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СТВАРАЛАШТВУ: ТЕМЕ И ПОЈМОВИ ЛИКОВНЕ 

ЕСТЕТИКЕ СРЕБРНОГ ВЕКА РУСКЕ КУЛТУРЕ
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Сажетак

током епохе сребрног века у русији развио се правац спекулативне мисли, утемељен 
на православној патристици и филозофском идеализму, из кога је настала посебна, 
хришћански интонирана естетика. у намери да систематизује разноврсна стремљења 
ове религиозне филозофије на пољу ликовних уметности, рад као најважније издваја 
и објашњава три велике теме које се међусобно прожимају. то су: лепота (христолика 
по достојевском, идеално-реална по соловјову); теургијско стваралаштво, целовито и 
преображајно уметничко-аскетско уподобљавање Богу; и икона, која – кроз филозоф-
ско-теолошко тумачење апофатичко-катафатичке антиномије, обрнуте перспективе и 
симболизма – интегрише проблематику лепоте и стваралаштва у заједнички дискурс, 
уједно ступајући у православни апологетски фронт пред западном културом, од ренесансе 
до савременог дигиталног доба.

Кључне речи: русија, филозофија, православље, естетика, икона, стваралаштво, идеализам, 
теургија.

Увод
Сребрни век представља епоху духовног препорода руске културе која се оквирно 
поклапа са последњих пола века Руске Империје, срушене револуцијом 1917. 
године. Током овог периода религиозно-филозофског буђења и својеврсног 
естетског заноса, стварало је мноштво великих мислилаца и уметника из света 
књижевности, музике и сликарства, чије је стваралаштво, најчешће дубоко 
инспирисано духом православља, на апологетски начин опонирало западном 
начину живота и мишљења (Florovski, 2008, str. 300–301, 468; Berđajev, 1987, str. 
151–154, 208–212). Иако се половином XIX века религиозно промишљање у 
западној филозофији преусмерава углавном ка антропологији,1 а овај процес 

1 Хегел (G. w. F. Hegel) и шелинг (F. w. j. von schelling) су вероватно последња два великa имена 
која су у својим системима примат давала апсолутном (Panenberg, 2003, str. 219–224).
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увелико захвата и уметност, збивања у Русији ће поћи сасвим другим током, 
иако не задуго.2 

У средишту интересовања руских естетичара тога времена махом је лепота 
схваћена као пројава идеје и Божијег деловања на конкретним стварима и 
појавама. Овај „објективно-идеалистички“ модел директно баштини наслеђе 
Платона,3 хришћанске патристике4 и немачког апсолутног идеализма (Borjev, 
2009, str. 41–42; Marković, 2018, str. 376–382). Естетика се након дуго времена 
појавила као једна од средишњих тема управо код немачких мислилаца поче-
тком XIX века, чији ће романтизам у уметности и идеализам у филозофији имати 
знатног утицаја на буђење руске стваралачке мисли током дужег времена. То 
је буђење ишло у неколико фаза, па се од 80-их година XIX века под утицајем 
филозофа Владимира Соловјова (Владимир С. Соловьёв, 1849–1900) дешава 
општи повратак на идеалистичку естетику, напуштен након периода реализма.5

И поред поменутих утицаја, руска религиозна филозофија посматраног 
периода се може сматрати аутентичном школом спекулативне мисли, која 
је онтолошке категорије градила на основу космолошких и естетичких тема, 
обједињујући их. Руско поимање филозофије природе се темељи на космизму 
који полази од општег органског јединства твари (грч. κτίσις) у којем се из-
ражава превласт васељенског над индивидуалним. У овако дефинисаном 
доживљају света, религиозно-философски космизам се јасно разликује од 
природно-научног тако што полази од Богочовека Христа присутног у обе ре-
алности – нествореној и створеној. Руски космизам се манифестовао путем 
две филозофске дисциплине: кроз концепт „целовитог знања“6 у гносеологији; 
и кроз „метафизику свејединства“7 у онтологији (Evdokimov, 1996, str. 138–139; 
Maslin, 2009, str. 369–370; Marković, 2018, str. 383–390). 

2  склони скоро догматском одушевљењу идејама, руси ће убрзо са ништа мањим ентузијаз-
мом прихватити марксизам (Berđajev, 1987, str. 30), а највећи део старе културне елите биће 1922. 
протеран из совјетског савеза, наставивши свој рад у расејању.
3  платон (Πλάτων) је кроз свој идеалистички систем лепог, истинитог и доброг усвојио и коначно 
уобличио естетику којом се бавила и филозофија природе пресократоваца (Gilbert i kun, 1969, str. 
13; Petrović, 2006, str. 109). 
4 неупитно је континуирано надахнуће изворима предања Цркве, попут литургијског искуства, ас-
кетско-мистичког опита и уметничке праксе (Bičkov, 1991, str. 52, 62–63; marković, 2018, str. 377–380).  
5  Изгледа да најдубљи значај припада шелингу, чији се уплив на руску филозофију оцењује чак 
и већим него на немачку. више о утицајима немачког идеализма: Berđajev, 1987, str. 30–35, 212; 
Florovski, 2008, str. 249–250, 503–504; Gilbert i kun, 1996, str. 353–356; maslin, 2009, str. 984; Petrović, 
2006, str. 181.
6  „Интегрално сазнање – интегралног човека“ као гносеолошки идеал, који превазилази ра-
ционалистичку подвојеност и мобилише укупне духовне силе (разум, вољу и осећање), развијен 
је у учењу Хомјакова (алексей с. Хомяков), соловјова и павла Флоренског (павел а. Флоренский, 
1882−1937) (Berđajev, 1987, str. 152–153; Loski, 1995, str. 532–533).
7    о овој великој теми руске филозофије су опет највише писали соловјов и Флоренски. Цело-
витост променљивог природног (космолошког) бића се повезује са апсолутним начелом бића 
(Бог, Љубав), ступајући тиме на поље богословља. овде се издваја и специфично руски појам 
софиологије, посматране у естетичком контексту као одређенe подврстe метафизике свејединства 
(zenjkovski, 2002, str. 685–686). 
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Предмет овог истраживања је руска естетичка мисао са својим главним 
темама и токовима, фокусираним на ликовну, примарно црквену, уметност. У 
анализу ће зато бити укључена посебност руске интерпретације православне 
иконе – главне теме хришћанске ликовне естетике – кроз антиномичност и 
појам обрнуте перспективе, те активан критички однос према ренесансном 
сликарству, натурализму и апстрактној уметности. С обзиром на обиље ли-
тературе која се бави, како општим прегледима теорије уметности и развоја 
руске религиозне и филозофске мисли, тако и посебним студијама о појединим 
естетским питањима, библиографски избор је морао бити сужен само на оно 
најбитније. 

