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ме та фо ри ку и те ле сне сен за ци је ко је сли ка ју рас по лу ће ност иден ти те та 
из ме ђу „бо дро сти и је дри не ду ха” с јед не и по ро зност фи зич ких сла бо
сти с дру ге стра не. За ни мљи ве су кон ста та ци је о опа жа њу све тло сти, о 
то ме ка ко све тлост увек зна чи жи вот и на ду, чак и кад је то ту па и без
лич на бол нич ка све тлост. Са ња Пе рић успе ва да, јед ном реч ју, ве што и 
ар гу мен то ва но по ка же ка ко ва ља пи са ти на при ме ру на о ко по чет нич ке, 
а за пра во вр ло зре ле збир ке. 

Пр ве књи ге Са ње Пе рић, Ми ло ша Мар ко ва и Ву ка Вуч ко ви ћа на
пи са не су са ам би ци јом да од го во ре на ре а ли стич не иза зо ве ква ли те та: 
у пи та њу су зре ли пр вен ци ко ји ма је естет ска оства ре ност и је зич ка тач
ност у пр вом пла ну. Ау то ри и ау тор ка за вре ђу ју на ше нај леп ше же ље и 
сна жну по др шку, за вре ђу ју да ус пе ју у пле ме ни том на сто ја њу да по ста
ну део срп ске књи жев не ба шти не. 
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Вла ди мир Ко ла рић, Хри шћан ство и умет ност, Би блос, Бе о град 2021

У ра до ви ма по те мат ској и ме то до ло шкој срод но сти, оку пље ним 
и раз вр ста ним у књи зи Хри шћан ство и умет ност, Вла ди мир Ко ла рић 
по ста вља хи по те зу о умет нич кој, као на ро чи том ти пу ре ли гиј ске ду хов
но сти, ду хов но сти има нент ној умет нич кој кон тем пла ци ји, об ли ко ва ној 
од го ва ра ју ћим стил скоумет нич ким сред стви ма, а са гла са но епо хал ним 
зах те ви ма. Умет ност ни је екви ва лент на ре ли ги ји већ је њен естет ски 
од раз и чул на спо зна ја Бо га и ство ре ног све та. Хи по те зу о чул ноте ле
сној фор ми Бож је бла го да ти и ње ној по сред нич кој уло зи ко ја све до чи 
ле по ту од но са лич но сти, али и чо ве ка и тва ри, ау тор ве ри фи ку је мно
го број ним при ме ри ма из са вре ме не умет но сти ко ју је имао при ли ке да 
про пра ти у сво јој бо га тој ака дем ској прак си и кул тур ноесте тич ком 
ха би ту су. 

Књи га Хри шћан ство и умет ност с раз ло гом је по де ље на на два 
де ла. Пр ву це ли ну чи не те о риј ски уте ме ље ни огле ди о раз ли чи тим умет
нич ким фе но ме ни ма, од но сно о мо де ла тив ним, сми са о ним и фе но ме
но ло шким аспек ти ма са вре ме ног и све ко ли ког умет нич ког ства ра ња. 
Они су, углав ном, про пу ште ни кроз со чи во хри шћан ске есте ти ке, али са 
пу ном све шћу о оп ште усво је ним кон сти ту тив ним прин ци пи ма сва ке 
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вр сте умет но сти по је ди нач но. У дру гом де лу књи ге по ре ђа ни су при
ка зи умет нич ких ра до ва ко ји су за ин три ги ра ли ау то ро во есте тич ко 
чу ло. У пи та њу су оства ре ња са вре ме не књи жев не, ли ков не и филм ске 
про дук ци је, као и умет но сти стри па, са дра го це ним освр ти ма на есе ји
стич ке књи ге о До сто јев ском, днев нич ке бе ле шке Ан дре ја Тар ков ског 
и мо но гра фи ју Сте ва на Про шти ћа, рет ког при пад ни ка на ше хри шћан ски 
ори јен ти са не ху ма ни сти ке. 

