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МЕТАЕСТЕТИКА
ПРЕОБРАЖЕНОГТЕЛА

Сажетак:Човекјетелеснобићеипуноћусвогживотаостварује
несамокроздуховно,негоителесноискуство.Односпремателу
честосекрећеизмеђудвекрајности–ододбацивањаиобезвређи
вања,довеличањателакаообјектакојијеизворзадовољставаи
ужитака.Ухришћанскомпогледунасветтелонијеизолованобје
каткојиимасамочулнуиестетскуфункцију,негојеиинтегрални
деочовековеличностисакојомтребадабудепреображеноунову
димензијупостојања.Имамовеликибројсведочанставаодости
зањутогблагодатногстањакодсветитеља,којесеманифестује
каоозарењебожанскомсветлошћукојапредстављавидљивика
рактеренергијаБожјих.Затојеосновнакатегоријахришћанске
естетикеоностранатрансцедентналепотакојасеизливакаоне
створенабожанскасветлост.Традиционалнаестетичкатеорија
ниједовољна заразумевањеметафизичког статусаи естетике
телаухришћанскомискуствуибогословљу.Збогтогајенужнода
поредпојмаестетикеунашеразматрањеуведемоиадекватнији
исвеобухватнијипојамметаестетике.Кодметаестетскогиску
ствапосматрачнеопажателосамокаоспољашњиматеријални
објекаткојирепрезентује,рефлектујеилиисијаванеизрецивубо
жанскулепоту,негоисамкаореципијентпостаједеоње.

Кључне речи: тело, плот, преображење, светлост, мета
естетика

Увод

Савремени појам естетике први је увео немачки фило
зоф Александар Готлиб Баумгартен (Alexander Gottlieb
Baumgarten)уXVIII веку,изводећигаодстарогрчког гла
голаἀισθάνομαιчијеизворнозначењесеодносинаопажа
њечулима.УсвомделуМетафизикаестетикувидикаона
укукојасенеослањанаинтелект,негоначула:„Наукао
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сазнавањуипроизношењусобзиромначулајеестетика”1,
повезујућијеисапромишљањемлепог.УСветомписмуНо
вогзаветастарогрчкаименицаἡαἴσθησιςпојављујесесамо
једномуПосланициФилипљанима:„ИзатосемолимБогу
даљубаввашасвевишеивишеизобилујеупознањуисва
комрасуђивању(αἰσθήσει),[…]”2Уновозаветномконтексту
естетикасенеодносипримарноначулноопажање,негона
способностдоношењаодлукенаосновудубљегувидапри
каквомморалномизбору.Сличнотоме,иуширембиблиј
скомконтекстуСветогписмаСтарогзаветаупреводуСеп
туагинте,нпр.уПричамаСоломоновим,именицаἡαἴσθησις
употребљавасередовноза„мудрост”,„знање”и„спознају”,
икористисекаоеквивалентзастаројеврејскоda’ath(תַעַּד).
Библијскаупотребапојмаестетикенамвећдајенаговештај
да се естетско искуство у хришћанству неможе уско по
сматратисамоуоквируперцепцијепосредованетелесним
чулима.3Овавезаизмеђуестетикеирасуђивања,значајно
проширује домен естетике схваћен на традиционалан на
чин.Естетикасетакосаједнестранеприближаваметафи
зици,асадруге,естетскоискуствонетребаограничавати
самонаупотребутелеснихчула.

Плотитело

Хришћанско богословље није дуалистичко, што значи да
Богу као принципу добра не супроставља еквивалентан
принципзла,нитидушукаопожељнудуховнуибесмртну
стварностсупростављанепожељном,материјалномисмрт
номтелу.Захришћанствојекарактеристичанафирмативан
односпремателу–ононијетамницаилигробницадуше,
какоучемногерелигијскеифилозофскетрадиције,негоје
храмДухаСветога4.

1 Baumgarten,A.(2014)Metaphysics,London:Bloomsbury,p.205.
2 Филипљ.1,9.
3 Дабиперцепцијакаотаквабиламогућа,нашасвестморадаседистан

цираодтелаињеговихорганатакодаонинеулазеуперцептивнопоље
нашегопажања.Нпр.токомвизуелногопажањафокусјенаономешто
гледамо.Утомпроцесуминевидимонашеочикаоорганекојивизу
елнуперцепцијучинемогућом.Истотако,миосећамомирис,алинеи
нос,чујемозвук,алинечујемоуши,осећамоукус,алинеијезик.Када
пијанистасвиранаклавируонјесвестанмузикекојуизводи,алинеи
свакогтелесногичулногпокретаутомпроцесу.Затокадаговоримоо
перепцији,миустваривећподразумевамоозбиљанискоракиздомена
чулногискуства.

4 СветиапостолПавлепишехришћанимауКоринту:„Илинезнатедаје
теловашехрамСветогаДухакојијеувама,којегаиматеодБога”(ἢοὐκ
οἴδατεὅτιτὸσῶμαὑμῶνναὸςτοῦἐνὑμῖνἁγίουπνεύματόςἐστινοὗἔχετεἀπὸ
θεοῦ),1.Кор.6,19.
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Човекбезтеланеможебитипотпунољудскобиће.Швај
царскипсихологКарлГуставЈунг(CarlGustavJung)јеобја
сниодателослужизачовековудиференцијацијукаопосеб
ногбићауодносунаосталисвет:„Детенесумњивопочиње
у стању кад ега нема, а око четврте године, или нешто
раније,уњемупочињедасеразвијаосећајега–’Ја,јасам’.
Идентитетсателомједнајеодпрвихстварикојечинеего;
управопросторнаоделитостуводи,очито,појамега.”5Чи
њеницапостојањаљудскевољемењаразумевањепростор
ноститела.Телонијесамообичнастваркојазаузиманеки
простор,негодеоличностикојаимасвојевољноусмерење:
„Психолозичестокажудајесликателадинамична.Преци
зноречено,овајтерминзначидамисетелојављакаостав
усмеренканекомпостојећемилимогућемзадатку.Изаиста,
његовапросторностнијепопутспољнихобјекатаили’про
сторнихсензација’,просторностположаја,негопростор
ностситуације.”6Телонијеобјекатсампосеби,негоживи
инеодвојивидеонашеличности:„Кључнастваркојасетиче
телаједасеонанемогуодвојитиодособакојимаприпадају.
Телоједубокоиспреплетаносанечијимидентитетомиосе
ћањемсебе,иестетскоразматрањетелатакопостављаакут
наетичкапитања.”7Етичкиаспекттелесностинеодносисе
самонатоштасасвојимтеломчинимо,негоикакоточини
мо,очемуимамобогатосведочанствоуПсалмима8.Важан
деотелакојисепомињејелицеpanim Окренутисе.(םיִנָפ)
некомелицемклицу,забиблијскогписцазначиуспостави
тикомуникацију.Телоактивноучествујеууспостављању
односаизмеђудвеличности.Кадапсалмисттражипажњу
одстранеБога,оннежелидаБогсакријесвојелице:„Не
мојодвратитиодменелицасвојега,[…]”9Духовнадистан
цајеуједноителеснадистанца.УПсалмимајеперцепција
других,Богаиљуди,неодвојивоповезанасасвешћуосвом
телу.Карактерособеописујесепомоћуизабранихделова
тела.10Телонеозначавасамоодређенуврступокретаили
кретања, него навике и етичке ставове. Делови тела слу
жеизадиференцијацијуизмеђуексплицитногговорауста