Циљ истраживања је покушати утврдити које теме и појмови најизразитије 
карактеришу уметничка трагања Сребрног века руске културе и који су најбит-
нији критеријуми њиховог промишљања о фигуративним уметностима. Такође, 
задатак је да се одгонетне и забележи како руска естетика посматраног пери-
ода резонира у савременом контексту. Дакле, занима нас покушај апологије 
аутентичне одуховљене културе православља и иконе као његовог ликовног 
репрезента. Да ли су успели у томе, или не, и какве су последице тога напора? 

Теме и појмови руске ликовне естетике
У Русији се на прелазу XIX у XX век, у име духа и слободе стваралаштва, 

водила тешка борба водећих мислилаца у којој ће естетички елемент, раније 
потиснут, све више надјачавати онај етички. Достојевски (Фёдор М. Достоев-
ский, 1821–1881) ће испрва хармонију тражити између лепоте, добра и истине, 
а Фјодоров (Николай Ф. Фёдоров) ће их посматрати заједно, сматрајући да 
животно лепо, морално-радосно и истинито чине сâмо биће човека. Соло-
вјов ће даље развити филозофију „свејединства“ ових идеала и на његове 
поставке ће се током прве две деценије XX века ослањати готово сви руски 
мислиоци који ће естетске проблеме проучавати у религиозно-идеалистичком 
кључу. Што се тиче уметничког стваралаштва, за Флоренског је свака права 
уметност симболичка јер има скривену суштину, а за Берђајева (Николай А. 
Бердяев) она мора имати теургијски, боготворачки карактер (Berđajev, 1987, 
str. 209–210; Maslin, 2009, str. 215–216). 

Бичков (Виктор В. Бычков), водећи савремени историчар религиозне есте-
тике, издваја неколико најважнијих тема присутних код руских аутора који су 
стварали у посматраном периоду, то су: 1) наглашавање дубинске повезаности 
уметности и религије тако што се уметност „пројављује“ кроз уметников кон-
такт са објективно постојећим духовним светом; 2) напори за превазилажење 
јаза између естетичког и етичког на теоријском или стваралачко-практичном 
плану, у чему су предњачили Гогољ (Николай В. Гоголь), Достојевски, Леонтјев 
(константин Н. Леонтьев) и позни Толстој (Лев Н. Толстой); 3) потрага за ду-
ховно-преображајним начелом у култури и уметности Соловјова, Флоренског, 
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Булгакова (Сергей Н. Булгаков), Иљина (Иван А. Ильин), кандинског (Василий 
В. кандинский), и др.; 4) теургија као стваралаштво изван граница уметности и 
уз преображење читавог живота Гогоља, Берђајева и симболиста (Bičkov, 1997, 
str. 16). У нешто каснијем естетичком спису исти аутор, између осталог, наводи 
главне протагонисте и теме руске религиозне естетике у нешто измењеном 
концепту. У мноштву представљених области од интереса за нашу тему се 
највише истичу: повратак хришћанској традицији у естетици XIX века (Гогољ, 
Достојевски, Леонтјев, Толстој); теургијска естетика Соловјова; филозофија 
уметности Флоренског; софијанска естетика Булгакова; есхатолошка естети-
ка Берђајева; религијски оријентисана естетика XX века Лоског (Николай О. 
Лосский); икона у руско-православној традицији; симболизам у потрази за 
теургијом Иванова (Вячеслав И. Иванов) и Белог (Андрей Белый); авангарда 
кандинског, Маљевича (казимир С. Малевич) и футуриста (Bychkov, str. 9 и даље). 

Још више сужавајући поменуте естетичке теме, одлике и појмове ка 
једном препознатљивом дискурсу, у наставку ћемо подробније испитати 
руску филозофско-религиозну интерпретацију: 1) лепоте; 2) уметничког 
стваралаштва; и 3) православне иконе.

1. Лепота − Прекрасно

Један од централних појмова руске филозофске мисли је лепота (рус. 
красота), фундус сваке филозофске естетике. Она се препознаје као најваж-
нији принцип човековог бића, као суштински, божански основ културе и 
уметности, често чак као метафора самог Бога. Многи, попут Фјодорова ће 
је изједначавати са самом стварношћу живота, а Достојевски и Соловјов ће 
јој приписати и спаситељску (сотериолошку) улогу. У ХХ веку схватање овог 
појма полази различитим путевима, па је зa Лоског лепота један од аспеката 
пуноће бића које оваплоћује Царство Божије, за Иванова је начело људског 
сједињавања, а Берђајев пак њену природу сматра космичком и онтолошком, 
јер да би се спознала у њој се мора живети. То је заповест Творца, који од 
створеног очекује лепоту, у једнакој мери као и добро (Fjodorov, 1998, str. 507; 
Berđajev, 2014, str. 215–216; Maslin, 2009, str. 412–413; Bychkov, 2007, str. 712). 