На кра ју пр вог де ла на ла зи се сво је вр сни пој мов номе то до ло шки 
ин тер ме цо: ау то ди скур зив ноис по вед ни „Пој мов ник: умет ност је фор ма 
ра до сти” и те о риј скоекс пли ка тив ни пој мов ник „Би бли ја, филм и есте
ти ка”. У тим ен ци кло пе диј ски кон ци по ва ним огле ди ма Ко ла рић по ја шња
ва кључ не ре чи вла сти те есте тич ке ми сли (филм, под текст, еро ти ка, 
зве зде, Аме ри ка, но ар, Цр ни та лас, де ка ден ци ја, умет ност као фор ма ра
до сти) и мо де ла тив не прин ци пе филм ске умет но сти у све тлу хри шћан
ске есте ти ке, пре вас ход но при ли ком адап та ци је би блиј ских на ра ти ва. Да 
је Ко ла ри ће во по зна ва ње те о ри је и исто ри је фил ма на за вид ном ни воу, 
ов де се још јед ном по твр ђу је.

Су мар но ре че но, за Ко ла ри ћа је ду хов ност умет но сти хри шћан ски 
уни вер зал на и ста бил на (и по ред то га што је ди на мич на и про ме њи ва) 
ма ни фе ста ци ја чо ве ко ве има нент не ду хов но сти. Осла ња ју ћи се на ту 
де ли кат ну епи сте мо ло шку про тив реч ност, ње го во фе но ме но ло шко за
ди ра ње у тај ну умет нич ког чи ни нам се под ра зу ме ва ним и опи пљи вим, 
са мо што ње го ва ар гу мен та ци ја при па да ху ма ни стич ком по љу чи ји је 
до мен про гре сив ним екс пер ти за ма на кон цеп ту ал ној ма пи умно го ме 
су зби јен. Он ла ко пре по зна је хри сто ли ку су шти ну чул не фор ме, бла го
дат чо ве ко вог са ства ра ла штва и ова пло ће ња те су шти не у ле по ти, као 
од но су лич но сти. Ме ђу тим, Ко ла рић упра во сти лом сво јих екс пли ка
ци ја и не на ме тљи вом апо дик тич но шћу про на ла зи еле ган тан из лаз из 
ла ви рин та схо ла сти ке и су во ња вог ин те лек ту а ли зма, с јед не стра не, а 
хи по ста зи ра них (пост)струк ту ра ли стич ких ми са о них ком би на то ри ка, 
с дру ге. Ти ме не за о би ла зи кон цеп ту ал не де ри ва те јед ног, у су шти ни 
фи ло соф ски оправ да ног пре и спи ти ва ња ху ма ни стич копро све ти тељ ског 
мне ни ја о би ћу умет но сти ко ји су оп ко ли ли ака дем ску свест и ак ту ел но, 
за пра во, све ва же ће фор му ли са ње ства ри, след стве но то ме, и из ме ње но 
по и ма ње све та. Он у опи су умет нич ких фе но ме на при бе га ва по себ ној 
дис кур зив ној прак си, пре вас ход но осло ње ној на не по сре дан ис ку стве ни 
до ти цај са умет нич ким де лом и жи во том. Ко ла ри ћев ду хов ноесте тич ки, 
али и спи са тељ ски ен ту зи ја зам пре ва зи ла зи кон фу зи ју вред но сти, јер 
је су прот ста вљен ак си о ло шком ре ла ти ви зму ко ји је усто ли чен пост мо
дер ном фи ло со фи јом. 

