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РЕч УРЕДНИКА

Зборник Актуелност и будућност естетике представља ра-
дове који су настaли као резултат излагања и дискусија на XXXIV 
редовном годишњем научном скупу Естетичког друштва Србије. 
Овај скуп одржан је 11. и 12. децембра 2014. године у Београду, у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. 

Тема овогодишњег зборника и скупа настала је као природна 
последица дискусија и расправа везаних за претходни скуп и збор-
ник Криза уметности и нове уметничке праксе. У том смислу они 
се могу посматрати као двострана обрада истог проблема, као исти 
тематски корпус сагледан из две различите перспективе. Наиме, 
уколико је уметност једно од предметних поља естетике, те уколи-
ко је она „у кризи“, онда се и за естетику може поставити питање 
њене актуелности, те могућности њеног даљег развоја.

Питање актуелности и будућности естетике питање је о ста-
тусу ове филозофске дисциплине данас и с обзиром на развој какав 
се у односу на њене актуелне позиције може предвидети. Питањем 
о актуелности и будућности естетике смера се на критичко преис-
питивање значења овог појма и других категорија које спадају у 
његов домен у савременој филозофији, али и у другим теоријским 
дисциплинама, као и на питање карактера и легитимности фило-
зофско-естетичког промишљања данас. Ова питања посебно се ис-
тичу на позадини ширег интердисциплинарног положаја проблема 
централних за филозофску естетику, као и на позадини промене 
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савременог разумевања уметности, те утицаја савремених масов-
них медија на разумевање и проучавање естетичких проблема уоп-
ште.

Питање актуелности и будућности естетике може се сагле-
дати и из историјско-филозофске перспективе, те се у том смислу 
одговори на претходна питања могу тражити и с обзиром на раз-
личите тематизације саме естетике као филозофске дисциплине и 
разнолика одређења њеног смисла и функције. У тако поставље-
ном контексту посебно је интересантно сагледати може ли се ес-
тетика уопште једнозначно одредити, могу ли се њени методи и 
карактер њених појмова подвргнути строгој анализи, те на основу 
ње разграничити од осталих филозофских дисциплина, односно 
може ли се успоставити разумевање традиционалног важења есте-
тике, такво да за њено савремено или будуће важење представља 
релевантну позадину. 

Радови који су штампани у зборнику представљају различите 
одговоре на ова питања и њихова разнолика варирања. Радови су 
подељени на две централне групе, од којих је прва група радова, 
обједињена под насловом Актуелност и будућност естетике: про-
блемски приступ, посвећена начелној обради назначених питања. 
Друга група радова, сабрана под насловом Перспективе естетике, 
посвећена је конкретнијим могућностима развијања ове филозоф-
ске дисциплине, као и њеном сучељавању са савременим феноме-
нима нових уметничких пракси, масовних медија и слично.

Радови објављени у првом, проблемском делу зборника поку-
шавају да осветле смисао естетике као (филозофске) дисциплине 
данас, како с обзиром на традиционално разумевање и идеју ес-
тетике, тако и с обзиром на њој инхерентне могућности. Тако рад 
Сретена Петровића, Естетика у доба краја уметности, ситуира 
проблем зборника и скупа с обзиром на прошлогодишње теме, 
односно с обзиром на развој савремене уметности и могућности 
естетике као теоријског приступа њеној обради. Рад Дивне Вукса-
новић, Актуелност и будућност естетике, маркира другу страну 
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проблема: правце у којима би се естетика могла развијати у будућ-
ности, с обзиром на феномене који специфично маркирају савре-
мено доба, пре свега интернет и масовне медије.

Истом проблемском корпусу припадају и радови Ива Драш-
кић Вићановић, Актуелност и будућност естетике. Суверенитет 
естетичке арбитраже, односно Драгана Жунића, Естетика као 
теорија естетске културе. Док И. Драшкић Вићановић заступа 
тезу да се актуелност и будућност естетике као филозофске дис-
циплине заснива на аксиолошком потенцијалу естетског суда, по-
лазећи од става да је spiritus movens културе као такве естетски 
принцип, Д. Жунић предлаже концепцију естетике као теорије 
естетске културе, која би обухватала све нивое и типове култиви-
шућих делатности, укључујући ту и уметност.

Рад Уне Поповић, под називом Естетика као филозофија: 
проблем заснивања, враћа проблем актуелности и будућности ес-
тетике на основне идеје њеног дисциплинарног заснивања, које 
контрастрира спрам савремених позиција. Томе комплементарно, 
рад Александара Петровића, Појам естетике и његова актуел-
ност, критички је постављен спрам развоја дисциплине од њеног 
заснивања до данас, сугеришући деструктивни утицај нововеков-
ног карактера мишљења.

Радови Богомира Ђукића, под називом Естетика и њена 
перспектива, те Бошка Телебаковића, под називом Уметност, 
естетика и бесмисао, такође се критички осврћу спрам појмова 
уметности и естетике у савремено доба. Б. Ђукић свој рад пре-
тежно посвећује анализи узрока постојећег стања ове две духовне 
области, док Б. Телебаковић наглашава неопходност поновног про-
мишљања категорија естетике и уметности, те њихово прецизније 
успостављање у новонасталом контексту.

Рад Александара Чучковића Естетичка одбрана слободе об-
ради поменутих питања даје особен заокрет, будући да је посвећен 
сагледавању естетике из перспективе одређења човекове слободе 
на подручју естетског стваралаштва. Чучковић као један од глав-
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них интереса естетичког мишљења види могућности еманципа-
ције појединца, чиме се наглашава однос естетике и политике, који 
је такође и тема рада Драгана Ћаловића, под насловом Актуелност 
промишљања односа уметности и просторних политика. Ћало-
вићев фокус анализе усмерен је на испитивање актуелности про-
мишљања потенцијала уметничког деловања у унапређењу проце-
са враћања простору, као избегавања деловања механизама који 
производе и одржавају доминантне друштвене односе.

Последњи рад овог дела зборника, рад Весне Миленовић 
под називом Естетика медија новог доба – већ виђено?, поново 
враћа у фокус проблеме савремених феномена, пре свега медија. 
Сматрајући да нови медији битно утичу на разумевање естетике и 
уметности, ауторка види могућност њиховог позитивног утицаја у 
отварању простора за нову уметност и нову естетику.

Други део зборника, под називом Перспективе естетике, 
обухвата низ радова који проблем актуелности и будућности ес-
тетике везују за конкретније проблеме и интердисциплинарне до-
мене њиховог важења. Тако рад Марка Новаковића, Актуелност 
естетике: о креативности и естетској димензији образовања, 
разматра једну од класичних естетичких тема, естетско васпитање, 
на позадини савремене теорије образовања. Рад Влатка Илића, Ес-
тетичка мисао и савремено позориште, проблематику смешта у 
оквире театрологије, повезујући два домена путем појма естетског 
искуства. Рад Дамира Смиљанића, Escape into reality. Парадокс 
естетског инсценирања реалног, на сличан начин се осврће на 
филмску 3Д продукцију, коју разматра с обзиром на традиционал-
ни проблем диференције између реалног и фиктивног у погледу 
њене конститутивности за уметност.

Радови Саше Радовановића, Небојше Грубора, Наде М. Се-
кулић, Давора Лазића и Милана Вукадиновића орјентисани су на 
тумачење одређених филозофских позиција, које се у свом есте-
тичком погледу разматрају из перспективе савремености естетике. 
У раду Вагнерово схватање уметности у светлу Хајдегеровог од-
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ређења повести естетике С. Радовановић проблематизује Хајде-
герово разумевање естетике с обзиром на његово тумачење Ничеа 
и Вагнера. Рад Н. Грубора, Искуство језика, такође је посвећен 
Хајдегеровој филозофији. У овом раду Грубор анализира проблем 
искуства језика како га разумева Хајдегер, с обзиром на нове мо-
гућности разумевања уметности које се на тај начин отварају.

Н. М. Секулић у раду Историја и естетика змаја. О пробле-
му оријентализма и естетизацији насиља у Хегеловој естетици 
фокусира проблем естетских хијерархија и естетизације насиља, 
те наглашава могућност за грађење нових и другачијих компара-
тивних естетика. Рад Д. Лазића, Бемеова естетика атмосфера, 
посвећен је представљању утицајне, а код нас мало познате Беме-
ове концепције естетике, док рад М. Вукадиновића, Естетичке 
консеквенце Блуменберговог одређења стваралачког човека, ос-
ветљава такође код нас слабо познатог Блуменберга с обзиром на 
естетички релевантне импликације његове мисли.

Други део зборника обухвата и неколико радова посвећених 
појединим уметностима и њиховом развоју. Тако рад Вере Обрадо-
вић, Разловање савремене од традиционалне естетске игре. Анд-
рогиност модерне и савремене игре, разматра савремена померања 
у оквирима балета и игре уопште. Са друге стране, Драган Крстић 
у раду Актуелност и будућност естетике рок музике заговара мо-
гућност да се и рок музика, као феномен популарне културе, из-
двоји као феномен од теоријског значаја за естетику. Напокон, рад 
Јадранке Божић, Сагледавање естетског у савременим презента-
цијама музејских колекција, осветљава сам музејски простор као 
простор презентације уметности у савременим оквирима.

Напокон, неколико радова у зборнику непосредно је посвеће-
но феномену масовних медија и њиховом утицају на разумевање 
естетике и уметности. Никола Танасић, у раду Естетика видео-
игара, настоји да испита различите теоријске моделе на основу 
којих би се видео-игра као културна појава могла интерпретирати 
као уметничко дело, а затим и естетски вредновати. Рад Милана 
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Вучковића, Утицај екранских медија на савремену кризу културе, 
детектује утицај медија на промене у култури и могући простор де-
ловања естетике као коректива тог утицаја. Слично томе, рад Оли-
вере Ерић Естетика семпловања, представља савремену културу 
као културу ремикса, те је обрађује из перспективе претпоставки 
једне естетике семпловања. Рад Александре Бракус, Естетика и 
медији, проблематизује инструментализацију уметности од стране 
медија у сврхе различитих идеологија. Коначно, рад Милене Јока-
новић, Савремена уметничка пракса као естетика ђубришта, раз-
матра једну од савремених уметничких пракси с обзиром на њене 
естетичке импликације. 

Последњи рад овог дела зборника, рад Светлане Калабе, Ин-
тердисциплинарни експеримент 4’ 33’’ Џона Кејџа као парадигма 
будуће естетике, на конкретном примеру представља изазове и 
могућности које савремена уметност отвара за естетику као свој 
теоријски комплемент.

Осим два претходно представљена централна дела зборни-
ка, он садржи и рубрику Прилози, унутар које је објављено пет 
радова. Први рад представља прилог Ђорђа Кадијевића, изворно 
изложен на претходном скупу друштва, а услед околности прило-
жен за актуелни зборник. Радови Радомира Виденовића – Статус 
естетике у „царству пролазности“ и њена будућност, Василије 
Антонијевић – Естетика треша, Саре Сантини – Интерактивна 
уметност – проблем вредновања, те Марије Поповић – Машине 
за писање поезије, представљају прилоге везане за тематски оквир 
актуелног зборника.

Уредници
др Ива Драшкић Вићановић
др Небојша Грубор
др Уна Поповић
Марко Новаковић
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Сретен Петровић

ЕСТЕТИКА У ДОБА КРАЈА УмЕТНОСТИ 
мета-естетичка позиција

Апстракт: Највиши облик теоријског сагледавања естетског феноме-
на, поглавито уметности, пословично је кратког даха, бар када је реч о 
унапређењу уметничке ствари. Између естетике и уметности као два 
духовна постављања човека према свету естетског, стоји непремости-
ва дискрепанција. Теоријско је немоћно да истински добаци до темеља 
уметничког. А ипак, показало се, теоријско је и те како моћно у прагма-
тичној равни, покушавајући изокола, колико год то било теоријски по-
разно, да изглоби уметничко дело из његове онтичке самодовољности, 
и тако га, премештеног у појмовне мреже, учини најпре схватљивим, 
а онда, тако осакаћеног и скраћеног, припреми за идеолошку манипу-
лацију. Тим поступком Ум себи пружа алиби за властиту немоћ есте-
тичког над естетским. Реч је овде о заобилазници којом се признаје 
теоријска недостатност пред самодовољном егзистенцијом Уметнос-
ти. Има ли и каквих изгледа за естетику пред чињеницом посрнуле 
уметности у доба неототалитаризма, што је само други израз за глоба-
лизам, чија је метафора: пчела-Човек и Заједничко-саће?

Кључне речи: естетика, естетско, теорија, уметност, идеологија.
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До велике кризе је дошло: „Зато што више немамо мисли, 
зато што смо одавно престали да будемо народ песника и 
мислилаца, зато што више нема ничег начелног; само сто-
мак. А његов бог је задовољство, све друго се срозало на 
разоноду”.

Ернст Блох

Ако хегеловски а ипак, наш, савремени „Дух времена”, не иде 
на руку уметности као аутохтоној духовности, већ ову упреже у из-
вршавање стратегијских налога цивилизацијског ума, питање је: 
може ли Естетика због ургентних налога времена, ради опстанка 
уметности, преусмерити своју, иначе, добро познату вантеоријску, 
интересну усмереност, но, сада – остављајући уметност на миру 
– атакујући на оне вануметничке инстанције преко којих се кана-
лише дисциплиновање уметности. 

У Европи, а и код нас, од средине XX века, много је тога про-
мењеног. Спорење између „модерниста” и „традиционалиста”, у 
заоштренијој форми „енформела” и „реализма” у ликовном доме-
ну, као год и у другим сферама уметничког стварања, теоријски 
гледано, значило је: оспоравање присуства идео-логија у уметнос-
ти. Док је идеологија соцреализма, прећутно повлађивала политич-
ком духу, и тако ствараоцима прослеђивала потребу придржавања 
једнога типа садржаја и идеја, критички реализам је то опонирао. 
У целини посматрано на делу је била „борба идеја” на политич-
ком тржишту. Тадашња естетика, а у томе најгласнији Иван Фохт и 
Данко Грлић, а у Београду Зоран Гавриловић, прослеђена до кри-
тике, поред других, здушно је одбацивала чак и најблажи призвук 
било каквог, формално естетски несвладанога, присуства садржаја, 
идеја у уметности, дакле, и отворено радикално против социјалис-
тичког реализма, ништа мање и онога другога, са тзв. критичким 
замахом. Тако је, нарочито шездесетих година створен простор за 
слободан избор обеју оријентација, но, под битним условом: Да се 
у стваралачком пољу има да избори „естетска форма”. 
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Где се данас налазимо? У времену смо у коме нико више не 
говори отворено о присуству, боље, о доминацији идеологије у 
стваралаштву, нити агитује да се по Идеју, односно идео-логију, 
иде у центре политичке моћи. Али, поразно је, што се отворено 
и без икакве нелагоде, данас примарно говори о доминацији Кон-
цепта, као да Концепт није у дословном смислу истозначан говор о 
доминацији у уметности Идеје, Појма, или у новоговору, „пројек-
та”, најзад, да нико у томе не види, или није кадар да види да је реч 
о пукој идеологији. Као да између Идеје, Појма и Концепта, или 
помодног Пројекта, не постоји семантички знак једнакости!

Почетком шездесетих година XX века уметник се радикално 
ограђивао и од помисли да му Идеја може бити полазиште у раду, 
борећи се свим силама за ствар спонтанитета и инвентивности у 
стваралачком послу. А данас не само да је затајио, онај, некада, 
готово библијски принцип стваралачке самосвојности већ се сваки 
разговор о томе сматра неотменим, и евентуално од значаја за ан-
тимодернисте. А ствари стоје баш тако, да бити сасвим на линији 
концептуализма – колико год овај појам могао изгледати данас не-
вино а и „аполитично” – он је скроз-наскроз идеолошко-политички 
меродаван појам, који у најмању руку изазива нелагоду. Питање 
је само, које и какве идеологије, чије и какве политике коју опе-
рационализује. Свакако, не неке конкретне социјалне групе, поли-
тичке партије, већ једне планетарне свемоћне глобалне снаге. На 
крају, ни таква чињеница не би произвела велико зло уколико би 
уметнику као ствараоцу била пружена прилика да се спрам свеко-
ликог, приручно му подастртог материјала, са све цивилизацијски 
модерном датошћу, узвиси, и тако снагом стваралачке воље, однос-
но формом уведе такав садржај у један виши, естетски свет. Али 
ствари су се изокренуле. Управо је енергија, „стваралачка” ини-
цијатива потиснута. То значи, да естетска, чулна форма није више 
на своме иманентном задатку са циљем радикалног поништавања 
сваке могућне, како би рекао Ролан Барт, стваралаштву априорне 
Идеје, Концепта или Појма – који би да стваралаштву претходе. 
На главачке постављено а невољно, Естетско је постало службе-
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ник, оперативац, емитер Истине, слуга Појма, Концепта или Идеје, 
естраднога Пројекта, а већ према томе како је коме који израз по 
вољи. А значе баш сви једно исто. И ево, код првог смо проблема 
који провоцира. Сами уметници увиђају да се морају ускладити са 
временом. А „усагласити” се, значи прихватити дато стање ствари, 
важећи дух времена, уколико се уопште жели опстати у савреме-
ној тржишној утакмици која се са изворно естетским тако мало 
додирује. 

Шта смо тиме добили? Добили смо реалност у којој је умет-
ност почела да живи од најгоре врсте теоријских услуга, и то, за бе-
срамно ниску апанажу. Све је почело зависити од добре воље, а и 
пројеката и програма које им намећу претенциозни кустоси, самодо-
вољна критика и критичари, теорија и теоретичари, најзад, донатори 
и донације. Све су то оне инстанције а и институције које су се, да ли 
баш самозвано, наметнули Уметности и Уметницима данас. 

Нема сумње, све је у свету па и уметност – она права – данас 
нешто бескорисно. Све је постало неисплативо осим уколико не 
служи неком другом интересу! Песник, а ни филозоф, не стрепе 
више да ће снагом својих заводљивих и запаљивих форми, лепотом 
и критиком постојећег, допринети неком кварењу омладине, па је 
отуд и пресахла њихова понесеност идеалом да ће моћи штогод 
променити у постојећој реалности! Такав ефекат они нису кадри 
да постигну. Но, не зато што нема више омладине, већ што пес-
ничка штива нису никоме потребна, као што ни критичка реч фи-
лозофа, када би се уопште на сав глас слободно пронела, остала би 
беспоследична, без било каквога практичног одјека. Све се некако 
обија о стамени „дух времена”, отпоран на критику. Човек више 
не постоји пред громадом Технике, а и пред свим оним што ова 
промовише у поретку ствари и роба, у поретку који се гвозденим 
средствима успоставља.

Отуда шансу за продуктивну, повесно оправдану, употребу 
естетике данас видим искључиво у критичком противставу пракси. 
И то на два, привидно амбивалентна плана. Најпре, то подразумева 
да се наша Теоријска позиција држи свога вредносно безинтерес-
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ног односа према уметности, и тако својим не-делањем поставља 
неки заштитни параван овој „мекој форми”, препуштајући је ла-
годности стваралачке инвенције уметника. Али осим „не-делат-
ног” става спрам уметности, теорија и естетика имају нову, „акти-
вистичку” мисију, управо на црти заштите уметности. Да покушају 
средствима која су јој приручна да настоје уклонити и сва друга, 
институционална уска грла, која контаминирају простор за оно 
исто, а слободно циркулисање уметника и уметности, стваралач-
ких иницијатива. Свакако, у уметности је све допуштено, сви сти-
лови и садржаји, чак и они из света идеја, под једним али строгим, 
важним условом: да све што у сноп уметничке инспирације улази 
мора бити естетском формом стваралачки потопљено, као што је 
давно још о томе науковао раскошни песник и мислилац немачкога 
романтизма, Фридрих Шилер. 

А ону традиционалну лагодност, тј. теоријску шансу на ли-
нији самодовољности естетике, и даље видим у кабинетском на-
стављању чланова нашега еснафа да, неодносно, нехајно спрам 
естетске праксе, тј. уметности, и даље наставе да се бави мета-
физичким питањем Смисла, односно природом Бића саме умет-
ности, ако им је то лично од користи. И тако то треба да остане. 
Уосталом, зар досадашње теоријско искуство из историје естетике 
није убедљиво показало како је најисправније решење за теорети-
ка, једнако као и за уметника, да обојица остану у својим формал-
но омеђеним забранима, и тако, онда, наставе да се слободно баве 
позивом који им је принадлежан. Колико год су им форме у којима 
су, филозофу и уметнику, тематски блиске, оне никада нису и ис-
товетне, а понајмање каузално самозависне, у смислу теоријског 
суперпонирања естетике уметности. Утолико и једнима и другима 
пристаје слобода да се међусобно теоријски и стваралачки споре, 
но никако на штету уметника и уметности. Теоријско мора остати 
искључиво адијафорично према уметности и делатницима њеним, 
чувајући се арбитрирања. 

А сада о оној амбиваленцији. Залагањем за остајање Естети-
ке у одређеним теоријским границима, дакле, с оне стране свакога 
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покушаја наметања наших теоријских услуга уметницима, још ни-
како не значи препуштање тога поља, поља уметности и уметника, 
оним агилницима надри-теоријске провенијенције, прагматича-
рима, са иначе, завидном вољом и управљачким еланом, почев од 
медија и институција културе, па све до извршних органа којима 
управљају критичари и критика, жирији и одбори, педагози и кус-
тоси, надри-естетичари инжењерско машинске провенијенције, од 
којих данас понајвише зебу они најпродуктивнији духовници, чла-
нови уметничке заједнице 

Без икакве ироније, рећи ћу, да се људи у нашој бранши могу 
и надаље, академски и теоријски сасвим безбедно бавити уметно-
шћу, искрено задовољни чињеницом што им је испоручена и ус-
кладиштена множина естетски ванреднога материјала из духовне 
радионице уметничкога генија прошлости. Такав кабинетски рад 
чиниће нас, интимно задовољним, но, тако осокољени, ми смо сада 
у новој, изазовној прилици да се реско, критички суочимо са ре-
алношћу у којој већ одавна уметност посрће, лагано умире, а без 
икаквога изгледа на боље. 

О овој другој страни нашега активизма, још неколико речи. 
Ако бисмо пожелели, као некада у Марксовом духу, да придржи-
мо тезу која данас остаје и даље актуелна, а која би, када бисмо је 
прилагодили потреби нашега еснафа, гласила: Да су до сада „Ес-
тетичари само различито интерпретирали уметност, а ствар је у 
томе да се свет промени”, ја бих томе додао једну важну ограду, 
боље речено изокренуо бих ствар у једном другом, продуктивнијем 
смеру. Наиме, овде се никако не мисли како је потребно било шта 
мењати у самом бићу нашега предмета, у истински величанстве-
ној уметности која је у досадашњем искуству, у историји умет-
ности, успостављена и саздана. Супротно томе, онај активистички 
став, како га лично видим, треба разумети управо у контексту опи-
са стања уметности у цивилизацији коју је још у другој половини 
XIX века писац Капитала аналитички добро сагледао, упозорив-
ши, подсетићу вас, на важну мисао: „Капиталистички начин про-
изводње непријатељски се односи према уметности“. И ево смо, у 
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средишту смо питања. Ако је Уметност данас нападнута из језгра 
самога капитала, и тако већ кажњена више но што треба, онда би 
окосница наше, теоријско-естетичке критичке оштрице требало да 
буде усмерена баш на тај битан spiritus movens епохе који уметност 
приводи рубу њенога опстанка, дакле, исте оне уметности која је 
била симбол најцеловитијег духовнога изума Човека! 

Утолико бих, сагласно мојим досадашњим теоријским на-
порима у естетици, ствар преокренуо, и од чисто спекулативног 
фиксирања за тзв. онтолошка питања уметности, која су, сматрам, 
неспорна, предложио да нешто ургентније предузмемо. Свакако, 
не са самим предметом Естетике, не са Уметношћу, већ да се са по-
зиције мета-естетичког увида или критички естетичког становиш-
та, усредсредимо ка могућностима спасавања и опстајања саме 
уметности. На фону такве естетике, држим продуктивним да се 
теоријско-естетичким алатима окренемо против сваке идеологи-
зације уметности! Свакако, не против идеологије као такве, нити, 
пак, против садржаја, материјала, грађе, као полазишта уметнико-
ве инспирације. Познато је, наиме, да је свака идеологија, сваки 
концепт, сваки стил, и садржај, а у духу инвентивног естетичара 
који је једном приметио како све на свету може постати материјал 
за уметност: и мадона али и проститутка, пејзаж али и енформел, 
али под једним фундаменталним условом: да над свим овим полаз-
ним ослонцима, материјалима и садржајима, прозаичним изазови-
ма, идејама и пројектима, мора нужно надоћи оно што ће заузети 
место доминанте, а тај тзв. онтолошки prius – јесте естетско у лику 
Форме. Тачније, то је Дело као естетско постигнуће. Ништа више, 
но ни мање од тога. 

Изречени став, прагматично а и теоријски – идеолошки ни-
мало безазлен – овде рационализује само један интерес: само-
деструкцију прагматичке ујдурме сваке теорије а и идеологије, 
културне политике, критике који би да се поставе изнад егзистен-
ције уметности. Наша естетичка радионица располаже респектив-
ним знањима, разумевањем искуства уметничкога генија а и ње-
говог дела. Управо су зато, више но што су компетенције других, 



Сретен петровић

20

естетичари истински заинтересовани за ову најсензибилнију фи-
лозофску форму духа, те отуда, ваљало би, да баш таквим нашим 
инструментима деловања покушамо заштитити свет непатворених 
естетских форми. То даље значи, треба одбранити, као теоријски и 
цивилизацијски легитимно становиште, начело једне изгледне де-
мократске културне политике, а и њених полуга и рукаваца, кроз 
које се она проводи и спроводи, успоставља, а које гласи: било која 
теоријска или стилистичка оријентација, филозофска стратегија, а 
која се тиче уметности, не сме бити фаворизована, нити, по себи, 
дискредитована. Сагласно овоме темељно-прагматичном, естетич-
ком ставу, уколико бисмо га легитимисали као одрживог, у прак-
си би ваљало да за све уметнике или ствараоце постане важећим 
принципом право на избор којег било стилског опредељења. Уос-
талом, добро је познато, како је за саму уметност, а о томе може 
посведочити целокупна њена повест, материјал а и стилско у делу, 
иманентно већ савладано стваралачком формом, бива у творевини 
увек као њој нешто спољашње, амблемски, као отисак времена, 
али никада и као нешто по-себи-вредно, израз њенога највласти-
тијег бића. 

Сматрам, дакле, да естетика, у овој нужди времена у којем 
смо, мора почети питањем. Не, шта су уметност и уметничко дело, 
јер је, сматрам, нама теоретичарима такво науковање сувишно. 
Али, ургентно је оно битно критичко питање: Шта је уопште са 
уметношћу данас? Питање, које је некада давно за Хегела било 
важно тек као теоријско и спекулативно, но оно је за саму уметност 
данас практично и од судбинскога значаја. 

У круговима уметника, ликовних, књижевних и филмских 
стваралаца, а реч је о онима који тамо стоје недвосмислено, за-
пазио сам зебњу и осећај немоћи пред чињеницом што се испред 
уметности успоставила, испречила толика, а неотклоњива, надмоћ, 
почев од теоријског фактора, преко критичара и у томе селекто-
ра, некомпетентних, режимских комисија, секретаријата, члано-
ва одбора, наопаких уредника културних рубрика, а онда жирија, 
а ту су и одборници за доделу националне пензије. Атмосфера је 
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дестимулативна, крајње поразна, по уметност непродуктивна, са 
налогом духа времена који инволвира начело нове модерности које 
захтева од уметника радикално преображење уколико би да опста-
не професија у опаком новом социјалном и цивилизацијском ок-
ружењу. Разумели су како тај нови Дух незадрживо и систематски 
убија сваку исконску спонтаност у стварању, успостављајући нову 
парадигму: да су Идеја и Теоријско, Концепт и Пројект претход-
ништво Стварању и Спонтаности, и тако противни естетској са-
модовољности и уобразиљном првенству. Налог времена, отворен 
уметницима гласи: у вртлогу савременога духовнога хаоса, да би 
се избегло тумарање по беспућу, треба господо заборавити на све 
што се до сада кроз повест естетских чињеница одигравало. Ми-
келанђело и Сервантес, Бах и Рембрант, Достојевски, једном речи 
све је то passé. Уносније је фотографисати се са бићима која пасу 
траву, јер то је оно што Новога човека, хероја глобализма, зачу-
до, разгаљује! Такве и толике видовитости, а противно уметнос-
ти, није било чак ни код послодаваца комунистичке пропаганде, а 
ни култур-трегера у лику нацистичких руководитеља политиком 
уметности.

Питања су ургентна. Пред каквим су избором уметници уко-
лико не пристану на самоубиство вокације а и професије, посеб-
но уколико се неко друго, повољније време никако већ не назире? 
Како се отргнути од нове модерности, и сачувати се од заборава 
своје властитости, свога дела и талента, диплома својих, од игре 
сходно „музици” која се помодно свира на звуке концептуализама 
и перформанса. Дух капитализма је неумољив. Згодно је тим пово-
дом присетити се једне изјаве знаменитога филозофа Ернста Блоха, 
који је, избегавши из Немачке тридесетих година прошлога века, 
провео једанаест година у Америци живећи од рада супруге, јер се 
од филозофије није дало. У једном емигрантском часопису написао 
је афоризам под насловом „У Америци милионери почињу прањем 
посуђа, а филозофи тиме завршавају”, стоји и следеће: „‘Ако Ваш 
муж [Е. Блох] сад ништа не зарађује’, рекао је једном један Аме-
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риканац мојој жени, ‘зашто не промени посао? Човек и има посао 
зато што жели да зарађује, а ако с филозофијом не зарађује ништа, 
треба да ради нешто друго’”1. Нешто слично догодило се и нашем 
врлом сликару Љуби Поповићу, који има атеље изван Париза. И 
тако, једног дана, у његов је атеље бану „отпад-ник”, тј. човек са 
отпада, који тамо ради на рециклажи смећа, старога гвожђа и још 
којешта. Па ипак, он је овим уносним послом згрнуо огромне нов-
це. И тако је једнога дана тај исти, богати „отпад-ник”, дознавши 
како је данас у Француској уносно улагати велике паре у откуп 
уметничких дела познатих стваралаца, пошто је нашао адресу сли-
каревог атељеа упао у Поповићеву кућу. Матрица пословне кому-
никације била је препознатљива. Представио се сликару и рекао 
све што је било неопходно, подастревши на златотиску визит-карте 
податке о себи, баш онако како се ради у пословном свету. Најзад, 
рекао је Љуби како је, ето, рад да пазари његове, тј. Поповићеве 
слике. Када је Поповић разабрао домете овога, иначе „сензибил-
ног” човека – са посебним „ђубретаријумским” чулом, он га је, 
просто речено, избацио из атељеа. После тога, у једном интервјуу 
у Београду, мало дотеравши свој доживљај са овим „отпад-ником”, 
Љуба је целу ствар овако артикулисао: „Једном младом богатом чо-
веку, који се распитивао за моје слике, рекао сам: ‘Нису моје слике 
за вас. Купујте (или скупљајте) гвожђе’. Велики број људи данас 
слике не купује зато што их воле, већ зато што им расте вредност. 
Волети, на пример, Дада Ђурића, значи да мораш да имаш огромну 
културу, да пратиш свет од Боша до данас”2.

Ако ћемо ствар до краја радикализовати, примера, а сличне 
провенијенције, на претек је. Како, наиме, оценити подвижништво 
некада професионалног уметника, који се због виших, меркантил-
них интереса „новога доба”, поиграва својим талентом стављајући 

1 „Разговор: Ернст Блох и Хозе Маршан: Свет видно променити”, Трећи програм 
Радио Београда, бр. 45., II, 1980, стр. 405. 
2 Горан Чворовић: Интервју: Љуба Поповић, сликар „Овај лажни свет није више 
мој”, Вечерње новости, субота, 1,2,3. мај 2010, додатак: Култура, стр. 18–19.
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га у службу домишљатога гледања кућних љубимаца – укључујући 
ту и оне, за рад у брдско-планинским забитима вишеугаоно, вредне 
животиње – а затим такве призоре узимају за своје врле домете под 
фирмом уметничких „радова”, да би их потом подастирали публи-
ци, снобовски доконој, но не мало жељној „дешавања” као таквог? 
Док се у традицији водило рачуна да се стваралачка инвенција де-
лотворно преобрази у Облик, данас се све изокренуло, наглавачке 
поставило. У овом оскудном времену какво је савремено, уметни-
ци су разумели да се опстанка ради ваља окушати са наопаком гра-
матиком новога доба. А њен је слоган: „Желиш ли опстати, забора-
ви, ако уопште имаш, престижну академску наобразбу, а и осећај 
за естетско као такво, како би се подухватио уноснијих послова”! 
Како нас је, иначе, подучио онај прагматични Американац.

Све је кренуло наопако. Истинским ствараоцима поставили 
су путоказ „естрадни делатници” не чекајући да их обузме онај 
ролан-бартовски „нулта-степенски”, стваралачки порив, дух инс-
пирације. У отклону од Барта латили су се Идеје, „Пројекта” који 
доноси паре, а код нас, када смо већ код оних естрадних, подух-
ватили се „радова”, „тезги” који могу донети и какву престижну 
„националну пензију”! Лепо звучи када сусретнете, иначе, некада 
расног сликара који изговара побожне речи менаџера данашњице: 
„Имам сјајан Пројекат”! Запазио сам многе сликаре који би, најп-
ре, да рационализирају свој наум и тако сачине некакав манифест, 
трактат... А онда, пре но што ће публику пустити у изложбени про-
стор – а тамо су већ његови, пазите, „радови”, каткада и са њим 
самим – треба најпре будуће гледаоце едуковати, приказати им 
идеје на видео таблама, растумачити им априори властите, „све-
те” замисли, да би им онда и уживо, касније, били подастрти и 
они фамозни њихови „радови”! Врсни „сликар” одједном постаје 
демонстратор некаквог свог „рада”, као год и фабрикант који при-
лаже атест за своју робу. Концепт, у виду рекламног спота овде је 
важнији од дела; боље речено, дела као истинског и самодовољног 
чулно-естетског артефакта уопште нема! И тако, већина сликарски 
неталентованих, самозванци оскудне естетске културе, одједном, 
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сви су у погону, понесени и обузети пројектима: агилно „Раде Ра-
дове”, очарани „сјајним” Концептима, Пројектима, односно како 
би модерна деца рекла у аргоу, како је код ових маторих, набеђених 
„уметника” право „лудило”! А што се „дела” тиче, кога је све мање, 
оно је пуки извод из Идеје, и јесте њена плакатска демонстрација, 
проистекла из Главе неоштећене талентом. 

Није више ствар само утиска већ опасне и трагичне збиље, 
да су сами ствараоци постали демонстратори својих сопствених 
Идеја или Концепата, дакле, својих идеологија или, што је ближе 
истини, концепт-ологија. 

Због свега, као ургентан задатак естетике, уколико јој призна-
мо статус критичког мишљења које рефлектира о поразним окол-
ностима у којима је уметност данас, да учини одлучно окрет од 
теоријског ка практичном домену, хватајући се у коштац са тим 
наопаким тенденцијама света, као досада невиђеним, на фону гло-
бализма, мрвљењем свега егзистенцијалног и дубоко људског. На 
теоријском плану таква се естетика мора радикално критички одре-
дити према пројектантима, „извођачима радова”, које данас видимо 
у строју мобилних активиста неколиких Октобарских салона, али 
и у медијима пропагатора нових токова поништавања уметничких 
дела у име којештарија под звучним именом „радова”, као год што 
се чак и у Закону о култури избегава да именује „филм” својим 
именом, већ је постао одједном „визуелни рад”, односно манифес-
тација. Дакле, све је бројнија множина нових фабриканата, егзиби-
циониста, твораца бесмислица, које долазе не само из редова оних 
са оскудним талентом и наопаким подвижништвом.

На делу је, према томе, нова идеологија, која опстоји под је-
зички новим знаком – „концептуализацијом” уметности! Широко 
је трасиран правац унутар којега је свако позван да сагради свој 
концепт и тако постане судионик у престижном послу. Под сло-
ганом, како се Власи досетили не би – концепто-логије, што боље 
звучи од, у комунистичкоме добу, семантички израбљене речи: 
идео-логије. Нови сој теоретичара уметности и историчара, међу 
њима и самозваних естетичара, често поносних што су измакли 
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елементарној едукацији ван филозофских знаности, агресивно ис-
трајава на новој стратегији, према којој оно што они мисле да је 
„уметност” принципијелно није могућна без теоријскога наслона, 
као громобрана. Идеја, односно Концепт, стварају код снобова ат-
мосферу, повод о којем се уз чашицу распреда на ексклузивним 
парти-окупљањима! То онда води пракси стварања таквих артефа-
ката који немају више карактер уметности, а ни естетског, у смислу 
престижних чулних форми које би, као самодовољне провоцирале 
аутентичну духовну радост реципијента, оних са изворним сензи-
билитетом за уметност. Како данас изгледа изложба оних саблас-
них, или чудесно погрешних „радова”? Као и свака изложена роба 
за тржиште, има декларацију, тј. Проспект, односно Пројекат или 
Манифест, образложени концепт, са обавезним одобрењем инос-
траног селектора којим се за генијални изум проглашава напор 
наших домаћих „извођача радова” који са напором извана уносе 
песак у шупљи изложбени простор!

На крају, и упркос духу времена које се опире уметности а 
и свему индивидуалном, међу онима сам који верују у постојање 
иманентне потребе за „естетским”, не мање но у прошлим епохама, 
онима које су биле милостиве према „аутономној естетској форми” 
када је уметност на најдубљи начин била кадра да се узвиси над 
временом и тако трансцендира пуки фактицитет, а то значи и сваки 
наопаки изазов Политике, Религије, али и логосни елан Филозо-
фије, на крају и саме Естетике. Био је тада на снази идеал ствара-
лачког Човека обузетог продуцирањем једне посве безинтересне 
форме која је, осим што је нудила личну стваралачку сатисфакцију 
творцу, обликом га обештетивши и тако искупљујући – била овде 
и због чисто духовнога ужитка публике. Савремени Дух није само 
ненаклоњен Уметности, већ је такав да принципијелно и крајње 
радикално опонира вредностима, то ће рећи оспорава све оно што 
надолази из најдубље Личнога, оно у човеку Особеном, како би 
редуковао Човека на бесвесну монаду која се мора „у-целинити”, а 
онда у Свеопштем сасвим потонути и бити обуздана за свагда. Био 
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је то нешто модернији, но не и мање тачан израз који еманира тај 
нови, беспоштедни дух глобализма.

Дискусија

А сада на саму ствар. Разумевањем двеју данас теоријско-
уметнички најопштијих, уједно и филозофских, основних духов-
них оријентација, сагледавамо поменута епохална спорења почев 
од средине XX века до данас, која су значајна за теоријско разу-
мевање данашњега, безизлазног положаја уметности. Подсећам на 
два доминантна, али и незаобилазна теоријска и историјско стил-
ска становишта, бар када је реч о смислу естетике данас, однос-
но о судбини уметности. Те две оријентације истовремено су се 
профилисале и као две идеолошке и културолошке стратегије чији 
су специфицирани изрази, боље ликови у спору постали: тради-
ционализам и авангардизам, при чему је овај последњи временом, 
повесно еволуирао у формама модернизма и постмодернизма. Уз-
гред, они се могу посматрати и као опште-духовни, социолошки и 
антрополошки израз: тоталитаризам – егзистенцијализам.

Останимо код постмодернистичке стратегије, Ова се утвр-
дила данас као идеологија новога кова себе–одређујући, вредносно 
номинало, као плуралистичко становиште. Да ли је оно то и ствар-
но? Мени се, међутим, учинило како је овде реч пре о својеврсној 
алегорији којом се, контра номиналном значењу, прећутно раци-
онализира, тј. управо оспорава истински демократска, хуманис-
тичка и високо позиционирана стваралачка култура заснована на 
„представи о естетској оригиналности и ауторству” као de facto, 
тј. истински плуралистички светоназор. А то је, овде, да то одмах 
кажем, и моја полазна теза. 