Двојица највећих руских тумача лепоте су свакако Достојевски и Соловјов. 
Њихов узајамни утицај није споран, тако да се не може са сигурношћу рећи 
коме приписати паралелне идеје. Иако је први далеко познатији, Соловјов 
је као први систематски филозоф у Руса имао једнако важан утицај. Његова 
спектакуларна Предавања о Богочовечанству (Solovjov, 1996) током 1878. је 
посећивао читав културни миље тадашње Москве. Једном је чак био и Толстој, 
а Достојевски је био редован, као што ће и две године касније присуствова-
ти одбрани докторске дисертације свог пријатеља. Постоје мишљења да су 
карактери чак двојице опречних „карамазова“, Аљоше и Ивана, изграђени 
на основу харизматичне личности Владимира Соловјова (Dostojevski, 1974, 
str. 272; Mochul’skij, 1936, str. 88; Louth, 2015, str. 13).
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1.1. Христолика  лепота Фјодора Достојевског

Иако по вокацији списатељ, Достојевски је поставио нове темеље пробле-
матизовања појма лепоте у руској и светској филозофији. Према његовом 
виђењу естетски доживљаји су мистични и уздижу душу према Богу, а истинска 
лепота је духовна категорија која се потпуно изражава у савршеној телесности 
преображеној у Царству Божијем, али која се може делом предокушати овде 
и сада − у конкретном времену и простору (Loski, 1982, str. 152). Целокупна 
филозофија лепоте Достојевског јасно се оцртава кроз два кључна одломка 
из романâ Идиот и Браћа Карамазови. У првом се Иполит подсмехује кнезу 
Мишкину: „Је л’ те, кнеже, да ли сте ви једном говорили да ће свет спасти 
лепота? (…) која ће лепота спасти свет? (…) коља каже да ви себе називате 
хришћанином“ (Dostojevski, 1962, str. 498). У другом важном одељку, Дими-
трије карамазов промишља о лепоти стављајући је у дијалектички контекст 
са гносеологијом и етиком:8

Лепота – то је страшна и ужасна ствар! Страшна зато што је неописива (неспозна-
тљива), а не може се дефинисати (спознати) јер је Бог задао саме загонетке. Овде [у 
лепоти] се обале спајају, ту све противречности заједно живе. (…) Што се уму учини као 
срамота, то је срцу вечито лепота. (…) Ужасно је што лепота није само страшна него и 
тајанствена ствар. Ту се ђаво с Богом бори, а бојно поље су срца људска (Dostoevskij, 
1874, str. 621–622).

Размишљајући о ова два наизглед различита приступа и узимајући у 
обзир вишезначност термина, Лоски закључује да је Лепота апсолутно 
највећа вредност. Насупрот њој је лажна лепота,9 примамљива и веома 
опасна, зато је потребна изузетна осетљивост да би је човек препознао и 
од ње се сачувао (Loski, 1982, str. 154). Достојевски сматра да човеку без 
духовног живота и идеала лепоте прети духовно и душевно застрањење. 
Зато је Христос, будући да је „у Себи и у Речи својој носио идеал Лепоте“, 
усадио у људске душе исти идеал лепоте и стремљења ка љубави и опш-
тем јединству (Dostojevski, 1974, str. 263). У својој највишој појави Лепота 
је сам Исус Христос и као таква је главни садржај било које уметности. 
Мишкинова лепота која ће спасити свет је заправо Христова личност у којој 
свако налази боголику, грехом непомућену Лепоту, и којом мора украсити 
сопствену личност не би ли се спасао. код Достојевског је ово естетичко 
начело у сталном конфликту са моралним начелом, и отуда је целокупно 
своје стваралаштво посветио драмама и трагедијама људског бивствовања 
(Popović, 1923, str. 129–130; Bičkov, 1997, str. 6).

8  тројица карамазова, ако и нису сама оличења, свакако су вођени трима идеалима – дими-
трије лепотом, Иван истином, а аљоша добротом.
9  нпр. „фантастична, демонска лепота“, која са собом носи и „неподношљиву, тако демонску 
гордост“ (dostojevski, 1962, str. 747–748).
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1.2. Идеално-реална лепота Владимирa Соловјова

Tема лепоте прожима и читаво Соловјољево стваралаштво. За њега је она 
преображавајућа реалност, чиме се, пратећи Платона, Плотина и Шелинга, 
радикално супротставља естетици трансцендентализма, која објекат естет-
ског уживања види као привид, а уметност, изоловањем лепоте од истине 
и корисности, постаје сама себи циљ (Solovjov, 1995, str. 150–158; 2004, str. 
87–88; Fjodorov, 1998, str. 504; Zenjkovski, 2002, str. 418). када је у питању 
појам свејединства и улога лепоте као компоненте идеје Апсолутног, за 
Соловјова свако унутрашње јединство – тј. сједињење мноштва субјеката 
покренутих изнутра – јесте љубав, поимана у смислу склада, хармоније и 
космоса. Тако посматрани, добро, истина и лепота само су различите пред-
ставе љубави. Најјаче и „најунутрашњије“ је оно јединство у вољи као Добро, 
јер се оно јавља као првобитни и нераскидив извор љубави. То јединство 
је суштинско и као такво је примарна „идеја идеје“. И Истина је љубав, али 
будући представљено објективно, ово јединство је идеално. коначно, Лепота 
је такође свејединствена љубав, испољена или доживљена – она је дакле 
реална. Према томе: „Апсолутно остварује добро кроз истину у лепоти“ 
(Solovjov, 1996, str. 106–107).