Ау тор мо но гра фи је Хри шћан ство и умет ност већ у увод ним огле
ди ма, пре ма по тре би пот кре пље ним ме ди та ци ја ма о те ле о ло шким, кон
тек сту ал ним, кул ту ро ло шким, дру штве ним или пси хо ло шким пре ди
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спо зи ци ја ма ства ра ла штва, са ста вља сло је ви ту од бра ну умет но сти од 
те о ло шког су жа ва ња ње ног по ља ду хов но сти. Он, на из глед па ра док сал но 
– на мо дер ни стич ком на сле ђу, ука зу је на, за ње га еви ден тан, ду хов норе
ли гиј ски аспект умет нич ког ства ра ња и на лич но сни ста тус умет ни ка. 
Кон цпи ра ју ћи сво је оправ да ње и по хва лу умет но сти као све до чан ства 
бо жан ског у све ту, ко смо ло шког по рет ка и при зи ва сло бо де, Ко ла рић 
ујед но пру жа ар гу мен те за на пу шта ње хе ге мо ног се ку лар ног те о риј ско
есте тич ког при сту па, ко ји пре ви ђа или на мер но од ба цу је њен ло го сни 
и те ле о ло шки пред знак. На и ме, Ко ла рић је, као те о ре ти чар умет но сти, 
ус пео да се осло бо ди ма лиг них пре ду бе ђе ња са вре ме не есте тич ке ми сли 
о кра ју умет но сти. Он је ис ко ри стио исто риј ску по зи ци ју у ко јој се за
те као да ре ха би ли то ва ним и отре си тим хри сти ја ни зо ва ним при сту пом 
умет но сти осмо три ду хов ноисто риј ски рад ра ци о на ли стич ког и про
све ти тељ ског жрв ња кроз ко ји су мно ги исто риј ски дог ма ти би ли про
пу ште ни, а по том и те мељ но про сту ди ра иде о ло шке кон се квен це та квог 
ре во лу ци о нар ног пре тре са, бу ду ћи да је ду бин ски ути цао на на ше по
и ма ње умет нич ких по ја ва, су шти не умет но сти и ње ног ста ту са у све ту. 
Ко ла рић у сво јим со зер ца њи ма спрет но из бе га ва мо рал не и фи ло соф ске 
пред ра су де на ше епо хе и са мо у ве ре но, сход но из гра ђе ним ду хов ноак си
о ло шким кри те ри ју ми ма, кре ће се по вер ти ка ли мо дер ног и са вре ме ног 
умет нич ког ства ра ла штва.

Ње го ве оп сер ва ци је о ди ја лек тич ком од но су умет но сти и кул ту ре 
за сни ва ју се на за па жа њу да умет нич ко ства ра ла штво – и као естет ска 
фор ма и као шти ће ник исти не – он тич ки на ди ла зи кул ту ру ко ја у по
след ња три ве ка огра ни ча ва ре ли гиј ску ду хов ност, а да умет ност пак 
ге не ри ше кул ту ру као дру штве но оте ло вље ње чо ве ко вог са ства ра ла
штва с Бо гом. Иа ко не пре не бре га ва ве за ност умет но сти за дру штве но
исто риј ски кон текст, умет нич ко де ло за Ко ла ри ћа ни је ис кљу чи во кул
тур ни објект, ам блем или ети ке ти ра на кул тур на вред ност. Умет ност за 
ње га ни је ни из гред са сим бо лич ком ау ром у кон крет ном вре ме ну и 
про сто ру већ обе леж је но вог жи во та. Ин си сти ра њем на ло го сном и тран
сцен дент ном, ма кар и од сли ка ва њем ре ше та ка вла сти те там ни це, Ко ла рић 
ин те лек ту ал но од го вор но опо ми ње на опа сност сур ва ва ња ху ма ни стич
ких по сту ла та у ужа ре но ан ти чо ве чан ско гро тло, ре ак ти ви ра ју ћи при том 
иде ју о ис ку пи тељ ској мо ћи умет но сти и бо го ли ко сти сло бод ног ства
ра о ца. Мо жда и због то га у Ко ла ри ће вом ин тер пре та тив ном хо ри зон ту 
као објек ти по сма тра ња и раш чи та ва ња екви ва лен тан ста тус ужи ва ју 
об ли ци и ви со ке и ни ске умет но сти. Он у њи ма пре по зна је лу цид но 
об на жи ва ње ду хов не ствар но сти, ина че ин ва ри јант не у сво јој кре а тив
ној ва ри јант но сти. 