Једном речи, одистински стваралачка култура досада је ис-
трајавали на концепту, условно, и сасвим теоријски апстрактно 
узето, „раздвојености естетског и политичког”. Према томе, права 
или вредносна култура која афирмише највиши стандард естетске 
аутономије у основи је елитна култура, у људски најпозитивнијем, 
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вредносно непатвореном смислу. Отуда став о тзв. „хуманистич-
ком” одређењу постмодернизма само је привидно демократичан, 
нека врста рекламног спота, будући да је више но јасно – како ћу 
показати – да је он овде сагласно примарном задатку глобализма. 
Утолико ће се белоданим показати како то што се у културној по-
литици протежира дух постмодернизма – наводно на фону плу-
рализма вредности – јесте реторски блеф, тачније, израз захтева 
за врстом борниране демократске културе, тј. оне са најнижим 
„вредносним” стандардом. Свакако, са тиме паралелно, иде и она 
демагошка афирмација слободе, која у културној политици не зна-
чи ништа друго до проглашавање за вредност свега и свачега, а под 
једним важним, у бити меркантилним условом: Уколико склепани 
арте-факт, односно било која и било каква „визуелна презентација” 
која наивне шокира и излуђује, односно узбуђује, и „на слобод-
ном тржишту” стекне легитимитет, она ће сагласно задобити и 
своју робну, тј. разменску вредност – своју цену. Уосталом, као и 
све друго у овој цивилизацији чије је мерило тржиште! Питање 
је, само: коју и чију вредност, уколико већ оне истински духовне, 
стваралачке вредности, а у свој својој пуноћи, не поседује? Будући 
да су врхунске вредности дерогиране, чини се како на површину 
испливавају оне друге [меркантилне, разменске] вредности које ус-
поставља клима створена у име испразне демократичности друшт-
ва под слоганом наивнога плурализма. У таквој заједници – овде је 
Платон поучан – у девастираном друштву тзв. номиналне демок-
ратичности, девастирани су и прави критеријуми. Ако Бога нема, 
према томе нема ни вредносног поретка, тада о највишим домети-
ма духа одлучује борнирани дух мноштва, а уколико је посебно о 
уметности реч, о нареченој скали вредности мериторни суд долази 
од оних са скромним сензибилитетом или сасвим без тога чула. 
Онај ко на тргу доноси одлуку да ли је још и данас вредно дело 
једнога Микеланђела или Шекспира, на пример, тај исти дух ће и 
на политичким форумима једнако с правом одлучивати о меродав-
ности постојања Музеја у Београду, или Лувра у Паризу. У таквој 
борнираној демократији, са таквим обезглављеним народом, са 
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слободом на папиру, а где влада дух и мит о људским правима, ме-
рила естетске вредности не постоје, будући да критеријума нема. У 
заједницама у којима је сагласно таквоме логосном Уму све могућ-
но, јер је све релативно, са порицањем мерила за естетски вредно 
– све је дозвољено! 

Као демонстрабилни, у смислу поразног примера свакако 
су протекли Октобарски салони у престоном Београду. Да ли су 
уопште уприличени за онај „квази-елитни“ културни слој, који 
се, чујем, није најбоље представио својим импозантним бројем! 
Са друге стране, од епохе када замајац капитализма бележи успон, 
продукујући звучно наречену либералну, односно масовну или 
потрошачку културу која промиче у непосредној близини онога 
посве правога света естетских облика, високо су се позиционирали 
и кич и шунд. Дакле, на ниже котираној социјалној скали потроша-
ча ових артефаката за јефтину забаву, само привидно изгледа да им 
конкуришу егзибиционистички програми уприличени за оне сно-
бизму подобнији, а из више социјалне мреже. Привидно стога, што 
су у основи а и вредносно истога идеолошког и друштвеног миљеа. 
Није овде реч ни о каквом Ничеовом превредновању вредности, 
већ о укидању свега што узноси дух ка вишим инстанцама култу-
ре! Разуме се, није све почело од „револуционарне” бразде коју је 
уприличио Дишан, иначе, врстан уметник, који се у доколици по-
играо са оним „писоаром”, нити са тзв. „радовима” визуелних пре-
зентера. Урушавање свега вредног почело је од обрта који се збио 
у опште духовној атмосфери, коју је успоставило друштво узнето 
на крилима високог капитализма, у коме се као пожељно, могућ-
но, а онда и као одрживо, етаблирало ускоро становиште по коме 
се као „естетски” има признати баш такав „писоар” домишљатога 
„доколичара”. Такво пародирање естетским бесмислом, показало 
се као изврстан мамац за залуђивање лаковерне гомиле, поглавито 
квази интелигенције, са пословично мањкавим естетским сензиби-
литетом, која је као естетски артефакт пригрлила нешто што јој је 
у лику чулнога засјало некако чудновато и баш зато, занимљиво и 
шокантно, вредно аплаудирања. Типичан статусни амблем сноба! 



Естетика у доба краја уметности

29

Док су народу, мноштву кич и шунд служили за разбибригу, учи-
нивши их срећним и задовољним, до краја растерећеним, дотле су 
оној другој, „умишљеној елити”, свеколика сензационална иска-
кања квази уметника, постала вредна хвале! 

Идеологија глобализма се, тако, још једном вратила добро 
познатој максимии империјалних, тоталитарних заједница које 
су опстале захваљујући идеји „Хлеба и игара”. Затомњење свести 
маса, којој се подилази ситним, ружичастим задовољствима, који-
ма се хране ниже инстанце њене физиологије, поглавито утроба и 
чула, одвраћа од радикалнијег заузимања става у корист високих 
вредности Духа, а и револуционарнога преврата. 

Но, шта је са интелектуалном елитом, оном критичке диспо-
нираности? Кроз историју европске културе последњих векова ова 
елита била је пример „критичке мисли”, атакујући на свако сис-
темско обезвређивање аутономије и слободе личности, кадра да 
прозре правце којима се креће индустријско друштво. А онај други 
субјект, интелигенција, лојална и према датом систему милостива, 
дакле, некритичка, подобна да се системски функционализује. На 
тој линији размеђа, и треба разумети како је дошло до тога да је 
интелигенција прихватила стратегију глобализма, а са њом и пос-
тмодернизма, најзад, политичку мантру о плуралности вредности 
и слободништву уметника! Управо је из тих социјалних група, ин-
телигенције као некритичкој слоја, и поникао сој теоретских под-
вижника који је очарао поводљиве таленте и повео их у бољи и 
виши свет технологијске раскоши. 

Радикално критички постављена интелектуална елита, а у 
антитези спрам постмодернистичких пракси, и у томе инвентивна 
Линда Хачион добацује како „постмодернизам учи да све културне 
праксе имају идеолошку подлогу која одређује услове сâме могућ-
ности њихове производње значења”3. А затим, и сасвим експли-
цитно – у прилог истинскога хуманитета – читамо и речи Волфган-
га Велша коме је стратегија постмодернизма само на први поглед 

3 Хачион, Л., Поетика постмодернизма, Светови, Нови Сад, 1996, стр. 16–17. 
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„антитоталитарно оријентисана”, док је у бити, реч о идеологији 
која је више но тоталитарна. И овде смо на тлу нашега културног 
догађања, односно питања: Ко и како каналише културну полити-
ку, наводно сагласну са постмодернистичком наканом? Ко други 
до они који званично постављени управитељи културних инсти-
туција, као службеници глобализма који диктирају културну сце-
ну. Свакако, таква пракса, вођење културне политике, никако не 
бива без директне подршке медија, а у њима поглавито критичара 
и уредника културних рубрика, креатора програмских садржаја и 
квалитета. Посебно оних медија на које држава има продужену 
руку. Шта би то практично могло значити за саме уметнике који 
су под кишобраном глобалне заједнице која здушно рекламира оне 
наопаке вредности „плурализма”? 

Уколико не ослушну позив на сарадњу, остаје им, посебно 
најталентованијима, да се сасвим слободно и без икаквих последи-
ца по личну и стваралачку егзистенцију могу даље развијати ако за 
то имају снаге а и лична средства. Дакле, могу остати на усамље-
ном простору личнога избора и бавити оним што пожеле, на крају, 
и штафелајском сликом на начин како су некада, у неком другом, 
прошлом времену, учили у академијама. 

И ту смо већ код првог практичног, а и функцијски важнога, 
„кратког споја“. Нешто промишљенији таленти, али са изразитом 
меркантилном културом, са знањем из рачунских предмета, ујед-
но, понајмање грожљиви на новац и другу апанажу, ради сопствене 
промоције, настоје у овом смутном времену уновчити свој нејаки 
таленат. Сервилни, које зову још и мондијалистима, прихватајући 
налог нових струја које долазе са напредне стране света камо се 
већ и Сунце приклања на крају пута, због услуга које чине Великом 
брату, биће узвратно анђеоски и милостиво награђени. 

Сасвим децидирано: каква је консеквенција примамљиве 
стратегије постмодернизма, пошасти која заговара, замислите, 
антитоталитарну опцију? Једноставно, на руку је глобалистичке 
унификације простоте! Када би Велш заиста пледирао „за право 
на суштинску различитост”, он би тиме номинално, одлучно исту-
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пао „против свих старих и нових хегемоностичких захтева”, и тако 
афирмисао став толеранције према „мноштву хетерогених конце-
пата”? А онда, ако га добро разумемо, зар све то доиста бива с 
оне стране „јефтиног релативизма”4! Како се онда одредити према 
аргументацији Хачионове, а и оној опасци критичкога филозофа 
Јиргена Хабермаса, како такав, у бити борнирани плурализам пос-
тмодернизма није ништа друго до нова непрегледност, са радикал-
но урушеним системом вредности?

Теоретичари, међу њима и Хачионова, сагласни су како је 
примарни циљ постмодернизма усмерен на разбијање досадашње 
елитне културе ради успостављања нове „хегемоније” на линији 
глобализма и логос-капитала, који дејствује на успостављању, на-
водно, либералне хегемоније (sic), што је contradictio in adiecto, бу-
дући да се у пракси здушно ради на успостављању модела „развоја 
масовне културе”. Пред нама је данас у пракси „растућа униформа-
ција масовне културе као једна од тотализујућих сила”. Крајње је 
парадоксално, како исти они који би да такву тотализацију постмо-
дернизма оспоравају тако што га не би никако да „порекну”.5 

Да би се разумела наведена теоријска размеђа између: модер-
нистичког авангардизма, а онда постмодернизма, који се без ика-
кве сумње сврстава у групу нове глобалистичке идеологије, није 
на одмет подсетити на речи утицајнога социолога са Харварда, Да-
нијела Бела (1911–2011), који је за потребе разумевања ширег кру-
га друштвених проблема, сматрао како је појам постмодернизма 
сасвим превазиђен. Због тога он предлаже да се тај термин замени 
појмом „постиндустријско друштво”, који је постао водећа катего-
рија у његовим радовима после 1973. године. О томе у најкраћем. 

Постиндустријско друштво одликује тзв. технолошки обрт. 
За његово разумевање није више тежиште на сектору пуког ма-
шинског устројства већ на интелектуалним технологијама, које 

4 Велш, Б., Наша постмодерна модерна, Издавачка књижарница Зорана Стојано-
вића, Сремски Карловци / Нови Сад, 2000, стр. 15. 
5 Хачион, Л., Поетика постмодернизма, стр. 21.
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имају примат у тзв. постиндустријском друштву. На тај начин, те-
оријском знању је дато првенство. У оптицају су планирање и уп-
рављање друштвеним развојем и у томе склопу, велики је значај дат 
масовним комуникацијама. Због тих разлога Бел одбацује идеоло-
гију модерне једнако као и постмодерну културу. Зашто? Зато, што 
су обе ове идеологије субверзивне, антитетичке су спрам генералне 
интенције модернога друштвеног развоја! Док је модерна претеж-
но интелектуална и елитно монолитна, друга, постмодерна, овој 
радикално опонирајући, фокусира се на тзв. уживалачки, либерал-
ни аспект, уносећи у живот дух партикуларитета. Управо због све-
га је постмодернизам спрам основних, општих токова друштва, 
центрифугалан, дезинтегративан. Он разара свет технологије за 
који је потребна управо рационалност, концентрисање снага око 
Ума, а не на Чула и Осећања, који делују контрапродуктивно спрам 
тотализујуће парадигме логоса Капитала. 

Овим је појмовно, на спекулативном нивоу, све речено и нај-
већма тачно, осим у интерпретацији практичних последица, од-
носно ефеката које доноси ова постмодернистичка идеологија, у 
форми постиндустријске масовне културе. Копља се на теоријском 
плану ломе око тога, да ли, доиста, постмодернизам, својом мант-
ром о плурализму, хедонизацији масовне културе, у бити отупљује 
оштрицу глобализма, телос високо индустријских друштава? Тим 
се питањем бавио и Волфганг Велш. По њему Данијел Бел је „мо-
дерну културу – а исто тако и постмодерну, и управо њу – жиго-
сао и одбацио као субверзивни подухват. Она заступа и следи само 
циљеве самоостваривања и уживања. А такво деловање је чисто 
субверзивно у односу на технолошко-економски поредак који мора 
да следи мерила функционалне рационалности и продуктивности. 
Утолико је модерно друштво произвело културу која му не одгова-
ра, штавише, она прети да га поткопа. Капитализам би још могао 
пропасти у сопственим културним противречностима”.6 

6 Велш, Б., Наша постмодерна модерна, стр. 40.
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Дакле, и још једном о Беловој аргументацији. Он теоријски 
претпоставља да су идеологије индустријског друштва и пост-
модернистичке, хедонистичке културе диојаметрално различите. 
Најпре, он добро сагледава како се на линији постмодернизма, 
номинално, допушта безграничан плуралиитет форми културних 
вредности, што ће довести, номинално, до исто таквога устројства 
стваралачких пракси које поспешују моменат партикуларизма или 
индивидуалних стваралачких слобода. Тачно је и то, а у спекула-
тивном видокругу Белових размишљања, да су се доиста из идео-
логије постмодернизма, тачније, залагања за плурализам оних, 
свакојаких пракси, а то значи, и вредноснога релативизма, врата 
широм отворила за кичизацију културне сцене, за естрадизацију 
и расцват примитивно естезијског, као антиестетског уживалач-
ког укуса. А све је то, као и васколика потрошачка култура, како 
се њему чини, постало реметилачким агенсом спрам телеолошки 
центрипеталнога замајца глобалистичкога логоса. Дакле, постмо-
дернизам који, наводно, повлађује партикуларитету, па утолико 
и Телосу хаоса у систему вредности, у радикалној је супротности 
са интересом логике капитала као врховне монаде. Уосталом, гло-
балистички телос, уједно и тоталитаран, по логици ствари мора 
нужно дисциплиновати све огранке духовне сфере свођењем и ус-
меравањем свих духовних стремљења ка Једној, Безименој тачки.

Све то о чему говори Бел, логично је, теоријски доследно, 
осим једне ствари коју превиђа. Наиме, управо тај хаосни, а најни-
жи естетско-вредносни културни стандард који следи из претпос-
тавки модернизма и постмодернизма, искуство, односно пракса 
је показала – супротно од Белове тезе и консеквенција које оне 
претпостављају – како ова привидно центрифугална инерција хе-
донистичке, еротизоване и сензуалистичке, дакле, и само привид-
но партикуларистичке културе, управо иде на руку етаблирању 
стратегије глобализма! 

Данијел Бел савршено добро, а спекулативно, разуме монадо-
лошки дух глобалистичкога Логоса, а на линији хегеловског пан-
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логосног система који, знано је, никако не трпи постојање било 
каквога посебног духовног интереса, а то значи, он је противан сва-
ком партикуларитету који би да постане принцип. Белу, доследно, 
изгледа као управо такав факат децентрирања, од логоснога сме-
ра индустријскога друштва, постмодернистички плурализам, а са 
њим и неизбежна хедонизација и сексуализација културе, будући 
да они, криво закључује Бел, афирмишу екстремне црте личности 
јединке, које надолазе из темеља тзв. хедонистичке културе, које 
све скупа Бел интерпретиера као њен релаксирајући фактор, на 
линији појединца, односно као реметилачки агенс спрам Целине 
глобалнога Система. Међутим, док Бел сматра како такво стање 
у равни јединке урушава култ, односно светост глобализма, чиње-
ница је, сматрам, како се у реалности потрошачког друштва које је 
глобализам произнео, одиграва сасвим другојачија пракса. Наиме, 
управо такав учинак који производи масовна култура не интенди-
ра у бити центрифугална, односно дисфункционална кретања а у 
односу на врховну Монаду Глобализма, већ томе супротно, про-
изводи за сам систем постиндустријског друштва сасвим благо-
творно дејство, он је мелем за одрживи и напредујући живот тога 
радикалнога Тоталитаризма. Присетимо се наше домаће медијске 
производње програма на линији сексуализације и примитивизма, 
у медијима, таблоидима? У коликој је мери, на пример, учество-
вање певача и певачица у Фарми нашкодило духу глобализације 
и потрошачком менталитету? Такви програми, објективно узев, 
залуђујући свест ниско-образовног, некритички пулсирајућег пот-
рошача, овим привидом у свету лансиране слободе гледања свега 
и свачега, у духу разобручене сензуализације, заједно са прими-
тивизмом уживања које физиолошки произноси, доводи до тога, а 
супротно од онога шта очекује Бел –закочење логоснога развоја и у 
томе успона глобализма – утврђује сам глобализам као позитивну 
вредност у највећој могућној мери. 

Поводом масовне, односно потрошачке културе, а имајући 
у виду меродавни контекст у којем се она збивала у најразвије-
нијем модалитету капитализма, тј. у Америци, почев од средине 
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прошлога века, два европска, односно немачка филозофа, Адор-
но и Макс Хоркхајмер који су се тамо задесили, критички су о 
томе рефлектирали у делу Дијалектика просветитељства. Сам 
термин „дијалектика просветитељства”, својеврсна је метафора о 
томе камо води екстремни рационализам и дух капитализма, ни-
чим обуздан, скрајнут снагом темељне критичке духовности као 
лимитирајућег фактора, коректива дијалектичкога логоса. Модер-
на индустријска култура, изричито „култура масовног друштва”, 
управо је та која подржава и подстиче главну тезу: да је „забава 
избављење и спас”! Када то заживи у пракси, тада – супротно Белу 
– то има само једно значење: да је хедонистичка масовна култура за 
сам систем глобализма узданица и спас. Наиме, последица и учи-
нак хедонизације у култури никако није атак, ни иманентна анти-
теза Тотализујућем смеру позног капитализма, у глобалистичком 
издању, већ напротив, његова насушна потреба а и потпора, ако се 
хоће, главна полуга и вентил опуштања, принцип, који примарно 
омогућава опстанак глобализма на путу његовога посувраћенога, 
безглавога раста. Адорно и Хоркхајмер добро уочавају како је „за-
бава у условима позног капитализма продужетак рада”. Ствар је у 
томе што „забаву тражи онај ко жели да побегне механизираном 
радном процесу да би му био изнова дорастао. Уједно, међутим, 
механизација има толику власт над оним ко користи слободно вре-
ме и његовом срећом, она толико темељно одређује производњу 
робе за забаву да не може доживљавати више ништа друго него 
копије самог радног процеса”7. Управо стога, када се говори како је 
„забављање бекство”, онда се овде једино ради о томе да је смисао 
тога ескапизма заправо „бекство од задње помисли на отпор”, на 
протест, а против таквога постиндустријског реалитета који убија 
сваку истинску креативност. Тако, дакле, „Ослобођење које обећа-
ва забава јесте ослобођење од мишљења као негације”, стопирање 

7 M. Horkheimer, Th. Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva, Logos, Sarajevo, 1989, стр. 
142.
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било каквога револуционарног елана који интендира ка радикалној 
измени таквога друштва.8

Несумњиво је, индустријска или масовна култура, супротно 
очекивањима Данијела Бела, колико год теоријски изгледало да 
носи субверзивни потенцијал, у реалности не производи ама баш 
никакво, критички негативно дејство, нити доводи до детрониза-
ције основног постулата тога друштва, осим што разара и отупљује 
„критичко мишљење” маса, као најопаснију потенцију која разо-
рно тендира ка глобализму. Индустријска, тачније хедонистичка 
или потрошачка култура, лагодношћу којом амалгамира сваку иоле 
значајну оштрицу масе, држи је подаље од сваке активности срачу-
нате на промену постојећег света. Узимајући да се модерна култу-
ра развила у противставу владајућем социјал-националистичком, 
односно стаљинистичком тоталитаризму, Бел је још приметио како 
је управо као таква, модерна али и новији њен вид у лику постмо-
дерне културе, по дефиницији идеолошки, не-наклоњена друштву 
које спроводи стратегију радикалне тотализације света, на свим 
нивоима друштва. На крају Бел је изричито постмодерну културу 
радикално довео у питање због чињенице што она апсолутизује 
ендогену, индивидуалну или егзистенцијалну идеологију у култу-
ри, чињеницом што је апострофирала уживалачки нерв у јединки, 
узимајући јединку и личност као по себи субверзивни факт. Разуме 
се, Бел је сасвим превидео како свака велика култура, дакле, права 
или елитна, по себи оригинална и индивидуална, истовремено и 
вредносна култура највишега ранга, и управо као таква иманентно 
већ у себи носи онај неопходни, повесно критички дух. Такве су 
све форме науке, уметности и филозофије, дакле, било којега фор-
мативног, према томе и стилскога стандарда, а када је о уметности 
реч, и оне тенденције на црти модерне или авангардне, постмодер-
не или плуралистичке, као и, свакако, уметности ранијих времена. 
Подразумева се, дакле, под нужним условом да су сва ова саздања 
естетски достатнога нивоа, будући да су само тим својством таква 

8 Исто, стр. 150.
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дела суштински опозиција свакој етаблираности, дакле, и глоба-
листичком Логосу.

Насупрот томе, све што долази из било којега стилистичког 
блока а са еланом хедонизма, тачније, са урушеном највишом вред-
ношћу, погодује одржању тотализујућих идеологија, укључујући 
овде и ону коју успоставља постиндустријска цивилизација као 
планетарни облик досад највише одмаклога капитала. 

Све то имајући у виду, сматрам, да би једино критичка ес-
тетика, подржавајући аутономију уметности, била кадра да пока-
же како су кич и шунд, а и квази-елитне деривације попут „нових 
уметничких пракси”, са естетско-формалне стране „кривотворење 
правих вредности”. Утолико је онда свако урушавање вредности, 
било којега чулносног артефакта, модернистичке или постмодер-
нистичке провенијенције, из угла истински демократске културе, 
субверзивно. И обратно, свакако! Елитних, по себи хуманистичких 
вредности било је у делима традиционалне знаковитости, као год и 
у авангарди модернистичког односно постмодернистичког тренда. 
Утолико је свака вредносна култура, по дефиницији антитоталита-
ристичка, као што би и данашња, да је на делу, била у знаку анти-
глобалистичке.

Зашто ми изгледа како би објава рата високо софистицираној 
технолошкој цивилизацији, са гледишта културе, била од примор-
дијалног значаја? Разлог је тај што сваки даљи развој технике на-
стоји да сасвим скрајне и тако свлада крхку људску егзистенцију. 
Мислилац културе је већ приметио како је у иманенцији логоснога 
развоја постиндустријског друштва, који већ данас граби ка сво-
ме врхунцу, ништа друго до организација тоталне дехуманизације 
људског амбијента, од политике преко образовања до разоноде и 
сфере доколице. Циљ је, дакле, сламање и последњег отпора лич-
ности, убијање у њој природнога права на аутономију, и тиме и 
њенога критичког потенцијала. Та је стратегија иманентна самоме 
бићу Технике да превлада над људским бићем, односно да у њему 
савлада и последњу инстанцу самосвојности, као остатак Чул-
ности, а са тим и читаву сферу Природе.
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Реч је о процесу радикалне тотализације свега, и убијање пос-
ледње наде Човека на егзистенцијално, као оно друго а у односу на 
све Остало. За опстанак технике, логоса капитала, то је „питање 
живота и смрти. Она мора човека редуковати на ступањ техничке 
животиње”. Разлог је врло прост: „поред техничке аутономије не 
може постојати још и људска аутономија”9. Уосталом, ако техни-
ка захтева предвидљивост, према томе и егзактност предвиђања у 
свему: у послу и науци, у певању и разоноди, онда је њен смртни 
непријатељ свака производња заснована на високој оригиналности 
и спонтанитету. Због тога, прононсијери наши, оних врлих „но-
вих уметничких пракси”, не оперишу појмом „уметничко дело”, 
већ сасвим прецизно, у духу капитала а и потрошне робе и рада, 
по њима свуда и у свему никако нису уметничка стварања ориги-
налних дела, већ „радови” као изводи из Концепта, на Разуму као 
трудбенику засновани, који, пошто се обаве, не дају остварења са 
ознаком трајности. Све врви од „пројеката”, прецизно срачунатих 
на производњу шока, односно ефекта, тренутачне провокације 
система за менталну релаксацију, односно изазивање физиолош-
ких центара, као у човеку бестијалног, и тако ка крајњем потонућу 
гурају све у човеку чулносно профињену надражајност. 
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Sreten Petrović

AESTHETICS IN AGE OF END OF ART 
Meta-aesthetical position

(Summary)

The highest form of theoretical study of the aesthetic phenomenon, 
especially art, is usually short-lived, at least when it comes to the advance-
ment of the art itself. There is insurmountable discrepancy between aesthet-
ics and art as two kinds of man’s spiritual relationship towards the world of 
aesthetic. Theory is not able to truly grasp the grounds of art. Yet, it turned out 
that the theory is very powerful in pragmatic sphere. Although the procedure 
is dire for the theory itself, it tries to remove artwork from its ontic self-suffi-
ciency to conceptual networks, and thus firstly to make it comprehensible, and 
then, when it is crippled and shortened, to prepare it for ideological manipula-
tion. This is the procedure in virtue of which mind gives itself an alibi for his 
own impotence, the impotence of the aesthetical over the aesthetic. This is the 
bypass that acknowledges the theoretical inadequacy concerning the self-suf-
ficient existence of art. Are there any prospects for aesthetics concerning the 
fact of fallen art in the age neo-totalitarianism, which is just another term for 
globalization with its metaphor: Bee-Man and Common-honeycomb?

Key words: aesthetics, aesthetical, theory, art, ideology. 
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Посвећено мојим родитељима – 
Мирјани Мимици Вуксановић и Милентију 

Пуру Вуксановићу

Апстракт: Текст саопштења, у кратким цртама, проблематизује ста-
тус естетике у данашњем времену, а такође и антиципира неке њене 
могуће правце развоја. У првом делу чланка констатује се да се сав-
ремена естетика развија у академским и неакадемским круговима. Та-
козвана неакадемска естетика, при том, у већој мери тежи тематским 
проширењима естетике, као и интердисциплинарности. Савремени 
медиј у коме се ванинституционална, неакадемска естетика најчешће 
појављује и развија је блог. Надаље се савремена естетика, мишљена 
у информатичкој ери, доводи у релацију с културом, медијима и по-
литиком. Напослетку, преко Рансијерових ставова о замени естетске 
сфере политичком, долази се до закључка да се политички живот да-
нас углавном одвија преко медија, што естетику доводи у блиску везу, 
по сродности, с филозофијом медија. 

Кључне речи: савремена естетика, академска естетика, неакадемска 
естетика, интердисциплинарност, филозофија медија.

1 Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српске филозофије (179064) који фи-
нансира Министарство науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.
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Међу савременим мислиоцима усталила се предрасуда како 
егзистирамо у добу естетике, што би имплицирало како живимо 
време мишљења чији су предмети чулност, уметност, лепота, укус 
и други општи топоси, карактеристични за целовиту повест есте-
тике. Склоност (рефлексија) према естетским предметима јесте, 
заправо, симптом извесног заокрета, односно естетског обрта који 
је собом донела ера „демократизовања укуса“ (Лик Фери /Ferry/), 
као и, генерално узевши, конзумеристички однос према свету ства-
ри око нас. Но, ако овај процес посматрамо управо са становиш-
та демократизовања укуса и његове индивидуализације, у крајњој 
консеквенци доспећемо до позиције релативизма, који је захватио 
не само естетику, већ и све вредносне дисциплине нашег време-
на. Напоредо са распростирањем утицаја естетског на стварност, 
одигравају се, тврде поједини теоретичари медија попут Вирилија 
(Virilio), на пример, и процеси у супротном смеру кретања, који 
воде у нестајање естетског, мишљеног као појавни свет у првобит-
ном значењу, а који бива партикуларно или у целини замењен вир-
туелном појавношћу. Ово је, управо, и један од важних разлога за 
брисање границе између традиционалних естетичких предмета и 
оних садржаја који су у фокусу истраживања филозофије медија. 
Но, вратимо се, за тренутак, на почетак излагања, и говор о време-
ну владавине естетике. Како то изгледа у свакодневној пракси.

Очевидно је да се промишљање положаја естетике у дана-
шњем времену не може апстраховати од статуса који има филозо-
фија, као њена матична дисциплина, и то у актуелном, глобалном 
окружењу (иако је филозофија, па тако и естетика, судећи према 
грчком називу, пореклу и утицајима, de facto европска ствар). То 
говори директно у прилог тези о потискивању сваког мишљења, 
па и оног филозофски, односно естетички утемељеног, од стране 
света капитала, у коме мишљење као такво, односно критичко про-
блематизовање властитих предмета, постаје одоцнели инцидент у 
односу на глобални свет капитала. Наиме, оно мишљење које свој 
предмет „види“ у себи самом, а не у некој спољашњој сврси и инс-
трументализацији, а такво је и филозофско и естетичко мишљење 



Актуелност и будућност естетике

43

per definitionem, као да бива излишним, а пре свега, дисфункцио-
налним у данашњем времену. 

Институиционално гледано, оно се, на једној страни, „затва-
ра“ у уске академске и научне кругове, па чак и у лабораторије 
(епистемологија и емпиријска естетика, на пример), ишчекујући 
погоднија времена за развој филозофске мисли него што су ова 
данашња, док на другој страни, настојећи да избегне „кабинетс-
ки усуд“ и непопуларност, „колонијализује“ јавност различитим 
ванакадемским мнењима и поп-културним теоријама, које ту јав-
ност, наводно, треба да анимирају за ексклузивну проблематику 
мишљења. Истине ради, никада филозофска рефлексивност, као 
еуфемизам за критичко проблемазовање стварности, ма шта под 
реалношћу подразумевали, није била нарочито популарна и при-
хваћена као основ „погледа на свет“ – чак ни у епохама склоним 
софистичком артикулисању улоге мишљења у свом времену. Но, 
у добу опадања свих културних вредности, нужно трпи и филозо-
фија, па самим тим и филозофска естетика, коју у све већем обиму 
супституишу различите ad hoc теорије уметности, медија, културе, 
и тсл, настојећи да преузму, асимилују или адаптирају њену „ауру“ 
у духу нових стремљења.

На овом месту, заправо, желимо да нагласимо следеће – да је 
присуство мноштва разноликих естетичких теорија у научним и 
стручним публикацијама, периодици, па чак и у медијима масов-
них и нових комуникација пуки привид, који указује на редукцио-
низам првог реда: никад више естетских подстицаја, и никад мање 
утемељених естетичких расправа, теорија и образовних стратегија 
на овом пољу човековог мишљења. Привид експанзије естетике је 
феномен на који овде посебно скрећемо пажњу: могло би се, наиме, 
рећи да је позивање на естетику водећи тренд овог времена, иако 
је и даље врло дискутабилно шта се мисли под тим појмом. Јер, 
треба нагласити да сам термин „естетика“ дубоко продире у тер-
минологију „природног“ језика данашњице и да ту задобија разли-
чите, углавном вулгарне и симплификоване конотације, односећи 
се, најчешће, на питања визуелног идентитета, простог суда укуса 
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или, у најбољем случају, поетику неког ствараоца у области визу-
елних или примењених уметности (филм, плес, дизајн, итсл). 

С друге стране, поједине естетичке расправе, које су, по на-
шем мишљењу, недовољно презентне како у образовном систему, 
тако и у јавности, управо због парадоксије и привида свеприсут-
ности „естетике“ у свакодневном животу, недвосмислено указују 
на чињеницу да су естетичке теорије неопходне нашем времену, 
јер се преко њих успостављају или, пак, девастирају не само естет-
ске, већ и многе друге вредности нашег доба. При том се овде не 
залажемо за прескриптивну на штету дескриптивне естетике, као 
ни обратно, већ за квалитетне расправе у овој области као такве. 
Било да је реч о хеуристици и општој естетици, о њеним примење-
ним дисциплинарним дериватима или о ангажованим теоријама, 
дефицит оваквих проблематизација у данашњем времену је не-
сумњив, иако све указује на неопходност истих. Ово нарочито сто-
га што је доминација слике над мишљењем, у добу посвемашњег 
терора визуелне и медијске културе, некадашњу филозофију, па 
самим тим и естетику, потиснула такорећи на маргину друштвеног 
живота. Иако медији, у начелу, а због своје природе, нису склони 
филозофији, нити пак критичком мишљењу – о чему је писао још 
Бурдије (Bourdieu) – неакадемски кругови естетичара и филозофа 
почели су активно да делују и у овој области истраживања, понај-
више користећи Интернет, блогове и тзв. друштвене медије.

Осим текстуалних прилога у ПДФ-у, снимљених предавања, 
интервјуа значајних филозофа и естетичара нашег доба, те аудио 
записа и видео клипова који претендују да популаришу ове дис-
циплине и приближе их корисницима нових медија, односно по-
тенцијалним реципијентима, естетички прилози и расправе при-
сутни су понајвише у медију блога, који је постао главна „база“ 
неоптерећеног лансирања нових естетичких идеја у медијском 
простору, пре него што ће оне бити публиковане у специјализованој 
периодици или у књигама. Истине ради, блогерски рад у области 
неакадемске филозофије није само пуко експериментално поље за 
тестирање могућности деловања савремене филозофије и естетике 
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у медијском простору, већ је често мотивисано потребама тржишта 
рада, које су врло мале, када је реч о академски институционали-
зованој естетичкој мисли.2 У том смислу, интересантно је тзв. on 
line подучавање у области естетике (скопчано с идејом пословне 
етике), које се на Мрежи такође нуди потенцијалним корисницима, 
посебно када је реч о уметницима.3 Дакле, потреба за естетиком 
итекако постоји у нашем времену; она је често и тржишно моти-
висана, односно оријентисана, што отклања сваку сумњу поводом 
њене наводне излишности у нашем времену. 

Сасвим је друго питање, међутим, којој се то јавности сав-
ремена естетика и естетичари обраћају, и није ли излазак из уских 
академских, филозофских и теоријских кругова естетике, дакле 
ван домашаја универзитета, института, специјализованих конгре-
са и оних скупова који тематизују сферу естетике, те одговарајућих 
научних и стручних публикација, заправо, „допринос“ естетици 
који је нужно своди на један од могућих, штавише – доминантни 
свет вредности, а иза чега не стоји промишљено и систематично 
доношење естетских судова, нити, пак, сувисло артикулисање од-
говарајућих теорија, већ оних мерила укуса која дубоко задиру у 
позадинске производне циклусе естетске сфере, у њеном актуел-
ном посредовању с медијском културном матрицом. Другим речи-
ма, иако су тзв. неакадемска естетика или, пак, оне имплицитне 
естетичке теорије што се развијају изван институција увек већ у 
релацији са тзв. академском – било кроз њену проблематизацију, 
критику, актуелизовање или популаризацију, она су, делујући изван 
академске сфере непосредно упућене на јавност, односно посредо-
ване су медијима и тзв. медијском културом. У исто време, такве 

2 Вид. текст из јуна 2014: „New APPS: Art, Politics, Philosophy, Science“, A group 
blog with people from all over the map, са поднасловом: „Philosophers who work 
outside of academia – Part 1: How and why do they end up there?“, на страници: 
http://www.newappsblog.com/2014/06/philosophers-who-work-outside-of-academia-
part-1-how-and-why-do-they-end-up-there.html.
3 Вид. о томе, на пример, у тексту: Doug Arrell, „Teaching Aesthetics to Artists“, на 
страници: http://www.aesthetics-online.org/articles/index.php?articles_id=5.
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теорије су – како је то Адорно (Adorno) својевремено антиципи-
рао – и естетичке и естетизоване теорије, јер се излажу најчешће 
посредством визуелних медија, користећи не само ТВ и компју-
терски екран као формат свог излагања, већ и популарне платфор-
ме за широко друштвено деловање путем тзв. социјалних медија: 
Facebook-а, Yоutube-а, и тсл.

Оно што је главна замерка академској естетици, коју ванинс-
титуционално активни теоретичари упућују официјелној естетици, 
реферишући, при том, на укупна академска струјања у естетици, 
филозофији уметности и теоријама медија и културе нашег доба, 
јесте искључивост према тзв. „другости“. Под другошћу или раз-
личитошћу овде се углавном не подразумева фокусирање на рела-
цију: академизам – неакадемизам (антиакадемизам), како би се на 
први поглед могло помислити. Заправо, главни приговор о искљу-
чењу „другости“ и „различитости“ у контексту академских рефлек-
сија основних топоса естетике тиче се пренебрегавања мишљења 
тзв. Трећег света о релевантним естетичким питањима, при чему 
ту није реч само о физичком измештању естетичког теоретисања у 
оне делове света где се естетика као дисциплина није у довољној 
мери развила (ово је, случај, на пример, са Светским конгресима 
естетике који се наизменично одржавају у Европи, Азији, Латинс-
кој Америци), већ о томе да је естетика у начелу, европоцентрична, 
проблемски узевши.

Та чињеница, као и евиденција о томе да је естетика, исто-
ријски гледано, настала као класна творевина (Фиск /Fiske/) или 
изданак оних рефлексивних тумачења естетске стварности која су 
се борила за примат и победила на теоријској сцени академизма, 
у међусобној су релацији. Јер, као што су експлицитне или им-
плицитно дефинисане естетичке теорије потлачених биле углав-
ном у спору са академским дискурсом институција и далеко мање 
видљиве на јавној сцени, тако се и данас продор естетике у Трећи 
свет одвија углавном са позиције неуважавања битних разлика или 
посредством метода „колонијализације“, што, истина, естетику до-
води до самог руба питања не само о свом пореклу, већ и о смислу 



Актуелност и будућност естетике

47

властитог, аутентичног деловања. Дакле, естетици која је производ 
академизма може се, с правом, приговорити за европоцентричност, 
као и за догматичност у погледу тематизовања оних предмета ис-
траживања како су они назначени још у античкој Грчкој, а који су, 
потом, фиксирани као естетички топоси прворазредног значаја 
– од Баумгартена (Baumgarten) наовамо. 

Насупрот овоме, неакадемска естетика фаворизује интер-
дисциплинарност, чиме указује на још један „проблем“ савреме-
не естетике, било да је реч о академској или неакадемској струји 
мишљења, а која себе тешко може одредити као „строгу науку“, 
јер има потешкоће са утврђивањем властитих граница. Ова флек-
сибилност граница савремене естетике, која води скоро до губитка 
свог самосвојног предмета, или, пак, до таквог проширења грани-
ца које у себе укључују и посве нове предметне области, методски 
гледано, тражи своју потврду и оправдање у интердисциплинар-
ности. Наиме, интердисциплинарна метода истраживања, карак-
теристична за неакадемску естетику, постепено бива препозната 
као одговарајућа метода истраживања и у академским круговима 
естетичара и филозофа уметности, што естетику, као истраживач-
ку дисциплину, доводи у тешњу везу са другим сродним научним 
дисциплинама, као што су, рецимо, студије културе или филозо-
фија медија.