Анализирајући лепу уметност (вајарство, сликарство, музику и поезију) 
Соловјов налази да у таквом стваралаштву пресудан значај има естетска 
форма, изражена у „чистим идеалним облицима“. Она за свој предмет ис-
кључиво има лепоту, али унапред лишену потпуности и крајње одређености, 
јер за истинску, апсолутну лепоту садржај мора бити једнако нужан и вечан 
као и форма. Таква целовита лепота је међутим немогућа у нашем свету. 
Лепота пак у природи представља оваплоћење идеје, она је израз идеалног 
садржаја, односно надматеријалног начела у преображеној материји. Иако 
ни издалека не испуњава захтеве савршене лепоте – лепота физичког 
света је површна и није идеална – ми знамо, тврди Соловјов, да „лепота 
има објективни значај, да она делује изван људског света, да сама приро-
да није равнодушна према лепоти“. Идеално биће подразумева подједнак 
простор за целину и делове, уживајући апсолутну и слободну солидарност 
свега постојећег. Савршена лепота је потпуно чулно остварење таквог 
позитивног свејединства, а стварно и што довршеније присуство идеје у 
материји подразумева заједнички утицај унутрашњег (духовног) и спољног 
(материјалног) бића, што би уједно био и најважнији естетски захтев. Иде-
ални садржај који би се задржао само на унутрашњој припадности духа, 
исказујући само његову вољу и мисао, био би без лепоте, а према речима 
Соловјова „недостатак лепоте јесте немоћ идеје“ (Solovjov, 1995, str. 155–156; 
2004, str. 63–66, 94–99).
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2. Теургијско стваралаштво 

Према Борјеву (Юрий Б. Борев), богата историја естетичке мисли изнедрила 
је свега два тумачења уметничког стваралаштва. Прво, гносеолошко, подразу-
мева читав спектар представа, од античког поимања душе као воска у којем 
се одливају уметнине, све до лењинистичке теорије одраза. Друго, онтолошко 
тумачење, такође сеже до антике када је стваралаштво схватано као сећање 
душе на њен исконски праобраз, а кроз средњи век и романтизам вероваће 
се да сâм Бог говори кроз уметника. Соловјов ће пак услов за стваралачки 
процес тражити у узајамној повезаности онтолошког и гносеолошког (Borjev, 
2009, str. 128–129) и верујући да је то најисправније полазиште за разма-
трање уметничке слике и општих питања естетике, назваће га теургијским. 
Теургијска естетика подразумева духовно оријентисану естетику, усмерену 
ка активном преображењу целокупног људског живота, на основу естетичких 
и религиозно-етичких закона, у процесу посебног уметничког стваралаштва, 
верујући у духовни стимуланс свише. Она је у пуној мери развијена током 
Сребрног века руске културе међу религиозним мислиоцима и делимично 
симболистима. Сама уметност се схвата као богонадахнуто стварање, а 
уметник као Богоизабрани гласник и проводник духовних менталних слика, 
који се може изразити искључиво у уметничкој форми − као теург (Bychkov, 
2007, str. 9, 712–713).

Дакле, термин теургија је у руској филозофији преосмишљен преко Соло-
вјова, који напушта схватање овог појма у античком друштву, усмеравајући га 
ка обредном, литургијског облику, до култа, који води сједињењу божанског 
и тварног света. Уметност (и лепа и техничка) у функцији целовитог живота, 
комбинована са мистиком, у перспективи могу образовати уједињени фено-
мен слободне теургије као облик човековог општења са божанским силама. 
Мистика путем унутрашње стваралачке делатности тежи ка општењу са 
вишим светом, али, будући да је свима извор истоветан – надахнуће, к истом 
циљу теже и истинска уметност и истинска техника. Служење вишем циљу 
стваралаштва је самосвесно и слободно, стога се ово органско јединство 
може назвати слободна теургија или целовито стваралаштво. Иако истина 
вечно постоји у Богу, човек не живи у истини и његова спознаја стварности 
је лажна, стога је за истинску организацију знања потребна адекватна орга-
низација стварности, но то не би био задатак спознаје (мисли која прима), 
већ стваралаштва, као мисли која гради и која преноси поимање истине у 
сферу естетског (Solovjov, 1995, str. 159–160, 176–177, 455–456; Kormin, 2001, 
str. 182; Maslin, 2009, str. 805).

Симболизам стоји на сличним религиозно-филозофским естетским пола-
зиштима као и теургијско стваралаштво. Један од највећих представника 
и теоретичара тог правца, Андреј Бели верује да савремена теорија знања 
утврђује појмове без укључења етичког момента у сам процес, чиме њени 
методи постају датости и ништа више: „из датости се не може извести ни-
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какав смисао, а смисла мора да буде, иначе би спознаја била бесциљна“. 
Тиме би постулат свеколиког симболизма био јединство уметничке форме 
и садржаја уз истовремено јединство уметничког стваралаштва и живота. 
Уметност нема никакав сопствени смисао већ само религијски, а одричући 
јој овај лишавамо је и сваког смисла, препуштајући је ишчезнућу, или пак 
претњи да се претвори у науку (Beli, 2008, str. 25–27, 36–43). Симболизам се 
једнако оштро диференцирао како од ирационализма (свођења личности на 
чулне доживљаје), мистицизма (утапање личности у божански бездан), тако 
и од рационализма, који су, према њиховом схватању, од људског разума 
направили безличну схему. Ниједно од ових учења није способно да изведе 
човека на пут живота, слободе и љубави, већ се истинска жива човекова 
личност разоткрива само у стваралачком, духовном начелу – у личности 
Христовој. Симболисти су тежили ка преображају, ка стварању живота, ка 
„новој земљи и новом небу“, насупрот савременој цивилизацији као илузији 
живота, заблуделој „у пустош културе“ (Maslin, 2009, str. 707, 708–709).