5 Evans,R.(1988)Graditeljipsihologije,Beograd:Nolit,str.308.
6 MerleauPonty, M. (2005) Phenomenology of Perception, London:

Routledge,pp.114115.
7 Irvin,S.WhyBodyAesthetics?in:BodyAesthetics,(2016)Oxford:Oxford

UniversityPress,p.1.
8 Перцепција тела је за аутораПсалама од највеће важности за прика

зивањечовекакаоцеловитогбића.УПсалмимаимамопрекохиљаду
експлицитнихреференцинателоилињеговепојединеделове.

9 Пс.27,9.
10Пс.24,35.
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и унутрашњег говора срца.11Соматоцентрични језикПса
ламаподвлачинераскидивостдуховне,душевнеителесне
димензијечовека,дајућивеликизначајтелесномискуству.
Терминологијаповезанасателомињеговимделовима,ука
зујенатодајесвестосебииодругиманераздвојиваодсве
стиотелукаотаквом.Иовдећемојошједномистаћиважну
библијскуистину–човекнематело,онјестетело.

Кадаговоримоотелу,естетичкаформаодређеногпоступ
каманифестованапосредствомтелаодређујеињеговетич
кикарактер.Чакикададајемоестетичкисудотелу,сматра
јућигалепимилиружним,складнимилинескладним,тоје
увекиетичкисуд.АустријскобританскифилозофЛудвиг
Витгенштајн(LudwigWittgenstein)је24.7.1916.забележио:
„Етикаиестетикасуједно.”12УсвојимбелешкамаВитген
штајнпојашњаватувезутакоштосупоњемуиделоумет
ности(естетика)иначинживота(етика)ванвременевред
ности(subspecieaeternitatis),атоихузајамноповезује.13На
сличанначин,гледаноизхришћанскеесхатолошкеперспек
тивевечности,естетикаиетикасенемогуразматратиодво
јено,штотакођеспадаудоменметаестетике.Кадаговори
отелу,Витгенштајнсматрадасеононеможепосматрати
каопросторноиздвојенобјекат14,негосамокаодеоцелине
света.15

Највећузабунустварагледањенателокаодајеонопроста
ствар, анеинтегралнидеочовековеличности.Завећину
људителојесамоорганизованскупкоже,костију,крви,ми
шића,органа,нераваителеснихтечностикојисуумеђу
собнојинтеракцији.Међутим,телојеувекинтегралнидео
човековогбића, чакиондакада гане водињеговомкрај
њемдуховномназначењу:„Овде’плот’(тј.тело,ἡσάρξ),на

11Пс.45,1.
12Wittgenstein, L. (1998) Notebooks 1914–1916, Oxford: Blackwell

Publishers,p.77.
13Исто,стр.83.
14Ухришћанствувећимамоидејудателонијеобјекатсампосеби,не

гоаспектчовековеличностикојигаповезујесацелокупнимствореним
светом.СветиЈованДамаскинтопотврђује:„Требазнатидачовекима
учешћеуживотуинеживихибесловеснихбића,апримиојеодразума
словеснихбића.Санеживомприродом,наиме, заједничарипотелуи
његовомсаставуизчетириелемента;сабиљкама,опет,заједничарии
потоме, алиипомогућностихрањења,растаипроизвођењасемена,
односно,помогућностирађања;доксабесловеснимживотињамазајед
ничариипотоме,алиповрхтогаипостарости,односно,расположењу
ижељи,каоипочулностииинстиктивномпориву”;Дамаскин,Ј.(1994)
Тачноизложењеправославневере,ЛучаXIЧасопис зафилософијуи
социологију,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.82

15Wittgenstein, L. (1998) Notebooks 1914–1916, Oxford: Blackwell
Publishers,p.82.
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пример,нијесамо једандеочовековогбића, земљаниили
материјални, насупрот неком другом делу који је духован
ибожански.’Плот’јецелокупночовековобићеуодричном
односупремаБогу.”16Хришћанствонезназаодвајањедуше
и тела, јединораздвајањео коме говори је одвајањечове
каодБога.Библијскијезикјеутомсмислуврлопрецизан
ијасноразликујепојмоветела(старогрч.τὸσῶμα)иплоти
(старогрч.ἡσάρξ)17.Плотсеодносинастањечовекакојини
јепреображенблагодаћуБожјом.Робовањеплотикаоизбо
руживотабезБога,водисмрти(Рим.8,6).Нашателесност
означаваставиодноспремаБогу,анематеријалнудатост
која заробљава човека. Преподобни Макарије Египатски,
позивајућисенаантропологијуСветогапостолаПавла,ис
тичеважностбригеотелу:„Јер,каоштосетрудимодасачу
вамоодвидљивихсагрешењаспољњегчовека,атојетело,
каоХрамБожији,каошторечеапостол(Павле):Коупропа
сти(=поквари)храмБожији,говорећи(овде)отелу,тогаће
покваритиБог,[…]”18Изтогаследидаседуховнаборбао
којојговориподвижничкоискуствоневодиизмеђу„душе”
и„тела”,негоизмеђу„унутарњегчовека”и„греха”.

Грехитело

Падпрвихљудиоставиојевеликепоследиценесамонањи
ховедуше,негоинањихователа.Кадасечовекокренуоод
Богаидуховногподвига,телесначулапочињудаодређују
критеријумепокојимачовектребадасевлада.Телопостаје
изворплотскогуживањакојепоСветимоцимаводиусамо
љубље(ἡφιλαυτία).СветиМаксимИсповедниксамољубље
видикаопоследицунаглашенеобездуховљенетелесности:
„Себељубљејестраснаинеразумнаљубавпремателу,ко
јојсепротивељубавиуздржање.Онајкојипоседујесебе
љубље–имаисвеосталестрасти.”19Страстисеразвијају
уместоврлина,ачовексеокрећечулнојстварности.Уместо
даседуховноослободи,постајеробтелеснихстрастииза
довољстава.Човексеналазиизмеђуизбораузимањаестет
скидопадљивогплодасадрветапознањадобраи зла, где
желидаостварисвојеназначењебезикаквограданасеби,и

16Јанарас, Х. (2005) Метафизика тела (прев. С. Јакшић), Нови Сад:
Беседа,стр.1920.