У вези са последњим изреченим ставом, треба нагласити сле-
деће. Једно од питања које се често поставља савременој фило-
зофији, па и естетици, јесте питање оправдања (постојања) ових 
дисциплина у добу владавине комуникационих медија. Несклоне 
мишљењу мишљења, а у функцији акумулирања капитала, наука 
и технологија нашег доба индиректно доводе у питање сва знања 
која нису у функцији потврде тржишних принципа деловања својс-
твених актуелној човековој пракси. Иако за филозофију и естетику 
питање „чему још“ није неуобичајено и свакако представља увек 
изнова артикулисани изазов, ово питање као да на други начин 
одјекује у нашем времену, чиме се филозофија и естетика дово-
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де у непосредну везу са светом технологије, односно савремених 
медија. То је, уједно, и копча за приближавање естетике свету пос-
редованом овим медијима, чиме би се бавила филозофија медија, 
мишљена као једна врста нове естетике. А та „нова естетика“ би 
се, између осталог, бавила симболичким формама карактеристич-
ним за традиционална естетичка истраживања, с тим да би се, тра-
гајући за парадигмом у оквирима које се генеришу данашње сим-
боличке форме, нужно зауставила у пољу медија, који их у највећој 
мери продукују. 

Напоредо са приближавањем флуиднних граница естетике 
световима културе и медија, у нашем времену – а на овај симптом 
је указивао још Валтер Бењамин (Benjamin) пишући о естетизо-
вању политике и политизовању естетике – упадљиво је присутна 
и релација између естетике и политике. На ову везу је, имајући у 
виду управо Бењаминова дела, изнова скренуо пажњу Жак Ран-
сијер (Rancière) у књизи „Политика естетике“ („The Politics od 
Aesthetics“). Наиме, Рансијер је у овој студији трагао за оним што 
је заједничко политици и естетици, нашавши да је то што их спаја, 
заправо, форма симболизације. Другим речима, политика и естети-
ка деле заједничко чуло (sensus communis), што би, кантовски гле-
дано, првобитно био суверени простор естетике, тј. односило би 
се на чулни, просторно-временски координатни систем који је пре 
самог искуства. По Рансијеровом схватању, а што је карактерис-
тично управо за наше време, овај простор данас заузима политика, 
односећи превагу над естетиком у домену форми чулности. Ран-
сијер, у ствари, сматра да координате чулног искуства данашњице 
држи у својим рукама политика, а требало би да то чини естетика, 
мишљена у кантовском кључу. Након ове Рансијерове тврдње, с 
правом се може поставити питање због чега је тако. Одговор би 
могао да упути на чињеницу да је реч о политици која барата фор-
мама моћи и да су естетске форме, као чулне форме, посматране 
са становишта моћи, прерасле у политичке форме. На ово бисмо 
додали и следеће. С обзиром на то да је данас политика у све већој 
мери медијски конструкт и творевина – пошто су некадашњи трго-
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ви на којима се одвијао политички живот замењени медијским сли-
кама – надовезивање на Рансијеров концепт води директно у домен 
филозофије, као естетике медија. Отуда не чуди што један број ка-
тедара за (савремену) естетику прима у своје окриље нову дисцип-
лину – филозофију медија. Јер, ако говоримо о будућности естети-
ке, неминовно је, чини се, да обратимо пажњу на њену филозофску 
инкарнацију која се такође бави сфером чулности, посредованом, у 
све већој мери, медијима масовних и нових комуникација.

Divna Vuksanović

ACTUALITY AND FUTURE OF AESTHETICS

(Summary)

Text questions the status of aesthetics in modern times, and also antici-
pates some of its possible developments. In the first part of the article explains 
that the contemporary aesthetics developed in academic and non-academic cir-
cles. Modern medium in which the non-institutional, non-academic aesthetics 
usually occurs is a blog. In addition to contemporary aesthetics, opinions in 
the information age, leads in relation to the culture, media and politics. Finally, 
over attitudes by Rancière about replacing aesthetic spheres political, it can be 
articulate that political life today mainly takes place through the media, which 
leads to the aesthetics of a close relationship, affinity with the philosophy of 
media.

Key words: contemporary aesthetics, aesthetics of academic, non-aca-
demic aesthetics, interdisciplinary, philosophy of media.
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АКТУЕЛНОСТ И БУДУЋНОСТ ЕСТЕТИКЕ. 
СУВЕРЕНИТЕТ ЕСТЕТИчКЕ АРБИТРАЖЕ

Апстракт: Теза овог текста је да се актуелност и будућност естетике 
као филозофске дисциплине заснива на аксиолошком потенцијалу ес-
тетског суда. Полазећи од става да је spiritus movens културе као такве 
естетски принцип, аутор доказује да је естетика врховни и суверени 
арбитар вредности у култури. Естетски садржај – како у естетском 
простору sensu stricto, као што је уметност (музика, архитектура), 
тако и у осталим сегментима културе (моралу, политици, раду, праву) 
– непогрешиви је показатељ стања у култури, културних вредности и 
културе у целини.

Кључне речи: Естетика, култура, вредност, естетски садржај, есте-
тичка арбитража.

Овогодишња тема Естетичког друштва Србије је компати-
билна са прошлогодишњом која се односила на кризу уметности 
– предмета који естетика проучава, јер сама формулација ового-
дишње теме имплицира тезу да је и естетика у кризи.

Естетика као она филозофска дисциплина која процењује 
вредност и доноси вредносни суд, самим својим аксиолошким 
потенцијалом оправдава своје постојање и, по дефиницији, под-
разумева да је потребна увек, у сваком тренутку превирања у кул-
тури кроз историју. Поглед који уме да види, препозна и оцени ес-
тетску вредност – лепоту – у сваком модусу њеног бивствовања 
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(очулотворења) и уметничку вредност, притом поглед теоријски 
освешћен, је једна од оних вечно вредних, истинских филозофских 
драгоцености. Но, с обзиром да ми припадамо овом специфичном 
тренутку, у овој специфичној култури, позвани смо да формулише-
мо апологију естетике за овај тренутак и овај културни миље.

Као прво бих поменула (али само поменула, пошто је то била 
тема нашег прошлогодишњег скупа) да је естетика позвана, јер је 
једина дорасла том задатку у пуном смислу, да оцени и процени 
нове уметничке форме и да их смести и распореди на аксиолошкој 
лествици – без предрасуда. Дакле, естетика као филозофска дис-
циплина има могућност потпуне, суверене арбитраже над једним 
од кључних сегмената културе – уметношћу. Притом, напоменула 
бих ,иако се подразумева, за разлику од теорије књижевности, иис-
торије и теорије ликовних уметности и музикологије које су, по 
дефиницији, упућене на једну посебну област уметности, естетика 
има органон за вредновање уметности као такве, то јест естетског 
феномена у целини. Врхунски Аристотелов гносеолошки крите-
ријум – општост увида – дистингвира естетику од осталих духов-
них дисциплина које вреднују и чини је сувереним арбитром.

Али, иако је то врло висока позиција естетике у хуманис-
тичким наукама, мислим да она има још и већу моћ и тежину у 
савременој култури. Наиме, сматрам да је естетика суверени арби-
тар естетске димензије културе као такве; на трагу размишљања 
Фридриха Шилера (Friedrich Schiller) и Јохана Хуизинге (Johan 
Huizinga) имајући у виду и Шилерове претече, лорда Шафтсберија 
(Lord Shaftesbury) и Џозефа Едисона (Joseph Addison), мислим да 
је естетска димензија културе њено било, њен пулс који нам не-
погрешиво показује стање у култури као целини. А естетика као 
филозофска дисциплина је у овом домену не само најпозванији и 
најкомпетентнији – већ и једини арбитар вредности. Дакле моја 
теза је да естетика није суверена само када је у питању вредновање 
једног, додуше изузетно значајног сегмента културе – уметности 
– већ и да је суверена и када је у питању вредновање културе у 
целини.
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Век просвећености у филозофији је изнедрио идеју о суве-
ренитету естетичке арбитраже у култури. Шафтсбери у Истра-
живању о врлини и Разноврсним размишљањима1 уочава естетску 
димензију морала, односно образлаже тезу да је естетски моменат 
кључни и преломни фактор моралне свести. Морално одобравање 
као и мотивација за чин, не заснива се, према Шафтсберију, на дис-
курзији, на некаквом логичком поступку разума при чему смо нуж-
но свесни разлога за одобравање, него на дивљењу лепоти чина 
(који се просуђује као моралан). Укус за лепоту, естетски укус је 
оно што нас покреће на дело и оно што нас наводи да одређено 
дело процењујемо као морално вредно. То значи да је естетска ар-
битража кључна у духовном простору морала.

Лорд Шафтсбери вођен својим неоплатоничким филозофс-
ким опредељењем и стожерном идејом да је индивидуални морал 
условљен широм друштвеном и политичком конфигурацијом, до-
води у везу естетски укус, морал и политику. Наравно, у складу 
са духом времена и интониран методом свог учитеља Џона Лока 
(John Locke) познатом као нови пут идеја (new way of ideas), Шафт-
сбери не говори о вези лепоте, морала и државе, него приступа 
проблему са позиција субјективности и говори о значају укуса као 
показатеља стања у држави.

Шафтсбери сматра да је укус народа (дакле не образованих 
појединаца у друштву него укус народа као целине) непогрешив 
показатељ стања у држави. Укус народни показује каква је власт 
у држави.2 У овом контексту највећи значај има музички укус као 
најнепосреднији израз естетске свести, оно аутохтоно што се нај-
теже обликује и васпитава. Дакле према томе какву музику народ у 
држави естетски вреднује, разумећемо и каква је политичка клима 
у држави, односно како је конституисана власт. По Шафтсберију 

1 Види: Shaftesbury, An Inquiry Concerning Virtue, Scholars’ Fascimiles and Reprints, 
Delmare, New York, 1991, p.23, i Shaftesbury, Miscellaneous Reflections, Character-
istics, vol 2, p. 65.
2 Shaftesbury, Second Characters, Rand, Cambridge, 1914, p. 20.
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укус народни је израз слободе. Народ мора бити слободан, духов-
но и физички, да би могао исправно да суди о лепоти. Политичка 
неслобода разорно делује на укус народа; с друге стране, народ са 
закржљалом естетском свешћу генерише хронично стање неслобо-
де у држави и рђаву деспотску власт.

Ове Шафтсберијеве идеје су имале великог утицаја на Фрид-
риха Шилера и наставиле да живе у његовим естетичким про-
мишљањима.

Још једна значајна личност британске естетике осамнаестог 
века, Џозеф Едисон, препознаје укус као онај сегмент субјективне 
свести који указује на устројство личности у целини. Едисон уоча-
ва да је веома мали број људи који умеју да буду докони, односно 
врло је мало оних који умеју да естетски осмисле своју доколицу. 
У својим чувеним Огледима о задовољствима уобразиље Едисон 
каже: „Први корак већине људи из бизниса је или у порок или у 
глупост“3. Овај став имплицира да тек човеков искорак из бизни-
са, какве било упослености, указује на суштину његове личности. 
Тренутак човекове доколице, начин на који се он тој доколици пре-
пушта и осмишљава је – а осмишљавање доколице је увек покушај 
њене естетизације – прави је показатељ човековог менталног уст-
ројства, сеизмограф његове духовности.

Ову занимљиву и прегнантну Едисонову идеју ревитализо-
вао је Фридрих Шилер и начинио од ње филозофски принцип, при-
мењив како кад је у питању анализа човекове свести, тако и кад је у 
питању култура одређеног народа и епохе. Принцип који је затекао 
у британској естетици Шилер је транспоновао на далеко шири ду-
ховни простор. Естетском принципу човековог бића Шилер даје 
назив нагон за игром и кантијански га третира као трансценден-
тални, априорни принцип који превазилази сукоб чулног нагона 
и нагона за формом и усклађује њихово дејство. Притом Шилер 
(то није кохерентно са претходним нити је томе логички доследно, 
али Шилер то ипак чини) третира естетски принцип – игру и као 

3 Addison, The Spectator, III, Gregory Smith, London, 1945.
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феномен и продукт културе. Игра као културни феномен, према 
Шилеру, баца издајничку светлост на све остале сегменте културе 
и омогућава нам да поставимо дијагнозу стања културе у целини. 
Другим речима, увид у доминантни естетски садржај духовности 
одређеног народа и епохе откриће нам суштинска обележја дотич-
не културе.

Велика мисао Фридриха Шилера била је да како човека, тако 
и културу треба посматрати sub speiciae ludi, кроз призму игре, 
односно кроз призму њеног естетског садржаја. Најсадржајнија, 
најбриткија критика савремене културе – Шилерова – настала је 
као последица естетичке анализе.

Филозофија просвећености је, дакле, родно место идеје о ес-
тетском као изразу суштинске особине духовности. На овом трагу 
се у деветнаестом веку у Британији уобличила филозофска кон-
цепција Џона Раскина (John Ruskin). „Every nations ’s vice or virtue 
is written in its art“. („Порок или врлина сваке нације исписани су 
у њеној уметности“), каже Раскин. „The art of any country is thе 
еxponent of its social and political virtues“. („Уметност неке земље је 
показатељ њених социјалних и политичких врлина“).4 Он третира 
уметност одређеног народа и времена као оваплоћење национал-
ног (народног) укуса – као и Шафтсбери.

Али за разлику од Шафтсберија који је био задовољан уку-
сом своје нације, Раскин није задовољан изразом националног уку-
са свог времена. Наиме, Џон Раскин сматра да друштво којем се 
на врху вредносне лествице налази профит не може ни да цени 
ни да ствара лепоту. Утилитарни принцип који је (према његовом 
мишљењу) разорио савремено друштво, разорио је и однос савре-
меног човека према лепом и уметности. 

На овај проблем је Раскин усмерио и оштрицу своје критике 
принципа устројства и организације савременог друштва. Такође, 
за разлику од Шафтсберија који је сматрао да је музички укус ау-
тентични израз националних вредности (или невредности) одређе-

4 Taljabue, G. M., Savremena estetika, Nolit, Beograd, 1968.
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ног народа и доба, Раскин мисли да је архитектура она форма умет-
ности која најпластичније изражава национални укус. Занимљива 
је ова идеја да је архитектура, сасвим немушта уметничка форма, 
можда управо због тога – аутентичан израз духа народа и време-
на. Хегел (Hegel) духовито одређује архитектуру као „кристали-
зацију материје у њеном чулно-просторном тоталитету“5 и каже 
да је грађа архитекуре „сама материјалност у њеној непосредној 
спољашњости као механичка тешка маса“.6 Дакле „тешка маса“, 
„кристализована материја“ je чулна форма којом ова уметност по-
кушава да понуди духовни садржај. У томе је негде и њена слабост 
и њена снага.

Неприказивачка, без сижеа и садржаја, потпуно и дирљиво 
немушта, архитектура је, (можда баш зато што је тако немушта 
тешка маса и кристализована материја) према Раскину, чиста седи-
ментација духовности одређене културе, и показује све суштинске 
карактеристике културе чији је изданак. Идеја занимљива и мис-
лим индикативна и за нас у садашњем тренутку. Грађевине које 
израстају као коров отпоран на све, непосредно уз путеве, натрпа-
не једна уз другу, набацане без реда и смисла осим једног јединог 
– што веће близине профитабилним локацијам и уштеде материја-
ла и простора – кристално су јасан израз окошталог утилитарног 
менталитета против којег се са толико жара борио Џон Раскин.

И најзад, на крају, у функцији моје тезе о естетици као ор-
ганону просуђивања не само једног сегмента културе – уметнос-
ти – већ и културе у целини, поменула бих концепцију холандског 
мислиоца Јохана Хуизинге (Johan Huizinga) развијену у његовој 
књизи Хомо луденс. У овој својој књизи Хуизинга, у духу Шилеро-
ве естетике, образлаже тезу да је игра покретачки принцип културе; 
другим речима, Хуизинга сматра да је сваки сегмент људске духов-
ности онтолошки интониран естетским принципом. Инспирисан 
тезом Јакоба Буркхарта (Jakob Burkhardt) да је агон, такмичарски 

5 Hegel, G. W. F, Estetika, BIGZ, Beograd, 1975, I, str. 89.
6 Ibid., str. 84.
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принцип, окосница античке грчке културе и да су стари Грци, уп-
раво захваљујући присутности агона у свим порама свог духовног 
живота и развили своју бриљантну културу (коју европска култура 
препознаје као своје родно место) Хуизинга иде и корак даље од 
Буркхарта, и то с правом чини се, и тврди да агон није само покре-
тачки принцип античке грчке културе, већ културе уопште, културе 
као такве. Хуизинга међутим уопштава принцип и уместо агона 
говори о игри као таквој, а уместо античке грчке културе говори 
о култури као целини. У сваком делићу људске културе Хуизинга 
препознаје дух игре; естетски принцип је дакле архе, искон, потпу-
но различитих појава у свету људи, као што су наука, право, фило-
зофија, уметност, мит, песништво, музика.

Но у контексту наше садашње теме и као један од могућих 
одговора на питање о актуелности и будућности естетике, посебно 
је занимљива и прегнантна Хуизингина анализа естетске димен-
зије у савременој култури и мислим да отвара и шире могућности 
од оних које је употребио овај мислилац.

Хуизингина полазна платформа у анализи стања савремене 
културе је теза да све оне културе одређене и интониране при-
нципом игре, другим речима оне које имају наглашену естетску 
димензију, јесу израз развијених и напредних друштава. Античка 
грчка култура, натопљена принципом агона, једне од препознатљи-
вих димензија играчког садржаја – од физичких вежби у палестри 
па до реторских надметања у скупштини – јесте сигурно један од 
врхунских израза људске духовности кроз историју. Кључни кул-
турно цивилизацијски квалитет јесте естетски – играчки садржај 
како га назива Хуизинга, умење поштовања правила игре, што 
претпоставља „самоограничавање и самосавлађивање“, слободно 
самоограничавање зарад реда, поретка и лепоте, аналогно Канто-
вој (Kant) слободној игри разума и уобразиље, односно слободном 
повиновању уобразиље разуму у рефлексивној моћи суђења.

Елементарни услов културе су правила игре која подразу-
мевају ред и лепоту. Сваки сегмент људске делатности: пословни 
живот, право, дипломатија, рат, има своја правила која, у суштини, 
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функционишу као правила игре. (Неки пут не можемо да испрати-
мо њихову логику, не можемо их разумети дискурзивним средс-
твима; игра се као и сваки естетски феномен опире дискурзивном 
– разложном, аргументативном ходу). Праву културу држи и опле-
мењује играчки садржај. Морални лик припадника одређене култу-
ре, одређен је и себи именентном естетском димензијом – уважа-
вањем правила игре и способношћу да се повинује њиховом реду 
и лепоти.

Од осамнаестог века, мисли Хуизинга, „дебата у парламен-
ту битно се подудара са нормама игре... То је заправо непрекидни 
меч у којем матадори настоје да матирају један другог не наносећи 
притом штету интересима земље...а дух другарства допушта при-
јатељску шалу између најогорченијих противника и то непосредно 
након дебате“7. На терену међународне политике играчки садржај 
се очитује у принципу Pacta sunt servanda. „Систем међународног 
права“, каже Хуизинга, „одржава се обостраним признањем при-
нципа и подржавањем темељних начела која...у пракси делују као 
правила игре. Чим једна од странака правилима система ускрати 
послух руши се читав систем међународног права...“8

Ако применимо Хуизингину призму посматрања на садашњи 
тренутак, можемо да констатујемо заједно са њим да је естетски 
садржај савремене културе на ниском нивоу. Парламентарна утак-
мица далеко је од било каквих естетизованих правила...“Модерни 
рат“, каже Хуизинга, „изгубио је сваку везу с игром. Постао је до 
крајности суров, тврд, одвија се ван свих правила и норми, не пос-
тоји више ни цивилизовани победник, ни цивилизовани губитник. 
У дипломатији пак (ово је занимљиво) „високоразвијене државе се 
повлаче из заједнице међународног права, те бесрамно изјављују 
Pacta non sunt servanda,“9 дрско и отворено урушавају принципе и 
правила игре међународне политике.

7 Huizinga, J, Homo ludens, Matica hrvatska, Zagreb, 1970, str.275.
8 Ibid, str. 277.
9 Ibid., str. 280.
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Штавише и из стриктно играчког простора културе, оног који 
јесте игра у строгом смислу речи -a то је у овом тренутку спорт 
– по Хуизинги чили играчки садржај.10 Спорт се професионали-
зује, постаје озбиљно средство зараде чиме му се одузима једна од 
кључних одредница игре. Самим тим он постаје средство за неки 
други циљ, и губи своју суштинску карактеристику естетске вред-
ности.

Да закључим – мислим, на трагу изложених ставова, да је 
окосница културе њена естетска димензија и да је вечита актуел-
ност естетике као филозофске дисциплине (a вечита актуелност 
имплицира и њену будућност) управо у неприкосновености, у пот-
пуном суверенитету њене анализе и процене вредности културе у 
целини.
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SOVEREIGNTY OF AESTHETIC ARBITRATION

(Summary)

Key thesis of this paper is that actuality and future of aesthetics as philo-
sophical discipline is based upon axiological power of aesthetic judgement. 
Regarding aesthetic principle as spiritus movens of the culture as such, author 
claims that aesthetics is crucial and sovereign arbiter of the culture as such. 
Aesthetic content– both in aesthetic space sensu stricto as art (music, archi-
tecture) and in other cultural segments as morals, politics, work, law, etc. is 
infallible indicator of the situation in culture, cultural values and culture as a 
whole.

Key words: Aesthetics, culture, value, aesthetic content, aesthetic ar-
bitration.
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Драган Жунић

ЕСТЕТИКА КАО ТЕОРИЈА ЕСТЕТСКЕ 
КУЛТУРЕ

Апстракт: У раду се излаже концепција естетике као теорије естетске 
културе, изграђенa на Шилеровоме појму „естетске културе“, схваће-
не као култивисање људскога чулног и нагонског бића посредством 
форме. Теорија естетске културе обухвата све нивое и типове људс-
ких култивишућих делатности (појмљених као естетско трагање за 
смислом), чије се врховне вредности досежу у уметности. Али, ова 
теорија, сврставајући све делатности и њихова дела у континуирани 
низ, не значи прецењивање саме уметности или њено уздизање над 
све остале људске делатности. 

Кључне речи: естетика, естетска култура, смисао, форма, уметност.

0. Разумевајући тему научнога скупа Актуалност и будућ-
ност естетике као позив да се о темељноме проблему савремене 
естетике размишља из саме естетичке али и метаестетичке перс-
пективе, као и из угла херменеутике, историје идеја и социологије 
духовних творевина, настојао сам да дам сасвим скроман прилог 
нашем испитивању статуса, могућности и изгледа ове философске 
дисциплине, ради изналажења „оправдања“ за бављење естетиком 
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данас,1 и сутра, у обновљеноме2 покушају да осмислим и образ-
ложим једну од могућности заснивања естетике. Та би могућност, 
имајући у виду и новије феномене, а не раскидајући са традицијом, 
могла бити прикладан теоријски оквир за разумевање и естетскога 
и уметничкога, и древних и нових уметничких пракси, и естетске 
димензије нових, масовних и мрежних медија, и тиме непретенци-
озно указати на „оправданост“ естетике како у савременој фило-
софији тако и у савременоме друштву. Побројани мотиви далеко 
превазилазе моје теоријске и енергетске моћи, па овај скрупулозни 
подухват подастирем са крхком надом да би могао бити подсти-
цајан компетентнијим теоретичарима и истраживачима, или, уос-
талом, критички убедљиво одбачен као нека рационална могућ-
ност, зарад чега је излагање дато у тезама, тј. у форми пракладној 
за критичко преиспитивање и коментарисање. 

1. И тема научнога скупа из 2014. године, Актуалност и бу-
дућност естетике, баш као и она из 2005. године, Шта је естети-
ка?, недвосмислено упућује на кризу естетике у 20. веку, па, ево, 
и у 21. веку. Криза се може препознати као извесна осека нових 
естетичких идеја и теорија, као стагнирање у области продукције 
естетичке литературе, те као опадање академскога интересовања 
за естетику. Наравно, за утемељену тврдњу уместо овако набаче-
них „симптома“ било би неопходно одговарајуће емпиријско ис-

1 Естетичари ће у појму „оправдања“ естетике у преломним, револуционарним 
политичким околностима (Француска револуција) препознати један стари, шиле-
ровски мотив из Писама о естетскоме васпитању човека (Друго писмо, Schiller, 
Fr., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, 2009.), поновљен – овога пута у ситуацији глобалне 
друштвене беде која потребује такву радикалну политичку праксу – у Маркузеовој 
(Marcuse) Естетској димензији (Marcuse, H., Estetska dimenzija: eseji o umjetnosti 
i kulturi, Školska knjiga, Zagreb, 1981.). 
2 На ову тему расуо сам посаже по многим својим радовима, а један рад објавио 
управо под насловом „Естетика – теорија естетске културе“ (види: Жунић, Д., 
„Естетика – теорија естетске културе“, Теме 3/2007), и то онај чији је први нацрт 
изложен баш на научноме скупу Естетичкога друштва Србије Шта је естетика?, 
одржаном 01. и 02. децембра 2005. године. 
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траживање социологије духа, социологије знања или, коначно, со-
циологије философије. Поред евидентирања јавнога и академскога 
стања ове философске дисциплине, могло би се испоставити да 
разлоге и узроке назначене кризе ваља тражити пре у збивањима 
унутар све шире, разуђеније, непрегледније и неухватљивије об-
ласти „уметности“, него унутар естетичке мотивисаности и дис-
курсивне компетентности саме философије. 

2. Уз нешто поједностављивања у тумачењу историје ново-
вековне и савремене естетике, могло би се показати да покушаји 
разрешавања темељних философских проблема посредовањем 
раздвојених или супротстављених онтолошких, гносеолошких, 
антрополошких релата – у медију естетскога и уметничкога, резул-
тирају теоријама које се само номинално или колоквијално озна-
чавају као „естетике“, јер у основи представљају својеврсне „кри-
тике укуса“, „естетичке метафизике“, „артистичке метафизике“, 
„естетичке онтологије“, „естетичке антропологије“, естетичко-ху-
манистичке утопије, метафоре или идеологије. То се и у 20. веку 
догађало довољно често да би неко могао закључити како је свега 
естетичкога било – осим естетике саме. Еклатантан пример пред-
ставља неомарксистичка посвудашња експлоатација естетичких 
тема и мотива, а без изграђене или чак хотимично неизграђиване 
„марксистичке естетике“. Ова опаска би се, са нешто више ризика, 
могла изрећи и у вези са херменеутиком. 

У контексту изложене тезе, мој покушај једне естетике као 
теорије естетске културе не би могао бити одбрањен од „пригово-
ра“ да спада у групу естетичко-антрополошких становишта. 

3. Пошао сам од номиналнога (αἰσθάνομαι, αἴσθησις) одређења 
естетике, али не са теоријско-сазнајним, на пример баумгартеновс-
ким амбицијма, већ ради философско-антрополошкога преиспити-
вања чулности и првобитно увек чулних покушаја осмишљавања 
света и живота, те тиме и саме чулности, што пукој чулности може 
дати, и даје, статус одуховљене, осмишљене чулности – естетско-
га. Овим путем је, најпре, у теоријску игру уведен појам смисла 
(као субјективно замишљенога композиционог, дакле унутрашњег, 
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али и констелационог значења одређенога ентитета у некоме ши-
рем склопу, и, чак, као субјективно телеолошко одређење некога 
бића или бивања), и, потом, понуђена веза између „естетскога“ и 
„смисла“, тј. теза о чулноме наговештавању смисла. Смисао је, пак, 
нужно транс-фактуални, транс-емпиријски, али, као што рекох, не 
нужно нека објективно трансценднетна сврха, већ и као субјектив-
но приписивање или наслућивање некога оријентишућег значења. 
Естетска култура је мост између живота самога и смисла живота, 
подржавање живота његовим естетским, слободним, нерепресив-
ним, игривим осмишљавањем, односно естетским наслућивањем 
смисла (ако не саме Сврхе, оно бар форме сврховитости), или на-
слућивањем угрожености, одсуства или фалсификовања смисла 
– апсурда. Естетска култура је формативно осмишљавање, или 
смисаоно трансформисање (неки би рекли: уздизање) чулности 
(наших нагона) до естетскога (облика) и очулотворења естетс-
ких идеја (уметност).3 

4. Теорија којој би ваљало поверити обраду овога широкога 
подручја смисаонога трансформисања чулности до естетскога и до 
естетских идеја, тј. уметности, свакако се може назвати „естети-
ком“. Другим речима, естетика се онда конципира као теорија чо-
векових невољних и вољних, спонтаних и институционализованих 
настојања да својој чулности, телесности и нагонскости изнађе и 
даде неки смисао, а да при томе не угуши, не анестезира и не изгуби 
управо ту чулност, телесност и нагонскост, односно као теорија чо-
векових настојања да понуђене или пронађене форме смисла веже 
уз живе и животне, чулне и нагонске основе живота, а да у томе ве-

3 Нагони имају своје чулно-телесне појаве; те се манифестације културом обли-
кују, добијају форме, и постају оно естетско у пракси наших чула; а могу добити 
и симболичку ауру наговештенога смисла, или бесмисла, у објективирању, очуло-
творењу естетских идеја.
Савременој естетици није страно схватање о осећању и наговештавању, тј. до-
живљавању, а не поимању, смисла (живота) у естетскоме, и о естетској/умет-
ничкој форми као медију наговештавања смисла, натчулнога, трансцендентнога 
(види: Перниола, М., Естетика двадесетог века, Светови, Нови Сад, 2005.). 
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зивању не испари и не разиђе се сама духовност. Теза, дакле, иде на 
то да је већ самим „уздизањем“ пуке чулности до естетскога човек 
започео процес битно људскога осмишљавања сопствене телесно-
нагонске одређености, који процес достиже најсавршеније форме 
управо у уметности. Утолико се чак и трансценденталистичка, а 
поготову философско-антрополошка, тј. естетичко-антрополошка 
постављања питања о смислу, нужно морају ослањати на појам 
сврховитости форме естетскога (и уметничкога), која симболизује 
оно натчулно, или напросто упућује на њега. 

5. Инспирација за овако постављену естетичку теорију, као 
теорију естетскога осмишљавања света и живота, чији се врхунци 
називају уметношћу, нашао сам код Фридриха Шилера (Schiller), 
у добрознаној концепцији прелаза од чулно-нагонскога до морал-
нога преко естетскога стања, дакле, посредством естетске културе, 
тј. естетско-култивишућега деловања форме, односно посредством 
давања форме сировој природи човека и посредством одговарајуће-
га „тихог рада укуса“. 

Естетска култура није само прелазни стадијум, већ „врх“ 
духовнога уздизања човека као нужно чулно-нагонскога и ника-
да чисто духовнога бића. Естетска култура је оформљавање тога 
чулно-нагонскога бића, оформљавање како његове сопствене теле-
сно-нагонске чулности тако и предметне чулности његовога света. 
Уосталом, ако је идеја слободе у чулноме свету, као појава, могућа 
само као лепота (Шилер), могло би се показивати да је и духов-
ност у људскоме свету најпре могућа само у првобитној естетској 
појави, на пример у миту, а да се та појава у неким симболичким 
формама може и деестетизовати, анестезирати (на пример, у неким 
религијама и неким философијама).

Не мора се посебно истицати да је ова шилеровска „инс-
пирација“ заправо кантовска, будући да се темељи схватања о 
„средњем“, посредујућем положају естетскога и уметничкога, као 
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и о значају естетске сврховитости у симболисању натчулнога, на-
лазе у Критици моћи суђења.4 

6. Одрживост шилеровских мотива данас, дакле као не-анах-
роних (ако су у философији уопште потребна и таква оправдања), 
може се наћи у извесним структурним сличностим Шилеровога и 
нашега доба – на пример, у агресивној али варљивој доминацији 
политичких питања, и у стварној доминацији сирове чулности у 
свету посвудашње забаве. 

7. Естетска култура је, дакле, транс-формативно естетско оду-
ховљавање, као осмишљавање, човекових чулних и нагонсих моћи, 
творачких импулса и производа њиховога деловања, од праксе ма-
гијскога украшавања до праксе представљања естетских идеја, тј. 
праксе уметности.5 Естетска култура је слободна игра уобличавања, 
те тиме и осмишљавања хаотичне твари живота. Обликовање схва-
там као, свесно или несвесно, трагање за смислом, осмишљавање 
чулности, наслућивање смисла у естетскоме као сврховитости у 
формама – јер смисао се не може дискурсивно ухватити, не може 
се без остатка превести у појмове. Естетским обликовањем се пос-

4 Kant, I., Kritik der Urteilskraft, in: Immanuel Kant, Die drei Kritiken, Anacon-
da Verlag GmbH, Jokers Edition, Köln, 2011. О томе шире у: Žunić, D., Estetički 
humanizam, Gradina, Niš, 1988. Херберт Маркузе пише да је Хајдегер (Heidegger) 
„први показао средишњу улогу естетске функције у Кантову систему“ у своме 
делу Кант и проблем метафизике, где се, наравно, понајвише бави нашим сазнај-
ним моћима (Marcuse, H., Eros i civilizacija: filozofsko istraživanje Freuda, Naprijed, 
Zagreb, 1985, стр. 158, у фусноти), тј. „трансценденталним моћима“, које чине 
„могућном суштину трансценденције“ (Heidegger, M., Kant i problem metafizike, sa 
davoskim saopštenjem i diskusijom između M. Heideggera i E. Cassirera, NIRO „Mla-
dost“, Beograd, 1979, стр. 91); разуме се, Хајдегер, у трагању за основом синтезе, 
пре свега расправља о посредујућој моћи и сједињавајуће средишњем положају 
трансценденталне уобразиље, која је заједнички корен и чулности и разума као 
основних извора духа (Исто, стр. 125).
5 Савремени израелски писац Давид Гросман (Grossman), у чије се искуство бе-
смисла, и епохалнога и породично-личнога, тешко може посумњати, каже: „Умет-
ност свему даје смисао“. Ја идем корак „ниже“, па наговештаје смисла видим и у 
естетскоме, које ће, можда, врхунити у уметничкоме.
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тојање и свет чине сврховитим, или се, у уметности, разоткривају 
као апсурдни. 

8. Естетска култура људскога рода диференцира се према кул-
турно-историјскоме тлу на којем израста: етничкоме, национално-
ме, регионалноме, конфесионалноме итд., уз прихватање највиших 
достигнућа разних култура, тј. „културе света“, коју разумем као 
„имагинарни музеј“ раз.личитости. Естетска култура једнога наро-
да јесте стање и пракса стваралаштва и укуса, однос заједнице пре-
ма стваралаштву и укусу, створеним делима и према рецептивноме 
суделовању појединаца у култури, однос према традиционалној 
естетској култури, те утолико и основ конституисања културних 
идентитета.

9. Појам естетске културе обухвата све нивое естетскога, без 
подизања ограде између естетскога (које је такође аперцептивно 
људско) и уметности (као техничко-појетичкога људског дела), па 
теорија естетске кутлуре не оставља теоријски, дискурсивно не-
покривенима велика подручја отуђене естетичности у виду есте-
зијскога (на пример, подручје кича), као што се то дешава у кон-
цепцији философије уметности (посебно оној која одговара стању 
уметности 18. и 19. века). Штавише, концепција естетске кутлуре 
не оставља изван видокруга ни оне „уметничке праксе“ које се од-
ричу не само естетскога већ и самих, за уметност конститутивних, 
естетских идеја, појма стварања итд. (на пример, праксу „концеп-
туалне уметности“), већ их сагледава управо као праксе које се тим 
одрицањем, упркос „самоименовању“, самоискључују из подручја 
уметности. 

10. Естетска култура обухвата читав животни свет – сва људс-
ка делања и понашања (од посматрања, као првога слободног одно-
са према свету, до акције), све свакодневне и повесне делатности, 
чије врхунце, постигнуте поделом рада, усавршавањем, институ-
ционализацијом праксе и експертским тумачењима, уобичајено 
називамо „уметностима“, и смештамо их у епохално изменљиви 
корпус канонизованих појединих уметности – систем уметничких 
родова и врста.
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Све елементарне човекове делатности заправо су подручје ес-
тетскога трансформисања животнога света: рад, магија, митологија, 
религија, уметност... Подручје морала, пак, подлеже просуђивању, 
баш као и естетски и уметнички феномени, а дискурсивна дела, 
дела науке и философије, морају добити реторичку форму, којом 
се отварају естетској и можда чак уметничкој димензији. Тело, оде-
ло, храна и пиће, ерос и међуљудски односи, оруђе и оружје, куће 
и храмови, покућство и утвари, фантазме и фигуре, световни и 
свештени простори и временски сегменти, стварност и паралалне 
стварности, тј. привиди уметности... – све то подлеже човековим 
естетским интервенцијама, трансформацијама и формативним ос-
мишљавањима; човек изражава своју духовност представљајући, 
очулотворујући уобразиљски произведене естетске идеје. 

11. Појам естетске културе покрива и подручје естетскога и 
подручја како елитне тако и популарне, народне, масовне уметнос-
ти. Естетском културом побуђени нагон за образовањем најбоље 
се, да не би био репресиван, опробава на доколици, а естетска 
култура делује и у простору и времену забаве, али и у дужности 
критике и трансформисања света, постављајући узоре у виду умет-
ничких дела, тј. њихове форме сврховитости.6 Естетска култура је 
мекши, нерепресивни пут образовања, за разлику од образовања 
путем строгих, не-игривих, не-веселих форми духа.

12. Са становишта теорије естетске културе може се реин-
терпретирати историја и систем култура, и то према критеријуму 
степена естетскога култивисања света и живота, тј. према мерилу 
давања форме сировој животној грађи, односно мерилу естетскога 
осмишљавања живота и животне борбе, критеријуму давања зна-
чаја естетскоме... Утолико би се могла разумети, али не и вред-
новати, тј. хвалити или осуђивати, хијерархизација и доминација 

6 Због тога, ефекат естетскога у рецепцији, посебно у рецепцији уметности, ес-
тетски доживљај, не сме бити схваћен само као задовољство, уживање; јер он 
може бити и незадовољство, чуђење, згроженост, гађење итд., дакле, напросто 
– узбуђење душевности. 
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појединих симболичких форми у одређеним културама, и изврши-
ти одговарајућа типологизација култура. 

13. Теорија естетске културе није спекулативна, јер се у нај-
већој мери ослања на конкретна истраживања трансформативних 
естетских пракси и тиме естетскога наслућивања смисла.

Но, будући да се центрира око појма смисла (што се кантовс-
ки може везивати уз појам сврховитости), тј. наслућовања смисла, 
она је, ипак, у „методолошкоме“ погледу, блиска херменеутици ес-
тетски објективиранога смисла или денунциранога бесмисла, где 
је главни поступак, да не кажем „метода“ – херменеутика форме.

14. Теорија естетске културе, као само једна од могућности 
заснивањса естетичке теорије данас, суочава се са неколико озбиљ-
них проблема, који би се, нерефлектовани, могли учврстити као 
њени унутрашњи недостаци; али, она, држим, има и неколико тео-
ријских преимућстава. 

Проблеми јесу: теоријски „фундаментализам“; тежња ка 
свеобухватности и преобимност; интегративистичке амбиције; 
нагињање систематичности; декларисана метафизичност; својевр-
сни формализам; неверификабилност поступака интерпретације 
естетскога посредовања смисла, тј. сврховитости; заузимање неод-
ређене позиције „теорије“, без опредељивања за философски или 
научни приступ. 

Преимућства, као одговори на нека питања у вези са унутра-
шњим проблемима, могла би бити следећа: обухватање јединстве-
нога, непрекинутога и нехијерархијскога низа разних облика ес-
тетскога осмишљавања опстанка који само врхуне у уметничким 
делима; подржавање живога процеса естетскога смисаоног обли-
ковања твари света и живота, без утопијских или прагматичких 
програма; утемељеност теорије у философији и поткрепљеност у 
резултатима научних истраживања; равноправно вредносно тре-
тирање читаве скале естетскога, али без нивелисања вредности и 
невредности, које се третирање постиже постављањем уметнич-
ких дела као највиших критеријума формативно-естетскога домета 
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појединих пракси; подржавање диверситета култура и равноправ-
но третирање свих култура без фаворизовања западне форме умет-
ности и било којих типова окцидентализма. 