Николај Берђајев подсећа на обичај да се уметничким назива сваки ства-
ралачки чин у свим областима духовне делатности. Уметничко стварање 
је онтолошке, а не психолошке природе и оно је ослобађајућа „победа над 
теретом нужности“. За овог мислиоца теургија је иманентно-религиозна умет-
ност, јер је и свака уметност у својој бити религиозна, или би, макар и крајње 
профана, то морала да постане. Берђајев непрестано подвлачи чињеницу 
слободног теургијског стваралаштва, ослобођеног од наметнутих правила 
овога света, јер теургија није наметнута уметничка норма, него је максимум 
унутрашње религиозно-онтолошке тежње уметника и његовог деловања у 
свету. У њој се хришћанска трансцендентност преображава у иманентност. 
Уметник-теург ходи стваралачким путем одрицања и приноси на жртву овај 
живот у име другог живота, јер крајње исходиште уметности доноси исту 
ону самонегацију као и врхунац науке, државе, породице, читаве културе. 
Теургијска уметност не може да буде издвојена и индивидуалистичка, већ 
је синтетичка и заједничка. Будућа владавина човека над природом преко 
лепоте ће се остварити у уметнику-теургу, предсказује Берђајев, јер „лепота 
је велика моћ и она ће спасти свет“ (Berđajev, str. 197, 218–220).

У вези са реченим треба подсетити и на утицајно запажање свештеника и 
полихистора Павла Флоренског о питању ограничавајућег дејства канонских 
норми на оригиналност у црквеном стваралаштву. По њему таквог ограничења 
заправо и нема, јер Црква, будући увек жива и творачка, уопште не протежира 
само старе облике, супротстављајући их новим. Поимање уметности Цркве као 
„стуба и тврђаве Истине“ свагда је само реализам, стога се у стваралаштву тражи 
само једно – истина, била она у старим или новим формама. Прави уметник 
тражи „лепоту, нешто објективно – прекрасно, то јест уметнички оваплоћену 
истину ствари, а уопште није опседнут безначајним самољубивим питањем – 
да ли он први или стоти говори о истини“ (Florenski, 1990, str. 55–57).
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3. Руска филозофија и апологија иконе

Иако ова велика тема примарно припада теологији, руска филозофија 
је успоставила нове критеријуме који важе и данас у читавој православној 
уметности. Аргументи против иконе углавном су познати и заступа их зна-
тан део хришћанског и читав јудејски и исламски свет. Иконопоштовање је 
стога и данас активан задатак апологетике, баш као пре сто или пре 1200 
година, јер појмовно и сликовно фрагментирање божанственог и светог – 
покушајем проницања у његову суштину макар и путем уметности – често се 
карактерише као збацивање Бога из сфере трансцедентног на нижу раван 
антропоморфног и пропадљивог.10 

3.1. Апофатичко-катафатичка антиномија иконе

Међу главним догматима православља, догмат о иконопоштовању за-
узима једно од водећих места. Икона као образ прволика је у првом реду 
слика поклоњења. Међутим, широке масе верујућих често су поштовале 
(и поштују) хришћанске слике као аутономне носиоце благодати, очекујући 
од њих спасење. То је вероватно највећи разлог због чега иконобранитељи 
VIII–IX века у својим апологетским напорима нису стављали акценат на са-
крално-литургички смисао светих слика и на тај начин избегавајући оптужбу 
за идолопоклонство у први план стављају филозофско-етичке и естетске 
функције лика и слике (Bičkov, 1991, str. 167).

Сергије Булгаков чини се први са достојном озбиљношћу приступа питањима 
која су отворили иконоборци, опсервирајући који су били основни аргументи 
иконоборачког сабора одржаног 754. године у Цариграду и у чему је њихова 
снага. Најпре је важан теолошки аргумент о неописивости и невидљивости 
Божанства (Јн, 1, 18), а затим и христолошки аргумент који подсећа на халкидон-
ски догмат о нераздељености и несливености природа у Христу. Према томе, 
изображење његовог људског тела се не појављује заједно са изображењем 
његовог Божанства и стога нема могућности за Христову икону. Булгаков овде 
закључује да икона Христа садржи „троструку теолошко-тринитарно-христо-
лошку јерес – изобразивост неизобразивог Бога, учетворење Св. Тројице и 
негирање халкидонског догмата“ и признаје да браниоци иконопоштовања 
на истоку и на западу уопште нису однели богословску победу над својим 
противницима. Ово их ипак није омело да тријумфују, иако након дуге борбе 
и колебања. Научно-аналитички посматрано, догмат о иконопоштовању се 
вековима разматрао скоро потпуно на тлу христологије, где се суштински 
показао као нерешив. Антиномија између невидљивости – према томе и 
без-образности (необликовности) Бога – и видљивости (образности) човека 
је нетачна и непостојећа, јер се оба супротстављена члана у стварности не 
10  као да постоји органска веза између култа светитеља и поштовања икона, због тога у конфе-
сијама које не признају мошти нема ни иконографије (Uspenski, 2009, str. 116).
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налазе у једној истој логичкој равни. Први „припада општој теологији и улази 
у теолошку антиномију, други пак њен члан припада космологији и улази у 
космолошку антиномију“ (Bulgakov, 1998, str. 16–17, 25–28).

Руски филозофи указују на посебан узлазни (апофатички) пут иконе као 
слике водиље, подсећајући да се православна мистика одлучно опире свакој 
визуелној фантазији која покушава да сведе божанствено на фигуре и обли-
ке. Паламизам, синтетизујући у XIV веку патристичко учење о односу Бога и 
човека, нуди концепт иконографског разумевања енергија као крајње Иконе 
непостижне божанске суштине. Енергија је видљива светлост апсолутно 
невидљивог, а созерцање омогућава виђење изнад сваке чулне форме. Ис-
кључиво катафатичко познање нас води у сарколатрију, док нас искључиво 
апофатичко уводи у безлично и празно. Међутим, апофатичко знање, осим 
негације, у себи садржи и своје да, које трансцендентира свако афирмативно 
тврђење. У њеној светлости, Икона постаје крајње пројављивање божан-
ске тајне и уводи нас у оно што је изнад Иконе“ (в. више: Florenski, 2018, str. 
244–245; Evdokimov, 2009, str. 158–162).