17Старогрч.ἡσάρξ=месокојепокривакости,оноштојераспадљивои
пролазно;старослов.плоть=месо.

18Египатски,М.Великапосланица,у:Отачник,Часописзасветоотач
купраксуитеорију,број2, година3, (1998),ВрњачкаБања:Црквена
општинаврњачка,стр.31.

19Исповедник,М.(2006)Четиристотинеглаваољубави,ЛучаXXIXXII,
ΑΡΧΗΚΑΙΤΕΛΟΣАспектифилософскеитеолошкемислиМаксимаИс
поведника,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.121.
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евхаристијскогузимањахранегдејепозвандасеизграђује
иусавршавауврлинамаитакоостварипунинулепотесвоје
човечанскеприроде.20Упрвомслучајусмисаосвогпосто
јањапокушавадапронађеусамомесебиодлазећиодБога,
а у другом случају се креће ка Богу.Прародитељски грех
АдамаиЕвеимаојепоследиценесамонањиховедуше,не
гоинањихователакојапостајуподложнапропадљивости,
трулежности,болестиисмрти.

Одуховнојважностителаињеговомизопачењупослечо
вековогпада,СветиАтанасијеВеликикажеследеће:„Иако
телоимаочидабипосматралотворевинуидаби,крозње
носвескладноустројство,позналосвогТворца;иакоимаи
слухдабичулобожанскеречииБожијезаконе;иакоима
рукедабињимаостварилоштомујепотребноидабиих
пружилонамолитвиБогу–душаипак,удаљившисеодпо
сматрањадобараиодкретањамеђуњима,доспеваузаблу
дуикрећесекаономештојесупротнодобру.Стога,уместо
дапосматратворевину,окрећетелеснеочикажељи,пока
зујући да је и тело у стању то да учини, имисли да оно,
самим тимшто је делатно, задржава своје достојанство и
негрешикадачинионоштомујемогуће.Незна,међутим,
данијесазданосамозатодабудепокретно,негодасекре
ћепремаваљаномциљу.Затоапостолскеречиигласе:Све
ми је дозвољено, али све не користи.”21Првобитни естет
скискладчовековедушеитела,нарушенјегрехом,тј.одва
јањемчовекаодБога.Када говоримоовеомачестој теми
односателаигреха,важноједапрворазјаснимоштајеу
стваригрех.Старогрчкиглаголἁμαρτάνωкојипреводимоса
„сагрешити”имаосновнозначење„промашитимету”,као
у ситуацији када ратник нациљамету, баци копље и про
маши.УХомеровомепскомспевуИлијадинаписаному8.
векупреХристаовакојеописанједантакавдогађајкадаје
напочеткуборбеАгамемнонкопљемпромашиоИфидаман
та:„Акад једандругомвећблизуприступеони,промаши

20Честосезанемаруједајетокоммногихвекова,јошодстарогвека,пре
косредњегвекапасведоренесансе,највећаестетскавредностбилане
спољашњалепота,негопоседовањеврлине.Утомсмислу,карактери
стична јемисаокојуДиогенЛаертијеприписујеСократу:„Говорио је
такођедасечудидасевајаримермернихкиповатрудедакаменучине
таквимдапотпуноличиначовека,адасенетруденималосамизасебе
данепостанусличникамену.“(ἐλεγέτεθαυμάζειντῶντὰςλιθίναςεἰκόνας
κατασκευαζομένωντοῦμὲνλίθουπρονοεῖνὅπωςὁμοιότατοςἔσται,αὑτῶνδ᾽
ἀμελεῖν,ὡςμὴὁμοίουςτῷλίθῳφαίνεσθαι),Laertije,D.(1985)Životiimiš
ljenjaistaknutihfilozofa,Beograd:BIGZ,str.52.

21Велики,А.(2003)Противидола/ОочовечењуБогаЛогоса,НовиСад:
Беседа,стр.3031.
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(ἅμαρτε)Атрејевсин,инастранускренемукопље.”22Глагол
јошзначи„неостваритисвојциљ”,„неиспунитисвојусвр
ху”,„пропуститиприлику”,„погрешитиупроцени”,„лоше
чинити”,„грешити”.Истаројеврејскиглаголchataאָטָחкоји
такођепреводимоса„сагрешити“значи„промашитимету”.
УСветомписмуСтарогзаветаовакосеописујепрецизност
бораца:„[…]исвакигађашекаменомизпраћкеудлакуне
промашујући(אֹ֥לְואִֽטֲחַי).”23ГрехјепромашајБогакаоциља
какометребадасекрећемоизбогкогапостојимо.Затопри
суствогрехадоводидонескладаизмеђудушеитела,идо
раскидањањиховог јединствакојесезавршавасмрћу.Го
ворити о естетици тела, значи посматрати тело уњеговој
хармоничној вези са човековом душом и Богом. Издваја
њемтелаизтогодноса,добијамосаморужноћунеумитне
пролазности, труљења и распадања. Сукоб у човеку тако
нијеизмеђудухаитела,негоизмеђувољеБожјеигрехом
искваренељудскеприроде.

Естетикатела

Аскетскепраксебогоугоднихподвижникачестосевидекао
изнуривањетеласациљемјачањадуха,доксесâмотелопо
тискујеунекидругиимањеважанплан.Међутим,засвете
подвижникебилојеважнодасеузвеликитрудителомпоп
нунанебо:„Људимакојисусеподухватилидасесателом
попнунанебо,потребанјезаистакрајњинапор,праћенбез
граничномпатњом(нарочитоупочеткуњиховаодрицања),
доксесластољубиванашанаравинеосетљивосрцепомоћу
правогаплачанепретвореубогољубљеичистоту.”24Узми
мо као пример преподобногСимеонаСтолпника25, који је
сазидаостубицеосвојживотпровеонањему,дагамноги
ходочасницинебидодиривалииузнемиравали.Занимљив
детаљједањеговотело,којеонжелидадистанцираодљу
ди, постаје критеријумом избора његовог подвига, а сам
подвигомогућавателупревазилажењењеговихприродних
ограничења.Дуготрајнонепрекидностајањеуместуучини
лоједамусенаногамаотворенезарастивегангренознера
неизкојихјецуриогној,осећаосесмрадиодаклесуиспа
далицрви.Карактеристичнајеепизодаукојојјесараценски
кнезВасилникузеоцрвакојијеиспаоизсветитељеверане

22Илијада, Једанаесто певање, 233. стих; Хомер (1985) Илијада (прев.
МилошЂурић),НовиСад:Матицасрпска,стр.272.