Једна од мана понуђене теорије могла би се означити адор-
новском персифлажом, дакле, из угла истиноборачке философије 
уметности – да, наиме, спада у „кулинарске“ естетике.7 Но, зашто 
би то уопште била мана? 
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Dragan Žunić

AESTHETICS AS A THEORY OF AESTHETIC CULTURE

(Summary)

In this paper, the conception of aesthetics as a theory of aesthetic culture 
is presented. The conception is built on Friedrich Schiller’s notion of “aes-
thetic culture“, realized as cultivation of human sensual and instinctive being 
by means of form. The theory of aesthetic culture encompasses all the levels 
and types of human cultivating activities (comprehended as an aesthetic quest 
for meaning), whose ultimate values have been reached in art. But the theory, 
aligning all the activities and their works in a continual range, does not mean 
any overestimation of art itself or any raising of it above all other human ac-
tivities. 

Key words: aesthetics, aesthetic culture, meaning/sense, form, art. 
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ФИЛОЗОФИЈА КАО ЕСТЕТИКА: пРОБЛЕм 
ЗАСНИВАЊА

Апстракт: Проблем могућности филозофске естетике у савремено 
доба у овом раду преиспитује се из перспективе одрживости фило-
зофског карактера естетике. Естетика се у том смислу најпре преис-
питује као филозофска дисциплина, те се на основу анализе њеног 
заснивања, развоја и начина на који она фигурира у савремености за-
кључује да се питање естетике више не треба постављати у том смис-
лу. Примарни смисао филозофске естетике данас мора се одредити на 
основу њеног битно филозофског карактера, на основу чега се износи 
теза да естетичко мишљење данас представља један од централних 
модела филозофског мишљења уопште. 

Кључне речи: естетика, филозофија, дисциплина, Баумгартен, савре-
меност.

Естетика, као филозофска дисциплина, данас представља 
интегрални део филозофских истраживања, у свом постојању оче-
видан и ни по чему посебно проблематичан. Естетика се предаје 
на универзитетима, често као један од основних курсева из фило-
зофије, естетичка продукција је значајна, конференције поводом 
естетичких проблема одржавају се редовно на међународном ни-
воу. Ипак, овакво присуство естетике данас, иако на први поглед 
саморазумљиво, веома је интересантно уколико имамо у виду да 
је ова дисциплина, као филозофска дисциплина, релативно новијег 
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датума. Наиме, естетика као филозофска дисциплина заснована је 
тек у XVIII веку, а њен оснивач био је А. Г. Баумгартен; упркос 
свеопштем присуству проблема и тема значајних за естетику у ок-
вирима историје филозофије – проблема попут лепоте, уметности, 
естетског искуства и слично, естетика свој дигнитет дисциплине 
добија, дакле, доста касно. Тако, на пример, Милан Узелац тврди 
„естетика као филозофска дисциплина има кратку прошлост, али 
дугу историју“.1

Разлог овој необичној чињеници лежи у крајње напрегнутом 
односу између онога чиме би естетика требало да се бави и начина 
на који се такав предмет може теоријски, а посебно филозофски 
обрадити. Док са једне стране домен естетског представља крајње 
конкретизовано феноменско поље, такво да се тешко може поопш-
тити и обухватити појмовном апаратуром, са друге стране теоријс-
ки захват и обрада било ког предметног поља захтева управо такав 
појмовни апарат, као и строгу аргументативну матрицу која је са 
њим у вези. Поменути проблем је вековима, кроз историју естети-
ке, био решаван једним гестом заобилажења: естетички проблеми 
решавани су и теоријски обрађивани на основу ванестетичких пер-
спектива, њима се приступало из позиција метафизике или теорије 
сазнања, те су у том смислу појмовни апарат и аргументативна 
матрица који су у том поступку коришћени своје оправдање нала-
зили на неком другом, мање проблематичном тлу од строго есте-
тичког. Слично би се могло тврдити и за Баумгартеново заснивање 
естетике као филозофске дисциплине, будући да и овај мислилац 
естетици прилази из особених ванестетичких позиција, те је, у ана-
логији са логиком, проглашава за нижу гносеологију (gnoseologia 
infrior), односно за један део теорије сазнања.2 У сличном духу ос-
нивач естетике издваја естетско искуство као централни предмет 

1 Узелац, М., Естетика, Stylos, Нови Сад, 2003, стр. 21.
2 Уп. Damnjanović, M., „Prvobitna ideja filozofske estetike“, у: A. G. Baumgarten, 
Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd, 1985, стр. 
XVIII; Кроче, Б., Естетика, Космос, Београд, 1934, стр. 296-301.
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естетике, односно као ону позицију с обзиром на коју даље остали 
њени проблеми, попут лепоте и уметности, треба да добију своје 
значење и начин обраде.3

Међутим, овим гестом заснивања, иако он почива на тради-
ционалним парадигмама – посебно на Волфовој систематизацији 
Лајбницових учења – Баумгартен заправо отвара до данас нерешен 
проблем: како је уопште могуће филозофско промишљање естет-
ског? И додатно: уколико је оно могуће, а испоставља се да јесте, 
који је њему припадан карактер? У том смислу Баумгартеново за-
снивање естетике не можемо више посматрати као пуку историјску 
чињеницу, односно као једном за увек завршен пројекат: овај гест 
заснивања заправо се испоставља као гест отварања питања, гест 
проблематизације, такав да ће мислиоци након Баумгартена изнова 
и изнова осећати потребу да се спрам њега одреде и поставе.4

О томе сведочи већ и развој естетике непосредно након Ба-
умгартена. На пример, познато је да Кант појам естетике у Баум-
гартеновом смислу одбацује, те га употребљава у једном више 
традиционалном смислу, док његова учења о лепоти, уметности 
и естетском искуству можемо наћи под именом Критике моћи 
суђења.5 Тако Кант тврди: „Нијемци су једини који се сада ријечју 
естетика служе, да њоме означе оно што други називају критиком 
укуса. Разлог је томе јалова нада коју гаји одлични аналиста Баум-

3 Уп. Зуровац, М., Тешкоће у заснивању естетике, Нолит, Београд, 2012, стр. 19-22.
4 Уп. исто, стр. 9.
5 Кант заправо мења свој став поводом употребе појма естетско од Критике чис-
тог ума до Критике моћи суђења. Док ће прва критика овај појам резервисати за 
домен анализе сазнања, односно за увођење простора и времена као априорних 
форми опажања, трећа критика ипак допушта и једну нову његову употребу, која 
је више у складу са нашим савременим језичким интуицијама и Баумгартено-
вим намерама. Ипак, појам естетике Кант не употребљава у смислу означавања 
дисциплине која би се бавила лепотом, уметношћу и слично. Уп. Kant, I., Kritika 
čistog uma, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984, стр. 34; Kant, I., Kritika 
moći suđenja, BIGZ, Beograd, 1991, стр. 28.
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гартен, да критичко просуђивање лијепога сведе на умска начела и 
да његова правила подигне на знаност. Но тај је труд узалудан“.6 

Са друге стране, у Уводу своје Естетике Хегел, супротно 
Канту, тврди да се име естетика „као просто име [...] у општем го-
вору тако укоренило да се као име може задржати“.7 Иако и Хегел 
сматра да овај назив није примерен дисциплини, „јер строго узев 
‘естетика’ означава науку о чулу, о осећању“,8 те сматра да би ис-
правно име било филозофија (лепе) уметности, његове примедбе 
ипак нам омогућавају да уочимо да су назив дисциплине, а рекло 
би се и њена легитимност као филозофске дисциплине у Хегелово 
време већ били усвојени и саморазумљиви.9

Два примера која смо навели требало би да илуструју нашу 
основну тезу: естетика као филозофска дисциплина, иако заснова-
на, увек је била проблематична и изнова као таква промишљана и 
редефинисана. О овоме сведочи и развој естетике након Хегела, а 
посебно у оквирима XX века. Питање на које с обзиром на ову тезу 
желимо да одговоримо је следеће: како је данас могућа филозофска 
естетика? У којој мери је оправдано њено постојање, те, уколико је 
оправдано, какав би требало да буде њен карактер?

постављање проблема савремене естетике

Проблем естетике као филозофске дисциплине у савремености, 
како смо га претходно назначили, може се посматрати из две основне 
перспективе. Најпре, у овом погледу требало би подробније сагледа-
ти положај естетике у традиционалном контексту, односно парадокс 
естетике с обзиром на традиционална одређења филозофије, којој она 
припада. Са друге стране, потребно је сагледати на који начин данас 

6 Kant, I., Kritika čistog uma, стр. 34 (фуснота).
7 Hegel, G. V. F., Estetika, prvi tom, BIGZ, Beograd, 1975, стр. 3.
8 Исто.
9 Уп. Reiss, H., „The ‘Naturalization’ of the Term ‘Äesthetik’ in Eighteenth-Century 
German: Alexander Gottlieb Baumgarten and His Impact“, The Modern Language Re-
wiew, Vol. 89, No. 3, 1994, стр. 649-651.
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естетика de facto фигурира, те с обзиром на то на који начин треба 
разумети положај естетике у савремености. На основу ових анализа 
покушаћемо да покажемо оквире у којима се може одредити смисао 
естетике полазећи од њених већ датих облика и важења.

Када је у питању традиционална естетика, односно начин 
на који се тумачи и објашњава њено касно заснивање, најчешће 
се наводи да је ово заснивање било природна последица развоја 
традиционалног начина постављања филозофије уопште. У том 
смислу заснивање естетике често се доводи у везу са Баумгарте-
новим покушајем да допуни, доради и употпуни Волфов систем 
филозофије, у оквиру ког није била предвиђена посебна дисципли-
на која би се бавила чулним сазнањем.10 Тако се тврди да је Волф, 
пратећи Лајбница, за потребе објашњења сазнања издвојио само 
јасне и разговетне представе, а њих је, опет, нашао само у домену 
разума. У том смислу чулно сазнање је имало легитимитет само у 
оној мери у којој је могло да одговори на захтеве јасног и разговет-
ног, односно разумског сазнања, те је као елемент сазнајног про-
цеса могло да буде прихваћено само уколико би било прочишћено 
применом логике и разума.11 Насупрот томе, Баумгартен је уочио 
да се и подручје чулног сазнања као такво може узети као засе-
бан домен истраживања, односно да оно поседује особене и себи 
својствене законитости, које су аналогне, али не и идентичне зако-
нитостима које важе у домену разумског сазнања. Према овој увре-
женој интерпретацији, такав увид водио је заснивању естетике као 
ниже гносеологије, која је онда требало да фигурира као допуна 
већ успостављеног система филозофије. Другим речима, настанак 
естетике последица је једног ванестетичког, али традиционално-

10 Уп. Wessell, L. P., „Alexander Baumgarten’s Contribution to the Development of 
Aesthetics“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 30, No. 3, 1972, стр. 
333–334. 
11 Уп. Guyer, P., „The Origins of Modern Aesthetics: 1711–35“, у: P. Kivy (ed.), The 
Blackwell Guide to Aesthetics, Blackwell Publishing, 2004, стр. 36–38.
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филозофског мисаоног геста: потребе да се филозофија уреди као 
систем.12

Последице оваквог заснивања естетике такође су често по-
лазиште њених интерпретација. Наиме, у покушају да истражи 
домен естетског искуства у складу са њему инхерентним одлика-
ма и законитостима, Баумгартен је такође остварио и својеврсну 
рехабилитацију чулности и индивидуалног. Тако на пример Ми-
лан Дамњановић тврди: „Реч је, опет, о ‘спасавању феномена’ и 
откривању феномена пре раздвајања на субјективно и објективно 
сазнање, на теоријско мишљење и практичну делатност. Реч је о 
враћању на естетско као на оно изворно, знак једне нове епохе која 
започиње у наше доба великог светскоисторијског покрета“.13

Овакве интерпретације, иако на први поглед у складу са 
претходно поменутом, ипак се од ње битно разликују, пре свега по 
томе што имплицитно тврде да је заснивање естетике изведено не 
у складу са традиционалним и тада важећим начином филозофског 
мишљења, као његова допуна, већ управо у супротности са њим. 
Наиме, уколико је та традиционална позиција тежила општем, 
нужном, апстрактном, па у том духу и системском, рехабилитација 
чулности и индивидуалног томе је супротан потез. Заправо, уко-
лико у заснивању естетике нагласимо оно чулно и индивидуално, 
тешко да може бити речи о рехабилитацији: начин на који је Баум-
гартен поставио њихову обраду сасвим је иновативан и ове про-
блеме поставља из перспективе која је до тада у филозофији била 
непозната. Према нашем мишљењу, управо је ово и био разлог 
због ког је Баумгартенова идеја естетике, иако много критикована 
и често редефинисана, и даље остала на снази: једном заснована, 
естетика се више није могла игнорисати.

Ово, међутим, не значи да је и начин на који је естетика 
виђена код Баумгартена у потпуности остао доминантан. Наи-
ме, Баумгартеново заснивање естетике може се у многим својим 

12 Уп. Damnjanović, M., „Prvobitna ideja filozofske estetike“, стр. XIII.
13 Исто, стр. XI. 
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аспектима узети као моделарно за сва наредна редефинисања и 
обликовања дисциплине, али као такав модел оно не остаје неиз-
мењено.

На пример, једна од Баумгартенових заслуга је и та да је 
он успео да у свом одређењу естетике обједини сва три до тада 
истакнута њена предметна поља – естетско искуство, проблем 
лепоте и проблем уметности. Баумгартен је, тако, успео да по-
нуди једно системско решење проблема естетике: системско у 
том смислу да захвата све њене начелне проблеме.14 Једна од пос-
ледица тога је и чињеница да су сви каснији филозофи такође 
покушавали да понуде „системско“ решење естетике у сличном 
смислу: из које год позиције да су полазили, ипак је сваки од њих 
сматрао потребним да положи рачуна о сва три наведена аспекта 
домена естетског.

Поменута веза три домена естетског, међутим, ни у ком смис-
лу није саморазумљива. На пример, уколико бисмо естетику де-
финисали као дисциплину која се бави лепим, уметношћу и естет-
ским искуством, чини се да је та дефиниција празна, односно да 
нам не говори ништа суштинско у погледу естетике, те да је њен 
предмет произвољно одређен. У том смислу могло би се с правом 
питати због чега су одабрана управо ова три домена, односно шта 
их међусобно повезује тако да чине трочлану, али ипак заокружену 
целину?15 Баумгартенов приступ оваквом одређењу естетике по-
чива на већ поменутом његовом истицању естетског искуства као 
примарног предмета истраживања, на основу ког он даље поставља 
и проблеме лепоте и уметности. Међутим, иако веома утицајан 
– овај приступ можемо уз ограде пратити и код Канта и, рецимо, 
код феноменолога – он почива на већ поменутом ситуирању есте-
тике у домен теорије сазнања. У том смислу он је проблематичан, 
јер таква позиција изградње естетике није саморазумљива, нити је 

14 Уп. Зуровац, М., Тешкоће у занивању естетике, стр. 17.
15 Уп. Грубор, Н., Лепо, надахнуће и уметност подражавања, Плато, Београд, 
2012, стр. 34.
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опште прихваћена, будући да је и само сазнање у Баумгартеновом 
случају постављено из менталистичке парадигме његовог доба, од-
носно с обзиром на истраживање устројства субјективности као 
примарног.

Поменути проблеми ће, нарочито у XIX и XX веку, резулти-
рати још једним померањем: наиме, уместо о естетици, почев од 
Хегела и Шелинга све више је реч о филозофији уметности. Ова-
кав потез избегава поменути проблем одређења троструко захваће-
ног предмета естетике, или га бар измешта на мање проблематич-
но тло. Међутим, са друге стране он отвара низ нових проблема: 
на пример, уколико естетику схватимо као филозофију уметнос-
ти, онда је она примарно упућена на разматрање уметности, која 
се, опет, у последњих сто година развијала на начин који је довео 
у питање и могућност примене тог традиционалног појма на све 
праксе које претендују на његово окриље. Другим речима, фило-
зофија уметности бар једним делом зависи од саме уметности као 
свог предмета, а с обзиром на то њен задатак би могао да се разуме 
као задатак праћења и појмовног одређивања њеног развоја. Тако 
схваћена дисциплина имала би, међутим, битно дескриптивни ка-
рактер и изгубила би на нормативности и принципијелности, које 
су од значаја за филозофију.

Међутим, уколико проблем естетике сагледамо из перспекти-
ве њене савремене позиције, можемо уочити и то да она већ одавно 
више не фигурира само као филозофска естетика; из те перспек-
тиве претходна наша примедба можда губи на значају. Естетика се 
може разумети као начелни теоријски оквир, општи назив за низ 
међусобно различитих теоријских подухвата промишљања лепо-
те и уметности: природно-научног, историјског, критичког, теорије 
уметности у најширем смислу. Тако, на пример, Милан Дамњано-
вић тврди да естетика може да означава и једну теоријски неуоб-
личену свест о естетским вредностима, и нешто систематичније 
знање, попут оног које поседују историчари и критичари уметнос-
ти, те, напокон, и једну научну дисциплину, за коју Дамњановић 
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додатно испитује да ли је научна у ужем смислу речи или фило-
зофска.16

Овакво проширење примене појма естетике у савремено доба 
доводи нас до централног питања нашег рада: како филозофска ес-
тетика треба да фигурира данас, те који је њен смисао? Може ли 
она и даље бити фундаментална теоријска дисциплина посвеће-
на проблемима естетског домена, или она постаје само једна од 
таквих дисциплина? Може ли она уопште више да фигурира ис-
кључиво у сопственом, филозофском регистру, или је њено место 
данас битно одређено интердисциплинарним доменом примене 
појма естетика? Другим речима, да ли би подручје филозофске ес-
тетике требало да разумемо као начелни, најопштији хоризонт за 
теоријску обраду домена естетског, такво да је пре свега одређује 
као делатност међусобног повезивања и координације резултата 
проистеклих из међусобно различитих теоријских позиција, или 
као делатност перманентне артикулације и праћења основних пој-
мова његове обраде?

Сагледавање проблема естетике из перспективе њене савре-
мености, међутим, подразумева још једну потешкоћу. Наиме, сама 
филозофија је, почев од краја XIX века, битно промењена у свом 
карактеру, те се питање филозофске естетике у том смислу не може 
једнозначно поставити. Пре се чини да би се морало говорити о 
различитим филозофским естетикама: феноменолошкој, марксис-
тичкој, структуралистичкој и слично. С обзиром на то, изнова се 
поставља претходно наше питање: има ли у савремености уопште 
више простора за једну филозофску естетику, такву која би пред-
стављала нешто више од збирног појма за више, сада филозофс-
ких, теоријских обрада лепоте и уметности?

16 Уп. Грубор, Н., „Отворена естетика Милана Дамњановића. Проблем методе у 
савременој естетици“, у: И. Драшкић-Вићановић, Н. Грубор, У. Поповић и М. Но-
ваковић (ур.), Криза уметности и нове уметничке праксе, ЕДС, Београд, 2014, 
стр. 291-292.
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Прецизираћемо наше питање: да ли савремена филозофска 
естетика може да постоји и да се одреди, а да је не разумемо прос-
то као 1) историјско-филозофско бављење мислиоцима и филозо-
фијама прошлости који су посвећени проблемима естетског, 2) као 
сабирно место разнородних теоријских обрада овог домена, те 3) 
као теоријску обраду уметности у њеном развоју и напредовању, у 
њеној фактичности, с обзиром на коју би се онда естетика испос-
тавила само као теоријска дескрипција већ датог стања, односно 
услед чега би естетика изгубила ранг принципијелности?

Један могући одговор

Полазећи од претходно оцртане ситуације естетике у савре-
меној теоријској мисли, чини се да можемо закључити следеће: 
естетика несумњиво и данас фигурира, између осталог и као фило-
зофска дисциплина, али се начин њеног филозофског постављања 
у многоме изменио. Чини се да је и дисциплинарни статус естетике 
данас несумњив, иако је и он измењен: ова дисциплинарност наиз-
глед више није одређујућа за статус естетике, те је и њен положај у 
односу на остале домене филозофије другачији.

Међутим, уколико је тако, онда можемо дати и нешто одређе-
нији одговор на наше основно питање: филозофска естетика данас 
не само да је присутна, већ је и потребна, али не више просто као 
један „територијално“ ограничен домен филозофије, већ у смислу 
филозофског геста, начина филозофског мишљења. Другим речи-
ма, овде бисмо хтели да предложимо тезу да естетика у савреме-
ној филозофији најпре може да фигурира не као дисциплина, већ 
управо као сама филозофија – као њен одликовани модус и начин 
постављања. 

Наиме, чини се да је савремена ситуација естетике, упркос 
непроблематичном статусу дисциплине, далеко сличнија ситу-
ацији која је окруживала њено заснивање као дисциплине него 
ситуацији која је након тог заснивања уследила. Таква ситуација 
заправо је имплицитно била орјентисана око једноставног питања: 



Естетика као филозофија: проблем заснивања

83

може ли се издвојити особено естетички, а битно филозофски на-
чин мишљења, такав да би естетику могао да диференцира унутар 
филозофије и као филозофију? Проблеми заснивања естетике и 
њеног даљег развоја изгледа да сугеришу да такво шта није могуће 
извести у потпуности. Међутим, сматрамо да овакав закључак не 
треба схватити негативно, у смислу у ком би се тиме негирала мо-
гућност естетике уопште, већ позитивно – у смислу да је естетички 
приступ у тој мери комплементаран филозофском да се не може од 
њега битно диференцирати, те да се овакав начин мишљења може 
начелно изједначити са филозофским. Другим речима, става смо 
да је у савремено доба естетика имплицитно и начелно престала да 
буде само једна од филозофских дисциплина, те да је постала један 
од наглашених модела филозофског промишљања уопште.

Овакав став не значи да сматрамо да је естетика постала 
доминантна тема свих филозофских истраживања и праваца XX 
века, напротив. Наша теза не смера на садржај естетике – естетско 
искуство, лепо или уметност – већ више на хоризонт мишљења 
који је једном, са њеним заснивањем, отворен за филозофију и од 
тада за њу постао незаобилазан. Прецизније, наша теза тврди да 
се неки од основних мотива и начина мишљења савремене фило-
зофије могу везати за подручје отворено заснивањем естетике, као 
и за неке од естетици особених мисаоних облика. Ову тезу поку-
шаћемо да прикажемо на пар примера.

Најпре, уколико се вратимо самом заснивању естетике, мо-
жемо уочити да је већ код Баумгартена имплицитно на делу једно 
преобликовање филозофског поступка, прецизније употребе разу-
ма у дотадашњем смислу. Како смо већ навели, Баумгартен је есте-
тику видео као науку аналогну логици, која за циљ има да на виде-
ло изнесе унутрашњу структуру домена естетског, односно чулног 
искуства. Такав пројекат, међутим, морао је да подразумева и једну 
нестандардну употребу разума: такву да се њему припадне форме 
и облици мишљења примењују на обраду домена естетског, али 
истовремено да се њима не намећу као меродавне или доминантне, 
већ да се прилагоде таквој обради. 
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О томе нам сведочи и Баумгартеново одређење лепог као 
савршеног чулног сазнања: појам лепог овде се користи у истом 
контексту у ком бисмо могли да применимо и форме разума, ло-
гику, али он представља индекс да је заправо реч о нечему што 
разуму измиче, иако се оно покушава захватити појмовно и на на-
учно-филозофски начин. У складу с тим је и употреба појма савр-
шено: овај појам, за Баумгартена битно посредован Лајбницовим 
постављањем,17 сугерише да појам лепог, који њим треба да се 
поближе одреди, представља нову врсту филозофске појмовности. 
Наиме, појам савршенства овде смера на већ поменуту унутрашњу 
форму чулног (сазнања), која се износи на видело и разумева као 
лепо: таква унутрашња форма на први поглед комплементарна је 
разумевању форме какво одговара разумском сазнању, али је так-
во разумевање форме ипак модификовано тако да буде примерено 
једном не-разумском домену сазнања. Другим речима, с обзиром 
на оно што означава, појам лепог овде има сасвим другачију унут-
рашњу појмовну структуру, иако споља посматрано и даље фигу-
рира као појам у стандардном смислу, такав да се може укључити 
у једну систематизацију знања и филозофије уопште.

Пример појма лепог код Баумгартена може нам послужити да 
прецизирамо нов хоризонт који се отвара са заснивањем естетике. 
Наиме, чини се да естетика постаје провокација филозофије, да 
она, уколико се посматра као засебна дисциплина, а не само као 
низ тема обрађених из међусобно различитих филозофских пози-
ција, осветљава нарочит домен отворен мишљењу, што се нарочи-
то види у појмовној артикулацији која прати његово образлагање. 
Таква артикулација начелно може да прати стандардне и усвојене 
појмовне облике традиционалне филозофије, који махом почивају 
на логици и разуму; међутим, у том случају не бисмо имали потре-
бу за естетиком – пример тога је сам Волф, који је управо због на-

17 Уп. Зуровац, М., Тешкоће у заснивању естетике, стр. 16; Brown, C., „Leibnitz 
and Aesthetics“, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 28, No. 1, 1967, 
стр. 71–72, 75, 77.
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глашавања рационалног домена сазнања и његовог примата „про-
пустио“ да естетику заснује као дисциплину. 

Проблем артикулације домена естетског види се јасно и код 
Канта, те се чини да су његове примедбе Баумгартеновом пројек-
ту естетике заправо и усмерене на овај проблем. У Критици моћи 
суђења Кант, међутим, као да радикализује Баумгартенов посту-
пак, те су појмовне артикулације којима он окружује домен естетс-
ког крајње необичне. Појмовна одређења којима Кант артикулише 
овај домен као да се изнутра ломе: необичним постављањем ових 
појмова Кант изврће њихову стандардну употребу, а самим тим и 
карактер њихове појмовности, те се чини да, слично Баумгартену, 
оваквим поступком Кант покушава да означи оно што је филозоф-
ском појмовношћу тешко захватити, те што сам проглашава недо-
ступним сазнању. 

Уколико бисмо овако оцртану ситуацију заснивања естетике 
покушали да повежемо са савременом филозофијом, одмах може-
мо да приметимо једну сличност: отпор доминацији разума и на 
њему заснованим формама мишљења и његове артикулације, од-
носно отпор логоцентризму. Савремена филозофија, упркос разно-
врсности праваца које обједињује, начелно је у против-ставу тра-
диционалним разумевањима тога шта филозофија јесте, а она су 
махом заснована управо на овој логоцентристичкој перспективи. 
У том смислу савремена филозофија ће, између осталог, понудити 
и разноврсна решења проблема филозофске појмовности, израза и 
аргументације. Такав развој савремене филозофије такође подразу-
мева и својеврстан отпор према систему, односно према идеји фи-
лозофије схваћеној као мрежи различитих међусобно умрежених и 
хијерархијски постављених дисциплина; иако савремена филозо-
фија не одбацује захтев за систематичним мишљењем, чини се да 
дисциплинарна подела њеног домена припада прошлости. С обзи-
ром на то, можемо донекле прецизирати наш претходни став: на-
име, чини се да у овим околностима питање о естетици као фило-
зофској дисциплини постаје празно, односно да више нема смисла 
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захтевати њено нарочито дисциплинарно одређење. Ипак, ово не 
значи да је и питање о естетици непотребно, већ да се оно мора 
поставити на нов начин: стога у вези са савременим мишљењем 
сада питамо о томе може ли филозофија бити естетика, односно 
да ли је естетика у свом основном смислу још могућа за савремену 
филозофију?

Када говоримо о естетици у основном смислу, циљамо на оно 
што је, чини се, у позадини Баумгартенових, па и Кантових тежњи 
имплицитно садржано. Наиме, уколико смо као основну идеју ба-
умгартеновски схваћене естетике издвојили тежњу да се домен 
естетског као такав (за Баумгартена схваћен као домен чулног ис-
куства) у својој унутрашњој структури изнесе на видело, на осно-
ву претходних анализа можемо закључити да је такав пројекат код 
Баумгартена видљив више на основу карактера његових мисаоних 
потеза, него на основу конкретних његових резултата и решења. 
Такође, претходно смо тврдили и то да је управо овај карактер ес-
тетичког мишљења, каквим га је Баумгартен оцртао, био spiritus 
movens даљег преобликовања естетике, резултујући сличним и бар 
једнако проблематичним решењима. Стога сада питамо: да ли је 
овакав пројекат уопште видљив и релевантан из перспективе сав-
ремене филозофије, те, уколико јесте, шта би то у конкретном зна-
чило за њен даљи развој?

Чини се да је одговор на наше питање потврдан. Као типичан, 
али не и једини пример таквог одговора можемо навести филозоф-
ске позиције Мартина Хајдегера поводом естетике и уметности. 
Овај немачки мислилац, наиме, оштро одбацује традиционалне 
облике мишљења о уметности, односно естетику, те се залаже за 
освајање једног сасвим новог приступа њеном промишљању; ови 
Хајдегерови ставови познати су под називом превладавање есте-
тике.18 Међутим, захтев за новим мишљењем уметности код Хај-
дегера није посвећен редефиницији естетике, већ је у функцији 

18 Уп. Heidegger, M., Prilozi filozofiji, Naklada Breza, Zagreb, 2008, стр. 408–409; 
Поповић, У., „Превладавање естетике и почетак мишљења: Хајдегерово схватање 
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ширег проблема испитивања суштине, смисла и облика у ком сама 
филозофија може бити релевантна за савременост. Другим речи-
ма, мисаони однос према искуству уметности, односно отпор пре-
ма доминацији логички заснованог рационалног дискурса овде је 
постављен у домен испитивања филозофског става и држања као 
таквог.

Сличан мисаони гест налаизимо и код других савремених 
мислилаца, на пример, код Валтера Бењамина или Теодора В. 
Адорна. Иако неће претендовати на промишљање естетике у Хај-
дегеровом духу, оба ова мислиоца прошириће примену естетичке 
анализе и на предмете који јој на први поглед не припадају, пре 
свега на тумачење процеса у савременом друштву, што обухвата и 
културу, социо-економске и политичке односе.

Стога, чини се да естетика као филозофија већ фигурира у 
савременој мисли, и то у таквој мери да више никако не представља 
део одређених филозофских система и позиција, нити просто један 
од домена њихове примене, већ својеврсну позадину на основу које 
се саме те позиције изграђују. Међутим, уколико је већ тако, какве 
то последице повлачи за савременост и будућност естетике?

последице

Теза коју смо изнели у претходним редовима, теза да естети-
ка у савременој филозофској мисли више не фигурира доминантно 
као једна од филозофских дисциплина, већ као својеврсна матри-
ца, начин филозофског мишљења, поставља проблем естетике на 
принципијелно нов начин. Са једне стране, чини се да она решава 
проблемску напетост традиционалне естетике, истовремено пра-
тећи њене основне импулсе: као што смо већ утврдили, историја 
естетике након њеног заснивања сведочи о низу покушаја да се ес-
тетика као таква изнова промисли и утврди, при чему су се темељ-

уметности у савремено доба“, у: Криза уметности и нове уметничке праксе, стр. 
266–271.
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ни проблеми свих ових покушаја увек показивали када је требало 
оправдати њен дисциплинарни карактер. У том смислу наша теза 
заобилази ову тешкоћу, будући да проблем естетике поставља на 
виши ниво – у ранг саме филозофије. Са друге стране, такво ново 
постављање проблема подразумева и низ последица, које сада тре-
ба испитати.

Наиме, уколико проблем естетике, њену принципијелну напе-
тост, поставимо на овај начин, најпре се чини да се проблем само 
пребацује у другу раван. Тако ћемо, уколико питамо о могућнос-
тима и искуству филозофије у савремености с обзиром на естетско 
искуство, пре свега искуство уметности, напетост заснивања ес-
тетике поставити као напетост перманентног потврђивања фило-
зофског, односно естетичког мисаоног геста. Међутим, чини се да 
оваква напетост више није толико проблематична колико она која је 
била везана за дисциплинарност естетике: она више није унапред 
условљена већ постојећим матрицама тога шта би естетика треба-
ло да буде, у смислу дисциплине, већ прати начелну неодредивост 
развоја и облика саме филозофије, која се не може априори и унап-
ред утврдити. Ова нова напетост заправо само рефлектује оно што 
је постављено у основу естетике: естетика је битно усмерена на 
(естетско) искуство, на оно што принципијелно измиче било как-
вој фиксираној и рационализованој поставци, што увек нуди нове 
садржаје мишљењу. 

Подједнако, нова напетост о којој говоримо чини се да при-
мерено представља ситуацију савремене естетике и у једном ужем 
смислу. На пример, чини се да би овако схваћена естетика била 
у прилици да прати промене у уметности, односно развој нових 
уметничких пракси, те да на њих реагује. Ову реакцију не треба 
схватити као позив на пуку валоризацију нових уметничких прак-
си као мање или више уметничких, нити као редукцију естетике 
на дескриптивно-појмовну дисциплину која просто прати проме-
не свог предмета, напротив. Под реакцијом овде подразумевамо 
могућност да се оно што битно одређује естетику, искуство оног 
естетског, схвати широко и флексиблино, односно да се нове умет-
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ничке праксе преиспитају с обзиром на то да ли такво искуство 
обезбеђују или не, те, у складу с тим, да ли је за естетичко-фило-
зофско мишљење тиме понуђен нов предмет обраде, нова фено-
менска датост. 

Уколико бисмо за орјентир у погледу естетике усвојили овако 
схваћено „естетско искуство“, као искуство за које тек треба из-
борити адекватан мисаони приступ обраде, онда бисмо и многе 
друге традиционалне естетичке проблеме могли поставити из те 
нове перспективе. На пример, задатак такве естетике био би и да 
положи рачуна о измени и ширењу домена естетског – оног што се 
као естетско затиче и разумева, те да на таквој позадини нарочито 
сагледа искивање, употребу и карактер естетичких категорија (по-
пут лепог, узвишеног и слично) и естетичких вредности. Естетичке 
вредности, као нормативни домен естетике, у том контексту би се 
могле одржати и као вредности и као нормативне, али у једном из-
мењеном значењу: као сведочанство о могућности да се естетички 
усмерено мишљење у свом домену принципијелно орјентише.

Напокон, овако схваћено естетско искуство, као основа сав-
ремене и будуће естетике како је разумемо, подразумева и један 
мета-гест, гест преиспитивања смисла естетике, односно естетич-
ког промишљања. Наиме, уколико естетско искуство, као искуст-
во датости неког феномена као естетског, узмемо за полазну тачку 
и услов могућности естетике, то онда захтева и полагање рачуна 
о томе с обзиром на шта и одакле уопште задобијамо такво ис-
куство. Другим речима, питање је како је овако схваћено естетско 
искуство уопште могуће? Ово питање комплементарно је начину 
на који је филозофија XVIII века приступала обради естетичких 
проблема, а њен одговор принципијелно је био усмерен на анали-
зу оних аспеката устројства људске субјективности који такво ис-
куство обезбеђују. Наше питање, међутим, не смера на структуру 
субјективности, већ жели да укаже на начелни проблем естетике: 
тај да је оно естетско увек већ некако дато, али да се таква његова 
датост мора промишљати и легитимисати на основу њега самог, 
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естет(ич)ки. Такво питање – питање о условима могућности есте-
тике – чини се одређује њен будући развој.

Литература

Brown, C., „Leibnitz and Aesthetics“, Philosophy and Phenomenological Re-
search, Vol. 28, No. 1, 1967.

Damnjanović, M., „Prvobitna ideja filozofske estetike“, у: A. G. Baumgarten, 
Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd, 
1985.

Грубор, Н., Лепо, надахнуће и уметност подражавања, Плато, Београд, 
2012.

Грубор, Н., „Отворена естетика Милана Дамњановића. Проблем методе у 
савременој естетици“, у: И. Драшкић-Вићановић, Н. Грубор, У. Попо-
вић и М. Новаковић (ур.), Криза уметности и нове уметничке праксе, 
ЕДС, Београд, 2014.

Guyer, P., „The Origins of Modern Aesthetics: 1711-35“, у: P. Kivy (ed.), The 
Blackwell Guide to Aesthetics, Blackwell Publishing, 2004.

Hegel, G. V. F., Estetika, prvi tom, BIGZ, Beograd, 1975.
Heidegger, M., Prilozi filozofiji, Naklada Breza, Zagreb, 2008. 
Kant, I., Kritika čistog uma, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984.
Kant, I., Kritika moći suđenja, BIGZ, Beograd, 1991.
Кроче, Б., Естетика, Космос, Београд, 1934.
Поповић, У., „Превладавање естетике и почетак мишљења: Хајдегерово 

схватање уметности у савремено доба“, у: И. Драшкић-Вићановић, Н. 
Грубор, У. Поповић и М. Новаковић (ур.), Криза уметности и нове 
уметничке праксе, ЕДС, Београд, 2014.

Reiss, H., „The ‘Naturalization’ of the Term ‘Äesthetik’ in Eighteenth-Century 
German: Alexander Gottlieb Baumgarten and His Impact“, The Modern 
Language Rewiew, Vol. 89, No. 3, 1994

Узелац, М., Естетика, Stylos, Нови Сад, 2003.
Wessell, L. P., „Alexander Baumgarten’s Contribution to the Development of 

Aesthetics“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 30, No. 3, 
1972.



Естетика као филозофија: проблем заснивања

91

Una Popović

AESTHETICS AS PHILOSOPHY: THE PROBLEM 
OF FOUNDATION

(Summary)

The problem of the possibility of contemporary philosophical aesthetics 
is in this paper reviewed from the perspective of sustainability of its philo-
sophical character. In this regard, aesthetics is firstly reviewed as a philosophi-
cal discipline, and the conclusion that the question of aesthetics is no longer to 
be posed in this sense is derived on the basis of an analysis of its foundation, 
development and the way in which it figures in contemporary situation. The 
primary meaning of philosophical aesthetics must be determined on the basis 
of its essential philosophical character, on the basis of which we argue that the 
aesthetical thought today is one of the central models of philosophical thinking 
in general.

Key words: aesthetics, philosophy, discipline, Baumgarten, contemporary.
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пОЈАм ЕСТЕТИКЕ И ЊЕГОВА 
АКТУЕЛНОСТ

Апстракт: Естетика као наука о чулности, одавно се пребацила на 
разматрања уметничких дела као философија уметности, а преко 
увиђања њихове онтичке суштине, и на тумачења констелације све-
та у распршености значења. Велики утицај разних антифилософских 
оријентација условио је и мењања интенционалног смисла истражи-
вања, са не баш јасним успостављањем дијалога који би био продук-
тиван. У насталим потешкоћама савремене естетике излаз је тражен у 
тематизовању поља уметности као парадигме света, а уметничка дела 
су третирана и као неки протопредметни слој, у коме се претпоставља 
и да онтичка структура понавља онтолошку структуру света. Свет 
као светло које светли на тлу умне човечности, свакако је могућност 
различитих потенцијалија светљења и осветљености. Нови хуманис-
тички хоризонт, изведен из редундантне антропологије нововековља, 
указао је на уметност као на органон „нове метафизике“ у персонали-
зовању логике мултисубјективних подељености и раскола јединства 
стварности. Нужна дистанца од тим приступом свођених критеријума 
естетичких категорија, кроз многа униформисања неприличног и мр-
ског, одвела је естетику, с једне стране, у апологетику дизајнерства 
тзв. «успешних уметника» као профитабилних личности савременог 
друштва, а с друге стране у критику савремености, која без укорење-
ности у прошлом не може ни да изгради путеве за будућност. Ако је 
модерни и поготово постмодерни свет у стању «естетике ружног», 
његов антиестетички карактер може да буде и изазов тоталне негатив-
ности или постварености света, која може рефлексивно да се преобра-
ти у сходне појмове, а који би са своје стране могли и да припомогну 
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да се та ситуација превазиђе на вишој равни сагледавања ствари, у 
вишем јединству сзварности.

Кључне речи: естетика, свет, хуманизам, метафизика, критика. 