сл. 1: андреј рубљов, Света Тројица (око 1400, Тројице-Сергијева лавра), темпера на дасци
Fig. 1: Andrei Rublev, trinity (c. 1400, trinity Lavra of St. Sergius), tempera on panel



25

Ивица Марковић: Идеално-реална лепота у теургијском стваралаштву: теме и појмови ликовне...

3.2. Обрнута перспектива

Русима припада и веома утицајно филозофско-богословско тумачење обрнуте 
перспективе, заступљене у византијској иконографији, а која ће своју најлепшу 
и најдубљу материјализацију доживети у средњовековном ремек-делу Светој 
Тројици (Сл. 1). Ова икона је естетски еталон у коме се огледа сва посебност (али и 
правоверност) руске ликовне културе и теологије, и упоређује са другима.11 Познат 
је покушај естетичког доказа Божије егзистенције на основу једног уметничког 
дела који је предузео Павле Флоренски: „Постоји Тројица Рубљова, према томе, 
постоји Бог“ (Florenski, 1990, str. 44 и даље). Овај аутор сматра да се изворни облик 
перспективе, и то оне централне, налази у позоришној сценографској декора-
цији, која јасно одсликава театралност перспективног приказивања света. Ово, 
у једном дубљем поимању, сведочи о неангажованом осећању света, лишеном 
„смисла за реалност и свести о одговорности“, у коме је „живот само призор, и 
нимало не подвиг“ (Florenski, 2013a, str. 18–19). У таквом, научном облику се она 
појављује код ренесансних уметника, што ће постати општи сликарски стандард. 
С обзиром на то да реалан живот захтева активно учешће читавог човека, а не 
фрагментарног који само пасивно прати позорницу живота, отуда и права сли-
ка (или икона) треба да, уместо „објективне“, има инкорпорирану субјективну 
перспективу, која ће бити одраз тражених просторних представа и симбола. 
Павле Флоренски указује на одређену хронологију фигуративне уметности у 
односу на преовлађујућу координату између три просторне димензије. Тако је у 
неолиту преовладавала дужина (хоризонтала), док Египат први уводи и висину, 
али веома скромно. Грчку антику карактерише потпуна равнотежа хоризонтале 
и вертикале, а опрезно се појављује и дубина. Хришћанска уметност значајну 
предност придаје вертикали, што ће у средњем веку посебно доћи до изражаја 
у западној архитектури и источној фресци. коначно, ренесанса се враћа античкој 
усклађености вертикале и хоризонтале, али одлази у крајност пренаглашавања 
дубине која ће с временом, према мишљењу Флоренског, потиснути све остале 
координате (Florenski, 2013b, str. 147). 

3.3. Западна уметност и икона 

Још једна велика тема руске естетике је однос према стваралаштву италијанске 
ренесансе. Она је дошла у Русију знатно касније него на Запад, а постоје мишљења 
да никада није ни заживела. Стога, када се говори о средњовековној Русији, ми-
сли се првенствено на културни, а не на хронолошки појам, јер захвата период 
чак до XVII вeка. Управо се тада ренесансни начин размишљања испољава у 
уметности када почиње да доминира спољна тачка гледишта. То се нарочито 
види у црквеној архитектури, када се куполни храм, који одражава тачку гледишта 

11  монотеистички догмат тројичне и црквене саборности маестрално је компонован централним 
положајем путира из кога се може повући кружница која обухвата све три фигуре и излазећи ван 
плана слике пролази кроз недоглед обрнуте перспективе, дефинисан доњим линијама клупица 
за стопала и копљима средњег и десног анђела.
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изнутра, замењује луковичастим, који тежиште визуре премешта у спољашњост. 
Истовремено се у иконопису уводе линеарна перспектива и сенчење, повезани 
са спољном тачком гледишта, а овај нови западни манир сликања икона се 
доживљава као туђински (Berđajev, 1987, str. 86; Uspenski, 1979, str. 266–267). 
Чини се да је најоштрији критички дискурс био усмерен према Рафаелу (Raffaello 
Sanzio), вероватно првом кисту ренесансног, па и свеукупног стваралаштва. 
Сергије Булгаков оспорава лепоту Сикстинске Мадоне (Сл. 2) на следећи начин:

То можда чак није ни Дјева, него просто прекрасна млада жена пуна чари, лепоте и муд-
рости. Нема овде ни помена о девству, а камоли о приснодевству. Напротив, овде царује 
нешто сасвим супротно – женственост и жена, пол. (...) Њена лепота не одише свето-
шћу, него двосмисленим демонским начелом које прикрива празнину. (...) Религиозно 
сликарство ренесансе своди на очовечење, на посветовњачење Божанског: естетизам 
се нуди као замена мистике, мистичка еротика као замена религије, а натурализам као 
средство иконографије (Uspenski, 2009, str. 391–392).

Берђајев се још оштрије устремљује на овог ствараоца, који је за њега 
„апстрактни врхунац класично-савршене традиције у уметности, врхунац 
довршености, потпуности“. У њему се кроз „апстрактно савршенство компо-
зиције“ огледају закони савршених 
уметничких форми и ту за Берђајева 
нема ничега особеног. Он није геније, 
јер не доживљава свет универзално 
и нема у себи ону жудњу која прелази 
границе света. У читавој овој, узвишеној 
и савршеној, али суштински неориги-
налној уметности XVI века, нема нове 
свету још непознате лепоте. На њој, 
према Берђајеву, стоји печат привида 
и пролазности, а на Рафаелу, фатална 
стигма приступачности, разумљивости 
и опште прихваћености: „У његовој 
савршеној уметности нема трепета 
живе душе. Он није случајно постао 
светиња и узор академичара, који и 
до данас уче од њега. Са Рафаелом је 
немогуће успоставити однос, њега је 
немогуће интимно волети“ (Berđajev, 
2014, str. 206).