23Књигаосудијама,20,16.
24Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети

архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.19.
25Поповић, Ј. (1976)ЖитијаСветих за септембар,Београд:Манастир

Св.Ћелије,в.под1.септембар.
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наземљу.Кадајеотвориошаку,уњојсеналазиоскупоцен
бисер.Било јеи тадаљудикоји сумислилида јеСимеон
збогсвогневероватногподвигабестелеснобиће.Једногод
њих,некогсвештеникаизАрабије,преподобнијепозваода
сепопнекњемунастуб,идозволиоједамувидииопипа
његовугнојавуранунанози.Тојебилапотврдапотпунере
алностињеговогтелакојекаотакво,сасверанама,гнојем,
смрадомицрвима,учествујеуњеговојсветости.Докмује
телобилоувеомалошемстању,докседословнораспада
ло,његоволицејекаоикоддругихсветихбожјихугодника
исијавалобожанскусветлост:„Исвисенемогахунаситити
гледањасветоликоглицањеговогислаткоречивебеседење
гове,јерустањеговабехупунаблагодатиСветогаДуха.”26

Овајпримерпоказуједаестетскидоживљајружноћепропа
дљивости,парадоксалноуступаместоестетскомдоживљају
лепотецеловитости,сличнопретходномпримерусабисе
ром.ЗасвеходочасникекојисуприсуствовалиСимеоновом
подвигу,онјесвакакобионекокоулепшаваовајсвет.Ре
алностствореногсветанијенегирана,успостављенајевеза
ипрожимањествореногинествореногсвета.Подвижничка
праксанедехуманизујетело,негогаузводиуцеловитости
пуноћупостојањакојепревазилазипостојећаограничења.
Симеонјеупотпуностичовек,нијебестелеснобиће,икао
такавомогућавадругимадаусусретусањимеињеговим
теломдоживецеловитостипунинуискуствапостојања.Ме
таестетскидоживљајтелаухришћанскомискуствујеисто
временоичуланинадчулан.ПреподобниСимеонСтолпник
јепримераскетскепраксекодкоје јеоностранорепрезен
товано посредством тела. Тело изложено подвигу, омогу
ћило је кодприсутнихпотпунонове услове перцепције и
естетскогдоживљаја.Натајначин,телодобијаипотпуно
новозначење.УслучајупреподобногСимеона,категорија
временајепреображенаритуалномпраксомперформатив
ногпонављањапоклонакојејечиниосвојимтелом,акате
горијапросторасталнимиспошћавањемтела.Репетицијаи
субтракцијасуомогућилетелудаусходиуновубогочове
чанскуреалностпостојања.Орепетицијиууметностиигре
СузанФостер (SusanFoster) уочава сличанфеномен: „Ве
жбањејенеопходнојерјециљништамањенегокреирање
тела.Понављањем,сликекојеслужедаопишутелоињего
воделовањепостајутело.”27Ибалетскииграчикаоипод
вижници пролазе болан и мукотрпан процес трансформа
цијеодпартикуларногограниченогтела,капреображеном,

26Исто,стр.1819.
27Foster, S. Dancing Bodies, in: Incorporations (Zone 6), ed. Crary, J. and

Kwinter,S.(1992),NewYork:Urzone,p.484.
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слободном и целовитом освешћеномтелу. Када говоримо
осубтракцијителааскете,тосенајвишеодносинапраксу
строгогпостаииспошћивањатела.Уклањањеммасногтки
ваимишићнемасе,аскетапреображавасвојетелодопро
слављења. Затоу аскетској литературиимамобројнеопи
се анђела који подвижнике хране небеском храном. Једна
краткахимнапосвећенаЈефремуСиријскомговориотоме:
„Гладкојаједетвојемесо,нудитиблаженствораја;жеђкоја
пијетвојевене,обезбеђујетиизвореживота.”28

Када се говори о естетици тела, увек се првопомислина
опажањетелеснеспољашњости,одкојесеочекуједапружи
естетскозадовољствоономекотелоперципирасвојимчу
лима,путемвида,додира,мириса,исл.Опажањефизичке,
спољашњелепоте,заподвижникатакођеможедабудебого
угоднадуховнапракса.УжитијупреподобнематиПелагије,
описанједогађајизњеногживотадокјејошбилаантиохиј
скаблудницачувенапосвојојизузетнојтелеснојлепоти.На
једномсабрањуепископауцрквисветогЈулијана,поучавао
јевеликиподвижникепископНон.Утовреме,онајелепо
намирисанаидотеранаизазовнимхаљинамаискупоценим
накитом,бестиднопрошлапоредцрквеисабранихеписко
па.Свисузатворилиочиданепаднууискушење,осимепи
скопаНона.Он језаразликуодњих,пажљивоидугопо
сматраоњенутелеснулепотуизадивљенпрославиоТворца
збогње.Лепотаовежене,њенабригаосвомтелуипосве
ћеностугађањудругима,подстаклага јенадубокоразми
шљањеоњеговомодносупремаБогу.29ОњемуСветиЈован
Лествичниккаже:„Ибилојечудновидети,какотомчовеку
доносивенацнебескеславеуправооноштобидругогасур
валоупропаст!”30Естетскоискуствоспољашњелепотеили
ружноћетела,превазилазисеметаестескимискуствомкоје
подвижникаводикаизградњидубљегодносасаБогом.

Преображењекаометаестетичкакатегорија

У контексту духовног искуства, истражићемо на који на
чин тело учествује у естетском доживљају оних који га
опажају.ФранцускифилозофМорисМерлоПонти(Mauri
ceMerleauPonty)анализирадваначинанакојасуобјекти
конструисаниупроцесувизуелнеперцепције.Упрвом,ми
опажамообјекте„споља”ионићеузависностиодпозиције

28Vööbus,A. (1958)History of Asceticism in the Syrian Orient, Louvain:
SecretariatduCorpusSCO,pp.152153.

29Поповић, Ј. (1976)Житија Светих за октобар, Београд: Манастир
Св.Ћелије,стр.170.

30Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Богдановић,Д.),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.109.
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коју заузмемо, свакипутдругачијеизгледати.Објекат сам
посебинијениједнаодовихпојава,тосусвесамоњего
вепројекције.Удругомслучају,објекатпостојинезависно
одбилокојеодовихмогућностипосматрањаинањегамо
жемогледатиниоткуда,не заузимајућиниједнуконкретну
просторнуиливременскупозицију.МерлоПонтиидекорак
даљеикажедаобјекатсампосебинијеобјекатвиђенниот
куда,негообјекатвиђенсасвихстрана,избесконачномно
гопозиција.31Овај последњи апстрактнии целовитначин
гледања,кодкогасуактуелнапросторнаивременскадимен
зијапревазиђени,близакјеперцептивномискуствупосма
трања преображеног тела као таквог.32 Зато се у аскетској
литературичестоговорио„анђеоском”обличјутела.Дру
гимречима,тојеперцептивноискуствоесхатолошкогтела,
којеукључујенесамосадашње,негоињеговобудућестање.
Кадаподвижникжелида„умртви”својетело,онсеодноси
премањемунеизтренутнеисторијскеперспективеукојој
битозначилодажелидагасеодрекнеилидагауништи,
негоискључивоизесхатолошкеперспективевечностиуко
јој је телодостиглосвојеконачноодређењеикрајњусвр
ху.Присуствонестворенебожанскесветлостикојомисијава
преображенотелоуправопотврђујењеговуесхатолошку,а
неисторијскуперспективуизкојегапосматрачопажа.

Учинакдуховногживотана тело јењегово облагодаћење.
Несамодателопочињедаисијавабожанскулепоту,него
успеваидапревазиђемногаприроднаограничењакаошто
сустарење,болестипропадљивост.Затосумногисветите
љииудубокојстаростисачувалимладоликостивиталност.
СветиЈованЛествичникотомепише:„Кадајесрцевесело,
илицечовекузасија.Кадајесавчовектакопрожетљубављу
Божјом,тадасеиспоља,нателуњеговом,каонанекомогле
далу,примећујесјајњеговедуше.[…]Сматрамданитело
овихбесмртникавишенијеподложноболестима(противно
свимприроднимзаконима).Јер,телоњиховојеочишћено,
инаизвестанначин,дејствомпламеначистотекојијепре
секао у њима пламен страсти, начињено нетрулежним.”33
Односхришћанствапремателунезаснивасенатрадици
оналниместетичкимкатегоријама,негонаметаестетичкој
категоријипреображењацелокупнечовековеличностикао

31MerleauPonty, M. (2005) Phenomenology of Perception, London:
Routledge,pp.7783.

32Увизантијскојиконографијизбогслободногначинапростирањабожан
скесветлости,имамомноштвовиднихпозицијакоједајуесхатолошку
перспективудуховнереалности.

33Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.205.
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највеће естетске вредности. Зато гангренозна нога подви
жника столпника, или потамнело телоПреподобнеМари
јеЕгипћанке34неозначавајупропадљивосттелаитежњуза
његовимодбацивањем,негоозначавајупочетакитокпро
цесапреображења.

Уестетицивизантијскеиконографијезначајноместозаузи
мајуприказителауприсуствунестворенебожанскесветло
сти.Светитељисунасликанитакодаупотпуностизадржа
вајусвојефизичкеителеснекарактеристике,препознатљи
ви су, и даље имају своје сопствено тело, али на духовно
преображенипрослављенначин:„Ако,дакле,иконажели
дапредставиХристаилидругељудекојићесвакиуЦарству
НебескомпостатиХристоспоблагодати,морадакренеод
њиховогопипљивог,конкретног,историјскогтела.”35Цркве
науметностјеважносведочанствооучешћутелаучовеко
вомобожењуиспасењу.36Светиоцисуувекправилијасну
разликуизмеђусликекаообичногликачовека,ииконекао
образакојиуказујенасједињењечовекасаБогом.Наико
нинепреносимосвакодневнолицечовека,већњеговпро
слављениивечнилик.Зато јеителонаиконамаприказа
но другачије од свакодневног пропадљивог тела.Каошто
сетелоГосподапрославилоипреобразилоубожанствену
славуинестворенусветлост,такосеителасветих,преобра
жавајућисесиломБожанскеблагодати,прослављајуипо
стајублистава.37Светитељостварујепрвобитнисмисаосвог
постојања, јер се облачи у непропадљиву лепотуЦарства
Божијег. Преображено и просветљено тело које је у хар
монијисадухомјехришћанскиодговорнасвакидуализам
илимонизам,иливеровањеусељењедуше.Нитисетело
одбацује,нитисеутапаудух,нитијепривременоборави
штедуше.Физичканепокретносттеланаиконамаизражава

34„[…]нагаицрна,одсунцаопаљенатела,сабеломкаоснегкосомнагла
ви,којајебилакраткаидосезаладоврата”;Поповић,Ј.(1973)Житија
Светихзааприл,Београд:МанастирСв.Ћелије,стр.8.

35Склирис, С. (2005) У огледалу и загонетки, Београд: Православни
БогословскифакултетУниверзитетауБеограду,стр.114115.

36„ТелоХристово, пошто је преображено и прослављено наконЊегове
смртииваскрсења,постајеизворобожења:такосеиконаоваплоћеног
Слова,одстранеосмовековногправославногбогословља,сматрасведо
комобоженељудскеприродеИсуса,атојесредишњасотириолошказа
мисаораногсветоотачкогбогословља”;Мајендорф,Ј.(1994)Христосу
источнохришћанскојмисли,СветаГораАтонска:МанастирХиландар,
стр.181.

37Једноодважнихесхатолошкихпитањабилојеидалићечовекпосле
васкрсењауЦарствунебескомиматисамодуховнуегзистенцијуилии
телесну.Хришћанствоједалојасанодговор–приваскрсењу,душаћесе
поновоупотпуностисјединитисателом.
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непоколебљивдуховниподвигсветитеља.38Мировањетела
светитеља означаваљуде који су примилиБожју благодат
ипронашлисвојмируБогу.Људекојинисуоблагодаћени,
којијошнисудостиглициљсвогживотногпута,карактери
шедуховнии телеснинемир.НаикониПреображењаГо
сподњегмирујуСпаситељ,МојсијеиИлија;насупротњима
светиапостолисуоборенисилиномдоживљајатеофанијеи
приказанисудословноуположајунаглавачке.Каоштосу
духителонераздвојивиделовичовековеличности,такосе
илепотаисијавањанестворенебожанскесветлостивидии
духовнимителеснимочима.ДогађајсличанПреображењу
Господњем, описао је сибирски велепоседникМотовилов
кадасесусреосаСветимСерафимомСаровским.Светитељ
усвомтелупоказујебожанскублагодаткојујепримио,као
реалностбудућегваскрсења,кадаћепреображенотелобити
смирено,непропадљивоибесмртно.39