Естетика је настала средином деветнаестог века као наука 
о чулности (scientia sensitivа) и о савршенству појава (perfectio 
phaenomenibus). У свом развоју, касније, она не само да је све више 
редуковала карактеристике аспеката чулности, него је и појам 
савршенства релативизовала према једначинама које се добијају 
у огољеним емпиријским опажањима самих чулних појава, све 
већом инкрустацијом физикализма. Биће као друго и другачије од 
контигентне појавности готово да се тешко више и назире. У наше 
време и не троше се сувише речи на питање шта би то могло да 
буде право знање, ако га уопште више и има. Ако је од знања ос-
тао скуп вишезначних информација које могу да се мењају према 
потреби и ситуацији, те ако се и такво знање о стварима и њиховој 
природи више не уклапа у постојеће интересе, као да је преоста-
ло да се и она елиминишу до чистог економизма са дна црнице 
живота. Данас тзв. „осмишљавања и преосмишљавања“ конкрет-
них чињеница могу да буду бескрајно аспектована, а онда и јед-
нозначно примењивана до нових преоцењивања у зависности од 
новонасталих интереса. Са овим трендом и естетика се пребацила 
на разматрања уметничких дела као философија уметности, а пре-
ко увиђања њихове онтичке суштине, и на тумачења констелације 
света у распршености значења. Таквом усмереношћу у философс-
ким истраживањима која се поклапа са инаугурацијом индуктивне 
методе као новог органона науке, и са којом је философија са па-
радигмом Аристотелове метафизике послата у пензију, естетици је 
додељена улога да се позабави оним што увесељава и разонођује 
људе. Ваља напоменути и да је са крајем пројекта просвећености, 
тј. епохе у којој је доминирала сензитивност под покровитељством 
естетичких теорија, естетика одобравала оне естетичке праксе које 
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су губиле везу са мајсторством приказивања и могле да се сместе 
у академске оквире просечних класицистичких сазнања манириз-
ма. Оспоравања поткрепљивана сумњама из окриља сцијентизма 
и вулгарног постмодернизма постала су готово правилност у све 
већем тривијализовању дискурса, који се срозавао и до мас-ме-
дијских њихових упрошћавања за свакодневне потребе. 

 Велики утицај разних антифилософских оријентација усло-
вио је и мењања интенционалног смисла истраживања, са не баш 
јасним успостављањем дијалога који би могао да буде продукти-
ван. У насталим потешкоћама савремене естетике излаз је тражен 
у тематизовању поља уметности као парадигме света, а уметничка 
дела су третирана и као неки протопредметни слој у коме онтичка 
структура понавља онтолошку структуру света. Ова дела, од тре-
нутка када настану према узору неког теоријског концепта, сама 
су виђена као његова експресија (по правилу сцијентистичког или 
постмодернистичког), која га таквим обликовањем шире и попула-
ризују. Будући да су она заправо сурогати који наводно надокнађују 
оспорености смисла понуђеног у теорији, покушавају да зраче из 
таквих проклизавања у новим садржајима, који некако не би тре-
бало да буду ни слика старих, али ни одраз нових. Информатич-
ка убрзања преноса знања и комуникативност друштвених мрежа 
променила су критеријуме и карактер самог знања, тако да је ус-
мерење на моделоване пројекте за тумачења постало норма новог 
и свежег, које је различито и по томе што разбија уобичајеност, па 
се вазда држи и за добродошло. „Стара знања“ у таквом окружењу 
држе се за усвојена и израбљена, готово истрошена у понуди, а 
она нова су увек по нечем необична, новопостављена и рецентна. 
Свакако да овакав манихејски приступ науци није одржив ни на 
који начин, а што се тиче уметности, и данас мноштво људи на-
ставља да продукује објекте које назива уметничким пројектима 
или „уметношћу нових производа“ у перформансима и хепенинзи-
ма стварности, како је они виде, и која се виђења карактеришку пе-
дагошком неупућеношћу и недовољном естетичком описмењено-
шћу, али зато тим успешнијим у омасовљеним групашењима, која 
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почесто трају колико и летње кише, без потребе за празновањем и 
светковањем опстанка.

 Свет као светло које светли на тлу човечности свакако је 
могућност различитих потенцијалија светљења и осветљености, 
његовог световања и светковања. Нови хуманистички хоризонт, 
извођен из редундантне антропологије нововековља, указао је на 
уметност као на органон нове метафизике у персонализовању ло-
гике мултисубјективних подељености и раскола у појму јединства 
стварности. Нужна дистанца од тим приступом свођених крите-
ријума естетичких категорија, кроз униформисања неприличног и 
мрског1, одвела је естетику, с једне стране, у апологетику дизај-
нерства тзв. „успешних уметника“ као профитабилних личности 
савременог друштва, а с друге стране у критику савремености 
која без укорењености у прошлом не може ни да изгради путеве за 
будућност. Ако је модерни и поготово постмодерни свет у стању 
„естетике ружног“, његов антиестетички карактер може да буде и 
мисаони изазов. Њега је могуће сагледати на рубовима егзистен-
ције, у оним граничним ситуацијама, где је потреба за добрим и 
лепотом карактеристика насушности (присуштаствовања као при-
сутне мере онога што присуствује), а та насушност као доњи ми-
нимум услова егзистенције односи се и на уметност. Може се отуд 
рећи да ако данас уметничка дела више не настају одговарајући 
њиховој суштини, ако не обелодањују скривени смисао или не 
про-изводе оно што јесте из невидљивости у видљивост, не изводе 
ствари из ништаства у постојање, то је засигурно у прошлости био 
задатак уметности и прави знак њене естетске ваљаности. Фено-
мен уметности и уметничког стварања у том смислу је историјски 
установљен и збива се у онтолошким просторима људске егзис-

1 Први који је на Хегеловом трагу појмовно одредио статусе „естетике ружног“ 
је Карл Розенкранц. Karl Rosenkrantz, Ästhetik des Häßlichen, Verlag von Gebrüder 
Vornträger, Königsberg, 1853.
/https://archive.org/details/aesthetikdeshss01rosegoog/).
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тенције2, а то му даје славно име које се користи за расправљања 
у историографским, културолошким, па и економским доменима 
баш услед те негдашње славе која је овенчавала уметнике и њихово 
стваралаштво.

 Онтолошки простори димензије појављивања уметности у 
свету су историјски освајани, као и све друго што је било вели-
ко и вредело у култури и сигнатурама токова цивилизације. Када 
данас многи теоретичари уметности заступају тезу како је „ста-
рој уметности“ одзвонило, из тих «звоњења» значајно доминирају 
тонови „естетике ружног“ и њених тенденција. Са тиме уметност 
није само послана у мировину, већ јој је и одржано опело у пос-
тмодернистичким расправама, по којој она, опет, није само ствар 
историјске прошлости, него и превазиђености. Они који још увек 
теже лепом певању, који у италијанском белканту или испрофили-
саним звуцима других етничких напева виде призив манифеста-
ције уметничке предметности и њеног смисла, који микеланђелов-
ске фреске и вајања или роденовске скулптуре виде као то исто, ту 
су оцењивани као помодари и људи са укусом ван времена. Ваљда 
је укус који подразумева болест и насиље, лукавост и притворност, 
онај, који треба да преплави доживљаје и адаптира биће за „нову 
уметност“. 

 Вредности се преокрећу, а збрка са тим преокретањем иза-
зива збуњеност и неверицу. „Филозофирање чекићем“ је покушај 
бруталног одговора на нејасности, које су са антихристовским ма-

2 „Јер познаваоци, и то је онда њихова слаба страна, могу да се задрже на поз-
навању чисто спољашњих одлика, на познавању технике, историје итд., а да за 
праву природу уметничког дела немају много разумевања, или чак да о њој ниш-
та не знају; штавише, они чак могу о правој вредности дубљих посматрања да 
суде с потцењивањем у поређењу са чисто позитивним, техничким и историјским 
знањима; али чак и тада њихово познавање, ако је само по својој природи право, 
односи се барем на одређене разлоге и знања, и на различитост суда, са чиме онда 
стоје у вези тачнија разликовања различитих, иако, делимице, спољашњих страна 
једног уметничког дела и њиховог оцењивања.“ Хегел, Г. В. Ф., Естетика I, прев. 
Н. Поповић, БИГЗ, Београд, 1975, стр. 36.
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ниризмом ничеанског приступа постали још бруталнији. Истина 
се ту види као нешто мрско, преокреће се и редослед важности пој-
мова суштинског и стварног, начелног и актуалног, па са бескрај-
ним „актуализацијама“ као начинима хватања пажње долази тек 
до пренадражености која се превазилази радикалним укидањима 
у друштвеним токовима свести или сасвим другачије оријентиса-
ним мишљењем. Нејасност се поставила агилно када је надолазила 
као епохална бујица из ковачке радионице нихилизма, према свом 
разарачком плану поништавања људске културе, водећи ка новом 
варварству и новим приземностима. Артикулацију таквог дисукрса 
занимају пре свега догађања која немају за циљ ништа изван са-
мог себе, тако да су продукт оног израза бивствовања света који 
је затурио своју историју у ексофлексивним секуларизмима, са 
формулацијом да је есхатологија схваћена као враћање у телеоло-
гију свакодневља. Непрекидна садашњост или некакво продуже-
но „сада“-бивствовање не памти оно што се догодило без његовог 
претварања у обичан материјал за меморисање, набрајајуће кван-
титете поравнавајућег наративног презента. У том контексту се 
обухватне теорије називају „мета-нарацијама“, тако да се следбе-
ници оваквих схватања, постмодернисти, опредељују за антипро-
светитељске неповезане приче са вавилонским обиљем (почесто 
грубих) језичких игара.3 Међутим, ратовања са смислом и устанци 
у којима је циљ суспензија говора са мизолошким претпоставкама, 
уз шопенхауровске анимозитете према умности и ничеанска лу-
пања по појму у мрзовољи према истини, упутили су импулсе који 

3 Из Лиотаровог одговора на питање шта је постмодернизам, јасно је пре свега да 
се тражи обнова „заводљивог језика“, разрада стратегија завођења из информи-
сања по лажном представљању у удобности бирања. Модернизам може још само 
да се пародира, а интелектуалци као кривци за епохални удес химера „велике фи-
лософије“ бивају суспендовани у прозаичности садашњице: „Скупо смо платили 
чежњу за целином и једним, за измирењем појма и чулности, за транспарентним 
и комуникативним искуством... Рат целини, сведочимо непредстављивом, активи-
рајмо разлике, спасимо част имена“. Lyotard, J. F., „Beantwortung der Frage: Was ist 
postmodern?“, Modernen versus postmodernen, Utreht, 1984, стр. 113.
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су још у претпрошлом веку хранили такве захвате и у уметничким 
правцима. 

 Један од случајева који је добар пример често се истиче као 
„уметност кубизма“ чији је еклатантан представник шпански сли-
кар Пабло Пикасо (1881–1973), а чије дело данас тешко да утиче 
на обликовања савремених погледа на уметност и живљење у свету 
уопште. Ако је трговина са његовим уметничким продуктима ус-
пешна, то је тржишно питање и као вантеоријско суштински про-
машује са оценама да је „велики ванвремени уметник“ или да то 
није помодарство. У сваком случају, оне нису неспорне. 

 У једној занимљивој књизи написаној у првој половини про-
шлог века, Пикасов савременик и сведок рађања модерне уметнос-
ти, а изузетан руски философ „сребрног века“, Иван Александрович 
Иљин (1883–1954), претходно је сажето изнео властито естетичко 
становиште, а затим понудио и сасвим другачије мишљење. Ње-
гов сјајни спис, Основы художества. О совершенном в искусстве 
(1937), полази од уметничког савршенства, од високог положаја 
уметности у духовном свету, заступајући схватање да она утиче и 
на устројство суштинских димензија људског духа – „Свако дело 
уметности показује људима известан пут: оно води и учи. Тако 
стоји увек, независно од тога, да ли је сам уметник хтео неког да 
‘уведе’ и нечему ‘научи’, или није. И то ‘учење’ и ‘вођење’ обично 
се остварује тим верније и прониче тим дубље, што је оно мање 
улазило у праве намере уметника, што /је било/ мање нарочитости 
и тенденциозности, што се више непосредности и самозаборава 
одразило у самом делу. Да ли је аутор обликовао ‘прозрачност’ и 
‘спокој’ или ‘забринутост’ и ‘пометњу’, да ли је припевао о ‘чед-
ности’ (свепамети, целомудрености) и ‘љубави’, или о ‘потроше-
ности’ и ‘тузи’, – он је с тим убацио у душу гледаоца и слушаоца, 
у његову машту, у његово осећање, у његово унутрашње искуство 
заједно са речима, ликовима и звуцима, и сам свој предмет (‘спо-
кој’, или ‘пометњу’, или ‘чедност’, или ‘тугу’). Он као да је улио 
свој предмет у пажљиву душу, он га је њој саопштио, зауставио да 
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је упали њиме; као да је научио душу да постане ‘спокојна’, или 
‘сметена’, као да ју је повео ка ‘штети’ и ‘тузи’; при томе поен-
тирајући са високом оценом: ‘Што уметничкије дело, тим је већа 
његова покоривост и заразност, његова водећа и учећа власт. Ра-
зумљиво, да уметност са духовним значајем васпитава човека и ус-
тројава његов дух, а духовно ништавна и распарчана уметност раз-
враћа човека и растројава његов дух, и уз то није више од пијанства 
и његове дрвенастије појаве.’“4 

4 Ильин, И. А., „Основы художества. О совершенном в искусстве“, у: Собрание 
сочинения I, Русская книга, Москва, 1996, стр. 11. На то се разуђеним поимањем 
надовезује и његово мајсторско разумевање полуобразованог зналца данашњи-
це: „‘Сноб’ је салонски зналац несуштинског, који с висине суди о уметности, 
не видећи у ствари главно, и не поимајући га. Понекад, у најбољем случају, он 
се и стварно показује као зналац, али зналац трећестепених подробности, попут 
оних емпиријских отпадака, коју уметност, као и свака друга људска делатност, 
оставља у свом окружењу. То су отпатци емпиријских детаља, веома важни за 
антиквара, музејског чувара и колекционара, што понекад бива важно у историји 
уметности, али ретко има релацију према главном и суштинском, према оном, 
што сачињава живу супстанцију уметности... Природно, да таква детаљна ‘осве-
доченост’ уобичајено импонује наивно постојећем. Ако човек тачно зна, напр. за 
кога се у другом браку удала друга Рубенсова жена, Елена Фурман; или где и како 
се потписивао на својим сликама Јакоб ван Ринсдал, који је био, као што је поз-
нато, мек у сликању своје фамилије; или на ком је дијалекту говорио знаменити 
италијански уметник Андреа Мантења, који се родио у Вићенци и умро у Ман-
тови; или колико је времена губио Шопен на преписивање једне нотне странице; 
или какве је исправке унео Волтер у француску оду Фридриху Великом ‘Ode aux 
Prussiens’; или како су звали жену Ивана Голова, тог несрећног устроитеља, који 
је руководио поставком Успенског Сабора у Москви, када су му се зидови пору-
шили и он се сурвао (20. маја 1474. године); или да ли се познати руски скулптор 
18 века Шубин срео с Пигалом у Паризу у некаквом ресторану... – ако човек све 
то тачно зна, да су управо такви детаљи чињеница, то значи, сматра наивна пуб-
лика, да је он несумљиво прошао и кроз све суштинско, достигао све главно, а 
затим већ проникао и у све подробности; речју, да је зналац саме суштаствености 
ствари. Опет они уметнички учени знају цену тих историјских отпадака и одмах 
виде, где сноб почиње да је испушта из вида, јер никада сведочења о детаљима не 
могу да замене или одстране силу уметничког просуђивања, а сила просуђивања 
претпоставља силу предметног виђења, и уз то дакако у главнини. Неспорно је да 
специјалисти детаља могу да буду веома корисни у науци, али и овде је њихова 
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 Иљин је такође писао и да је атмосферу њему савременог 
модернизма одређивала – чулна узбуђеност, нервно растројство и 
духовна празнина. Анализирајући намере, са позивом да: „Треба 
промислити то прогресивно распадање облика у сликарству, које је 
почело педесет година раније у Француској и затим достигло свој 
врхунац у цртежима кубиста и у бунилу Пикаса, и које је ево сад, за 
протеклих неколико деценија, зарастало у младим поколењима...“, 
он је наглашавао и погубну страну таквог деловања: „Не мислим да 
утврдим да су наши савременици, стварајући такву уметност, ‘по-
ремећени’ у уобичајеном смислу речи; у уобичајеном и јуридичком 
смислу они највероватније пребивају ‘у здравом разуму и чврстом 
сећању’. Али као аутори, као ‘творци уметности’, они су себи при-
својили намештеност душевно подвојених људи, који су протраћи-
ли духовну равнотежу и трезвеност и запали су у сведозвољеност; 
они су себи присвојили институцију духовно неодговорних људи; и 
од њих је саздата ‘уметност’, баш душевно-болесна и духовно-не-
заменљива уметност. Они уображавају, да би могли да створе нове 
естетичке ‘форме’; а у ствари они убијају уметност, избацујући из 
себе душевно-болесне садржаје у естетички болесној форми. Њи-
хова уметност бунца на језику болесних страсти и нецензурисано 
избацује сирови материјал несвесног, самопроизвођено се поди-
жући на врх. Та је уметност пометена, уметничко лудило, које себе 
види као нормалну и подношљиву културну појаву; штавише – као 
више и ‘пророчанско’ достигнуће... И разумљиво је да је слепило 
или заказивање професионалне критике остављало у беспомоћнос-
ти или подвргавало непосредној саблазни и присутног слушаоца. 
У уметности се зацарила својеврсна психоза неукуса, изопаченос-
ти и претенциозности; и та психоза, најављујући блиску судбину 
Русије, ширила се без препрека, постепено навикавајући људе да 

корисност тим мања, што више пропуштају поред себе све супстанцијално и при-
биру неки научни отпадак. У уметности они често бивају штетни и опасни, јер 
овде они учестало представљају тај ивер као стабло и на њему заснивају светло 
истинске уметности.“ Исто. 
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не држе до своје духовне кичме и да им се не поскупљује то да 
се предају свим саблазнима; да озбиљно узимају све своје капри-
це и испаде, и да се наслађују том уметничком ‘психостенијом’“.5 
Продорност Иљиновог критичког става према тзв. „авангардној“ 
и модерно-трендовској или „перформансној“ уметности је снажно 
потцртана у карактеризацији њене „психостеније“, да би подржао 
норму појма лепоте као естетичког савршенства: „Све док човек 
буде скитао по земљи, волео и страдавао, трудио се и борио, он ће 
у уметности да затвара тајне маште и прогледавања свог срца, и од 
уметничких облика да тражи радост, вредности и мудрост. Али 
само духовна машта ће му пружати радост и здравље; и само духов-
но прогледавање ће га исцељивати и чинити мудрим. Јер недухов-
на и противдуховна уметност сеје само саблазни, раслабљивање 
и заразу“. Он је узео за претпоставку, у коју је дубоко веровао, да 
уметност настаје у несвесним слојевима људске психе, тако да у 
кретањима првобитне инстинктивности мора да постоји проже-
тост духом, како би сама уметност била могућа. Ако страсти нису 
прожете духом, по њему одатле не може да поникне ништа велико 
и значајно, него само болесна уметност, рушилаштво и уопште не-
пријатељство спрам свих ументичких начела. 

 Овакво прекоревање модерне уметности поседује извесну 
ригидност која се коси са licentia poetica, па такву кртост ипак тре-
ба учинити савитљивијом. Нарастајућој бестемељности и несупс-
танцијалности виђења света у нашем времену припада и модерна 
уметност, тако да опоро безнађе и није нешто за шта би она сама 
била крива. Почетком новог доба (од XVI до XIX века), естетика 
је о уметничким делима казивала углавном ослоњена на осећаје 
и то углавном као теорија укуса. Ако се уметничка дела више не 
обраћају у тој мери чулности, онда се задају и другачија питања у 
вези њиховог разумевања, па и одгонетања карактера. Као да само 
кретање мишљења унеколико заобилази предмет, остајући за њега 
невидљиво, а пут уметности као да бива пут супростављања са 

5 Исто, стр. 16–21.
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прилично нејасним намерама, као и онтичким својствима (имамо у 
виду програмско барбарогенијство, трибализам, концептуализам, 
сигнализам...). Све се то надопуњава и егзистенцијалистичким по-
лемикама око карактера фундаменталних појмова, тако да повишен 
тон није везан само за спорове унутар праваца у уметности или 
непосредности политичких опредељивања културног сектора око 
њиховог легитимитета и уважавања.6 Теоријски удар који је одатле 

6 Мартин Хајдегер у Писму о хуманизму констатује да „Већ дуго, сувише дуго, 
мишљење се налази на сувом“, питајући се да ли се ирационалним може назвати 
настојање да се мишљење врати његовом елементу (Хајдегер, М., Путни знакови, 
Плато, Београд, 2003, стр. 281.) Он сматра да је савремена философија углавном 
техника објашњавања помоћу највиших узрока, те да се „Човек више не мисли, 
него се само бави ‘филозофијом’“ (Исто, стр. 282). Као да се то теоријски праг-
матизује већ са позицијом до које је доспео Жан-Пол Сартр са својим антропо-
логизмом („Ми смо управо у ситуацији када постоје само људи“), који циљајући 
на човека извршава замену његовог осуштињења егзистенцијом кроз стваралачко 
испољавање у част бивствовања, са њиме као супстанцијалним циљем егзистен-
ције изражаваним у култури и цивилизацији. Егзистенцијализам који је развио 
Жан-Пол Сартр доживео је осеку у рецепцији, али није згорег поново успостави-
ти промеморију његових важних теза. За разлику од животиње која је уклопљена 
у своју средину, чије је бивстовање захваћено само једном димензијом времена, а 
то је садашњошћу, човек живи са синоптичким погледом који у тренутку сагледа-
ва целу ситуацију, свестан своје прошлости, времена које конзумира непосредно 
и своје будућности, обавијене стрепњом. Стрепња, бол, патња јесу одреднице које 
чини да човек егзистира и обратно, то што он егзистира јесте то што му ствара 
бол. Сартр одређује егзистенцију као стварно човеково присуство у свету док је 
код Хајдегера суштински наглашена различитост човековог присуства у свету од 
нпр. неке ствари као што је камен или животиња. Човек апстрахује кад мисли 
изоловано оно што постоји само у тоталитету. „Посматрано са овог гледишта, 
свијест је апстракција, јер скрива у себи онтолошки извор према бићу-по-себи и, 
обратно, феномен је такође апстракција, јер треба да се ‘појави’ за свијест. Конк-
ретно може бити само синтетички тоталитет чији су конститутивни моменти како 
свијест тако и феномен“ (Сартр, Ж. П., Биће и ништавило I, БИГЗ, Београд, 1984, 
стр. 31). Да бисмо могли да схватимо тоталитет бића треба да га посматрамо у ње-
говој конкретности, како га Хајдегер назива „бивствовањем-у-свету“, односно, у 
релацији човек – свет. Међутим, код Сартра се на овом топосу не сужава предмет 
његовог истраживања већ се поставља питање: „Постоји ли неко понашање које 
би ми могло открити човеково однос са светом?“, допушта могућност негативног 
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наступио, пољуљао је и смисао духовних настојања, потапајући 
оно што је суштинско за уметност у позе егзистенцијалних грчеви-
тости схватања, значајно трауматизујући позније оквире збивања.

 Манифестација високог смисла уметности у свету се већ до-
годила у прошлости, и њена специфична предметност достигла је 
своје највише равни показивања суштине. Ако је сва уметничка 

одговора, као што је: „Не постоји такво понашање“. Питање није само објективан 
реченични исказ већ је људски став који може бити изражен у говору тела, пог-
леду, али, пре свега, то је однос једног бића са другим. У том питању пропитује 
се биће другог, начин његовог бивствовања. Стварност негативног одговора, нпр. 
„непостојање таквог понашања“ нас суочава са „трансцендентном чињеницом не-
постојања таквог понашања“. Надаље, „овај одговор, заправо, даје ми само биће; 
он је то што ми открива негацију“ (Исто, стр. 33). Он констатује да је важно да се 
човек одреди према ломности одређеног бића, јер само је одређено, појединачно 
биће, разориво док је читаво биће изнад сваке могуће разоривости. Став човека 
према деструкцији је такав да је намерно чини тако да разара градове, објекте, 
или делује превентивно, како бих их сачувао од ломности која је уткана у њихово 
биће. Овде треба схватити да је деструкција људска ствар, јер човек је тај који 
чини превентивне мере како се не би остварила могућност не-бивствовања ње-
гових конструкција или директно разара продукте своје инвенције, али, премда 
долази преко човека, она није само субјективна мисао већ да је објективна чиње-
ница у свету: „Крхкост је утиснута у само биће ове вазе и њена деструкција је 
неповратан и апсолутан догађај који могу само констатовати“ (Исто, стр. 36). Она 
је препросуђивалачко разумевање ништавила и израз става према њему, така да 
„ништавило прогони биће“. Оно има посуђену егзистенцију од бића, да биће мо-
жемо потпуно испитати и појмовно одредити самим собом док ништавило своју 
форму не-бивствовања гради на темељу бића. Не можемо рећи да би нестанком 
бића наступила ера не-бића јер би у ништавилу што израста у крилу бића могло 
да се покаже да и са нестанком бића истовремено ишчезава и ништавило. Оно 
постоји само на површини бића: „...ако ништавило може да буде дато, оно то не 
може да буде ни прије ни послије бића, нити уопште изван бића, него у крилу 
самог бића, у његовом срцу, као црв“ (Исто, стр. 47). То је оно што је такорећи 
свакодневно и опшепознато. Ту свакодневност која иде готово у рутинским путе-
вима, извлачећи контигенцију навиклости као уважавајућу вредност, Жил Липо-
вецки је описао као низање ефемерија, гомилања споредности и непотребног као 
наводно највећег блага, са очитим антихераклитовским мизолошким претпостав-
кама (Липовецки, Ж., Доба празнине, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 
1987). Завршавајући своје шисмо о хуманизму, и Хајдегер је јиш једном упозорио 
на величину и достојанство његовог примера. 
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пракса однедавно таква да не може да одржи високе захтеве про-
шлости, ипак се и даље може живети у свету, у коме актуелна умет-
ност више не пружа никакве трајне вредности, а ни подстицаје за 
откривање смисла света, људског живљења и бивствовања, барем 
теоријски. У ситуацији у којој смо се обрели, када и данас огром-
на количина људи производи објекте које назива уметничким, али 
поруке њихових естетичких идеја стоје полемично у односу на 
сам предмет уметности, ратујући против саме себе, може се само 
констатовати да је то тако. „Групни портрети с уметношћу“ као да 
су најавили сезоне агресивних иступа са паланачким каријерама, 
где се тешко издваја нешто што би превазилазило дух полуобра-
зованости и повлашћеног снобизма. Живети у уверењу да људски 
живот може да буде заиста људски уколико је испуњен смислом, 
који би у важној мери ваљало да обликује и уметност, као да је 
постало застарела ствар. Живот може да се живи заснован и на 
борби против било каквог смисла, што је ударајући на темеље ев-
ропске цивилизације промовисала постмодерна, служећи се умет-
ничким (књижевним) средствима, да би циничну бруталност своје 
реторике доводила и до укидања саме те реторике. Као да позна 
Платонова слика човека и друштва, који као лутке на узицама што 
бивају потезане од античких богова на широком попришту живота, 
попут игре која обесмишљавајући траје7, унеколико описује нашу 
данашњу ситуацију, с тиме да је данас водич за игру приземна 
прагматична политика, којој су групни интереси и маркетинг удар-
на песница успешности, која искључује све по тим схватањима 
неконкурентно. Она је давно престала да буде оно опште чињење 
добра од ког је Аристотел кретао у свом виђењу уређења полиса 
као високог вида бивствовања у заједници, па јој уметници углав-
ном служе за декорацију промовисања у борби за власт. 

 На југоистоку Европе институције се урушавају уношењима 
мерила вредности која одговарају високо развијеним друштвима, 
са стабилним финансијским подршкама и пристојним разуме-

7 Platon, Zakoni, 644d; 803c.
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вањем од шире заједнице. Када се култура занемарује и допушта 
да популарне и забавне ствари избију у први план, културни сек-
тор попут некаквог пасторчета тавори у позадини, а промовишу 
се естрадне звезде, осредњи глумци петпарачких комада и серија, 
ријалити јунаци мучних документараца и бића ноћног живота 
која бацају огроман новац на излишне проводе. Наука се повлачи 
у своја полуразрушена скровишта, а уметност у покушају да се 
такмичи са политиканством новоувођених вредности ароганције 
и бизарности већ је унапред поражена. Симболичка и опипљи-
вија културно-политичка размена у игри неба и земље, смртнос-
ти и бесмртности, као да надјачава икакво питање савршенства 
у уметности, штавише, икакво питање смисла, упућујући на пут 
по беспућу, на сукобљавања, главињања и страдања. Преовлађује 
осећај да се време усукало, да се „ни за шта више нема времена“, 
да у општој јурњави за минималцима, а не за добити, све бива по-
тапано до поравнавања са гранд-продукцијом и шоуменством, до 
бацања на контрафасаду. Трећи миленијум драстично је променио 
инфаструктурну констелацију вредности у ареалу земаља на југо-
истоку Европе.8

8 Сартр је наглашавао да треба такође разумети да деструкција, иако долази преко 
човека, није само субјективна мисао већ да је објективна чињеница у свету, конс-
татујћи: . „Оно што називамо слободом није могуће разликовати од бића ‘људске 
стварности’. Човјек не постоји прво да би затим био слободан; не постоји разли-
ка између бића човека и његовог ‘слободног-бивствовања’.“ Са питањем: „Шта 
је људска слобода ако ништавило преко ње долази у свијет?“ (Сартр, Ж. П., Биће 
и ништавило I, стр. 50), иде и начин како човек у својој слободи „изграђује своју 
есенцију“. Откривши да је слобода биће свести Сартр се запитао какву форму 
узима ова свест о слободи. Тиме је поново открио стазу коју су његови философ-
ски претходници утабали, а то је да човек у стрепњи постаје свестан своје слобо-
де. Иако је Кјеркегор сматрао да се стрепња јавља као стрепња пред слободом, а 
Хајдегер да је стрепња пред ништавилом, Сартр у томе види једну уједињујућу 
противречност. Конфликти изазивани произвољностима као да су последице пре-
осетљивих психогених надраживања „егзистенцијалистичких пројекција“, тако да 
разградње вазда тешко показују плодност поступка, чак и онда када су у функцији 
допирања до изворнијих равни сагледавања ствари. Деструкције, деконструкције, 
диверзије и дезсупстанцијализације, само су део модерног речника савремених 
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 Европска унија, као далеко богатије друштво које је веома 
раслојено и хијерархично, намењује земљама Југоисточне Европе 
условљавања која културу стављају у запећак, а фаворизују страс-
ти за успешним продукцијама, да би се та друштва финансијски 
поправила са предузетничким амбицијама и конкурентним трен-
довима производње брендова, маркиране и маркантне робе, која 
би могла да осваја тржишта. Либерализам је стварао државе, јачао 
повољан тржишни амбијент и неговао домаћинске вредности, док 
садашњи неолиберализам који програмира савремену политику, 
зарад добити те вредности напушта патриотизам и макијавелис-
тички јача све оне постулате који ће увећати капитал и домини-
рати на тржишту без обзира на услове. Ту се отвара питање, да 
ли најновије доба, сем промоције профитабилности, уопште и има 
било какву слику света коју подржава и заступа. Одбацивањем но-
вовековних вредности чији се врхунац формирања догодио у епо-
хи просвећености, сама слика света је поцепана јер је оно на чему 
је почивала измакнуто, отишло у опажања без сазнајних обухва-
тања.9 Те основе неолиберални глобализам је разусловио и еко-
номски дискриминисао, тако да оне више ништа не условљавају и 
ничим не управљају. Свет, отуда, више нема снаге да се устроји на 
тлу естетике, он више и не почива на естетичким начелима обли-
ковања по мери лепоте, тако да му је постала неважна и хармонија 
и мера ствари, а отсуство свечаних тонова или њихово свођење на 
карикатуралност, као да је општи манир свакодневља.10 Дисхармо-

дискурса у философији, с којим се надређивања и „прекивања“ појмова врше да-
леко произвољније него што то њихови починиоци желе да прикажу, стратегијски 
заводећи или скрећући воду на своју воденицу.
9 Аристотел је још претпоставио чудну могућност да: „Ако не би постојало ништа 
поред појединачних ствари, тада ништа не би било умствено већ би све било 
опажајно, и не би могло бити науке ни о чему, осим ако се не би утврдило да је 
опажање наука“. (Мет. III, гл. 4.)
10 Еуген Финк недавно је поново указао на смисао уметности са апострофирањем 
њеног свечаног карактера: „Човек се игра тамо где светкује опстајање. Празник 
прекида низ трудних дана, одвојен границама из сиве монотоније, издвојен и над-
вишен као необично-шта, ретко-шта. Празник не стоји само насупрот садашњи-
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ничност, асиметричност, диспропорционалност, какофоничност и 
ругобност почетних елемената, више уопште нису тема дана, па 
деформације бивствовања као да су нова уобичајена свакодневица 
у својој разбијености и мутној разливености. Општи недостатак 
ведрине и полета, укидање смисла осећања радости и среће, све 
су то пратећи моменти естетичког укуса који преферише рања-
вања, патњу, бол и многострукост исказа силе, од оне брахијалне 
до технолошки софистификоване и дигитализмима суптилизова-
не. Пратећа околност таквог склопа је гушење и сузбијање виших 
димензија сфере естетског, тако да декорација и дизајн постају до-
минантни као изрази новоформирајућег укуса и парадигме успеш-
ности и продорности на сајбер просторима, а који и јесу преузели 
управљачку улогу да условљавају будуће моделе вредности према 
свом нахођењу и тренутним потребама. Уметничко деловање са-
мим тим нашло се у неугодној позицији да осигурава присутност 
уступцима владајућих трендова, као дављеник који покушава да 
изрони не би ли ухватио ваздуха, очајнички се борећи са пота-
пањем у димензију која одузима пуни смисао, да би преживело 
барем на нивоу просте репродукције. Отуд уметничка дела данас 
често имају неуметнички карактер. И Бодлер је утапао тугу са при-
јатељицама ноћи и сматрао да то његовог „албатроса“ неће при-
земљити, као што је Вијон показао склоност према настраностима 
различитости, па и оним виолентним, попут Ван Гога и Сезана, све 

ци, он има и неко значење за свакидашњицу, он треба да живот поново тргне 
увис и да му замах... Миуика и плес преплићу се у празничним колима, њима 
се придружује мимичка игра и све се то завршава у свечаној игри када заједни-
ца оних који светкујупостаје заједница оних који гледају и као у неком огледалу 
сагледавају смисао опстајања и управо тим сагледавањем сами себе преобража-
вају...“ (Финк, Е., Епилози поезији, БИГЗ, Београд, 1979, стр. 30-31). Криза у којој 
смо се обрели упозорава на опасности: „Није дивљина сирове природе опасност 
нашега времена, већ артефакт човека уколико он потиче из планске, пројективне 
интелигенције. Човек као прорачунавалац, радник, планер будућности, добија ве-
личину какву никада до сада није имао у историји. Технички гигант артификује 
читаву Земљу и маша се већ других небеских тела. Шта онда могу ту још да буду 
вртови?“ (Исто, стр. 49). 
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до упрезања у улогу гонича црних афричких робова за холандске 
компаније једног Рембоа, а све то сведочи само о тамним ожиљ-
цима савременог вапаја обезљуђености сликарства и савремених 
твораца поезије. Ни већ наведени Пикасо није од тога био изузет 
са Далијевим конгенијалним помодарствима и бизарно набеђеним 
екстрасензорним моћима, која подсећају помало и на модерне тв 
врачаре. Декаденција је видљива и у партијско-агитаторским дело-
вањима Мајаковског, распореностима у срцу „Облака у панталона-
ма“ или стандардима сликовности слике који немају више шта да 
изразе код Маљевича. С друге стране, авангарда код нас није расла 
само на тлу идеја социјалног секуларизма и по антифилософским 
рецептурама марксистичких доктрина примењених на естетику, 
него и из усахлости барбарогенијских пројеката наше балканске 
варијанте „натчовека“ и његове тугаљивости, пре свега у ригид-
ности психологистичке позе једног Димитрија Митриновића, као 
примера једностраности укуса и застрањивања ка вирулентној 
ароганцији квазипророчких увида.

 Оно што сада може мирне душе да се каже, јесте да оно што је 
у целој историји било незамисливо до пре извесног броја деценија, 
као удаљено од сваког смисла, однедавно креће да се установи као 
опште правило. Из слабости се у књижевности и приказивачким 
уметностима углавном узима маска жестоке брахијалности /барба-
рогенијства као менталитетне црте/, која ваљда треба да уплаши и 
натера на покорност, музика се често продукује без слуха и осећаја 
за мелодију, а сликарство са наивношћу учестало практикује без 
познавања чаробности перспективе као технике привида стваране 
линијама и бојом. Завладале су необразованост и незнање, које као 
да су видљиве на сваком кораку где учестало господаре дилетанти-
зам и болесна сујета. Оне својом наметљивошћу постижу ефекте 
седативизације атмосфере, за коју је даровитост и рад на оства-
рењу савршенства форме дела узалудно трошење времена и енер-
гија, те упућују да их ваља пласирати на демагошка убеђивања која 
доносе зараду. Ново, новије од свега новог, измишљено за пакет-
аранжман који ће убрати приходе, бити маркетиншки успешан и 
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освајач тржишних вредости, то је зацарило у главама људи трећег 
миленијума, па и уметника по позиву као саставног дела времени-
тости епохе, осликавајужи можда и најкарактеристичније онтичко 
стање реалности у ком се свет нашао. 

 Могло би се рећи да са тиме настаје и сасвим нови тип ства-
раоца који држи да су све сумње и страхови у погледу успелости 
проузроковани само отсуством воље да се реализује неко умет-
ничко дело. Симулација стварности овде се достиже као „мерило 
стида“, пењући се на свој врхунац, па се первертовања вреднос-
ти од Ничеа до стрепећег Хајдегера промовишу до застрашујућих 
размера, налазећи у постмодернистичком мишљењу упориште за 
ангажман таквог типа. Само уметничко стварање више нема де-
терминантну основу у унутрашњој духовној потреби, да би било 
пласирано у свет као мерило успешности и исправности мунданог 
типа. Оно истрајава на претензијама да обухвати читаву земаљску 
куглу и планетарне висоравни, боље од „џедаја“ и „Звезданих ра-
това“, (који још ипак подразумевају некакву част и поштење, борбу 
на страни добра, па и естетички дискурс историје врлнина). Пов-
ремено, сведоци смо да се конституише и огољена нова теологија 
трећемиленијумских божанстава, потекла из детерминизма диси-
пативних начела коегзистентности лабавих хаотичних структура 
савременог друштва, која се у очигледној варваризацији неофитс-
ког грађења укуса окреће неопаганизму, за који је и праисторијско 
друштво висока цивилизација.11 

11 Медији као средства информисања огромном брзином су у стању да окупи-
рају пажњу, све док не досаде, као и да намећу пројекте пласирањима у глобална 
средства информисања, тако да се данас перформанс у највишем котирању пре-
познаје као неопагански култ. Перформерка Марина Абрамовић постаје тако пре-
ма овогодишњем Тајмсу, као „икона“, не само уметник над уметницима са својим 
приказима „богиње међу ногама“, него спада и у стотину најутицајнијих људи на 
планети уопште. Види Times, May 5–12, 2014. /Vol. 183 No. 17/ – James Franco,. 
„The presiding deity of performance art“.
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 Ако је већ емотивност у свом корену оспорена (изгледа да су 
баш «аутентични» они који губе у сукобима без права да се буне),12 
онда је помало увредљиво да се учини осетним како је оспорена и 
свака логичност, како суспендована рационалност има да се поко-
рава диктатима силе која је изгубила компас и нема техничку ре-
зерву да подстакне људство над којим командује, да такав компас 
направи и додели јој, како би могла да се оријентише у времену 
и пристору. Са тиме се темељно урушава и философија државног 
права, па је последица отсуствовање било какве врсте критике која 
је у ранијим временима била легитимна као заштита и самих моћ-
ника, који када сиђу са функције деле судбину обичних грађана 
као поземљара или становника Земље. Што се естетике тиче, њена 
опуномоћеница „уметничка критика“, забила јој је нож у срце 
својим удвориштвом, са бестидном апологетиком свега што се 
пријављује да уметнички вреди и стваралачки одговара. Последи-
ца таквог издајства је да она данас више никог не занима, чак и оне 
који је заступају и наручују. Као да је супстрат еволуције уметнос-
ти на том примеру највидљивији, наиме да се еволуција уметности 
ту и најочигледније убрзала и довршила. Дела старе уметности не 

12 О процесу задобијања озбиљности свог властитог пројекта у претпостављеној 
аутентичности, инспиративно је писао још и Серен Кјеркегор у Појму стрепње. 
„Када у животу наступи неки изузетан догађај, када неки историјски јунак окупља 
себи сличне и чини херојске подвиге, када наступи криза и све постане значајно, 
тада људи пожеле да у томе учествују јер то подиже човека. Сасвим могућно. 
Али постоји и много пријатнији начин за далеко темељитије образовање. Узмимо 
ученика могућности, поставимо га усред јитландске пустопољине, где се готово 
ништа не догађа, где је најзначајнији догађај када са шумом узлети тетреб, он ће 
све доживљавати пуније, тачније, дубље него онај коме се аплаудира на позор-
ници светске историје ако га није обликовала могућност“ (Кјеркегор, С., Појам 
стрепње, БИГЗ, Београд, 1970, 158). Кјеркегор нам саопштава да је и највећи сјај 
позорнице, на којој би сами наступили, ништаван, ако би га живели несвесно, 
гоњени нагонима, похлепом, жељом за доказивањем. На другом крају, човек који 
би се повукао и осамио у некој пустопољини, где се ништа наоко не би дешавало, 
али у ком би то повлачење било плод једне истинске „моћи могућности“, једне 
људске слободе избора, онда би то био прави пример аутентичног битисања.
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делују више на савремени анестезирани дух, а њихове вредности 
раскомадали су интереси наметнутих страсти времена са новоу-
стројеним потребама. То је проузроковало да су људи данас све 
мање способни да виде и чују, јер убрзавање не одговара моћи да 
им се адаптирају, па припремљеност за виђење више није у складу 
са понуђеним, мада је логички схватљиво. Историјски смисао на-
стајућих дискурса, нагомиланих у другој половини прошлог века, 
постао је многослојан и многозначан, а његова тумачења се мани-
фестују као надгорњавања која терају и до противречности. Хегел 
је још био убеђен да је ум способан да их схвати и да се са њима 
носи, што и није више случај у савременој мислилачкој пракси и 
узорним теорематикама. 