сл. 2: Рафаело, Сикстинска Мадона (1512, 
Пјаћенца), уље на платну, детаљ

Fig. 2: Raphael, Sistine Madonna (1512, 
Piacenza), oil on canvas, detail

О Рафаелу ипак није владао општи консензус, па су двојица можда и 
највећих руских мислилаца гајила отворену наклоност према овом великану 
уметности. Достојевски, који је жудео за лепим визуелним утисцима и често 
посећивао ликовне галерије, умео је да у Дрездену сатима седи управо пред 
Сикстинском Мадоном, коју је од свих Рафаелових слика изнад свега ценио 
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(Dostojevski, 1974, str. 316–318; Loski, 1982, str. 152–153).12 Флоренски је такође 
високо ценио Рафаела и чак прихватао његову визију лика Пресвете Дјеве као 
чудесно-небеску, те равну сличним тајанственим виђењима иконографских 
предложака у источној Цркви (Florenski, 1990, str. 51–54).

С друге стране, ликовна уметност источне Цркве морала је да одговори 
и на проблем потпуне и хаотичне слободе изражавања модерне уметности. 
Флоренски сматра да у темељу истинског стваралаштва не треба да стоји 
„виртуозност разраде него аскетска трезвеност у самој разузданости ства-
ралачких порива“ (Florenski, 2018, str. 18), а Евдокимов (Павел Н. Евдокимов) 
констатује да је та неограниченост уметничког израза заправо показатељ 
несумњивог сиромаштва и ограничености душе, јер „неограничено у граница-
ма затвореног света не трансцендира више ништа“ (Evdokimov, 2009, str. 64).

3.4. Дигитално доба и икона

Православна икона је у смирај Руске Империје морала коначно да се суочи 
и са западном уметношћу проистеклом из технолошке ере. Да ли је икона 
данас у кризи и како се односи према конкурентним ликовним изазовима 
новог доба, који јој пркосе све бољим и вернијим натурализмом?

Натурализам је за Булгакова робовање материји ствари, што представља 
негирање стваралаштва, а не уметности. У њему се замењује (па и укида) 
основни иконолошки задатак да покаже идеју и мисаони лик, јер уметност не 
сме да тражи да употпуни реалност или да створи упоредо с њом ново биће. 
Према томе, задатак уметности „не лежи у реалној, већ у идеалној области – 
не у области бића, већ смисла. Надаље, задатак уметности према схватању 
натурализма је противречан и антиуметнички“. Слично, када упоређујемо 
фотографију са уметношћу, онда свакако треба да разликујемо „пасивно-
одражавајуће, натуралистичко репродуковање тренутног стања предмета 
од активно-созерцатељског његовог виђења и изображења“ (Bulgakov, 1998, 
str. 42–43, 61). Флоренски верује да за разлику од иконичног указивања на 
оригинал, натурализам, посматран као израда двојника ствари, не само да је 
непотребан него је и лажан и немогућ. Нацртати простор (и време) у дводиме-
зионалној равни (хартији, зиду, панелу), а задржати форму приказиваног која 
једино и занима ликовну уметност је немогуће (Florenski, 2013a, str. 49–51, 55).

Према већ класичном упуту Флоренског са почетка ликовног трактата 
Иконостас (Florenski, 1990), али и лајтмотива читавог његовог опуса: граница 
између два света је увек тешко уочљива, јер се не може јасно и неразлучиво 
дефинисати и повући.13 Ипак, она несумњиво постоји. Тако можемо сагледа-

12 Занимљиво, негде у исто време аксентије мародић израђује реплику ове слике за иконостас 
манастирског храма у ковиљу.
13 ово је наравно мотив и код достојевског: „покушајте да дефинишете где се завршава ваша 
личност и где почиње друга. (…) у хришћанству је и само питање незамисливо “ (dostojevski, 1974, 
str. 286).
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вати и ликовност тела, јер немогуће је ухватити и верно приказати тренутак 
времена, макар то чинили и најмоћнијом савременом камером. Стварност 
се може само приближно забележити – а где би та приближност почињала, 
и где завршавала? који је то критеријум и ко га поставља? У иконопису је он 
пак јасан, јер икона, као пројава Божијих енергија и веза са Апсолутом, кроз 
свој симболички апарат бележи будуће, есхатолошко време, које је заправо 
ванвременско. Њој насупрот, фото и видео документовање бележе пролазни 
тренутак, а сам наш физички изглед се непрестано мења и одлази у неповрат.14 
Флоренски указује баш на такав привид тела које се потпуно обнавља за седам 
година и које, – задржавајући форму „која организује физичко-хемијске процесе, 
али никако не у смислу нумеричког идентитета својих елемената“ – непреки-
дно мења и допуњује свој садржај. Поборници веровања да је душевни склоп 
оно стално у човеку, постојаност и бестелесног и телесног пак схватају као 
процес непрестаног обнављања, који „остаје идентичан самом себи као нека 
инваријанта међусобних односа и функција“ (Florenski, 2018, str. 174).

Закључак 
Рад је покушао да у највећој мери представи хришћански интонирана 

промишљања руских мислилаца о филозофском значењу религијске слике 
и општој естетици фигуративних уметности. Иако се међусобно прожимају, 
као најважније су понаособ издвојене три естетичке теме: лепота, неодвојива 
од добра и истине; теургијско стваралаштво као уметничко и аскетско упо-
добљавање Богу; и икона, која кроз филозофско и богословско тумачење 
интегрише проблематику лепоте и стваралаштва у заједничку тему.