Аскетскепраксеподвижникаслужедапреобразепостојеће
телоуесхатолошкотело,којепревазилажењемпостојећих
ограничењанесамоштоулазиуванпросторнуиванвреме
нудимензију,негонајпотпунијемогућеповезујеконкретног
човекасацелимстворениминестворениомсветом.Телесни
подвиг40 није у функцији уништавања тела, него његовог
преображавања,увођењауновудимензијупостојања.Што
сумање телеснепотребе, то је већипростор слободекоју
подвижникосваја.Честоискушењеукојечовекупадаједа
поставиугађањетелукаоциљсамопосеби.Тојепотпуни
промашај(грех!)јерјечовекудатживот,паителодаоства
ридубљисмисаосвогпостојањауовомсвету.Угађањемсе
биисвомтелучовекпрестаједасеразвијакаоличностипо
чињедаумире.Таконапримерпосткаотелесниподвигне
служисамодазауздавателеснежеље,негодачовекаучини

38„Што је тело непокретније, то се снажније и јасније доживљава кре
тањедуха,јерсветтелеснипостајењеговпрозрачниомотач”;Трубец
кој,Ј.(2005)Истинаубојама(прев.Миленковић,Д.иЈевђеновић,М.),
Београд:Логос,стр.15.

39„Заштомебаћушка,непогледатеуочи?Простопогледајте,небојтесе–
Господјеснама!Послеовихречијапогледахуњеговолице,итадаме
спопадејошвећистрахитрепетдивотни!Замислите–усрцусунца,у
најсјактавијемблиставилуњеговихподневнихлуча–лицечовека,који
савамаразговара!Вивидитепокретењеговихусана,видитеизразње
говихочијукакосемења,чујетењеговглас,осећатедаваснекорукама
држизараменаалинесамоданевидитетеруке,негоневидитенисами
себе,нитиприликусаговорникасвогаништаосимзаслепљујућесве
тлости,којасеразливанадаљинуоднеколикохватисвудаоконас[…]–
Штадаклеосећатесада?–упитамео.Серафим.–Нештоизванредно
лепо–рекохја”;Саровски,С.(1991)Радостимоја,Христосваскрсе!,
Подгорица:МанастирЋелијаПиперска,стр.8586.

40Старослов.подвигъ=борба(одстарослов.движенїе=кретање);подвиг
јекретање(успињање)каБогууборбисасвојимслабостима.
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штомање зависним од хране и других телесних потреба,
какобипрошириопросторсвојеслободе.Слободакојасе
освајасамодисциплином41чинидателоучествујеупослу
шностивољиБожјој.Уподвижничкојпракси,циљподвига
језадобијањесмирења42,анесамоконтролаилиограничење
телеснихпотреба.Смирењејеегзистенцијалниставчовека
премаБогу,кодкогачовеквишенијеокренутсамомесеби,а
одвојенодБога,негокауспостављањузаједницесаБогом.43
Циљаскезенијеубијањетелаизатосепитањеестетикетела
ухришћанскомискуствунеодносинањеговоумањењеили
одвајањеодовогсвета.Уствари,преображенотелопостаје
многоприсутнијеувидљивојиневидљивојстварностинего
ограниченофизичкотело.

Телоибожанскасветлост

Подвижницисеодносепремасвомтелукаопремазнакукод
когаозначенопочињедасеодносиневишенаматеријалну,
негонаметафизичкустварност.Онинудеједанновиметае
стетскиначин„читања”телаионогаштооноимаданамка
же.Затосавременицисветихподвижникакористеметафо
русветлостидаопишукакотоновотелоиновиидентитет
светитељаизгледају.Веомачестјеопислицасветитељакоја
светленеизрецивомсветлошћу.ТакоуСтаречникуимамо
сведочанствозааввуПамва:„ГоворилисуоаввиПамвуда,
каоштојеМојсије,кадасепрославилоњеговолице,попри
миообраз славеАдамове, тако јеилицеаввиноблистало
каомуња,[…]”44,илизааввуСисоја:„Причалисукакојеу
аввеСисоја,докјебионасамртиастарциседеликрајњега,
његово лице сијало као сунце […]”45.Поред лица и цело
купнотелобогоугоднихподвижникаисијавалојенестварну
светлост,каоштојеописаноуслучајуаввеСилуана:„При
чао јенекоодотацакако је једномприликом једанмонах
срео авву Силуана, па видевши како његово лице и тело

41Слобода постоји само тамо где смо дисциплиновани. Када смо
препуштенителеснимимпулсимаистрастима,нисмослободни.

42„Када стомак гладује, срце постаје смирено”; Лествичник, Ј. (1963)
Лествица (прев. Д. Богдановић), Београд: Свети архијерејски синод
Српскеправославнецркве,стр.99.

43СветиЈованЛествичниккаоједаноднајвећихподвижника,управото
наглашава:„Нисампостио,нисамбдио,нисамлежаоназемљи,негосам
сесмирио,иодмахмеспасеГоспод”;Лествичник,Ј.(1963)Лествица
(прев.Д.Богдановић),Београд:СветиархијерејскисинодСрпскеправо
славнецркве,стр.144.

44Старечник(прев.Јакшић,С.)(1995),Београд:Пирг,стр.292.
45Исто,стр.316.
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сијајукаоуанђела,падненичиценаземљу.Говориоједасу
таквублагодатималиинекидруги.”46

Естетскидоживљајсенезаснивавишенаматеријалнојспо
љашњости тела47, негонаприсуствунеизрецивебожанске
светлости као основне естетичке категорије хришћанског
искустваибогословља.Примарнаестетскапреокупацијау
хришћанствујемогућноствиђењаславеБожјеинеизрециве
лепотекојуомогућаватоискуство:„Човекововештаствено
тело,наконцу,представља’славу’Божију,односнопројаву
Божију.Циљаскетске’метафизике’телајестетаслава,про
слављење тела, односно одсјај божанске славе у телесној
природичовека.”48