 Савремени философски правци дифузно се развијају комби-
нујући стратегије ерменевтичке школе и структурализма, тежећи 
ка неким проширеним анализама физикалистичког и биологистич-
ког типа, апстрактно задржавајући и тзв. холистички реализам за 
случај заказивања исхода. Наш естетичар Мирко Зуровац је прили-
ком разматрања појма суштине у философији егзистенције исти-
цао сартровско решење, да есенција одређује оно што биће чини 
бићем, али да, с друге стране, она не говори о егзистенцији бића: 
„У том смислу есенција је ‘шта бити’ ствари, а егзистенција њихо-
во ‘да бити’“.13 Oно што одређује једну ствар јесте начин на који се 
може дати њена дефиниција, да би се тиме суштински разликовала 
од других ствари, изједначавајући је са њом самом. Али, тиме што 
се одредила дефиниција једне ствари, по Жану Бофреу, није решен 
проблем, јер остаје нерешено питање постојања те ствари која се 
дефинише: „Она нас оставља, како се то обично каже, на нивоу 
могућности. Остаје да се са могућег пређе на биће“.14 У мисаоном 

13 Зуровац, М., „Ка филозофији егзистенције“, у: Ж. Бофре, Увод у филозофије 
егзистенције, БИГЗ, Београд, 1977, стр. 11.
14 Бофре, Ж., Увод у филозофије егзистенције, стр. 120. У записнику са семина-
ра о Хајдегеровом предавању „Време и бивствовање“, Жан Бофре је истакао и 
мишљење: „... да је Хајдегерово мишљење рекапитулација – као продубљивање 
и проширивање – Хегелове филозофије, баш као што Лајбниц представља ре-
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кретању тај прелазак «на биће» или на оно што јесте, збива се путем 
увиђања и разумевања, како је и истакао Хајдегер у њему посвеће-
ном „Писму о хуманизму“, а Мирко Зуровац кроз Аристотелово 
разликовање између могућности и стварности: „Према Аристоте-
лу, све ствари носе у себи свој појам, своју идеју, своју есенцију, 
али само као могућност коју никада природним растом неће оства-
рити, јер се у природним облицима никада не може изразити по-
тенција ствари.“15 Ствари у природи сметају једне другима, ометају 
једне друге и не дозвољавају да се развије пуни потенцијал њене 
могућности. Есенција би, по овом Аристотеловом тумачењу, била 
неразвијена или нереализована суштина те ствари, а егзистенција 
би била њена властита појавност у реалности. Есенција као оквир 
за многе могућности од којих ће се у стварности остварити само 
неке, отвара те путеве. Мирко Зуровац истиче да појам есенције не 
подразумева да постоје бића код којих су остварене све њихове мо-
гућности, налазећи да једино биће чија се есенција поклапа са ње-
говом егзистенцијом јесте Бог. У Богу као савршеном бићу, актуа-
лизују се све могућности: „Тежња коначних бића да достигну своју 
есенцију заувијек остаје њихов недостижни унутрашњи циљ који 

капитулацију Декарта, или Хегел рекапитулацију Канта... Ако се, начелно узев, 
Хајдегерово мишљење гледа у таквој перспективи, онда се свакако могу наћи не-
двосмислене сличности између свих аспеката Хајдегеровог мишљења и аспеката 
Хегелове филозофије. На основу тих сличности могао би се у неку руку напра-
вити списак конкорданција и тако открити да Хајдегер каже отприлике исто што 
и Хегел. Али читав тај приступ претпоставља да постоји нешто као Хајдегерова 
филозофија. Ако то није случај, онда свако поређење губи основу упоредљивости, 
при чему ипак когућност поређења не значи исто што и неповезаност“ (Хајдегер, 
М., О ствари мишљења, Плато, Београд, 1998, стр. 51). Историја бивствовања 
очито има пандан у историји идеје као нужности која се раскрива као слобода 
у дијалектичком кретању појма и реалности, тако да остајање на „припремном 
стадијуму мишљења“ може да буде и она самопозваност на догађање, која носи 
одлике психолошких комплекса зависти према „збринутости у оно сопствено“, 
тако да може да зазвучи и као сурогат, ако не и као мултиполаризована егопатија 
која сеже из погона ентропије духовних вредности. Сумњичење вредности и само 
вреднује.
15 Зуровац, М., „Ка филозофији егзистенције“, стр. 11.
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је Аристотел назвао ентелехијом, а Сартр љепотом или вриједно-
шћу која прогони биће-за-себе конституирајући га у његовом бићу 
као небиће бића. Ова вриједност управља фундаменталним про-
јектом човјека да постане биће-по-себи-за-себе или Бог.“16 Лепота 
и вредности тако су истумачене попут хегеловског дијалектичког 
негативизма напетости у бићу, које се мишљењу отварају посредо-
ване својим „степенима реализације“ у свету, а то би и сачињавало 
њихов светско-историјски појавни оквир збивања. У време кад је 
проблем супстанције замењен проблемом духа и слободе, поверо-
вало се како онтологија може да се установи на новим темељима 
на пољу унутарсветски бивствујућих ствари. То је продубило ос-
поравање почетних њених основа, али тематизација стрепње код 
Сартра или тескобе код Хајдегера дала је егзистенцијал доспевања 
до ништавила, које је повратно у стању да осмисли бивствујуће 
или да га гурне на пут ка смислу бивствовања. Управо тим тема-
тизовањем уметност поново добија своју улогу према могућности 
општења са ничим. Лепота и вредности су таква почетна ништећа 
бивствујућа онтолошких склопова, што изискују кретање у духу 
које ће их извести на видело, произвести кроз бацање светла на 
њих. Уметност се с тиме поставља у положај да јој се допушта да 
сведочи о сталним преласцима из ничега у бивствовање, о идејама 
у настајању као настајањима тренутака из којих се рађају уметнич-
ка дела и красе културу духа. Уметност тако ипак може онтички да 
изражава оно што се онтолошки збива у свету.

 Култура духа је подручје које је било освајано великим и 
широким захватима у смисао бивствовања још од Лајбница до 
Канта и Хегела, као подручје осмишљено претпоставкама влада-
вине умности, кроз темељну философску парадигму уређивања 
света и живота. Просветитељски програм модерне сада је оспо-
рен и у погледу напредовања у стицању знања, као и у погледу 
виђења његовог смисла и примене. У томе је приметно поклањање 
све веће пажње алтернативним покретима у друштву и уметнос-

16 Исто, стр. 12.
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ти, склоност ка контракултурним тенденцијама као изразима лич-
них побуна, што би требало да значи дистанцу од високих циљева 
институционализације тежњи модерне. Са тиме су одбациване и 
идеје историјског мишљења и прогреса, уводећи релативизујући 
елемент плурализма вредности интереса из дифузне нарације, или 
из „мноштва језичких игара“. Премда уверења могу међусобно да 
противрече тек када се доведу у везу, што је могуће само на осно-
ву заједничких претпоставки, савремени дискурс се одвија као да 
то нема никакве везе. Са измицањем овог принципијелног смисла, 
измакла је и замисао антрополошке делиберализације појединца 
у друштву услед потпуног оспоравања идеје рационалности (а не 
тек њене недовољно добро примењене варијације), тако да на мес-
то идеје универзалности и свестраног развоја човека ступају инте-
реси субјективизма и партикуларизације. Банализација проблема 
наступа у ситуацији када сваки човек по дефиницији наводно може 
да одговори на то шта је за њега рационално, а шта не, тако да пуно 
субјективисање ума води релативизацији истине и њеном виртуел-
ном укидању важења. 

 Постмодерна замена философије са практикама техничких 
фабулација више нигде нема потребу да уочи обавезујуће знање, 
него тек плурализам егзистенцијалних модуса партикуларних 
вредности и истина, тако да њихов избор зависи само од произ-
вољности личних одлука. Човекова друштвеност која се заснива на 
логосној (митосној и логичкој) основи те човекове друге природе 
(Аристотел), за постмодернисте не одређују начела умности, него 
стихије релативизујућих погледа на свет, које регулише админис-
тративна произвољност политичких склопова, или самовоља пос-
тављене бирократије.17 Постмодерна представља својеврсно дре-

17 Парадигматично поље где се ово манифестује видљиво је на подручју архитек-
туре, где Ч. Џекинс констатује како је модерна архитектура патила од елитизма, 
а постмодерна архитектура дисперзује и шири смисао њеног језика од традици-
оналне градње до комерцијалног жаргона улице (Џекинс, Ч., Језик постмодерне 
атхитектуре, Београд, 1985, стр. 30). Овај нападни популизам корени се у свести 
о тржишним ефектима с којом наступа према масама, да би њима могло да се 
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сирање човека које води олакшавању манипулација и менталним 
оболењима. Заводљиво фабулисање садашњице делује као некакав 
диегетски антидепресив који ваља да усиса све друге нарације у 
наводно „доба празнине“, кроз нивелацију плурализма са одба-
цивањем обухватности и целовитости света у општости начела.18 
Субјективизам и релативизам јавили су се већ у античкој Грчкој, па 
нису ништа невиђено и још незнано у историји. Међутим, када се 
јављају у заоштреном виду постмодерног радикализованог скеп-
тицизма, поседују опасне антидруштвене тенденције и заузимају 
деструктивне форме које деградирају и теоријска становишта и 
друштвене појаве. Развијајући се унутар теоријских посмодерних 
стратегија, оне делују забрињавајуће услед наметљивости так-
вих концепција као симулакрума достојанства и образованости, 
мењајући конотације раније јасно развијеним појмовима. 

 Што се уметника тиче, њих засигурно више не карактерише 
посвећеност стварима уметности, а питање је и колико су услед 
убрзавања тумарања испражњеним светом ускраћени чак и за мо-

влада и манипулише, а иза таквог „хиперелитизма стручности“ обично стоје по-
литички организатори који вуку конце градње објеката и спретно одвајају велике 
провизије за себе. Корупција се маскира стручношћу у елитним круговима. 
18 Као сурогат за отсуство општења појављују се стратегије завођења (рекла-
ме, информатичке поруке, менаџмент ресурса) из угла планетарне и сателитске 
комуникације, где се универзалној слободи придају намерно слагана властита 
имена у утврђеним односима потчињености према центрима моћи (банке, мул-
тинационални капитал). Очигледна фактичност грађанске потчињености за пос-
тмодернисте искључује еманципаторски карактер, будући да укрућује историју 
преко именовања, укључујући и „безобличне бројеве“ у непоправљиву везу са 
традицијом, подручјем „дифузне нарације“ које њихове технике фабулације не 
прихватају: „Ни издалека ограничено на међуљудске односе, завођење је постало 
општи процес који тежи да регулише потрошњу, организације, информисање, об-
разовање, морално владање. Целокупним животом савремених друштава од сада 
управља стратегија која укида првенство производних односа у прилог апотеозе 
односа завођења“ (Липовецки, Ж., Доба празнине, стр. 15). Дегенеративност коју 
овакве тенденције производе посебно је видљива у милитантности светске по-
литике, када се путем утеривања страха у кости глобалистички регулишу токови 
светског тржишта протока роба и вредности. 
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гућност да се препусте очају. Очај, свакако да може да буде оправ-
дан, будући да се у наше време промовишу сурогати, уверење да 
уметничка дела могу без остатка да буду замењена недаровитим 
копијама лишеним духа, а знања информацијама. Лако долажење 
до информација преко глобалне електронске мреже данас, само 
још снажније сведочи о томе да њихово поседовање не доприно-
си много нашим увидима у природу реалности. Уколико немамо 
развијену способност да их тумачимо, ако оне нису уклопљене у 
шире склопове значења која им придајемо и смештамо их у контек-
сте, тада тешко да можемо да знамо шта да чинимо са њима. Сми-
саоне везе које чињенице као апстрактне датости непосредности 
доводе до међусобних односа су оне које повезују и различита ту-
мачења, тако да је оквир тумачења истовремено и онај основ по 
коме она попримају значења, излазећи из сировости своје датости 
или огољеног агрегатног стања презентације. Маса елемената који 
могу да се напабирче и нагомилају, још увек не сачињавају и неко 
уметничко дело, будући да му фали духовни изглед или идеја коју 
аутор у њега утискује. Да би се до те естетичке идеје доспело, пот-
ребно је да аутор зађе у садржаје и у њима се одржава, да се отисне 
у њему несвакидашње и непознато, те да трага за својим увидом 
и доживљајем истине, како би је испољио присталим уметничким 
средствима. Проблем са образованошћу није у њеном феномену, 
него у обиму и ширини, као и висини захтева одређене епохе. Ако 
се измакао темељ који би омогућавао високо образовање, одбаци-
вање естетичких и етичких вредности из цивилизацијом форми-
раних садржаја, јесте само последица полуобразованих схватања, 
која су за наше доба сасвим карактеристична. Ако је модерни и 
поготово постмодерни свет у стању «естетике ружног», његов ан-
тиестетички карактер може да буде и изазов тоталне негативности, 
да се она путем захватања појмовних суштина преобрати у адек-
ватније поимање света, које је ближе бивствовању у његовом је-
динству стварности.



Александар петровић

118

Литература

Зуровац, М., „Ка филозофији егзистенције“, у: Ж. Бофре, Увод у филозо-
фије егзистенције, БИГЗ, Београд, 1977.

Ильин, И. А., „Основы художества. О совершенном с искусстве“, у: Соб-
рание сочинения I, Русская книга, Москва, 1996.

Кјеркегор, С., Појам стрепње, БИГЗ, Београд, 1970.
Lyotard, J. F., „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“, у: Modernen 

versus postmodernen, Utreht, 1984.
Липовецки, Ж., Доба празнине, Књижевна заједница Новог Сада, Нови 

Сад, 1987.
Лосев, А. Ф., Бытие. Имя. Космос, Издательство мсыль, Москва, 1993. 
Хајдегер, М., О ствари мишљења, Плато, Београд, 1998.
Хајдегер, М., Путни знакови, Плато, Београд, 2003.
Rosenkrantz, K., Ästhetik des Häßlichen, Verlag von Gebrüder Vornträger, 

Königsberg, 1853 (https://archive.org/details/aesthetikdeshss01rosegoog)
Сартр, Ж. П., Биће и ништавило I, БИГЗ, Београд, 1984. 
Узелац, М., Практична феноменологија, Висока школа за образовање 

васпитача, Вршац, 2011.
Узелац, М., Филозофија образовања I, II; Висока школа за образовање 

васпитача, Вршац, 2013.
Узелац, М., Главни правци савремене филозофије, Висока струковна шко-

ла за образовање васпитача, Вршац, 2011.
Финк, Е., Епилози поезији, БИГЗ, Београд, 1979.
Хегел, Г. В. Ф., Естетика I, Прев. Н. Поповић, БИГЗ, Београд, 1975.



Појам естетике и његова актуелност

119

Aleksandar M. Petrović

CONCEPT OF AESTHETIC AND ITS ACTUALITY

(Summary)

As a science of sensitivity, aesthetics as a philosophy of art was for a 
long time shifted to a consideration of art works, and through consideration 
of their ontic essence also to an interpretation of the constellation of world in 
a dispersion of meanings. Major influence of the manyfoold antiphilosophic 
orientations has caused changes in the intentional meaning of investigations, 
with not so clear institution of a productive dialogue. Exit from thus resulting 
problems of contemporary aesthetics was seen in thematisation of art domain 
as a prototypon of a world, which trated art works as a kind of protoobjective 
layer, for it was supposed that ontic structure repeated the ontological struc-
ture of the world. World as a light which shines on the grounds of intellectual 
humanity is, of course, possibility for the different potentions of shining and 
delucidation. New humanistic horizon, deduced from the redundant anthropol-
ogy of modernity, indicated art as a organ of `new metaphysic` in a personali-
zation of a logic of multisubjective dividing and destruction of the actal unity 
of reality. Necessary distance from aesthetic cathegories criteria which were 
limited through such approaches, by means of manyfoold uniforming of ugly 
and detestable, led aesthetic to the apology of designing of socalled ’succesfull 
artists’ as a profitable persons of contemporary society, and on the other side 
in a critique of contemporarity, which without integrating with past has no 
potency to build the perspectives for the future. If the state of modern, and of 
course postmodern world is the ’aesthetic of ugliness’, its antiaesthetic charac-
ter can also be a challenge of total negativity or reification of the world, which 
can reflexively revolve in adequate concepts that may support the overcoming 
of such situation on higher grounds, in one higher unity of reality.

Key words: aesthetic, world, humanism, metaphysic, critique.
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Богомир Ђукић

ЕСТЕТИКА И ЊЕНА пЕРСпЕКТИВА

Апстракт: У овом раду се проблемски испитују унутрашњи и споља-
шњи разлози савременог стања естетике и њених контроверзи у кон-
тексту декадентног укуса и најтеже, готово хроничне и непоправљиве 
кризе умјетности, која је на корак до њеног могућег нестајања. Посеб-
но се обрађују питања будућности и историјске перспективе естетике, 
опште судбине философије и естетике, карактера философског и науч-
ног знања у естетици, природе и могућности њене аутономне и хетеро-
номне концепције, онтолошке диференције естетског и не-естетског, 
умјетничког и не-умјетничког, те и противрјечја око тзв. универзалне 
референце у естетици, као и друга слична питања. Дакако, сам акценат 
је ипак стављен на питање естетике и њене могуће перспективе, како 
је већ и у самом наслову дато. 

Кључне ријечи: естетика, будућност, перспектива, естетско, криза 
умјетности, сумрак естетике, аутономија, хетерономија, универзална 
референца.

Вријеме перспективе је једно веома загонетно, позитивно 
трајуће вријеме извјесне надолазеће будућности, и више пред-
ставља неко бивствовање по себи и своме независном сопству, него 
по томе што апстрактно именује поменуту будућност и њен евен-
туални, стварни почетак и његову одређену перспективу. Тако тек 
привидно може изгледати да се и естетика, попут свих других науч-
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них и мисаоних феномена и дисциплина нашег времена, налази 
пред одређеним стварним почетком, иако и она, попут њих, свака-
ко има своју извјесну, недовољно јасну перспективу протегнуту од 
прошлог и садашњег, ка будућем историјском времену, које је бар 
засад, као такво, без неког дубљег, катастрофичног дисконтинуи-
тета, и увијек мање-више дубоко саображено са оним садашњим 
и прошлим, као и самим својим извором, те и даљим развојем из 
властитог почетка. Без питања о историчности умјетности и есте-
тике није могуће ни питање перспективе естетике. Ријеч је о исто-
рији субјекта и субјективности, који као такав интегрално припада 
и суштини саме естетике а естетика ће своју перспективу имати све 
док постоје умјетност, осјетљивост и чулност, и естетски феномен 
у цјелини, те и људски ум да их критички посматра и о њима рефлек-
тује у свим њиховим трансформацијама, чак и у ситуацији дубљег 
и разорнијег историјског дисконтинуитета, ситуацији каква је ова 
наша садашња: криза савремене умјетности већ је додирнула само 
дно свога тла и поступно прераста у њену све видљивију негацију 
и нестајање. Естетици, међутим, и даље остаје отворена могућност 
бивања и опстанка, но дакако, не на исти начин, нити у достигну-
том нивоу модалитета свога досадашњег и садашњег постојања. 

Битно философска у своме најживотнијем облику, она је има-
ла и има и необичну, философску судбину, а то је да вјечито трага за 
својим властитим одређењем и задатком, те да се као таква у свим 
историјским периодима свога развоја враћа и, увијек изнова, мора 
враћати и на сами свој почетак. У ствари, само то њено враћање 
није ништа друго до њена актуелизација и њено наново преиспи-
тивање у перспективи, да би се не само одредило њено оно право 
суштаство и суштина смисла, већ и макар наслутило чему она као 
таква уопште, чак и кад имамо у виду да се њено становиште ства-
ра и обликује тек за философа којем нешто може да значи, никако 
за умјетника, који иде за својим стварањем и тиме у игри духа и 
израза проклизава строги философски појам. Не треба гајити наду 
да ће се знати шта је естетика и каква је њена перспектива све док 
она као таква, дакле као философска, уопште и постоји, што би 
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значило да је њено само постојање главна препрека одређењу са-
ме њене бити и задатка. То је, истина, велики парадокс одређеног 
тајанства и философије и естетике и умјетности, али у њему лежи 
и највећа снага њихових специфичних могућности и актуелних 
и будућих перспектива у сваком, па и нама непосредно будућем 
времену. Тако њена перспектива предметно лежи у једном увијек 
изнова откривању и разоткривању два њена основна феномена као 
двије недокучиве тајне: тајне чулности и чулног, с једне, и тајне 
драме духа и израза, односно саме загонетке poiesisa, с друге стра-
не. Али, она поред снаге и (не)моћи таквог разоткривања, зависи 
и од стварног стања и услова свијета живота, који се с развојем 
технике и цилилизације изворно погоршавају и пролазе кроз нова 
отуђења и бесмислена искривљења и падове.

С друге стране, у данашње вријеме говор не само о перспек-
тиви естетике, већ и о будућности било чега, крајње је несигуран и 
у много чему клизав, немушти говор, али истовремено у одређеном 
смислу нужан и пожељан, будући да у безнадежном и обесмишља-
вајућем времену, ипак он некако враћа разбору, словесности, те и 
одржава наду у животу. Тај дискурс омеђен је тренутком када се 
из једне пожељне, стајне тачке и скровите херменеутичке позиције 
може помније и јасније осмотрити онтологија и збиљско стање 
одређене специфичне области у контексту опажљивог, стварног 
свијета живота, и из тог осматрања указати и на реалне путеве, те 
и даљи могући ход естетике као извјесног умног и философског 
гледања на цјелину свијета чулности и лијепог, што се скрива у 
његовом предворју но не и на једном, посебном мјесту. У том смис-
лу, дакако, ми не можемо говорити шта ће сутра и стварно бити са 
естетиком, али свакако о њеној перспективи можемо наслућива-
ти и претпостављати. Јер, перспектива је нешто што се пружа од 
јуче и данас, на сутра и прекосутра, док је оно њено конкретно и 
збиљско сутрашње не само нешто непредвидљиво и недокучиво, 
него и сасвим друго. Зато се увијек, када говоримо о будућности, 
у стварном спотичемо. Такво будућносно осматрање иманент-
но носи и свијест о дубокој трагичности и бесмислу савременог 
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човјековог постојања, као и велику скепсу гледања у будућност у 
којој се, на неки начин, расплиће и сама трагедија човјечанства по-
слије вишевјековног трајања и његовог ирационалног заплитања 
хиљадама година. Оно је могуће тек антиципативном претпостав-
ком одређене пожељне интеграције и хумане глобализације једног 
реалног јединства универзалног ума у мноштву и разноликости, 
дакле, извјесног потенцијалног, критичког естетичког ума, који је 
у стању да чува естетске и умјетничке, те и завичајне, националне 
и регионалне особености у свој њиховој раскоши и дигнитету.

Естетика се од почетка, mutatis mutandis, бавила сфером чул-
ности, естетског и умјетности, па ће то сасвим могуће чинити и у 
будућности, на начин који она то може с обзиром на дух времена 
и њену специфичну снагу и моћ. У том бављењу, дакако, акценат 
се стављао на онтолошку разлику чулног и лијепог, односно естет-
ског, при чему је умјетнички лијепо, које је као такво за своју осно-
ву могло имати и ружно, било привилеговано и, битно иманентно 
са духовном димензијом, имало у вриједносном смислу и одређен, 
посебан статус у овој философској науци. Управо захваљујући 
својој онтолошко-метафизичкој природи и своме модалитету, то 
јест кључу како је и на који начин духовно дато на одређеној чул-
ности у неком умјетничком дјелу, као бићу по себи, оно је пос-
тало недокучиво и, као такво, велики, готово немогући изазов за 
философију у цјелини и естетичку рефлексију посебно. Међутим, 
показало се да небројена дјела модерне умјетности у себи не носе 
духовну димензију, па тако ни не садрже недокучиво, које иначе 
проклизава напору критичке, естетичке херменеутике и њених сав-
ремених перспектива, а ипак се она не само именују, већ и трети-
рају као умјетничка. Зато је један од приоритетних задатака акту-
елне, али и естетике у непосредној перспективи, јасно утврђивање 
критеријума и мјерила, као и разграничење умјетничког од неумјет-
ничког, те лијепог односно естетског (које се дакако не поклапа са 
лијепим у изванестетском смислу), од не-лијепог и оних нижих и 
тривијалних облика чулности (који се, исто тако, не подударају са 
ружним у природи).
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Јер, естетика је у свом историјском појму, бар како га познаје-
мо и видимо, одувијек била слика у противрјечју и на раскршћу, 
јуче, данас, али и у перспективи вјероватно још више и умноже-
није. У стању савремене мисли, коју карактерише методски плу-
ралитет, по некима (на примјер, Петер Козловски) само средишње 
мјесто у постмодерном мишљењу чак, носи философија културе и 
естетичка теорија са изнимном важношћу естетичког уређивања 
државе, друштва и привреде, а која своје полазиште има у људској 
субјективности и искуству, док утемељење заснива на антропо-
лошкој онтологији као првој философији. У том се смислу сама ес-
тетика узима као теорија нашег, те и доба које непосредно слиједи 
у одређеној перспективи. У ствари, питање се поставља у смјеру 
замјењује ли естетика метафизику или је она тек једно од мноштва 
подручја универзалне философије културе, област умјетности и 
њене философије као сегмент културе и духа у цјелини, у којем се 
– премда изразито наглашен – ни на који начин не може сагледати 
цјеловити битак духа. Они који мисле да се естетика не исцрпљује 
само и тек на лијепо, узвишено и умјетност, и који с тим у вези 
сматрају да је она теорија и мишљење читаве стварности, истовре-
мено озбиљно вјерују да се она као таква претвара у метафизику. 
„Али, када се од естетике захтева да буде теорија целокупне ствар-
ности“ – пише другим поводом Петер Козловски – „она се, како 
тврде Карл Хајнц Борер (Karl Heinz Bohrer) и Жан Франсоа Лиотар 
(Jean-Francois Lyotard) претвара у метафизику. Само када ‘догађај’ 
и разлика, разлика између естетског и свакодневног, постану те-
мељни принцип естетичке онтологије, само у том случају естетика 
јесте права теорија нашег времена, јер једино тада изражава његов 
дух у дешавању наведене разлике и опажања исте. Ако изостане 
та (метафизичка) диференција естетског, оно постаје само један од 
момената и карактеристика нашег доба.“1 

1 Козловски, П., „Увод: филозофија као теорија целокупне стварности“, у: Водич кроз фило-
зофију (превод Емина Перуничић), Плато, Београд, 2003, стр. 18.
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Перспектива и усмјереност философске естетике одувијек је 
била и биће вјероватно и у њеној будућности, сама судбина реф-
лектујућег, мисаоног односа спрам естетског стања и карактера 
умјетности, и у потрази што адекватнијег и изворнијег њеног пута 
и стратегије за освјетљење како умјетничког тако и естетског бит-
ка, али и саме структуре и генеалогије укуса. Питањима естетског 
и умјетности, посебно у фатално кризним временима какво је и 
ово наше вријеме дубоке и свеопште кризе, а посебно умјетнос-
ти, па и естетике, треба стратешки помно прилазити на начин да, 
и када се чини да је све изгубљено и нестало, као да ништа није 
неповратно ишчезло нити заувијек до краја изгубљено. Искуство 
историје показује сталну промјену, али у тајну будућих тенденција 
и обрта скривених у дубини историјске утробе, њених континуи-
тета и дисконтинуитета, нико досад није ушао и одгонетнуо је, ни-
ти је могуће ићи даље од оних провизорних, вјероватних промјена 
и профетских наслућивања и домишљања, а ипак је све хумано и 
животворно опет некако опстајало и настављало свој историјски 
ход у трансформацији и трајању, па нема разлога да тако, премда 
можда у одређеном другачијем облику и смислу, не буде и убуду-
ће, све док човјек буде радио на остварењу властитог, природног и 
хуманог свјетоживотног пројекта, који подразумијева изградњу ку-
лтуре и стваралаштва као реализацију слободе и његово истинско 
самоостварење. У тој се промјени естетско поље све више шири-
ло, с временом се подижући навише или падајући наниже, да би у 
нашем времену тзв. информатичке културе и интернета, достигло 
сам врх распрострањености и ширине, али и квалитативни губи-
так онтолошке диференције и истинског естетског, које је постало 
тек пука, поплићана чулност, и више носи функцију идеологије, 
пропаганде и профита, него самосврховитост естетског, односно 
лијепог. Отуда ће перспектива естетичког мисаоног дјеловања, с 
тим у вези, бити окренута ка напору изоштравања осјећајности и 
критичке селекције, да би се интуитивно и рационално достигло до 
правог, непатвореног укуса, али и дубљих освјетљујућих продора у 
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недокучиво умјетности (колико га буде било), као и на стратегији 
истинског стварања у цјелини.

Када је ријеч о естетици и њеној перспективи, неопходно је 
знати да њено одређено, кумулисано и стечено знање није нити 
може бити дато за сва времена и заувијек, па га с тим у вези у сва-
ком добу и времену, треба изнова освајати и стварати. Јер дакако, 
оно старо може и у дужој перспективи и времену бити итекако под-
стицајно, инспиративно и живо, но оно је ипак старо, настало у од-
ређеном контексту и конкретним условима и везано њиховом ин-
тенцијом и интересом, па као такво не може бити замјена његовом 
неумитном недостатку у новом времену, већ нова потреба изискује 
и ново, актуелизовано знање. Зато се толико и разликују разне хер-
менеутике и интерпретације, те и конструкције и деконструкције из 
различитих историјских времена, иако је ријеч о сасвим сродним 
феноменима и становиштима. Његована естетско-естетичка искус-
тва прошлости, као и философска, рефлектујућа знања на којима 
почива умјетност неоспорно су, и због континуитета, потребна и 
драгоцјена и за будућност, и она свакако имају своју одређену пер-
спективу и значај у њој, али новом времену су прије свега неопход-
на она битно његова сазнања и актуелно-савремена херменеутичка 
свијест и самосвијест у свим његовим развојним областима духа и 
културе, па тако и на пољу естетике и умјетничке свијести у цјели-
ни. Поменуто његовање естетско-умјетничког знања, које је данас 
исто тако захватила дубока криза, има такође велики значај. „Мало 
ко схвата“ – пише с тим у вези Милан Узелац – „да знање није не-
што заувек дато, да се увек од стране сваке генерације мора изнова 
освајати; многа знања бивају тако, услед ненеговања, изгубљена 
и придружују се онима која су настала већ у античко доба... Исту 
судбину деле и знања на којима почива уметност.“2 Ово питање 
старог-новог естетичког знања није тек важно с гледишта његовог 
непосредног карактера у перспективи естетике, оно има и посебан 

2 Uzelac, M., Filozofija poslednje umetnosti, str. 86; www. uzelac. eu/knjige /veris stu-
dio doo, Novi Sad, 07. 01.2010.
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значај и са аспекта досад најдалекосежније трансформације умјет-
ности у савременом добу и његовој кризи, али и са становишта 
самих промјена у структури знања, те и нових искустава у наукама 
о умјетности као и нових умјетничких поетика.

Вријеме у којем живимо усађује и формира у нама одређену 
катастрофичну визију. Свијет живота и свијет умјетности у својој 
збиљности изгледају као нешто потпуно беспутно и бесперспек-
тивно. Стефан Моравски (Stefan Morawski) је, полазећи од бројних 
других актуелних и новијих становишта, с добрим разлозима гово-
рио о сумраку умјетности и естетике. Заиста, може ли естетика 
имати какву-такву перспективу, ако су на примјер бројни мислио-
ци, па и умјетници, почев нарочито од Хегела, али у новије вријеме 
и од О. Шпенглера, С. И. Виткјевича, М. Хајдегера и других, у сав-
ременом добу видјели истински сумрак умјетности, као и других 
духовних и људских вриједности? Станислав Виткјевич, рецимо, 
који корјенито обрће Хегелову идеју о крају умјетности, с правом 
показује да се умјетност не само налази у властитом сумраку, него 
и да се приближава своме нестајању и смрти, која је уједно и смрт 
самог човјечанства. Независно од тога, он не побија значај умјетно-
сти и умјетника. И док је код Хегела умјетност и даље трајно при-
сутна, премда с радикално измијењеном позицијом и у коријену 
смањене духовне вриједности, код Виткјевича она, иако изузетног 
значаја, претрајава у властитој агонији. 

Исто тако, добро је познато Хајдегерово изражавање дубоке 
скепсе спрам истине о постојању и бивствовању, утемељеном на 
свеопштој трошности и несигурности, али и његово велико повје-
рење у пажљиво одабрану поезију (Хелдерлин, Рилке и др.), која је 
у стању да нам на самосвојан начин ту истину открије, па као што с 
добрим разлогом примјећује С. Моравски, по њемачком мислиоцу, 
шта више, „уметност може учествовати у самртном освешћивању 
пред њиховом (мисли се на поменуе и сличне пјеснике, прим Б. Ђ.) 
смртношћу“.3 За разлику од Хегела, Хајдегер сумрак умјетности 

3 Moravski, S., Sumrak estetike, Polemos, Banjaluka, 1990, str. 232.
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и естетике налази више у тзв. спољашњим моментима, у општој 
и напосе у духовној ситуацији времена, односно у разорном дје-
ловању научно-техничке цивилизације и одређеног прагматичног 
односа према духовним вриједностима, него у оним унутрашњим 
чиниоцима. Тај се сумрак увиђа на нестанку сјаја божанскости, 
у надоласку натмуравања и ноћи свијета, тако да технизована ум-
јетност постаје тек вјештина у смислу хеленског techne, као и у ам-
путацији духовног, недокучивог и незавршеног. Будући да умјет-
ност представља легитимни предмет проучавања естетике, њена 
перспектива већ програмски носи и подразумијева рефлексију 
умјетничког развоја, односно кретања и кризе умјетности, не само 
у модерном/постмодерном добу, него и у времену извјесне неод-
ређене, претходеће будућности.

Естетичка перспектива и усредсређеност ће, увијек изнова, 
бити у прилици суочавања са актуелним стањем умјетности, са 
промјеном њене форме, духа и структуре, као и са оцјеном њене 
естетске вриједности са гледишта стања укуса поменуте перспек-
тиве, као самог карактера духа времена. Истовремено, статус и ка-
рактер естетике у њеној перспективи зависиће и од реално могућег 
њеног развоја и кризе у тенденцијској надмоћи савременог анали-
тичког духа, који је у стању разарајућег дјеловања на њене консти-
тутивне моћи, пошто ова модерна рушилачка снага не представља 
опасност само умјетности, него и философији и њеној темељној ди-
сциплини естетици. Не треба превидјети сам свјетско-историјски 
преокрет савременог доба, који је радикално и одлучујуће утицао 
на досад невиђену промјену позиције науке, умјетности, филосо-
фије, као и културе у цјелини на духовној сцени драстично про-
мијењеног свијета. Данас парадоксално и невјероватно изгледају 
тврдње, не без сваког основа и разлога, о будућности фундаментал-
них научних дисциплина са битно естетским ликом и карактером, 
пошто се ширењем доживљаја о свијету и у све већем контакту 
са стварношћу остварује и веће додиривање и прожимање наука и 
умјетности. Можда ће овај тренд у перспективи показати повра-
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так наука и умјетности, односно умјетности и естетике оном већ 
помињаном techne, који је за Хелене означавао њихов заједнички 
темељ и извор. 

Из угла нашег разумијевања естетике, у првом реду њене 
прошлости и њене могуће будућности, тешко је повјеровати у мо-
гућност одређене њене позитивне перспективе и без икаквих не-
споразума у будућем времену. У том смислу, у савременом добу 
поред небројених помодних дискурса о „крају“ овога или онога, од 
„краја“ умјетности, метафизике и сл. до „краја“ историје, присут-
ност неоспорно има и говор о „крају“ естетике, премда је дакако 
немогуће говорити и о самој смрти естетског и чулног. Не треба 
сметнути с ума да су се тешкоће и неспоразуми око естетике поја-
вили већ у вријеме њеног настанка средином 18. вијека, иако је она 
тада још била уско везана за чулно сазнање, а противрјечја, оспо-
равања и тешкоће с њом трају и све до данас, као што су реално 
постојали и уназад, у вријеме прије њеног историјског заснивања. 
Због свега тога, а нарочито полазећи од стања савремене збиље, 
кризе и нестајања умјетности, као и опште декаденције свијета жи-
вота модерне цивилизације, естетика и у будућем времену и својој 
перспективи неће бити имуна од спољних и унутрашњих тешкоћа 
(помињаних раније), па већ и код наших савремених естетичара 
сусрећемо термине „дисипативна“, „инфлациона“ и сл. естетика, 
а да о споровима између тзв. „позитивне“ и „научне“ естетике, с 
једне стране, и философске естетике, која је по нама њен прави и 
најпродуктивнији вид, да и не говоримо, с друге стране.

Са становишта будућности естетике, овдје се може постави-
ти питање њене веће или мање адекватности и продуктивности у 
разним основним концептима естетика, а нарочито између концеп-
ције тзв. аутономне естетике, с једне, и тзв. хетерономне естетичке 
концепције, с друге стране. Рјешење овог проблема и одговор на 
то питање не стоји тек тако у рукама естетичара, него у многоме 
зависи и од самог контекста свијета живота, односно од каракте-
ра и природе притиска који на умјетност и естетску стварност у 
цјелини врши модерни и постмодерни цивилизацијски ход, битно 
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их десупстанцијализујући и редукујући њихове естетске карак-
теристике. С једне стране, начелно било би логично залагање за 
чистоту и аутономију естетског искуства, које на примјер чини и 
остварује Кантова естетика, за разлику од досега хетерономних 
естетичких позиције Хајдегера, Адорна, Гадамера и других, но 
право је питање може ли естетика у ситуацији нужног бављења 
контекстом, умјесто умјетношћу као својим предметом (пошто је 
у њему ова постала немогућа), уопште остварити поменуту чис-
тоту и аутономност, без иманентно усисаних талога и наноса хе-
терономије. Јер, естетика ће, неоспорно, и у својој непосредној 
будућности и перспективи свакако настојати да сачува способност 
разликовања између чисто естетских, али и свих оних других, не 
мање важних квалитета дјела умјетности. Она ће се, увијек изнова, 
у својој дјелујућој мисаоној враћати укусу и тзв. заједничком чулу, 
захватајући не тек из ужег естетског аспекта, него рефлектујући и 
из њене одређене шире перспективе, која ће критички обујмити и 
све друге стране умјетничког и естетског феномена, у извјесном 
смислу дакле метаестетички.