Руска мисао спољашњу лепоту, као формалну, привидну и пролазну, оштро 
супротставља стварној лепоти – христоликој по Достојевском и идеално-реалној 
по Соловјову – која у себи синтетише истину и доброту. Овакав естетички 
идеал се не темељи на феноменологији физиолошког и пропадљивог, већ он 
зрачи из метафизичког садржаја слободне и преображене богочовечанске 
личности. Под окриљем наслеђа патристике и естетике идеализма (нарочито 
Платонове и Шелингове), мислиоци Сребрног века траже спознају Бога и 
путем лепоте, истичући важност онтолошке улоге визуелног. Ове поставке се 
могу користити и увек изнова проверавати, поготово у данашње време све 
веће доминације несмирујуће и хаотичне инфлације слика, која покушава да 
замени писану реч и сву истинску уметност. Ова површна и лажна ликовност 
захтева ново читање иконе у савременом контексту и на промоцији овог 
задатка радили су безмало сви поменути аутори, уједно антиципирајући сумрак 
хришћанских вредности у совјетској Русији, али и у данашњем глобалистичком, 
секуларизованом свету – свету инвазивног и тоталног конзумеризма баш 

14  одумирање и обнављање ћелија епидермалног слоја је толико динамичан процес да човек у 
потпуности замени површински слој своје коже за свега четири недеље.
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свега, а поготово хипердинамичких визуелних надражаја и испразних форми 
(Evdokimov, 2009, str. 122; Marković, 2018, str. 391–393), чија улога да се живот по 
сваку цену улепша и олакша често значи и удаљавање од његовог истинског 
назначења.

Један од централних проблема естетике је питање стила у сликарству: 
иконичка молитвена слика, или копистичко-савршени натурализам (или, у 
другој крајности, апстрактна беспредметност), постаје увек актуелно поприште 
полемика између православног истока и западне културе и цивилизације. У овој 
борби, иако изгледа да не може бити победника, Руси су изнели аргументацију, 
која ће постати теоријско упориште за будуће генерације. Ово се поготово односи 
на апологију апофатичко-катафатичке антиномије иконе и обрнуте перспективе. 
Њихова општа разматрања о натурализму у себи садрже и критику сваког 
уметничког (или пре, техничког) подражавања и документовања реалности, 
која заправо то није, будући да је само жалосни привид датог егзистенцијалног 
тренутка. То се једнако односи како на натуралистичко сликарство, тако и на 
савремену 3[4, 5…n]D виртуелну реалност. Уметност портрета са закашњењем 
бележи трагове физиономије и карактера, заправо се трудећи да уочи оно трајно: 
човекову душу. Тражећи константу у човеку налази је у његовој боголикости, па 
је стога икона (Христа и светих) једина могућа ликовна уметност – хармонично 
лепа, добра и истинита. Хришћанска уметност се увек руководи слободом за, 
наспрам слободе од канона, форме па и садржаја. Несумњиво је управо руска 
теорија иконе успостављена на овим принципима. 

код Руса се сви основни феномени и појмови естетског искуства и сазнања 
(лепота, стваралаштво, уметничке слике и симболи, сâм уметник-стваралац) 
разматрају на узвишен, често сакрализован начин (Bychkov, 2007, str. 712) и 
та веза религиозног и уметничког као филозофска парадигма је у довољној 
мери показана у овом раду. С тим у вези, као једна од кључних тема естетике, 
анализирано је и стваралаштво, које је код Руса попримило тзв. теургијску 
форму кроз стремљење уметности ка преображеном животу. Достојевски је 
зачео и коначно уобличио ову идеју, по којој лепоту треба тражити у аскетици, 
односно у уподобљављању Христу и његовом духовном лику. Лепота и 
молитва су за овог великог мислиоца највиши идеали, јер један тренутак 
осећања, у највишем степену хармоније и лепоте човеку пружа „неслућено 
осећање употпуњености, мере, измирења и узбуђеног молитвеног сливања 
са највишом синтезом живота“ (Dostojevski, 1962, str. 297). 

У хришћанској филозофији се не поставља питање шта су поједине идеалне 
вредности, шта је лепота и шта љубав или истина, већ Ко је Лепота, Љубав, 
Истина, Доброта, Суштина? Ова питања синтетишу вечну потрагу за идеално-
реалном лепотом кроз теургијско стваралаштво, тј. подвиг целовитог тражења 
истине и добра кроз естетику. Ликовна уметност је према томе само један 
од органских сегмената холистички интерпретиране филозофије живота, 
рекапитулиране њеним суштинским начелом – Господом Исусом Христом.
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iDEal-REal BEaUTY in THE THEURGical cREaTiViTY: 
THEMES anD cOncEPTS OF ViSUal aRT aESTHETicS 

OF THE SilVER aGE OF RUSSian cUlTURE 

ivica Marković
Bačka Eparchy, Novi Sad

Summary

The paper explores the christian-intoned philosophical aesthetics of the figurative arts during 
the silver age of russian culture. In this period, which covers the second half of the nineteenth 
and the first two decades of the twentieth century, russia’s speculative thought, based on the 
Orthodox patristic and philosophical idealism, promoted the original religious philosophy, which 
highly valorized the importance of comprehensive gnoseology and ontology of “total-unity”, true 
knowledge sought only through the absolute - an ideal which in itself synthesizes a real beauty, 
truth and goodness. That is why the christian fine arts and aesthetics of this period in russia were 
built only as an organic segment of a holistically interpreted philosophy of life, recapitulated by its 
essential principle - christ. In order to systematize various aspirations, ideas and concepts of this 
artistic aesthetics, the paper singles out and explains three major themes that are intertwined. These 
are: the beauty (integral with goodness and truth), christlike according to dostoevsky, ideal-real 
according to soloviev; theurgical creation, viewed both as artistic (free and transformative) and as 
an ascetic likeness to God; and the icon, which – through a philosophical-theological interpretation 
of an apophatic-kataphatic antinomy, reverse perspective and symbolism – integrates the issue 
of beauty and creativity into a common discourse, entering the Orthodox apologetic front before 
western art and culture, from the renaissance to the modern digital age.
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