ЗаСветогГригоријаПаламувиђењеБоганијесамоунутра
шњеискуство,већукључујеиблагодаћупреображентеле
снивид.Досегнутивиђењенестворенесветлостизначиви
детисветлостпомоћусветлости,јерсамотасветлостможе
дапреобразиочионогакојијетражи.Цеочовекјепреобра
жен,анесамоњеговоумноилидуховноначело:„Оваичул
наинатчулнанеизрецивасветлост,неприступачна,нетвар
на,нестворена,обожујућа,вечна,блистањебожанскепри
роде,славабожанства,благољепијеЦарстванебескога,из
ненадапостадечулимаопазива,ијошихпревазилажаше.”49
УприлоговојтврдњиможемонавестиместоизЈеванђеља
поЛукигдеХристоскаже:„Светиљкателујеоко.Ако,да
кле,окотвојебудездраво,исветелотвојебићесветло;ако
лиокотвојебудекварно,ителоћетвојебититамно.Пази,
дакле,дасветлосткојајеутебинебудетама.Јеракојесве
телотвојесветлоданеманиједногаделатамна,бићесветло
целокаокадтесветиљкаобасјавасветлошћу.”50Појампро
светљењасенеодносисамонадуховниаспектнашелично
сти,негоинателесни.Акоестетикуповезујемосачулним
искуством,аухришћанствучулаителоактивноучествују
убожанскојблагодати,ондајеестетикателаухришћанству
неодвојива од метафизике тела. Око као орган вида није

46Исто,стр.332.
47Нијеважнодалијетелолепоилиружно,очуваноилипропало,јакоили

слабо.Инемоћнотелоакојепреображеноможедабудепрослављеноод
Бога(2.Кор.12,79).

48Јанарас, Х. (2005) Метафизика тела (прев. С. Јакшић), Нови Сад:
Беседа,стр.205.

49Палама, Г. (2008)Тријаде, Беседе у одбрану свештенихтиховатеља,
БеоградШибеник:Издавачкаустановаепархиједалматинске,стр.147.

50„Ὁλύχνοςτοῦσώματόςἐστινὁὀφθαλμόςσου.ὅτανὁὀφθαλμόςσουἁπλοῦς
ᾖ,καὶὅλοντὸσῶμάσουφωτεινόνἐστιν·ἐπὰνδὲπονηρὸςᾖ,καὶτὸσῶμά
σουσκοτεινόν.σκόπειοὖνμὴτὸφῶςτὸἐνσοὶσκότοςἐστίν.εἰοὖντὸσῶμά
σουὅλονφωτεινόν, μὴ ἔχονμέρος τι σκοτεινόν, ἔσταιφωτεινὸνὅλονὡς
ὅτανὁλύχνοςτῇἀστραπῇφωτίζῃσε.”,Лк.11,3436.
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самосочивокрозкојесветлостдопиредотела,негојесâмо
каодеотелаизворсветлости.Улогателаињеговихоргана
удуховномискуствусенесмесматратисекундарном.Када
пажљивочитамоса старогрчкогоригинала, смисао текста
није да ће здраво око створити унутрашњу светлост, него
дајездравоокознакприсустваунутрашњесветлостиуте
лу–каданамјеокоздраво,тојезатоштојецелонашетело
испуњеносветлошћу.Другимречима,озареностбожанском
светлошћуомогућавачулимаиорганимателадаиспуњава
јусвојуфункцијуупуноћимогућностизакојесустворени.
Кадаунаманемабожанскесветлости,онда јеинашеоко
кварно,атозначидасунашенамерепремадругималоше.51
Такојетелонесамоматеријалнидеоиндивидуалнелично
сти,негојеиуважнојфункцијиуспостављањаличногод
носасадругима.Човеккојијеиспуњенсветлошћусветлии
осветљавасветукомесеналази,атасветлостјевидљиване
самодуховним,негоителеснимчулима.

Јединстводушеитела

Светиподвижницидушуителовидекаонераздвојивопо
везанецелине.ЗаСветогЈованаЛествичникањиховоднос
јевеликатајна,алиихувеквидиунераскидивомјединству:
„Каква је тотајнакојамеокружује?Какав је смисаоовог
споја (σύγκρασις=спој,чврстаповезаност)мог?”52Подви
жничкиживотподразумевапреображајцелокупногчовека,
а не само једногњеговог сегмента.У својојXXVIпоуци,
Лествичник уочава парадокс да је бестелесно ограничено
телесним.53То запажањесамопотврђујечињеницудадух
ителочинејединственуцелину.Данијетако,духбиимао
потпуносамосталанживотнезавистанодтела.Нитичове
кова духовна природа може постојати независно од тела,
нитињегователеснаприродаможепостојатинезависноод
душекојателудајеживот.Постојањедушеувекподразуме
вапостојањетела,иобратно.СветиЈованДамаскинотоме
говоринаследећиначин:„[…]Богје,извидивеиневидиве
природе,властитимрукамасаздаочовекапосвомеобразу
и подобију, обликујући тело од земље, и својим дувањем
дајућиму словесну и умну душу, кога човека, каошто је

51Видети:Мт.20,15.
52Migne, J. (1864) Patrologiae Cursus Completus, Series GraecaVol. 88,

Paris: ImprimerieCatholique, p. 904.Оовој тајни говорииСветиГри
горијеБогослов:„Штајеовановатајнакојамеокружује?Малисам,и
велики,понизаниузвишен,смртанибесмртан,земаљскиинебески”;
Migne, J. (1857) Patrologiae Cursus Completus, Series GraecaVol. 35,
Paris:ImprimerieCatholique,p.785.

53Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.162.
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познато,називамобожанскомиконом;јеризраз’пообразу
(икони)’откриваоношто јеумноисамовласно,докизраз
’по подобију’ открива могућност уподобљавања врлини.
Телоидушасу,пак,сазданиистовремено,аненајпреједно,
азатимдруго,каоштојеОригенпразнословио.”54Божанска
благодат преображава не само дух и душу човека, него и
његовотело,целокупнуњеговуличност.Дасезаистаради
опреображењучовековеличностиукојујеукљученоцело
телобезостатка,потврђујеСветиапостолПавлекадаутело
убрајанесамоњеговсоматски,негоиплотскидео:„Свагда
носећиутелуумирањеГосподаИсуса,дасеиживотИсусов
утелунашемупокаже.Јермиживисталносепредајемона
смртзаИсуса,дасеиживотИсусовјавиусмртнојплоти
нашој.”55Позитиванодноспремателујевеомаважанаспект
хришћанског богословља и духовног искуства. Оваплоће
њемЛогоса,СинаБожјег,људскотелодобијанајвећимогу
ћизначајиапсолутнупотврдудајеинтегралнидеочовекове
личности.Обожењемчовека,обожујесеињеговотело.56

КадаописујестањесавршенствадостојнихуЦарствуБожи
јем,СветиМаксимИсповедникпосебнонаглашаванерас
кидивоствезеизмеђудушеителатокомобожењачовека:
„Испунившитакосвој [природни]раст,уликуневидљиве
хране,она[даље]задобија[уњојзаложено]боголикосавр
шенствоиблагодарећиоткрићубескрајнекрасотеовехране
усебепримавечноиистотакодобробиће,причешћемпо
стајеБог[обожујући]себожанскомблагодаћу,превазилаже
ћи[тако]свакодејствоумаичула,стишавајућиистовремено
природнеактивности[свог]теласадушомсаображеног,и
[тосве]ускладусасвојимпричеснимобожењем.Збогтога
се Бог искључиво пројављује кроз душу и тело [заједно],
побеђујући преобиљем своје славе њихова [појединачна]
природнасвојства.”57

54Дамаскин,Ј.(1994)Тачноизложењеправославневере,ЛучаXIЧасопис
зафилософијуисоциологију,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,
стр.81.