У књи зи Хри шћан ства и умет но сти де мон стри ра не су мно ге врли не 
есе ји стич ког про ми шља ња од ре ђе ног есте тич ког про бле ма: дис кур зив на 
усред сре ђе ност на кон крет ну те му, су ве ре ност у из но ше њу ар гу ме на та, 
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сло бод но, го то во раз го вор но из ра жа ва ње ми сли, ди ја ло гич ност, сли ков
на кон крет ност и на ра тив на пла стич ност. У лич но сти есе ји сте об ре ла 
се еру ди ци ја, све стра на кул ту ра и спе ци фи чан та ле нат да ода бра ним 
ре то рич ким сред стви ма и стил скоје зич ким ни јан си ра њем из ло жи ме
ди та тив на ис ку ства и ожи ви пој мов но. Ко ла ри ће ва не за зор ност у фор
ми ра њу кри тич ког су да по твр ђу је Лу ка че ву прет по став ку да је есе ји ста 
кри ти чар, ко ји „из са мог се бе са зда је сво је су ди лач ке вред но сти ,ˮ али кроз 
есеј ого ља ва ју ћи и очу ђу ју ћи про цес су ђе ња као кон тем пла тив ноства
ра лач ку ак тив ност. Ме ђу тим, све стан вла сти те епи сте мо ло шке оме ђе
но сти, Ко ла рић у свом „огле ду за исти номˮ на уз о ран на чин ис по ља ва 
оно што је Те о дор Адор но ока рак те ри сао као „по ни зност су бјек тив но сти” 
иа ко је та ква су бјек тив ност цен трал но ме сто са мог огле да. Ко ла ри ће ва 
раз бо ри тост и са ве сност у раз ма тра њу умет но сти за чо ве ка и за свет при
бли жна је Ари сто те ло вом fro ne si su, јер по ред то га што узи ма у об зир све 
по тен ци јал не окол но сти, а буд ним др жи осе ћај за кон крет ну си ту а ци ју, 
он усме ра ва ка ис прав ном про су ђи ва њу, под јед на ко ва жном и у умет нич
кој прак си и у жи во ту. Ме то до ло шки по сма тра но, Ко ла ри ћев при ступ 
при о ри тет но је фе но ме но ло шки, али та ко што у сва ком, за ње га ин три
гант ном, умет нич ком де лу тра га за оним су штим, ме та фи зич ким сло јем 
зна че ња ко ји се про ја вљу је кроз је дин стве ну умет нич ку фор му, али 
фор му свој стве ну са мо тој ау тор ској по е ти ци или ства ра лач кој ви зи ји.

Књи га огле да Хри шћан ство и умет ност, као и прет хо де ћа јој Хри
шћан ство и филм, от кри ва ју нам упо ри шта Ко ла ри ће ве есте тич ке ми
сли, ко ја су, без пре те ри ва ња мо же мо ре ћи, не за о би ла зна за хри шћан ско 
за сни ва ње есте ти ке умет но сти код нас: 

1) Изналажењеуметностиутајнамахристологијеитројично
сти,анеумаглилажнихезотеријскихсимболаилиогољенојпред
метности. Еви дент но је Ко ла ри ће во сна жно про ти вље ње про из вољ ним 
ми сти фи ка ци ја ма, као и не мо ти ви са ним ато ми за ци ја ма, ка ко у кон цеп
ту ал ној сфе ри, та ко и у умет нич кој прак си. 