Савремена умјетност увелико је детронизована и више не ис-
пуњава своју сврху, нити има некадашње бројне функције у свијету 
и друштву, али је изгубила и духовну, стваралачку снагу, па њено 
естетичко посматрање има тенденцију не тек одређене корјените 
пурификације и прочишћавања, већ напротив, носи карактер ве-
ће хетерономизације естетског искуства, као и потцртавања њене 
судбинске важности за људски живот. Перспектива естетике није, 
дакако, у афирмацији умјетности која потања у деструкцији и 
симулацији савремене збиље, већ умјетности која подижући саму 
себе истовремено подиже и човјека и служи његовом ослобођењу и 
даљој аутономији обога. Ову перспективу она налази у првом реду 
у онтолошкој могућности умјетничког стварања, које представља 
основу и суштину саме естетске димезије дјела, које је сада, међу-
тим, у кризи и замијењено је небројеним умјетничким праксама, 
перформансом, инсталацијама и разним другим стратегијама тзв. 
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концептуализма, умјесто обновом поменутих онтолошких услова 
и претпоставки. Исто тако, овдје је нужно запитати се и о актуел-
ности и перспективи естетике у контексту радикално промијење-
ног укуса, моде и нове, информатичке културе. Познато је, наиме, 
да савремени масовни медији из темеља мијењају функцију и стру-
ктуру савремене културе поплићаног духа и ампутиране креатив-
ности, али и да постављају мјеру и диктат доминантне вриједности 
савременог укуса са тенденцијом даљег обезвријеђивања и у будућ-
ности. У времену виртуелне реалности и тзв. нових умјетничких 
пракси они у себе и свој проријеђени филтар усисавају и умјетност 
и не-умјетност, као и све друго њој једва налик, а да то није она 
сама, па резултат прераде постаје тек њена сијенка и детронизо-
вани и деградирани укус, који дакако ни у ком случају не може 
бити претпоставка одређене истинске естетичке перспективе. Шта 
више, бавећи се овим питањем естетичар М. Узелац с правом смат-
ра да се у процесу медија „ствара (се) нова, јединствена стварност, 
стварност без уметности и етике у којој се ова доскора темељила. 
Ту није реч о некој виртуелној реалности, већ о реалности која у 
себи носи све атрибуте новог света у коме је уметност излишна, а 
човек једина преостала грешка“.4 

Једно од најважнијих питања будућности естетике је и про-
блем њене тзв. универзалистичке референце. Ово је питање, дака-
ко, познато иначе већ и одраније, и њега је актуелизовао и на днев-
ни ред естетичког дијалога и самог његовог могућег разрјешавања 
недавно поставио Карл Хајнц Борер (Karl Heinz Bohrer) запитавши 
се о тзв. „универзалистичкој аргументацији“ у естетици, те да ли 
је уопште могуће у њој искључити „метафизичку референцу“. За-
право, ово би се питање, у једном другом јаснијем облику, могло 
поставити и као питање о односу и предметној подобности фило-
софирања о умјетности, с једне, и наука о умјетности, као одређе-
ног диферентног и битно недовољног знања о њој, с друге стране. 
Наиме, Карл Хајнц с добрим разлозима показује бројне тешкоће 

4 Исто, нав. дјело, стр. 87. 
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које имплицира одбијање поменуте метафизичке референце у ес-
тетици, па се с тим у вези пита да ли је у естетичкој теорији уопште 
могуће ову искључити. Узимајући, између осталог, Адорнову ес-
тетичку теорију и Хајдегерову рану егзегезу Хелдерлина, као ес-
тетичке теорије са покушајем одређења естетичког феномена без 
метафизичке референце, а које ипак, на крају скончавају универза-
листички, независно од њихове, битно шлегеловске, конструкције 
„неидентичног“ као нечег другог, он недвосмислено налази да је 
очито ни они нису до краја избјегли, пошто се увијек јавља од-
ређени вид епифаније, узвишеног и божанског, а ми бисмо рекли 
недокучивог, које проклизава кроз појам и мисао.

Чак ни Франсоа Лиотар (Lyotard, Jean-Francois), који се у ин-
терпретацији и анализи овдје помиње, и који је иначе показао вели-
ку агилност у покушају да избјегне метафизичку референцу епи-
фаније узвишеног, у томе евидентно до краја није успио. Но, Карл 
Хајнц вјерује да је тако нешто ипак изводиво и могуће, али само 
ако се епифанија као „догађај“ повезан уз феноменолошку катего-
рију „неочекиваног“ разумије у њеној оној контигентној естетич-
кој феноменалности, попут познатог Псеудо-Лонгиновог схватања 
не-метафизички узвишеног. У том смислу, он с добрим разлогом 
преферира перспективи одређене феноменологије умјетности као 
естетичке теорије, која у том погледу не би била ни антрополошка, 
ни психологистичка, нити трансцендентална, попут оне Кантове 
или Шилерове, већ би се као таква тицала искључиво естетског 
искуства као таквог, и гдје би тек и само умјетност била њен кри-
теријум. Овај тип естетичке теорије, исто тако, био би покретач и 
нове културне парадигме, чак и у случају могућег планетарног и 
свјетског одустајања од умјетности, јер њен је преокрет у смислу 
естетичког опажања, будући да могуће разилажење философије и 
умјетности, по њему, „не настаје услед тога што уметност практи-
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кује животне проблеме, него зато што уметност а приори појмовно 
увек нуди или више или мање него филозофија.“5 

Историја идеја и духа показује њихову велику важност и зна-
чај за одређену смисленију и поузданију људску егзистенцију, како 
заједнице тако и појединца. Ово је посебно важно знати када се 
говори о перспективи естетике и њеном изласку из садашњег, како 
њеног тако и „сумрака“ саме умјетности, као и о могућој одређеној 
будућности формираног и објективисаног духовног свијета у цје-
лини, те и његовој повратној могућности за обнављање свјесног и 
самосвјесног виталитета постојања. Већ је Николај Хартман (Nico-
lai, Hartmann) у својој Естетици (1953) с правом налазио да „све 
објективирано духовно добро тежи да се врати натраг у живот“, и 
то не првенствено због „његове везаности за стабилну материју“, 
већ понајвише захваљујући томе што се „живи дух... мења, увек је 
другачији“, па с тим у вези „увек изнова и постоје ренесансе про-
шле уметности“, односно поновно „враћање уметности у живот“, 
а ово се, mutatis mutandis, не тиче само умјетности, то „важи за 
читав духовни живот“6, који је темељно везан за неопходне под-
стицаје богатства идеја и његове раскоши из прошлости. Зато је 
од великог значаја увијек изнова распознати и селекционисати оне 
ослобађајуће од спутавајућих сила у духу разнолике традиције и 
посебно философске и естетичке предаје, те и издвајати већ генера-
цијама пречишћавана велика дјела, идеје и становишта, а насупрот 
огромне и умножене актуелне продукције нижег квалитета задо-
вољавајућег тек за наше, текуће вријеме, па из тога одлучно прави-
ти и нове искораке ка новом времену и новој перспективи. 

Према томе, перспектива естетике можда је понајвише у по-
менутом „враћању натраг“ великим идејама и обнављајућем „жи-
вом духу“, као и херменеутици искуства истине о којем је говорио 

5 Heinz, K. B., „Filozofija umetnosti ili estetička teorija. Problem univerzalističke 
reference“, u: Vodič kroz filozofiju (priredio Peter Kozlowski), Plato, Beograd, 2003, 
str. 149. 
6 Hartman, N., Estetika, BIGZ, Beograd, 1979, str. 553–554.
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и Хајдегер, а разрадио га Гадамер, сматрајући да се естетика мора 
отворити у умјетности, чије ће искуство онда процјењивати својим 
критичким философским разумијевањем, без подлијегања научно-
методолошкој егзактности и методичкој строгости, као што је слу-
чај у природним и техничким наукама, и чиме се јасно дистанцира 
од аналитичко-концептуалистичког духа. Тиме се она, а након оз-
биљног техничког уздрмавања и удаљавања, обнавља, изнова се 
враћајући традицији и постајући њен саставни дио, па у таквом 
естетичком и умјетничком самообнављању наставља постојати и 
живјети, пошто као таква може егзистирати и егзистира тек у ра-
зумијевању предаје и баштине као и кроз њих. То значи да перс-
пективу естетике може имати и има само оно што је у њој живо 
и што има тенденцију актуелизације, оживљавања и дјеловања у 
будућности, сходно њеном духу времена и општем и специфичном 
њеном интересу. Јер, и потреба одређене будућности се производи, 
ствара и намеће, па се облици, структура и фигуре свијета живота 
увијек изнова мијењају и трансформишу. Зато већ данас, уз помоћ 
његових шифри и знакова, као њихове живости и дјелатне усмјере-
ности, можемо говорити о одређеном сутра и његовој историјској 
перспективи, која подразумијева не само разумијевање сложености 
процеса у цјелини, него и издвајање како главних и најодлучнијих 
импулса и порива, тако и саме реконфигурације нове структуре и 
њених протагониста. Њемачки философ Карл Маркс је с добрим 
разлогом истицао да људи (као субјект) праве историју, али не 
по својој вољи, већ у конкретно датим, наслијеђеним условима и 
претпоставкама, чиме она заприма властити пут и логику у будућ-
ности, што у крајњем, исто тако, важи и за естетику и њену могућу 
перспективу, како њену актуелност тако и будућност.

Ако су умјетност и естетика у савременом добу у дубокој 
сијенци разорне кризе, овдје се не без одређене скепсе увијек из-
нова запитујемо каква би тек могла бити њихова перспектива и 
будућност. Јер, њихово савремено стање, које као такво постаје и 
њихов велики изазов и искушавање у перспективи, може се реално 
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појмити као двострука криза, дакле, као криза не само њихових 
основа, већ и њихових резултата. Истина, умјетност и естетика, 
која ову философски захвата и херменеутички разумијева тек у од-
ређеним аспектима, дакако, не потичу из истих, него из различитих 
духовних потреба и интереса, па ни кризе као такве немају исте 
изворе, нити им је идентична перспектива, наиме, само нестајање 
умјетности ни у ком случају не имплицира и могући нестанак ес-
тетике, која као таква увијек може у крајњем опстати, чак и профи-
тирати на онтолошкој диференцији чулног и естетског, природно 
и умјетнички лијепог, али и саме нужне границе умјетности и 
не-умјетности. Криза естетике наступа онда када искочи проблем 
њеног суочавања са текућим праксама умјетности и оним што се 
данас назива концептуална умјетност, дакле, у њеном суочавању са 
савременим и актуелним рецидивима умјетности, која је као таква 
сада запала у дубоку кризу и супстанцијално опадање, па се с тим 
у вези показује неадекватност њених ранијих појмова и категорија, 
у односу на поменуте праксе и рецидиве. 

Естетика своју будућност може имати и у свеобимној ес-
тетичкој афирмацији свијета живота, а на трагу оне животворне 
ничеовске естетике, која је трезвени аполонски, употпунила и за-
окружила моћним дионисијским принципом, али и далекосежним 
програмом превредновања свих вриједности и у смислу одређеног 
обрнутог платонизма, гдје само важење умјетности увелико над-
маша истину, па човјеку богато даје једну његову оствареност и 
потпуност. Већ и у нашем добу техничке репродукције, која даљи-
ну као сакрални простор ставља у близину, показује се могућност 
могућег враћања умјетности самом естетском битку, ако га као 
таквог иоле у дјелу има, и ако дјело уопште по себи у смислу есте-
тичког појма постоји и концептуалистички није избрисано, дакле, 
могућег повратка његовог оног култног карактера, саме ауре као 
и оног његовог недокучивог, којем естетика у перспективи својом 
изворном, аутентичном и отвореном херменеутичком перспекти-
вом, нужно и даље тежи у властитој перспективи, јер је управо 
то недокучиво њен сушти и главни методски и спознајни задатак. 
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То је уједно и одређена, метафизичка дистанцираност естетике од 
оне њене поплићане посестриме, естетике профаности збиљског и 
дневног свијета живота, која истина стоји у њеном предметном ви-
докругу, али није ни истинска, ни аутономна, нити перспективна. 

У том смислу, може ли ако не данас у нашем времену, а онда 
бар у догледној будућности, философ и естетичар постати онај 
одређени слободни критички и мисаони субјект, који је сам себи 
сврха, те и с тим у вези, истовремено и реализатор могућности ис-
тинитог и продуктивног, стваралачког мишљења о естетским пи-
тањима и умјетничким проблемима, утолико и способан као за-
снивач одређеног естетско-естетичког вриједносног система, као 
претпоставке естетског и умјетничког укуса за животворни и пер-
спективни дух будућег времена? Јер, бити субјект у естетици није 
тек задатак што происходи из метафизичке визије свијета, већ имп-
лицира и антрополошко-онтолошке услове мимо којих је естетика 
немогућа, а један од битних је располагање снагом истинитог фи-
лософског мишљења и правог утемељења естетско-умјетничких 
вриједности, што такође претпоставља иманентну везу субјекта 
са естетским вриједностима и креативну личност са логосом. Ов-
дје се опет враћамо на битно философску утемељеност естетич-
ког дјеловања у перспективи, која ако као таква изостане, води не 
само у даље падање, него и сопственом дословном нестајању као 
продуктивне и изазовне естетичке рефлексије. Уколико естетика у 
будућности напусти философска питања, као дубинска, проспек-
тивна и цјеловита, она ће тад изгубити и саму властиту основу, 
те и деградирати сам појам естетског и умјетничког, чиме дакако 
истовремено детронизује и саму себе, човјека, свијет и друштво у 
цјелини, и постаје пуко поплићано искуство без ума и духа. Свој 
научни дигнитет она ће у својој реалној историјској перспективи, 
као уосталом што је чинила до јуче и данас, задобити и сачувати 
тек кроз философију и философско мишљење кроз које она постаје 
хуманистички и човјечански значајна у постајању свијета човјеч-
нијим, племенитијим и љепшим.
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На крају, ако се још једном запитамо, а полазећи од њене сло-
жене и тешке садашње ситуације, али и од актуелног стања самог 
свијета живота из којег происходи, о томе има ли естетика перс-
пективе и каква је уопште њена будућност, морамо рећи да је то за 
нас сасвим тешко, готово немогуће питање, и посебно, ако се има 
у виду да се на њу одувијек гледало, а данас можда и понајвише, 
с великим и дубоким подозрењем, али и сумњом у њене реалне 
могућности. Но, и поред тога, она је ипак увијек некако опстаја-
ла, дакако, с битно промјенљивом позицијом и самим статусом у 
различитим временима, добима и периодима историје, а и данас је 
битно неизвјесне егзистенције и судбине, премда је Елмер Данкан, 
на примјер, тврдио да естетика пати од недостатка историјске пер-
спективе, слично као што се испитивањем прошлости, садашњос-
ти и будућности може питати и у питању сагледати је ли умјетност 
одређени јединствени историјски феномен.. Оно што је извјесно и 
недвосмислено јесте да је будућност естетике, као уосталом и њена 
прошлост и садашњост, могућа тек у садејству са философијом и 
из философије, односно философије умјетности и стварања, као 
и феноменологије и онтологије чулности и естетског, па се с тим 
у вези и подразумијева та њена судбинска саприпадност филосо-
фији и философској систематици и проблематици, утемељеној 
онтолошки и епистемолошки, без које она не би могла постојати 
на прави начин, будући да лијепо и умјетност нису нити могу у 
било којем случају бити позитивно дохватљиви моменти, јер кад 
би то били, то би изгледало – како је с правом говорио Иван Фохт 
– „као ситом грабити воду“.7 Отуда је у кризи садашњости и кризи 
умјетности, те и самог укуса и естетског феномена у цјелини, њен 
главни и судбински задатак њено ново самодефинисање, опште и 
специфично одређење и именовање фундаменталног естетичког 
питања и задатка, а из аспекта њене новије перспективе и самог 
надоласка будућности. Један од њених основних задатака пред-
ставља и њено критичко разумијевање могућности превладавања 

7 Focht, I., Uvod u estetiku, Svjetlost, Zavod za udžbenike, Sarajevo, 1980, str. 21. 
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опште декаденције као и дубоких противрјечја савременог свијета 
живота и, у њему, посебно културне и духовне кризе у информати-
чко доба, односно кризе самог човјештва и његових основа, која је, 
на крају крајева, модерну цивилизацију и довела до деструкције и 
декаденције.
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Bogomir Đukić

L’ESTHÉTIQUE ET SA PERSPECTIVE

(Résumé)

Dans cet article, nous examinons les raisons internes et externes pro-
blématiques pour l’etat moderne de l’esthétique et ses controverses dans le 
contexte du goût décadent et crise la plus difficile, presque chronique et irré-
versible de l’art, qui est de renforcer sa disparition éventuelle. En particulier, 
les questions relatives à l’avenir et perspective historique de l’esthétique, le 
sort général de la philosophie et de l’esthétique, caractère, philosophique et 
connaissances scientifiques dans l’esthétique, la nature et les possibilités de 
conception autonome et hétéronome des différences ontologiques de esthéti-
que et non-esthétique, artistique et non-artistique, et les contradictions sur le 
soi-disant. référence universelle dans l’esthétique et d’autres questions sem-
blables. Bien sûr, je suis l’accent est mis sur la question de l’esthétique et de 
ses perspectives possibles, comme mentionné dans le titre est donné.

Mots-clés: Esthétique, perspectives d’avenir, l’esthétique, la crise de l’art, 
l’esthétique crépuscule, l’autonomie, l’hétéronomie, référence universelle.
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Бошко Телебаковић

УмЕТНОСТ, ЕСТЕТИКА И БЕСмИСАО

Апстракт: Више се не подразумева право уметности да постоји нити 
је сигурно шта јест уметност. Највеће чудо уметности је што још траје, 
мада је по некима то уметност после краја уметности – уметност која 
више није уметност. На питање „шта је уметност“ мора се поново 
одговарати, као и на питање „шта је естетика“. Тешко је сложити се 
с Витгенштајном да је естетика теоријски неутемељена и практично 
непотребна, односно прихватити да естетика ишчезавања, развијена 
у судару с виртуалним светом, наговештава ишчезавање естетике или 
њено претварање у естетику одсутне уметности. Морају се промисли-
ти промењена значења појмова уметник, публика и дело. 

Кључне речи: преодређење уметности, преодређење естетике, умет-
ник, публика, уметничко дело.

Право уметности да постоји се не подразумева, како је упозо-
равао Адорно. Људи лако прихватају обећања среће, а не разоткри-
вања јада. По некима, попут Бернара од Клервоа и Савонароле, 
било би боље да уметности нема. Многи су се изнова борили за 
њено право да постоји. Сада се уместо тога често проглашава да 
је све уметност и да је свако ко експериментише с видовима жи-
вотног немира уметник. Некада су доношене наизглед неопозиве 
одлуке „ово јест уметност“ или „ово није уметност“. (Вајар Арма-
нати се 1582. јавно покајао због стварања сасвим голих скулптура, 
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уплашен да ће за њих рећи „то није уметност“.) Временом се одус-
тало од таквих одлука. Схваћено је да је жива уметност несводива 
на појмове и да на њу не треба директно примењивати бинарно од-
лучивање. У многим деловима уметничког простора публика ипак 
пита „да ли је то уметност“. Да ли је после Ничеове изјаве „Бог је 
мртав“, када је по Ватиму „стварни свет постао бајка“, затим Фу-
коове најаве да и човек ускоро може да буде избрисан попут лика 
нацртаног у песку на морској обали, и уметност упетљана у неси-
гурно врзино коло? Данто се није либио да говори о „крају умет-
ности“ и „уметности после краја“. Ако је бљесак нове уметности 
везан за почетак 20. века, да ли је после тога било новог бљеска? 
Еренбург је говорио да ће „нова уметност престати да буде умет-
ност“. Футуристи су позивали на уништавање старих дела, да би 
био ослобођен простор за нова дела, а некад су као и многи савре-
мени уметници сматрали да је и само уништавање уметност. 

Филозофи попут Блоха и Адорна су веровали су да би умет-
ност можда могла да буде ударна снага за превазилажење нихилиз-
ма и метафизике. Може ли изражавање бесмисла да буде једини 
смисао? По Хајдегеру, свесном могуће неуспешности покушаја 
превазилажења метафизичког наслеђа, могао би се можда помоћу 
праве уметности избећи заборав бића и допирањем до садашњег 
смисла бића преокренути усуд. Многи нису очекивали да уметност 
може да помогне. До смисла се не може стићи негирањем смисла. 
Гелен је питао „Да ли је то (што имамо пред собом, што се да-
нас ствара) још уметност“.1 За Јасперса је уметност дегенерисана, 
за Ортегу И Гасета је постала нељудска. Рикер је 1985. тврдио да 
је напуштање идеја лепог, дела и облика показатељ слома умет-
ности. Хазлингер је 1996. понудио једноставан суд да „уметност 
више није уметност“.2 По некима се ради о „уметности која више 
неће да буде уметност“. И када се суду дода да се одбија тежња 

1 Gehlen, A., Zeit-Bilder, Atheneum, Frankfurt/Bonn, 1965, str. 215.
2 Haslinger, J., Hausdurchsuchung im Elfenbeimturm. Essay, Fischer, Frankfurt/M., 
1996, str. 41.
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да уметност буде више од живота, он остаје недоречен. Шта ту 
значи живот? Ако се сетимо Рортијеве тврдње да живимо у пост-
филозофској култури, не изгледа чудно што су неки, попут Дантоа, 
причали о „крају уметности“ и о „уметности после њеног краја“. 
По Бодријару, у уметности влада „метајезик баналности“.3 Допри-
носимо ли и ми да у време када је све мање уметности буде све 
више говора о њој? 

Треба ли данас причати о кризи уметности као о поремећају 
процеса (што је значење кризе које потиче од Хипократа) или као 
о наговештају новог уметничког напредовања? Да ли су савремени 
уметници кадри да новим приступима изразе противречности сав-
ременог света? Садашња уметност би хтела да остане сеизмограф 
друштвених потреса, али да буде сасвим другачија, каква још није 
била, односно одбија да буде онаква каква је дуго била. То не мора 
да буде необично, јер се „conditio humana“ мења, па ни непосреда-
на чулно-духовна спознаја која се отвара уметношћу не може да 
остане увек иста. Знатан део публике ни раније није био у стању да 
прати уметничке промене. Савремени уметници често неће или не 
могу да додају оно „још нешто“, по чему се уметничко дело разли-
кује од израђевине. По многима „још нешто“ и не постоји. Можда 
смо, као у љубави, заведени да видимо и оно чега нема? Проблем је 
што се и у животу и у уметности заводљивост и успелост не могу 
унапред осигурати. Оно што се оживотворује у уметности постоји 
само у њој.

Не треба укалупљивати промене у уметности појмом „напре-
дак“. Тешко се може прихватити да је новије и другачије увек вред-
није. Како да буду вредна савремена дехуманизована уметничка 
дела? Да ли је Хегелово схватање да је уметност постала безопасна 
и да „напредује“ ка свом крају било тачно? Хегел је многа тадашња 
дела сматрао интересантним, али то није била похвала. Интересан-
тно је за њега било површно, оно без трага и дубине, „бесконачно 
преобликовање“. И многе данашње творевине води интерес а не 

3 Baudrillrad, J., Art and Artefact, Sage, London, 1997, str. 10.
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тежња суштини. Некадашња дела изазивала су одређени утисак, 
док многе савремене израђевине изазивају неодређене утиске или 
утисака о њима и нема. Уместо уметничких ерупција, експлозија, 
вичу нам „бу“ не би ли нас изненадили. Ипак, и то је највеће чудо 
уметности, она и даље постоји, а уметници још увек покушавају да 
нађу начин прескакања своје сенке. По Вирилију, мора се наћи нов 
лик уметности који би могао да осветли стање данашњих људи и 
њихову катастрофичну ситуацију.4 Вирилио се надао да ће, ако се 
схвати могућност оног наjгорег, оно можда моћи да буде избегну-
то. То није сигурно, јер људи које је уметност за тренутак продрма-
ла углавном остају у својим колотечинама. 

Не мора да изгледа необично ни што се у данашњој уметности 
одустало од „канона“, чак и од канона „неаутентичне уметности“. 
То одустајање уосталом већ дуго траје. Успостављене су „традиција 
прекидања с традицијом“ и „традиција умножавања апорија умет-
ности“. Можда може да буде необично што су углавном напуштене 
упитност и критичност у време када се нагло уништава богатство 
разноликог живота на Земљи и доводи у питање људски опстанак. 
Многи данашњи проблеми се односе на све људе, али уметност не 
постаје космополитска већ рђаво глобализована. Како осветлити 
њен све нејаснији лик? Давно започето разликовање „уметности 
уметничких дела“ и „уметности уметничког стваралаштва“ поста-
ло је недовољно. Ни помињање „уметности уметничког тржишта“ 
не помаже. 

Прави проблем је вероватно што је појам уметност постао, 
као у средњем веку, отворен. Питање шта је уметност (или шта 
није уметност) постало је вишезначно или неодређено, па се и при 
промишљању оног што и даље наступа користећи име „уметност“ 
мора рачунати с вишезначношћу или неодређеношћу. Вишезнач-
ност настаје сталним, некад безразложним увећањем садржаја, 
обима и досега појма „уметност“ или чешће појма „уметности“. 
Како решити „колико има уметности“ и ваљано одредити појам 

4 Virilio, P., Art and Fear, Athlone, London, 2003.
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„примењене уметности“? Ако се занемари вредновање уметнич-
ких дела или одустане од њега, уметност постаје неодређена. Она 
више није ограничена појмовима који су некад сматрани вишим, 
на пример појмом култура. Изгледа да више није могуће одредити 
ни шта би била „специфична разлика“ уметности. (Раније су нуђе-
ни подражавање, облик, израз, уметнички језик итд.) Није лако 
утврдити ни циљ уметности. 

Како се са становишта данашње уметности односити према 
уметничкој баштини? Има ли другачија уметност уопште баштину 
или је између садашње и некадашње уметности непремостив ам-
бис? Можда се актуелна уметност ипак наслања бар на ранија дела 
која су настала у реаговању на лажну испуњеност до које је стигла 
већина дела 19. века и на празну испуњеност која је настајала, на 
пример, због натурања „примитивног шика“ или због политичког 
прописивања у стаљинизму и нацизму? Од почетка 19. века било 
је и дела код којих није могао да буде утврђен садржај. Пред крај 
тог века се у многим делима одустајало од опонашања света из-
ван уметности, односно од садржајности. (Принцип опонашања 
утврђен је 1746 и неприкосновено је важио стотинак година.) Умет-
ност је почетком метежног 20. века могла својом апстрактношћу и 
празнином да изазове узнемиреност и изгледа као крик и опомена. 
Још у бароку се одустало од строгог облика и тежило се, преко 
отвореног облика, превазилажењу облика. На крају је напуштен 
облик (облик као EIDOS, као MORPHE и као њихово јединство у 
православној икони). Почетком 21. века аморфна уметност у којој 
се инсистира на бесмислу ретко делује као дијагноза обездуховље-
ности света, а најчешће више није ни опомена да би пропадање 
људскости морало да буде заустављено. Људи су навикли на муку, 
бол, залуђеност, одбаченост, разореност, упрљаност, бемисленост, 
ружноћу, зло. 

Више не постоји ни минимум стандарда који би могли да буду 
сматрани заједничким за све израђевине које се сада представљају 
као уметничка дела. Да ли се, без тих стандарда, о уметности може 
даље говорити само по устаљеној навици? Дела нису временске 
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капсуле које чувају увек исти однос људи према њима. Некад су 
и неразумевања битна за приближавања људи делима. Неспоразу-
ми су, по Адорну, медијуми за преношење непреносивог. Да ли се 
дуго превиђало много тога у простору уметности? Сада се, можда 
не може не осетити запљуснутост уметничким подземљем. Ако 
оно што се данас налази у простору уметности више не одговара 
ранијим одређењима „уметности“, како обликовати филозофску 
дисциплину која би одговарала садашњем стању? Да ли би таквој 
дисциплини и даље приличило име естетика? По Делезу, блискост 
филозофије и уметности упућује ка „уметности филозофије“.

„Шта је естетика?“ Она је наговестила модерно доба ок-
ренуто субјекту и његовим моћима. Почела је свој живот као 
„gnoseologia inferior“, али и као део идеологије средње класе, и 
можда ту двојну улогу никад није превазишла.5 Да ли је у њој икад 
успостављен склад утиска (осећаја и осећајности) и суда? Да ли 
су Хјумов напор да обезбеди естетском искуству рационалност, и 
Кантов напор да му обезбеди општост, могли да поставе сигуран 
темељ естетике? Кант је био свестан да естетички судови могу да 
воде само заснивању естетике као метакритике уметности, а не ес-
тетици као теорији уметнички лепог. Неки су се после Канта упла-
шили да би естетика удаљена од уметничке праксе могла да унесе 
„дах смрти“ у филозофију, али је већина естетичара била посвеће-
на уклапању естетике у у филозофске системе. У 19. веку је есте-
тика била у моди. Углавном се сматрало да се подразумева „шта 
је естетика“ и на то питање је мало обраћана пажња. Обликовано 
је мноштво еклектичких, понекад складних естетичких грађевина. 
Било је и другачијих покушаја. По Шилеру нам тек естeтско стање 
отвара поглед ка целини људскости. Естетика није примењивана 
само на уметност, већ и на природу и многе појаве у људском свету. 
To је после 1900. омогућилo постепено увођење „примењених ес-
тетика“. Можда је термин „примењивање“ неадекватан, јер естети-
ка остаје немоћна пред тајном стваралаштва. Суштина уметничког 

5 Eagleton, T., The Ideology of Aesthetic, Blackwell, Oxford, 1990, str. 3.



Уметност, естетика и бесмисао

147

је несводива на суштину естетског, па је естетика је разликована 
од опште науке о уметности. Утврђиван је приступ, односно есте-
тичко стајалиште, осматрачница при стварању утиска о свету. По 
Хајдегеру, метафизички заснована естетика не чува суштину умет-
ности. Промишљање уметности ваља мењати.

По Перниоли је естетика 20. века дисциплина која се одли-
кује једноставношћу и унутрашњом кохерентношћу. У њој постоје 
четири проблемске области одређене појмовима живот, облик, 
сазнање и деловање.6 Да ли иједна од области припада само есте-
тици? Перниола није размишљао о будућности естетике, која није 
чврсто укотвљена ни у филозофији ни у науци, која нема ни чврст 
садржај ни чврст метод. У поплави естетичких текстова прављени 
су компромиси између уметности, развоја односа према природи и 
људском свету и онога што је сматрано неопходним за постојање 
естетике. Чини ми се да је, што се тиче односа уметности и ес-
тетике, узајамно прилагођавање било погрешан пут. Естетика је 
у тежњи да буде актуелна запоставила дубину. Прихватала је и 
неаутономност. Тешко је отварала врата новим категоријама, по-
пут Фројдове категорије „реметеће“ или Хајдегерових категорија 
„свет“, „земља“, „опасност“, „пут“. Иако је било важно разумети 
дешавања у простору уметности, естетика је ипак морала да буде 
удаљена од критичке праксе. И даље се пре свега бавила сама со-
бом, односно писана је пре свега за естетичаре. Упућени у естети-
ку могли су углавном само лажно да се представљају као експерти 
за оно што се дешава у области уметности. С друге стране, теорије 
развијане у естетици су све чешће остајале изван филозофије, а 
у филозофији уметности се противречности нису дале превазићи 
раздвајањем онтологије и метафизике уметности и ослањањем на 
психологију и социологију уметности. Тешко је ипак било сложити 
се с Витгенштајном да је естетика теоријски неутемељена а прак-
тично непотребна. Бенјамин је уочио да традиционална естетика 

6 Перниола, М., Естетика двадесетог века, Светови, Нови Сад, 2005, стр. 6.
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изоставља многе теме, пре свега смрт, робу и секс. Сматрао је да би 
шок могао да упозори на нестајање идентитета.

Временом су увећавани обим и досег појма „естетика“, па 
се многе теме данас проучавају у дисциплинама „примењене есте-
тике“. Навикли смо на неке, попут естетике живота, медија, спек-
такла, анимације, моде, дизајна, отпора, секса, заштите средине. 
Мар је спомињао и феминистичку естетику, естетику вина и још 
много дисциплина.7 Појам естетика је проширен на много нових 
подручја, али се она све теже уклапа у низ филозофских дисципли-
на. Естетика ишчезавања, развијена у судару с виртуалним светом, 
можда наговештава ишчезавање естетике или њено претварање у 
естетику одсутне уметности – у помоћну дисциплину постмета-
физичког простора? Да ли је естетичка прича остала прелепа, а 
свет око ње постајао све ружнији? Има ли естетика већу инерцију 
од саме уметности, па углавном одудара од актуелних уметничких 
промена? Да ли је за настанак другачије естетике потребна нај-
дубља криза (као што је можда потребна за настајање другачије 
уметности)?

Покушавано је размишљање о могућим ликовима другачије 
естетике, рецимо на бројним скуповима са заједничким наднасло-
вом „Перспективе другачије естетике“, затим на естетичким семи-
нарима Интеруниверзитетског центра у Дубровнику након 1980. и 
на конгресу у Хамбургу 1992. посвећеном границама естетичког. 
Зашто би естетичко морало да има границе? Тврдило се да би нова 
естетика била заиста другачија ако би имала табу-категорије, на 
пример категорију „узвишено“, која тешко да може да има чулни 
облик. Зар није и Кант имао табу-категорију „одвратно“? (На моју 
опаску да у филозофији можда не би смело да буде табу-појмова 
и табу-тема, берлински естетичар Фридрих Китлер је приметио 
да многи другачију естетику и не виде као филозофију.) Поново 
је размишљано о везама естетике и етике, о естетичкој употреби 

7 Mahr, P., Einführung in die Kunstphilosophie. Das Ästhetische und seine Objekte, 
Löcker, Wien, 2003, str. 75ff, 92.
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појединих филозофских приступа, као и о односима естетике с 
религијом, психологијом и политиком. Антиестетика, анестетика, 
медиологија и разне постестетичке доктрине нису потпуно истис-
нуле естетику, али су указале на њену све већу несигурност. Има 
мишљења да би естетика морала поред теоријског да развија и не-
теоријски лик и да се непосредно ангажује у простору уметности. 

Како данас одговарати на питање „шта је естетика“? Ако је 
доба естетике одговарало времену модерне уметности, како би 
се могао уобличити теоријски оквир који би одговарао садашњој 
уметности? Иако се разне нефилозофске теорије о уметности не 
могу истиснути, ваљало би тражити и нове филозофске присту-
пе уметности. У естетици се одавно баве естетским које је далеко 
од актуелне уметности и одустају од мисаоног повезивања разних 
елемената простора уметности. Естетика се може и даље одржавати 
по инерцији као академска дисциплина или као ослонац окупљања 
противника масовне културе, али ће тако остајати све удаљенија од 
актуелних проблема.

Изгледа да категорије традиционалне естетике, као што су 
лепо, узвишено, мимесис, имагинација, све теже могу да се упот-
ребе при промишљању већег дела оног што се данас представља 
као уметност. Додавањем других категорија, попут ружног, ниског, 
опсценог, пикантног, шокантног, гнусног, нису нестајале тешкоће 
естетике. Сто година после најаве разлаза уметности и традици-
оналне естетике није дошло до усаглашеног решења обликовања 
естетике која би могла да омогући разумевање свега што се дешава 
у уметности. Одржава ли се естетика самозаснивањем?

Да ли ономе што је другачије утемељено него садашња ес-
тетика више одговара, када је обликовање предузето с ослонцем 
на филозофију, име „филозофија уметности“? Можда се не тре-
ба заваравати да би било преуређена естетика било филозофија 
уметности могле да омогуће изградњу темеља трансисторијског 
вредновања уметничких дела? И предисторија и историја естети-
ке углавном припадају европском културном простору. Да ли се 
естетика може глобално усидрити или би оно што би настало у 
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таквом покушају ипак било нешто потпуно другачије? Може ли се 
естетика преображавати далеко од процеса глобализовања? Може 
ли се обликовати као део свести критичке у односу на садашње 
ликове глобализма? Да ли је постмодерна параестетика још увек 
естетика?

За Лајбница је лепота била истина која се осећа чулима. Неки 
мисле да би почетна Баумгартенова категорија „veritas aesthetica“, 
смишљена да обухвати разне ликове непојмовног сазнања, можда 
била употребива. Баумгартен није естетичку истину схватао као 
метафизичку и објективну, већ као субјективну истину утиска у 
човековој души. И обим и садржај појма „veritas aesthetica“ били 
су прешироки, па је употреба овог појма била компликована. Ба-
умгартен се није ослањао само на „representatio clara“, већ и на 
„representatio confusa“, али је збркано представљање касније често 
занемаривано.8 Шлајермахер и Хегел су допуштали могућност ес-
тетичке истине, Кант ју је одбијао. Сматрао је да естетика треба да 
остане теорија чулног сазнања, а један вид критике моћи суђења 
може да буде посвећен уметности. По Шелингу, истина и лепота 
су доиста једно. 

Шта би данас било уметнички истинито? Важи ли Хајдеге-
рово схватање да је у уметности место истине као нескривености? 
Може ли ALETHEIA као отвореност истине бивствовања још увек 
да делује ослобађајуће у простору уметности. У логици се у fuzzy 
теорији говори о разливености истине. Можда би и при процењи-
вању уметничког дела често било боље говорити о разливености, 
односно о истинитостима, а не о једној заувек утврђеној уметнич-
кој истини? Да ли би могло да се ради о истинитом које се не би 
проверавало у неком естетичком ћитапу, већ би зависило од по-
везаности дела и публике? Оно не би смело да буде одређено као 
нешто што прихвата неквалификована већина. Лало је питао да ли 
свако треба да има своју естетику. Позитиван одговор води есте-

8 Уп. Baumgarten, A. G., Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der 
Aesthetica (1750/58), Hg. Schweizer, H. R., Felix Meiner, Hamburg, 1983. 
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тичкој утопији. Да би била сачувана уметност, мора се одустати 
од утврђивања уметничке истине консенсусом мноштва које нема 
искуства и знања за вредновање. De gustibus disputandum est, али 
мноштво није кадро да се довољно квалификовано изјашњава о 
истинитости која се помаља у делу. Ово је тешко прихватити. Ко 
би одређивао квалификованост за процењивање дела? Зар прича о 
квалификованости не нарушава општију причу о демократском од-
лучивању? Ако је друштвеној већини продата бајка да може да су-
делује у политичком одлучивању, како јој одузети право да решава 
шта је уметнички вредно? Политичке одлуке су обично далеко од 
већине и доносе их изабрани или неизабрани „експерти“ или они 
који су иза њих. Треба ли „стручњаци“ да пресуђују и у простору 
уметности? Може ли се довољна естетска квалификованост стећи 
у школи или је онај који је досегне пре свега самоук који је умео да 
пита и „шта је вредно“ а не само „шта је ново“? 

Ни кореспондентност ни кохерентност истине не изгледају као 
прикладни приступи када се ради о савременој уметности. Често 
изгледа да делима не одговара нешто у стварности, а и унутрашња 
усаглашеност дела се некад доживљава као грешка. Можда ипак и 
дело, које изгледа сасвим одвојено од стварности и сасвим изнутра 
неусаглашено, мора да одржи некакав однос са светом и некакво 
унутрашње јединство? У „светској информатичкој фабрици“, да 
употребим Негријев термин, и дело удаљено од било какве кому-
никативности ипак садржи неку информацију, део је „транскреа-
тивне индустрије“. Иако су данас дела другачија од некадашњих 
дела, за нека ипак можемо да кажемо да су успела, аутентична. Све 
остало су површни или помодни покушаји, конвенционалне, епи-
гонске, идеологизоване, биополитизоване израђевине. 