552.Кор.4,1011.
56Поштовањесветихмоштијууказујенаважанстатускојетелоимаухри

шћанству.Тојејаснаиопипљивапотврдадајекодсветитељаосвећена
целаличносткојаобухватаителоидух.Послепрестанкагоњењахри
шћана,изграђенихрамовинисусмелибитиосвећениаконебиимали
моштисветитељаподпрестолом.Каснијесусесветемоштиушивалеи
уантиминсе.Чудеснаисцељењаитечењесветогмираизмоштију,само
сунекиодзнаковакојиупућујунатодаоблагодаћењеподразумеваи
телесноискуство.

57Исповедник,М.(2006)Гностичкистослови,ЛучаXXIXXII,ΑΡΧΗΚΑΙ
ΤΕΛΟΣАспектифилософскеитеолошкемислиМаксимаИсповедника,
Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.231.
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Закључак

Уестетиципостојеразличититеоријскиприступи,кодјед
нихсесматрада јепостојањесвета, а самимтимињего
вихестетичкихкатегорија,објективноинезависнооднашег
умаисвести,акоддругихдајесубјективноиданепостоји
независнооднашеперцепције.Захришћанскопоимањени
светкаообјекатничовеккаосубјекатнисукрајњидомашај
нашегживотногидуховногискуствакаотаквог.Онисуса
мополазнатачкасакојекрећемокастварностипреображе
ногсветаукомевишенеговоримооподељеностиобјектаи
субјекта,негооњиховомнесливеномискладномјединству.
Телокаообјекатестетскогискуствапостајеињеговсубје
кат,штојеважанаспектметаестетике,кодкојесеестетички
објекатналазиуунутрашњемсветусамогсубјектаопажа
ња.Естетикагледанаовајсветизпозицијекојасеналазиу
њемусамом,аметаестетиказаузимаесхатолошкупозицију
која сеналази у оностарном,изванпросторнихи времен
скихограничењадатестварности.Самоизтепозицијеможе
сеговоритиојединственомипотпуноместетскомискуству
које брише постојеће границе чулног опажања. Естетич
ка категоријалепотенеодносисевишесамонателокао
објекат,негонасвеукупнухармонијуијединствоствореног
и нествореног света који се указују самим догађајем пре
ображењацелокупнечовекове личности.У том стањудо
спевамодометаестетскогискуствадругачијепреображене
димензијенашегпостојањакојасеманифестујеприсуством
нестворенебожанскесветлостикојаисијаваиизсамогтела.
Повезујући божанску светлост и лепоту,СветиДионисије
Ареопагит је у свом делуО црквеној јерархији дао мета
физичкоодређењехришћанскеестетикекаометаестетике,
које сажетоможемоизразити једноставнимречима:Лепо
тасија58.Самооноштојеосветљенобожанскомсветлошћу
постајеистинскилепо.Уосновихришћанскогсхватањале
потејепреображењествореногсветаприсуствомбожанске
нестворенеенергијекојасеиспољаваувидусветлости.У
хришћанскомбогословљу,естетикасевишеодносинапи
тањачовековогпреображења,негоначулноопажање.Зато
смосепитањемтелабавилииздоменаметаестетичкепер
спективе.Доксусваестетскаискустварефлексивна,дотле

58„Καίσοιδέώςοΐμαιπάντωςέλλάμψειτηλαυγέστερακάλληκαιθειότερατοις
είρημένοις έπαναβαθμοΐς χρωμένωπρος ύπερτέρανακτίνα.Μετάδος ούν,
ώφίλε,καίαυτόςέμοίτελεωτέραςέλλάμψεωςκαίδεΐξονέμοΐςόφθαλμοΐς,
άπεράνίδεΐνδυνηθείηςευπρεπέστερακάλληκαίένοειδέστερα.Θαρρώγάρ,
ότιτοιςειρημένοιςέγώτούςέναποκειμένουςένσοιτούθείουπυρόςάνασκ
αλεύσωσπινθήρας.“(EHVII,3,11,568D)Heil,G./Ritter,A.(2012)Pseu
doDionysiusAreopagita,PatristischeTexteundStudien,2.Auflage,Berlin:
DeGruyter,рp.131132.
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јеметаестетскоискуствоинтроспективно.Закључујемода
докестетскоискуствоможедаобогатинашуличностновим
увидима, емоцијама или имагинацијом, дотле метаестет
скоискуствоможедајезаједносателомпреобразиунови,
потпунијииузвишенијиначинпостојања.
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МЕТАESTHETICSOFTHETRANSFIGURATEDBODY

Abstract

Manisacorporalbeingwhoselifeisfulfillednotonlythroughspiritual,
but also through bodily experience. One’s relationship towards the
body is often divided between two opposites – from rejection and
devaluationtomagnificationofthefleshasthesourceofpleasureand
enjoyment.Christianpointofviewdeterminesthatthebodyisnotan
isolatedobject thatonlyhas sensoryandaesthetic functionbut isan
integralpartofone’spersonality,withwhichonehastobetransfigured
intoanewdimensionofbeing.Thereisavastnumberoftestimonies
regardingsaintsreachingthatgracefulstatethatismanifestedasradiant
godly light representing thevisiblecharacterofGod’senergies.That
is why the basic category of Christian ethics sees the other side as
transcendentalbeautythatspreadslikeinnategodlylight.Traditional
aesthetic theory is not sufficient for understanding themetaphysical
statusandaestheticsofthebodyinChristianexperienceandtheology.
That iswhy it is essential that the term of aesthetics includesmore
adequateandcomprehensivetermofmetaesthetics.Withametaesthetic
experience, theviewerdoesnot see thebodyas anexteriormaterial
object that represents, reflects and radiates the unspeakable divine

beauty,butalso,asitsrecipient,becomeintegralpart.

Keywords:body,flesh,transfiguration,light,metaesthetics

АнаЦакић,Капетановакћи,Пушкин,
графитнахамеру,50x70цм,2020.