2) Сагледавањепостојећеговосветскогустројства,помалои
фукоовски,каолавиринтске,магијскескривеностимреже,којукон
тролишуневидљивицентримоћи. Ла ви ринт је, след стве но Бор хе со вој 
пе сми, и свет пре ло мљен кроз гно се о ло шки пар ти ку лар ну људ ску свест. 
Он је, ујед но, по твр ђу је се у есе ју о ро ма ни ма Ага те Кри сти, ко ли ка 
сли ка све та у ње го вој па ло сти, то ли ко и про јек ци ја на шег оча ја ња због 
укле то сти би ва ња у ње му. Ко ла рић, ме ђу тим, скре ће на шу па жњу на то 
да умет ност од вај ка да свет са гле да ва „очи ма ве ре”, из ван сва ког зла, 
чи ме по твр ђу је здрав анар хи стич ки по рив да се по бу ни у име сло бо де 
за Бо га и „не сво ди во сти и не по вре ди во сти тај не”. 

3) Избегавањедасеснисходипреовлађујућимпсеудоапокалиптич
нимдискурсимакојисусамоконцептуалнезамкезаидеологизацију
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хришћанскеистине. Оне су све до чан ство не мо ћи да се су о чи са све том 
у ње го вом кон крет ном исто риј ском ви ду.

4) Ко нач но, Коларићјезаговорникутопистичкогучењаиактив
ностиусмеренихнапотраживањедругачијих,алтернативнихпара
дигми,моделаимеђуодносакојићеунапредитипостојећестање. 
Из над све га, ау тор Хри шћан ства и умет но сти пре но си ду го го ди шње 
и плод но ис ку ство тра га ња за умет но шћу ко ја ни је под зна ком иде ја и 
кон це па та, иа ко се у њи ма огле да, већ под зна ком но вог жи во та, као 
истин ског ре а ли те та.

Др Ја на М. АЛЕК СИЋ
На уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град 

ti a ma ta lek sic @gmail.co m 

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦУВРЕМЕНУЕКСПЕРТА

Слав ко Гор дић, Ме ђу сво ји ма, Ака дем ска књи га, Нови Сад 2020

У лу цид но по ста вље ној ди ле ми на кра ју тек ста под на сло вом „Је
зик и пи смо: гре си и огре ше ња др жа ве и стру ке”, ко ји се на ла зи ме ђу 
оста лим тек сто ви ма пи са ним на раз ли чи те те ме и раз ли чи тим по во ди
ма, у књи зи Ме ђу сво ји ма, у ди ле ми ко ја сво јом лу цид но шћу пре ци зно 
от кри ва да ди ле ме за пра во не ма, про фе сор еме ри тус Слав ко Гор дић 
су бли ми ра све оно што пред ста вља основ ни тон и дух ове књи ге – а то 
је од го вор ност по је дин ца и на ро да, за сно ва на на по зна ва њу и пре по знава
њу свог и соп стве ног у кул ту ри, ме ђу прет ход ни ци ма, али и по том ци ма. 
Отуд реч од зив, ко ју ко ри сти да би на гла сио по тре бу за по ве за но шћу са 
соп стве ном кул ту ром. Ево те на вод не ди ле ме ко ја се раз от кри ва у кон
струк ци ји про фе со ра Гор ди ћа: „Ако истин ско и до след но по што ва ње 
Уста ва и на ја вље но пре ци зи ра ње за кон ских од ред би не за у ста ве тренд 
на шег кул тур ног са мо по ри ца ња, за ко ју го ди ну не ће би ти ћи ри ли це, па 
ни бри ге за не што че га смо се од ре кли. А бу ду ћи исто ри ча ри ће на га
ђа ти да ли је био по сре ди гло ба ли стич ки фа тум или сра мот ни не хај и 
ку ка вич лук”.

Не по ри чу ћи да по сто ји гло ба ли стич ки фа тум, Слав ко Гор дић, 
цр пе ћи ин те лек ту ал ну и мо рал ну сна гу из по зна ва ња соп стве не кул ту
ре, ње них ви со ких до ме та, на од го вор ност за евен ту ал ни по раз по зи ва 
пси хо ло шкосо ци о ло шки ме ха ни зам са мо по ри ца ња и од ри ца ња од се бе 
– да кле, на кра ју, без об зи ра на све спо ља шње ути ца је, кри ви ће мо би ти ми. 




