иУспењеБогородице)обасутојзвездама,јерјеувремеХри
стовесмртизавладалатаманадземљом(Мт.27,45;Мк.15,
33).Крстастог нимба, одевеног у тамно црвени хитон ко
јинедвосмисленоуказујенабојуГосподњекрвипроливене
зараднашегспасења,атрибутиваскрслогХристаисеман
тичкисадржајовекомпозицијенамуказујунањеговувечну
месијанскуприроду.

Слика1СилазакуАд,манастирГрачаница,1320.године
Узевши у обзир дивергентне обрасце ликовних предста
вакултаВаскрслогХристовогтелауИсточнојиЗападној
хришћанској иконографији, на основу примера компози
цијеподназивомВечерауЕмаусу,МикеланђелаМеризија
даКаравађа(MichelangeloMerisiilCaravaggio)којадатира
из1601. године,увиђамостилскеи садржајно–симболич
ке структуралнеразлике.Приказ ове сценеилуструје тре
нутак кадаХристнаконВаскрснућавечерасаученицима
којиганисуупрвомтренуткупрепознали:„Икадсјеђаше
сњимазатрпезом,узехљебиблагословившипреломигаи
дадеим;Тадасењимаотворишеочиипознашега.Ињега
нестаде”(Лк,24,3031).

Каравађојеприказаодраматичанврхунацтренуткаспозна
је,којиједочараонаглашеномгестикулацијомученика,пу
темликовногобликовањакомпозиционоритмолошкецели
не,типичнезабарокносликарство,којудоминантнограде
односисветлостиисенке.Пластичнаенергијасеогледау
дубинипростораиреалистичномприказу сцене.Христ је
приказан у тренутку када благосиља хлеб и открива свој
идентитет, младалачког лица без браде која одражава чи
стотуњеговебожанскеприроде,каоијединиатрибутикоји



213

СЕРГЕЈ БЕУК

симболичкиговореуприлогтојчињеници,атосуцрвени
хематионибелихитон.

Слика2ВечерауЕмаусу,МикеланђелоМеризидаКаравађо,
1601.године,Националнагалерија,Лондон

Богатетрадицијеобеструјехришћанскецркве,сходносво
јим разноликим сензибилитетима и уметношћу путем ди
стинктивних композиционих и стилских иконографских
структура славе култ васкрсења, у чијем репозиторијуму
представаимамоприликудавидимоинтерпретиранепри
казедругог–обновљеногтелаХристовог.Акобисмоизузе
лиатрибутекојиуказујунањеговубожанскуприроду,каои
ранекојесведочеочинураспећа,схватићемодасевизуелни
идентитетИсусаХристаинтерпретиранаготовоистоветан
начин.Недвосмислено,недоумицалежиутајниХристовог
тела,које јепотпунонепрепознатљивосвету,сведоњего
воготкривања.Дали јењеговатрансформативнаприрода
заслепила ученике, или се пак вера у његово Васкрсење
доводилаупитање?

СвакаконамСветописмосведочиосумњиученика,оњи
ховојзапитаностиуистинитостХристовихтврдњи,али је
инепрепознавањењеговихосновнихфизичкихкарактери
стикаприсутна.Такву тврдњупоткрепљујемо, додуше са
моуназнакама,управокодМикеланђела,кодкогајеХрист
младићлепоглицасведенихцрта,склопљенихочијуими
стичног спокоја. Христ, несумњиво, јесте присутан, али
дистанцираниконтеплативан.

Било даиконографскиприказипрате самбиблијски текст
илидаодњегауодређенојмериодступају, васкрслотело
Христовоприказанојекаованредно,каосидералноиликао
непоновљивоштопредстављамодусОпштегваскрсењакао
будућегидеалногстањаегзистенције.
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Закључнаразматрања

Анализирајући хришћанскуидеју о васкрсењу тела, пола
зећиоддистинктивнихпремисаиимајућиувидускупове
сваковрсних(кон)текстуалнихзначења,готово јенемогуће
пружитифиналнеисказе,јерсвакипокушајдоношењасуда
насдоводидоноведиференцијацијеулогичком,семантич
комитеолошкомсмислу.Акобисмозакључилидаваскрсло
телонијетело(уфизикално–биолошкомсмислу),ондаби
смодовелиупитање, какоСветописмо, такоиреалност/
објективностваскрсењакаодогађаја–у–свету.Акобисмо
изнели претпоставку да је васкрсење само описанофизи
калнимелементима,алидаје,заправо,стриктноспиритуал
нидогађај/стање,поставилобисесаправомпитање:зашто
Библијаиисторијацрквесведочедругачије?Откудпотреба
Христа,апостолаипрвезаједницевернихданеодступају
одидеје телесностиваскрсења?Накрају, акобисмоизне
линеки (замишљени) синтетичкисуд (имајућиувидуод
ређенаучењаАвгустина,Анселма,Бонавентуреидругих)
примењујућиганаидејуваскрсењаperse,осталибисмоу
кругусхоластичкихзакључакакојинамосамомодносувас
крсење– телонедовољно говоре.Понекадсечиникаода
испитујемограницечовекаисвета,аданамсвакимкораком
натојстазињиховасуштанственостостајеједнакоудаљена,
магловитаихипотетичка.

Најмудријиприступбибиопочетиизавршитипромишља
њеоваскрсењутелаидејомоБогочовеку:иљудскобићеи
Бог;ичовеккојијебиоиБогкојијеувек;иИсусизНазарета
иСветиСин.Теловаскрсењајеиљудскоианђеоско,посе
дуједвострукуприроду,јерћеседогодитиусветуфизичких
закона,алићеихипревазићисвојомструктуралномдато
шћу.Билодатаквотелопосматрамоизперспективаестети
кеи/илитеологије,његоваенигматскаприродаостаје,али
обрисисеназиру:да,човекостајенедељивобиће,међутим
смрћу живот добија нову димензију и реализује се недо
вољно познатим законитостима, чинећи унију временског
континуумаивечноснебити.

Још увек не знамо, али ћемо знати: „Да, дођи, Господе
Исусе”(Отк.22,20).
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SergejBeuk
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THEOTHERFACEOFTHEONE:

DISTINCTIONANDSYNTHESIS
INTHEAESTHETICSOFRESURRECTION

Abstract

The problem of resurrection of the bodywas and has remained the
cornerstoneoftheChristianfaithandhope,butalsoacrossingpointof
differentdoctrinalattitudesthatmarkedtheentirehistoryofChristianity.
Thispapertriestoilluminatethephenomenonofthebodyfromseveral
angles, throughperspectiveof thedoctrineof the resurrectionof the
dead,providingsomeof themoderntheologicalanswers.References
arealsomadetotheChristianiconographyoftheEastandtheWest,
regarding the aesthetics ofChrist’s resurrectedbody,whichwith the
sum of symbolic relations opens a completely new epistemological,
theologicalandaestheticfieldforunderstandingtheresurrectionasthe

mostimportantsecretofhumanexistence.

Keywords:resurrectionofChrist,resurrectionofthebody,natureand
man,Christianiconography,theology
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