На основу чега да процењујемо успелост и аутентичност ства-
рања? Код успелих дела би за уметника можда могло да се каже 
да се усудио, ослободио Хајдегеровог „се“, да не спада у оне који 
мисле како се мисли, нити делају како се дела. Да ли би се можда 
за уметника аутентичних дела могло рећи, на трагу Хегела, и да 
је доспео у додир с оним што је скривено иза пуког чињеничног 
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привида – с правом стварношћу, истинитим бићем? Да ли стварање 
уметничког привида не упућује само ка правом виду ствари већ и 
према слободи? Ако је дело и својеврстан ребус, како да будемо си-
гурни да смо га решили на прави начин? Можда ребус нема једно, 
коначно решење?

Да ли су савремени нихилистички релативизам истине и рела-
тивизам вредности упутили уметност путем на коме је дозвољено 
све осим оног што би подразумевало придржавање неке норме? И 
овај упитни суд можда упућује на некакву норму. Да ли се онда, до-
год се говори о уметности, подразумевају нека, макар провизорна 
правила и мерила процењивања? Вредновање представља и вид ус-
постављања друштвених веза. Адорно тврди да „друштво мери меру 
за меру“.9 Можда је данас најважније питање уметности „шта није 
уметност“? И ту може да се пита „ко то да одлучи и како то одреди-
ти“? Не би смело да буде препуштено homo consumensu да он то ре-
шава, најчешће несвесно, демократски и лоше. Ако je дело све више 
бездуховна роба, како забранити људима да се према њему понашају 
као према роби? Како одлучивати о томе шта спада у уметност кад је 
граница између уметности и неуметности све порознија? 

После приче о „смрти уметности“, „смрти уметника“, „смр-
ти публике“, „смрти дела“, потребно је поновно пропитивање „ко 
је уметник“, „ко спада у уметничку публику“ и „шта је дело“ и 
враћање на почетно питање „шта је уметност“.

Ко је данас уметник? Да ли то може да буде само онај који 
одбија да то буде, „свој сопствени крвник“, како је слутио Бодлер, 
онај који својим делом обнавља питање шта је уметност? Мож-
да је то онај који измиче зебњи да неће достићи уметнички ниво 
ранијих стваралаца, јер не успева да изрази осећање да је „сада 
ту“? Савремени уметници неће да стварају привид, али често пра-
ве нове елементе декорације статуса кво животне стварности. Неки 
напуштају оно што је дуго сматрано чистим и вечним уметнич-
ким и прихватају случајност и шокантност које могу да делују у 

9 Адорно, Т. В., Естетичка теорија, Нолит, Београд, 1979, стр. 234.
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свакодневици. Уметник треба да задовољи очекивање за нечим но-
вим, али и да изрази све већу брзину промене савременог света. 
Као у средњем веку, обим појма уметник је данас врло широк. На 
Западу и произвођаче мутирајућих компјутерских вируса сматрају 
врхунским уметницима. Поново су пронађена уметничка средства 
употребљавана до 13. века. Гоген се, на пример, ослањао на средс-
тва пронађена у време Ђота, а касније напуштена. При настојању 
да нешто праве, а не да опонашају, уметници се одавно не труде 
да избегну разарање. Платон се плашио разарања великог умет-
ника, а Буркхарт је упозоравао на дијаболичну силу медокритетс-
тва. У многа прављења-разарања увучена је публика. Када се иза 
прављења-разарања назирала сенка политике, обично је нагласак 
био на разарању. Многи су прихватили суд Шкловског да је умет-
нички поступак важнији од оног створеног. Наравно, и за савре-
меног уметника је важна уметничка имагинација без које би у бе-
смисленом свету и труд уметника остао бесмислен. 

Многима се чини да је у животу све налик дечјем ударању 
штапом по води. Сматрају да је, без обзира како се приђе неком 
деловању, резултат ефемеран. Масовни медији на много начи-
на потврђују бесмисленост. Можда и многи уметници осећају да 
им суштина остаје далеко? Да ли би смисао напора савременог 
уметника још увек могао да буде осветљавање бесмисла, стално 
упозоравање да потпуно ништавило није средина погодна за људ-
ски живот? Проблем је што људи више немају где да се склоне од 
бесмисла, јер ни људска станишта и заједнице ни природа више 
не представљају уточишта. Стална упозорења су досадна и мало 
ко их чује. Суд „све је допуштено“ коришћен је као полазиште за 
сумњање у све и провоцирање. Забрањено је, међутим, сумњати у 
суд „све је допуштено“ и у вези њега постављати питања. Допуште-
на су и средства скривања. И краљеви су их користили. Луј XIV се 
посипао мирисима, јер је, по речима једне љубавнице, смрдео као 
стрвина (il puait comme une charogne). Данас ни смрад не провоци-
ра. Ни нови медији више не одржавају свежину провокације.
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Постоји проблем уметничке публике. Појединац не може да 
буде публика. Њу увек чини разнородно мноштво. Треба ли публи-
ка да буде у непосредном контакту с уметником и критиком? Да ли 
је дужност уметника да ствара праву публику или, како је тврдио 
Микеланђело, да „одгаја лудаке“? Треба ли публика увек да додаје 
уметничком делу нешто своје, јер без тог додавања показује да је 
дело за њу остало немо? Зар свако у публици не додаје нешто дру-
го? Могу ли се усагласити уметник и уметничка публика која је 
пречесто уживала у осредњости и подржавала је? Зар данас ова 
питања не делују застарело када је врло тешко разликовати умет-
ничку публику и публику масовних медија? Ако су масовни медији 
постали премоћни, може ли се против њихове моћи водити успе-
шан „герилски рат“?

Некада се подразумевало да је и публици потребан некакав 
укус. Сналазила се не би ли га стекла и увећала. Кажу да је Џорџ 
Брамел, лондонски денди познат као „краљ моде“ и Бајронов при-
јатељ, имао слугу задуженог за свој укус и то не само за лепо у 
домену примењене уметности. Када су путовали кроз крајолик с 
пуно језера питао је слугу „које језеро ми се свиђа“. Данас не мора 
нешто да вам се свиђа. Не морате да будете ни пасивни ни активни 
у односу на сама уметничка дела. Можете да размишљате о успеш-
ној куповини уметничких предмета као о сигурном улагању новца. 
Питање је колико је ту још потребан укус. Један домаћи тајкун је 
објашњавао да новац нема мирис већ укус и хвалио се својом спо-
собношћу да осети тај „укус“. Можда је данас важно да публика 
може да утоне у ништавило, у бесмисао? Да ли је исправно и тада 
говорити о укусу?

Многе способности некадашње публике су закржљале. Од 
публике се, на пример, очекивало да уме да сагледа оно што види. 
Буљење у екран (monitoring) одвикло је људе од гледања. Није лако 
вредновати слике на екрану које често трају краће од лика комете 
на летњем небу. 1963. приређена је прва изложба на којој ништа 
није изложено. 1967. jе приказан први интерактивни филм и пуб-
лика је имала илузију да бирањем даљих секвенци стваралачки 
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учествује у филму. 1969. је објављено (у „Art & Project Bulletin“) 
да ће „током изложбе галерија бити затворена“. У центру Помпиду 
у Паризу је 1985. Лиотар организовао успешну изложбу пуну пре-
плетених опни, посвећену безобличној празнини, ничему, „немате-
ријалу“. Ова празнина је различита од источњачке, која је средиш-
те изражајности. Различита је и од Анаксимандровог APEIRON-a, 
неограниченог, безмерног, безобличног, коме би у свету уметности 
одговарала бесконачна укупност дела која још нису створена. Хе-
гел је упозоравао да се иза мноштва велова не налази свет. После 
париске изложбе је било пуно сличних манифестација.

Каже се да се у савременом свету од политичара не очекује да 
буду образовани, а од публике се не очекује да располаже укусом. 
Не очекује се ни да поставља питања као што је питање „да ли је то 
уметност“. Неодређеност, хаотичност, бесмисленост се подразуме-
вају. Ако понекад не издржите и „пукнете“, ту је „психић“ („shrink“ 
– психијатар у жаргону, дословно онај који вам смањује главу) да 
вам помогне да упркос унутрашње празнине и безнађа некако даље 
издржавате. Може вас упутити и да је за вас добро ако почнете себе 
да сматрате уметником, макар током викенда.

Шта је данас уметничко дело? Оно je било „отворено“ и пре 
него што су Еко и други писали о отворености. Публика неким 
предметима или процесима приписује посебан квалитет и уводи 
их у простор уметности. Да ли се то приписивање и увођење може 
описати као „естетски доживљај“? Често није јасно зашто је не-
што уведено у област уметности а нешто друго остало изван њега. 
То можда личи на заљубљеност, за коју је обично немогуће наћи 
ваљана оправдања. Адорно је, међутим, упозоравао да је потребна 
дистанца да бисмо се заиста приближили делу. Како разликовати 
уметничко дело од неуспелих израђевина и од обичних, свакод-
невних ствари (humdrum objects)? Да ли су ремек-дела настала у 
различитим периодима сличнија него ремек-дела и неуспеле из-
рађевине из истог времена? Да ли се може сматрати уметничким 
делом снимак неког концерта настао као исполирани колаж снима-
ка дијахроних студијских извођења различитих делова концерта?
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Морис је 1961. изложио сиво обојен квадар висине човека из-
рађен од шпер плоче. Излагање је трајало 3,5 минута. Затим је ква-
дар уништен и његове крхотине су стајале на подијуму 3,5 минута. 
Предмет је увучен у просторно-временско постојање и извучен из 
њега. Како се овакво дело уклапа у потрошачко друштво? Дело је 
признато као роба када је у 18. веку озваничена заштита ауторског 
права. 

Дуго се сматрало да дело мора да буде лепо и да има облик 
и садржај. По Сартру је проблем што стварност никад није лепа и 
лепо никад није стварно. Многи су сматрали да се одређење умет-
ности не може више ослањати на појам лепо, а други појмови су 
били преуски или прешироки за одређење. Берк је говорио о суб-
лимном, на пример мрклој ноћи или густој магли као супротности 
лепог. Лотреамон је 1869. тврдио у „Малдороровом певању“ да је 
лепо случајан сусрет шиваће машине и кишобрана на столу за се-
цирање. Увео је у причу о уметничком делу случај и машину. На 
том трагу је Маринети касније тврдио да је тркачки аутомобил леп-
ши од самотрачке Нике и да је рат уметнички догађај. (Црњански 
је у „Времену“ 16. 3. 1934. тврдио да рат постаје све фантастич-
нији и ма како то грозно звучало, све лепши.) Дишан је неке нађене 
предмете проглашавао за уметничка дела. Тако је и писоар подиг-
нут на пиједестал одређен за дела. Одустало се од аутентичности и 
„уметности уметничких дела“. Није се више очекивало да дела не-
што означавају, изражавају, симболизују, али се и даље сматрало да 
треба да буду сасвим нова, неочекивана. Тај захтев је било све теже 
задовољити. Стигло се и до „стваралачког уклапања“ кашљања, уз-
дисања, кијања и других телесних звукова. Трејси Емин је изложи-
ла дело „мој кревет“ с прљавом постељином, празним флашама и 
с извезеним именима љубавника од 1963. до 1995. (Сада би били 
додати и видео записи.) 

Временом се одустало и од „уметности уметничког ствара-
лаштва“. Диригент који је дириговао иако испред себе није имао 
оркестар је можда унео нешто ново, али је питање како би могла да 
буде одређена уметничка истина таквог извођења. Никлас Луман 
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се узалуд мучио да установи општи код естетског комуницирања 
који би обухватио и однос савремених дела и публике.10 

Од краја 19. века је садржај дела све више занемариван. Ис-
торичар уметности Алојз Ригл је почетком 20. века тврдио да умет-
ничком делу није потребан садржај. Довољан му је облик, али је и 
разобличење сматрано обликом. Кандински је нешто касније смат-
рао да свако дело настаје као што настаје свет. Израз космичког 
у делу је оно апстрактно. Футуристи су препоручивали употребу 
отпадака у пластичној и шумова у музичкој уметности. Покушава-
ли су да укину растојање између редитеља, извођача уметничких 
представа и публике. Неки су од анархичних дела покушавали да 
направе оруђа субверзивности. Одустало се од тога да у делу треба 
да постоји напетост између његове естетске функције и његових 
вануметничких функција. 

Можда су за опстајање уметности најопасније њене везе с 
потрошачким менталитетом и с политиком? Главни задатак умет-
ности постао је произвођење нове робе за светско тржиште, пре 
свега средстава за попуњавање доколице, која могу да одврате 
људе од размишљања и понуде им лажни осећај задовољства и 
избегнуте досаде. Ако можете да доживите Париз или Венецију 
у пустињи Неваде, зашто бисте путовали у Европу? Зашто бисте 
се трудили да видите оригинале познатих уметничких дела? Своје 
место у друштвеној подели рада изборили су уметници који праве 
баналне телевизијске рекламе или само џинглове за њих и поспе-
шују продају разних производа, затим творци вишегодишњих се-
рија у којима снимљено позадинско церекање замењује недостатак 
хумора. Уметнику је тешко да не узима у обзир тржиште ако му је 
проблем преживљавање. Невоља је ако потпуно прихвати мерила 
тржишта, јер се тада одриче уметничких циљева.

У државама је уметност на разне начине коришћена за шмин-
кање политичке идеологије. Очекивано је да уметници недоста-
так слободе у друштву сакрију кулисама својих приказа слободе. 

10 Luhman, N., Die Kunst der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1995. 
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Како утиче стварање глобалне политизоване културе на измење-
но схватање уметности? У време глобализовања не проглашавају 
само разне спин-докторе за уметнике. Ако се све може сматрати 
уметношћу, није чудно што су неки и терористичко рушење кула-
близнакиња видели као врхунски уметнички спектакл.

Да ли је уметност стигла до свог краја, па је оно што се де-
шава под њеним именом вампирско појављивање уметности после 
њене смрти? Не верујем да је тако, јер ars спада у најважније начине 
људског испољавања. Још увек има уметника који постављају пра-
ва питања, умеју да користе уметничку слободу и помоћу убедљи-
вих средстава стигну до дела која нису испражњена од уметничке 
истине. Можда при томе заиста све мању улогу има лепота и то по-
тискивање лепоте доводи у питање везу уметности и традиционал-
не естетике. Важно је, међутим, да још постоји потреба за нечим 
што је другачије од економских, политичких, научних и техничких 
устројстава и што користи средства различита од филозофских. 
Док та потреба постоји, постојаће и уметност. Све док су присутни 
проблеми уметности, биће места и за теорију која има слух за те 
проблеме. Они који се заустављају на говору о кризи уметности и 
кризи естетике обично крију да нису довољно промислили основ-
не проблеме који се постављају поводом уметности.

Проблем је што вечну људску потребу за заиграношћу, за ис-
пољавањем радости и туге средства масовне културе попуњавају 
ђубретом, па задатак уметника постаје све тежи. Њихова дела мо-
рају да онима, који су још у стању да се друже с делима, укажу на 
све болнија питања смисла и вредности или на опасност катастро-
фалне поплаве бесмисла и невредности. Људски задатак уметнос-
ти је да се некако одржи упркос шепртљања, плагирања, шунда, 
кича, уметноликог занатства и индустрије. Наравно, морала би да 
се одржи и упркос притисака светског тржишта, светске политике 
и светске културе која садржи и културу насиља (у коју спада и 
„уметност насиља“). Задатак је огроман, а прави уметник је данас 
пре свега онај чија дела изражавају радикалан бунт против пос-
тојећег све нељудскијег света. Да ли смо у стању да препознамо, 
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признамо и подржимо таквог уметника који се не види од гомиле 
еклектичких уметника који су потпуно одустали од критичности, 
јер важи „anything goes“? Недовршеност њихових дела не значи от-
вореност разних могућности, већ показивање да могућности више 
и нема. За њих прошла уметност и не постоји, јер, како би рекао 
Адорно, нови снег покрива све трагове, а оно неидентично је и 
онако већ истрошено.

Како вредновати квалитет уметничких дела? Суд је у своје 
време забранио дистрибуирање романа „Љубавник леди Четерли“, 
процењујући да је текст порнографски. Није могао да се ослони 
на неку законску одредбу, већ је узео у обзир тадашње претежно 
енглеско јавно мњење. Када се оно променило, забрана је укинута. 
Временом је вредновање на Западу све више препуштано тржишту. 
Оно што се добро продаје сматра се вредним, а ако се дуго добро 
продаје изузетним. Масовни медији продају и одређена политичка 
схватања. На Истоку су чували народ од „кварења“. О уметности 
се одлучивало у комитетима и по мишљење о уметничким дели-
ма ишло у комитет. Сматрало се да је дело вредно ако успешно 
изражава основне ставове партијске идеологије. Ни тржиште ни 
политика се не могу заобићи, али су вредновања само са стано-
вишта економије или политике далеко од праве процене квалитета 
уметничких дела. Свет је углавном прихватио масовну културу и 
борци против ње не могу се надати потпуној победи.

Религијски и политички покушаји обликовања екумене нису 
никад били дугорочно успешни. Филозофски приступи екуменском 
су обично добијали утопијски лик. Да ли прича о Каину и Авељу 
упућује да људи не могу сасвим да се сложе? Можда би уметнички 
приступ екуменском могао да буде успешнији?

Садашњи лик глобализовања, далеко од космополитских за-
мисли, омета људе на разне начине. По Алану де Беноа, угрожа-
ва их и културоцидом. Уметност је угрожена, јер је глобализована 
уметност део нехуманог глобализовања одозго, део кокаколонизо-
ване јавности. Естетика бива политизована (што је различито од 
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„естетизовања политике“). Иако се облици моћи могу чулно опази-
ти као и уметничке форме, политика као „умешност могућег“ ипак 
не може да буде једнака уметности као „уметности могућег“.
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Boško Telebaković

ART, AESTHETICS AND ABSURDITY

(Summary)

The right of art is not assumed to exist any more nor it is certain what art 
is. The greatest miracle is that art still lasts, though some people believe that 
it is art after art’s end – art that is not art any longer. The question of “What is 
art?“ must be answered again, as well as the question of “What is aesthetics?“. 
It is difficult to agree with Wittgenstein that aesthetics is theoretically ground-
ed and practically unnecessary, i. e., to accept that disappearing aesthetics, 
developed in the collision with the virtual world, indicates the disappearance 
of aesthetics or its transformation into an aesthetics of an absent art. Meanings 
of the concepts of artist, audience and artistic work must be changed.

Key words: redefinition of art, redefinition of aesthetics, artist, audi-
ence, artistic work.
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Александар Чучковић

ЕСТЕТИчКА ОДБРАНА СЛОБОДЕ

Апстракт: Током своје недуге историје естетика се усредсређивала 
на проблеме природе лепог, чулног сазнања, суштине уметности и 
вредности културе. Чему год да се током одређеног периода посебно 
посвећивало, естетичко мишљење је настојало да пронађе и разуме 
посебност одређења човекове слободе на подручју естетског ствара-
лаштва. Естетика је увек била поље дефинисања политике, већ на ос-
нову чињенице да се бавила предметом који има превасходни значај 
за друштво. Један од главних интереса естетичког мишљења одувек 
је био усмерен према могућностима еманципације појединца и изна-
лажења предела у којима би он био заклоњен од моћи друштва. Сада 
се увиђа како се та еманципација увек мора односити и на друштво у 
целини, будући да је оно већ садржано у самој чулности као извору 
човечности.

Кључне речи: естетика, политика, чулност, опажљивост, друштво.

Истина уметности по којој је уметност истинита... то је лик 
једног непотчињеног света којим се не може управљати.

Микел Дифрен

Сваки поглед у будућност мора да се руководи садашњом 
свешћу о прошлости. Ако бисмо хтели да антиципирамо у којем 
правцу би могло да се развија естетичко мишљење, морали бисмо 
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да изнађемо извесну линију његовог историјског развоја, односно 
известан континуитет у разматрању кључних естетичких пробле-
ма. Један такав проблем, који је данас несумњиво актуелан, а чини 
се да ће још неко време заокупљати пажњу естетичара, јесте про-
блем односа естетске и практичне слободе. Овде ће тај проблем 
бити размотрен у ужем смислу у оквиру покушаја да се утврди 
постојање извесне политичке природе оног естетског. Иако је реч о 
актуелном проблему, он је, ипак, само једна варијација теоријских 
покушаја да се размотре питања као што су: природа аутономије 
уметности, структура естетског суда, могућност естетске сфере, 
практична употреба естетских вредности, значај уметности за кул-
туру и слично.

Током двоиповековне историје дисциплине, пажња естети-
чара се усредсређивала на различите димензије лепог, почев од 
његовог чулног сазнања, преко његове уметничке производње, до 
културног оквира његовог тумачења. Баумгартен је засновао есте-
тику као „науку о начину сазнања и излагања чулног“, односно као 
„логику ниже способности сазнања“, чиме се изборио за право да 
чулности, интуицији, машти, задовољству, емоцијама и страстима 
– који су у веку просвећености сматрани инфериорним аспектима 
човекове природе – додели легитимно место у филозофском испи-
тивању. Нарушавањем утврђене хијерархије између егзактне науке 
и сазнања лепоте са огромног и тајновитог подручја чулности ски-
нут је вео и отворен је пут хуманизовању апсолутистичког разума. 
Идући његовим трагом, Кант је средиште усаглашавања субјекта 
и објекта сместио у суд укуса. Пошто је невољно прихватио њен 
назив, Хегел је естетику замислио као филозофску рефлексију о 
уметности, чија чулна истина бива разрешена у филозофском раз-
воју појма као апсолутног знања, услед чега је наговестио крај 
(традиционалне) уметности. Деветнаестовековни процес дифе-
ренцијације наука није заобишао ни естетику, која је попримила 
одређење науке о лепом као „трајне, обновљиве и све строже ре-
организације њених многобројних проблема кроз време“. Кроче је 
естетици доделио задатак проучавања поља активности уопште, а 
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теоријама различитих уметности систематско бављење кохерент-
ним дискурсима који окружују уметност. Када је Ниче чињеницама 
одрекао постојање да би га приписао искључиво тумачењима, он је 
отворио брану субјективности и тиме омогућио да се целокупном 
пољу човековог искуства припише естетски карактер. Сваки од 
ових приступа морао је на овај или онај начин да се позабави већи-
ном кључних проблема естетике, што значи да би се у сваком од 
њих, макар пост фестум, могло пронаћи и једно тумачење политич-
ких конотација лепог. Када је, коначно, перспективизам докинуо 
могућност изградње појединачне перспективе, историја почела да 
се схвата као збир репера од којих је уметник обавезан да се одмак-
не у правцу новине, услед чега ће се он посветити преиспитивању 
природе уметности и њених граница, па, дакле, и њеног односа 
према друштву и политици. 

Разматрања о судбини уметности, уствари, тематизују њену 
друштвену улогу. У 20. веку јавиле су се две главне реакције на Хе-
гелову констатацију о превазиђености уметности. Подстакнут Ди-
шановом концептуализацијом уметности, Данто је објавио окон-
чање историје уметности, која је почела као имитација, наставила 
као идеологија која искључује конкуренцију и коначно, у постис-
торијском добу, изгубила свако стилистичко или филозофско ог-
раничење.1 Адорно је истакао уверење о непостојању вечне дефи-
ниције уметности, тврдећи да је свако њено одређење већ унапред 
означено њеним прошлим бићем, али и оним што ће постати и што 
би још могла да постане, што значи да би појам уметности морао 
да остане отворен за преправке и допуне условљене појавом нових 
предмета који претендују да буду сврстани међу уметничка дела.2 
Обе ове реакције, уствари, представљају покушаје промишљања 
друштвене реперкусије развоја модерне уметности, за коју је пос-
тало јасно да има сасвим другачији статус у друштву него што га 

1 Danto, A. C., After the End of Art: Contemporary Art and the Pole of History, Princet
onUniversityPress, Princeton, 1998, стр. 47.
2 Aдорно, Т., Minima moralia, Веселин Маслеша, Сарајево, 1987, стр. 28.
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је имала уметност прошлих времена. Да би се избегло да естетика 
за уметност буде „оно што је орнитологија за птице“, критицизам 
естетичког мишљења морао би да допринесе разумевању и рецеп-
цији уметности и да покаже њену релевантност за друштво.

Током последњих деценија развој уметности, међутим, по-
казује несвакидашњи динамизам, богатство догађања, замирања 
и опорављања. Уметничка авангарда је прво поништила вредност 
традиције, да би онда и сама била докинута, а онда је неоавангарда 
објавила њен препород, али убрзо и смрт. Уметници су нашли ма-
теријалну подршку у анонимном тржишту које је почело енормно 
да се шири, али је то тржиште још бржим темпом дистрибуирало 
производе потрошачке културе. Све је израженије постало надме-
тање између модерне и савремене уметности, које су хтеле међу-
собно да се докрајче. Готово у исто време се појавила технолошка 
уметност, која је одмах добила снажан замах и осећање носталгије 
за традиционалним видовима уметности, које је постепено расло. 
Постмодерна уметност је ритуално упокојила модерну, да би је 
ова „постхумно“ оптужила за ефемерност. Бурност и динамичност 
сцене уметничких догађања, међутим, ређе изазива утисак о апоте-
ози стваралаштва, него што буди сећање на њен некадашњи живот, 
који се онда назива „истинским“.

У сваком случају, у последње време подручје уметности се 
више не тумачи као један посебан домен испољавања духа, него 
с обзиром на везе које оно остварује са предметима материјалне 
производње и медијског представљања. Уметност је постала тек 
један од предмета естетике, која сада проблематизује целокупну 
визуелну културу, при чему је реч о предмету који је постао „дис-
курс“, дакле, један начин говора и мишљења који обухвата широку 
област слика, предмета, процеса, активности, теорија, идеја и ин-
ституција.3 С једне стране, изгледа као да уметничка пракса чини 
све како би измакла промишљању које претендује да захвати њено 

3 Weibel, P., „Sloterdijk und die Fragenacheiner Ästhetik – ein Nachwort“, у: Sloterdijk, 
P., DerAesthetische Imperativ. Schriftenzur Kunst, SuhrkampVerlag, 2014, стр. 491.
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јединство, а са друге и она сама у значајној мери показује склоност 
ка самопромишљању. Док је некада уметност била задужена за 
производњу лепог, а естетика за његово тумачење, у међувремену 
је кључно питање постало: Шта уметност чини уметношћу?, на 
које не одговара искључиво естетика, него и сама уметност.4 Многи 
покушаји да се на то питање одговори довели су до тога да се под-
ручје уметности прошири, динамизује и испуни нестабилностима 
и противречностима. Пошто су изгубили традиционалне вреднос-
не репере, реципијенти уметности постали су збуњени, док су се 
естетичари, у својој потрази за јединственим принципом те шаро-
лике појавности, суочили са опасношћу редукционизма. Измењен 
статус уметности, дакле, намеће питање о потреби за естетиком, о 
њеним досадашњим „заслугама“ за положај уметности и о могућ-
ностима да утиче на њену будућност, из чега се да наслутити да ће 
могући одговори утицати и на судбину саме естетике.

Међутим, чини се да насупрот проблематичном статусу умет-
ности – или управо захваљујући њему – за естетику итекако има 
посла. Наиме, њен данашњи положај у оквиру дисциплинарне 
поделе филозофије не само да је повољнији него раније, него се 
управо од естетике највише очекује, будући да је у њој отворен 
средишњи проблем модерности у целини. „Умножавање дискурса 
који оглашавају кризу уметности или њен кобни пад у раље дис-
курса, уопштавање спектакла или смрт слике, довољно указују на 
то да је естетски терен данас терен на којем се наставља битка што 
се јуче односила на обећања еманципације и на заблуде и разоча-
рања историје“.5

Успон естетичког мишљења у филозофији означава начел-
ну постмодерно-модерну прекретницу после три претходне фазе 

4 Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерна протумачена дјеци, Аугуст Цесарец/Глобус, За-
греб, 1990, стр. 17.
5 Рансијер, Ж., „Подела чулног“, у: Судбина слика. Подела чулног, Центар за 
медије и комуникације, Факултет за медије и комуникације, Београд, 2013, стр. 
135–136.
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карактеристичне за модерност, у којима су сукцесивно домини-
рале онтолошка, епистемолошка и лингвистичка перспектива.6 
Овај преокрет је у великој мери био подстакнут турбулентним 
догађањима у уметничкој пракси и настoјањима да се она разуме. 
Пошто је стварност схваћена као конструкција, дакле, као фикција 
која се састоји од отворених и флексибилних структура, умножи-
ли су се дискурси и критеријуми тумачења и вредновања уопште, 
управо у аналогији са појавама које је већ било могуће уочити на 
плану уметничке праксе. Стога не треба да нас чуди што је естети-
ци додељен задатак утемељења субјективности на објективности, 
односно разумевања могућности повезивања у „друштву које по-
лази од појединца да би реконструисало колектив“.7

Мада и неке друге сазнајне дисциплине, од психологије и 
социологије до етике, економије и политике, настоје на одређени 
начин да тематизују овај проблем, он се, ипак, у најчистијем об-
лику јавља у области естетике, у којој се напетост између субјек-
та и објекта најинтензивније осећа. Као што је познато, естетика 
осим рефлексивну, увек има и критичку функцију, те су се од ње, 
осим констатација, увек могле да очекују и норме, а управо оне 
недостају култури у данашњој пометњи. У том смислу, естетика би 
могла да делује ослобађајуће по уметничку праксу, по рецепцију 
уметности, али и по друштво у целини, тиме што би допринела ра-
зумевању природе чулности. Дакле, превасходни задатак естетике 
више није афирмација једне моћи сазнања, разумевење филозоф-
ских основа уметности или изградња теорије неке посебне умет-
ности, већ тематизовање „специфичног режима идентификације и 
промишљања уметности“.8

Естетика данас има посебан статус, слично као што га је до-
недавно имала модерна уметност. Када је дух модерности од еко-

6 Welsch, W./Pries, C., „Einleitung“, у: Aesthetik im Widerstreit, Wiley/VCH Ver-
lagGmbH, Weinheim, 1991, стр. 3.
7  Фери, Л., Homo aestheticus, ИКЗС, Сремски Карловци/Нови Сад, 1994, стр. 30.
8 Рансијер, Ж., „Подела чулног“, стр. 136.
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номије, политике, права, науке и уметности начинио посебне под-
системе знања, уметност је стекла аутономију, али не и потпуну 
независност од друштвеног контекста свога јављања или од влас-
тите институционалне ситуације. Осим тога, будући да је постала 
ауторефлексиван подсистем друштва, уметност је почела да раз-
вија везе са целокупним дискурсом који је окружује.9 У модерној 
епохи, дакле, уметност се поима превасходно у оквиру тензије која 
влада између њене аутономне природе и друштвених услова њене 
производње и тумачења.

Од ренесансе је уметник схватан као стваралац, али је ње-
гова обавеза да опонаша природу престала тек у 19. веку, када се 
уметност коначно ослободила туторства теологије и метафизике, 
а онда и пресудног утицаја науке, морала и политике, те бројних 
економских, идеолошких, друштвених и културних чинилаца, који 
су на овај или онај начин доприносили њеном развоју кроз исто-
рију. Међутим, ма колико била прижељкивана слобода стварања и 
вредновања уметности, потпуна естетска аутономија значила би да 
је уметност постала потпуно независан феномен, који онда ни сам 
нема великог утицаја на друге области културе и друштва. Идеја 
о аутономији такође упућује на идеју сфере која је посувраћена, 
затворена, одсечена од других човекових активности и свакоднев-
ног живота. Та изолованост естетске димензије истовремено обез-
беђује једно прибежиште, у мери у којој јамчи слободу стварања, 
али такође представља и опасност, јер може бити одбачена као свет 
привида, из којег је немогуће извршити утицај на стварност.10

Ако у покушају очувања аутономије уметности одрекне-
мо могућност њеног друштвеног значаја, ми ћемо нехотице сами 
усвојити идеолошку претпоставку која ће ту аутономију изнутра 
урушити. Стога, кључни друштвени аспекат уметности не почи-
ва у отвореном заступању неког политичког става, будући да тиме 
уметност истовремено негира властиту аутономију и постаје лак 

9 Luhmann, N., Social Systems, Stanford University Press, Stanford, 1995, стр. 135–6.
10 Jimenez, M., Estétique contemporaine, Klincksieck, Paris, 2004, стр. 19.
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плен критике, која је у прилици да је сведе на одређену интерпре-
тацију, него свешћу о иманентности политике самом делу. Ако се 
чини да се на тај начин угрожава њена слобода, треба се подсети-
ти како већ аутономија уметничког дела на известан начин пред-
ставља критику хетерономије друштва.11

Пошто се практична вредност естетске слободе огледа у за-
говарању једног стања у којем би сви имали прилику да осете сло-
боду, чин естетског суђења темељан је у погледу конституисања 
аутономије уметности. Стога је наличје осамостаљења уметности 
губитак њеног некадашњег друштвеног значаја. Међутим, иако се 
над великим бројем покушаја ангажованих уметника да тај значај 
уметности поврате надвила сенка губитка њене аутентичне вред-
ности, у „земљама у развоју“ уметност често не прибегава ни пре-
ношењу издвојене деполитизоване поруке, нити усиљене политич-
ке поруке. Разлог томе је што у тим друштвима не постоји значајна 
улога државе у социјалној заштити, па незадовољство налази један 
израз и у уметничком стваралаштву, док у „развијеним земљама“ 
присуство таквог незадовољства може да се очитује у видовима 
поткултуре коју развијају припадници друштвених, националних и 
религијских мањина.12 Дакле, главни проблем данашње уметности 
постало је одржавање равнотеже између независности и ангажма-
на. Да би се створило нешто уистину естетски вредно, подједнако 
ваља измаћи претњама медиокритетству кича и конформизма сва-
кодневице.

Као стварање које је постало свесно свога поступања, умет-
ност није равнодушна према процесу ликвидације традиционал-
них вредности, упркос чињеници да је своју самосталност стек-
ла управо на њиховом стратишту. Наиме, како је време одмицало, 
уметност је показивала све мању посвећеност проблемима власти-
те аутономије и све већу забринутост за очување духовности, коју 

11 Welsch, W., Undoing Aesthetics, SAGE, London, 1997, стр. 69.
12 Ерјавец, А., Љубав на последњи поглед: авангарда, естетика и крај уметности, 
Орион Арт, Београд, 2013, стр. 157.
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је, као израз „произвољног субјективизма“, све успешније потис-
кивао објективизам капитала. Изгледа да су тежње просветитељс-
тва за рашчаравањем света путем рационализације највише ишле 
на руку развоју инструменталног ума, који је сваку вредност по 
себи прогласио идеологијом, а сваку чињеницу почео да посматра 
искључиво у светлу могуће користи у спровођењу програма овла-
давања.

Реагујући на модерност капитализма, односно на с њим 
спрегнуте процесе рационализације, постварења и рашчаравања, 
естетски модернизам се ослонио на етику и политику како би се 
одупро општој инструментализацији.13 Међутим, обе стратегије 
модерности, и она која се односи на рашчаравање света и она која 
предлаже његово поновно зачаравање, показаће се проблематич-
ним. Исход просветитељског програма је да је свет, који је уз помоћ 
науке потпуно технификован и функционализован, дакле, рашча-
ран, у међувремену, захваљујући деловању уметничке авангарде 
и оперативности дизајна као средствима естетизације политике 
и робе, поново зачаран. Чак се и само рационалистичко рашчара-
вање света, односно секуларизација, уствари, може посматрати као 
особени вид зачаравања, иако различит од оног које је претходно 
спроводила религија.14 Очекивало се да ће рашчарани свет пружи-
ти основ за слободу субјекта, а он је постао полигон његовог мо-
дерног поробљавања.

Модерна уметност представља једну врсту реакције на такву 
друштвену ситуацију. Некада је политичка критика коју је изрица-
ла уметност била једноставна и отворена, као у делима реализма, 
натурализма и соц-реализма, да би потом била изражавана путем 
ироничног или циничног приказа друштва, а онда у виду параболе 
или субверзије наводно аполитичне стварности.15 Од живог односа 

13 Jimenez, M., Que’est-ce que l’esthétique?, Gallimard, Paris, 1997, стр. 397.
14 Stiegler, B. (avec Ars Industrialis), Réenchanter le monde. La valeur esprit contrele 
populisme industriel, Flammarion, Paris, 2008, стр. 13.
15 Ерјавец, А., Љубав на последњи поглед, стр. 147.
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модернизма према политици током 1920-их и од покушаја њего-
вог оживљавања од стране неоавангарди током 1960-их и 1970-их 
до данас је мало шта остало, јер је у међувремену наступио пери-
од наводне дезидеологизације уметности. У апсолутној мери, ес-
тетска иновација се све мање представља у музејима, издавачким 
кућама и биоскопима, а све више путем електронске технологије, 
забавне музике и моде. Када је закључено да промоција естетских 
вредности може да допринесе култури и економији, али не и да 
трансформише друштво, интересовање уметности за политичка 
питања је на неко време замрло. Разочарање практичним учинци-
ма уметности довело је до привременог заборава чињенице да се 
уметност више не заснива на ритуалу, него на политици,16 чиме је 
остављен по страни и један од најважнијих задатака естетике све 
док се поново не јави свест, као код неких најновијих авангардних 
кретања у уметности, о томе да идеологија чини унутрашњи еле-
мент уметности.

Током бурног 20. века односи између уметности и друштва 
развијали су се у два главна правца: с једне стране, јавила су се на-
стојања да се уметност политизује и да се предметни свет и медијс-
ка стварност естетизују, а са друге, очекивања да се уметник анга-
жује, а политика естетизује. Ови облици, који, наравно, нису увек 
били чисти, резултат су настојања да се вредност естетске слободе 
употреби или злоупотреби за стицање и очување практичне моћи. 
Да би се уметност сачувала од компромитације, а стварност од зла, 
разрађена су два главна сценарија. Један од тих сценарија подразу-
мева деполитизацију естетског, а други, потпуно супротно, разуме-
вање и развијање његове инхерентне политичности.

Захтев за деполитизацијом естетског може изгледати као да 
има несумњиве предности, јер полази од широко распрострањеног 
уверења о важности очувања естетске аутономије. Наводно, једино 
у свом нефункционалном миљеу уметност може да достигне своју 

16 Бенјамин, В., „Уметничко дело у веку своје техничке репродукције“, у: Есеји, 
Нолит, Београд, 1974, стр. 124.
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истинску вредност, чак ако узгред и обавља неку функцију, те се 
сматра да свако експлицитно додељивање функције уметности, ус-
твари, доводи њу саму у опасност од компромитације хетероном-
ним, практичним циљевима. Осим тога, у захтеву за естетизацијом 
политике политички душебрижници виде опасност од неутрали-
зације њених практичних циљева елементима „бескорисне“ умет-
ности, што, према овом уверењу, у најбољем случају доприноси 
очувању постојећег стања, а у најгорем спречава сваку политичку 
промену.17

Деполитизација естетског је пожељна не само када се одно-
си на политичко скрбништво над уметничком производњом или на 
раскривање политичких учинака површинске естетизације света,18 
него и када је у питању сама структура естетског доживљавања. Она 
налаже да се поново промисле кључни појмови естетике, као што 
су „естетско искуство“, „естетски суд“ и „естетска вредност“, који 
су током последња два века устројавани искључиво у аналогији 
са Кантовим појмом „категоричког императива“.19 Наиме, будући 
да категорички императив представља израз секуларног тумачења 
љубави, он није подесан да буде основа моралне слободе, слично 
као што је „естетички императив“ – као израз секуларног одређења 
естетског задовољства – рђава основа за успостављање естетске 
релације, јер занемарује сваки ирационални елемент чулности.

Сва је прилика да оно естетско још од Баумгартена није успе-
ло да се ослободи рационалистичких узуса. Пошто је секулариза-
ција искуство лепог оделила од веровања, а рационализација ува-
жила само оно што је јасно и разговетно, интуиција, контемплација 
и осећања су скрајнути и обезвређени. На тај начин се ванредност 
прилике да се буде обузет лепотом претворила у рационални зах-
тев за њеним доживљавањем, при чему се сваки израз наклоности 

17 Groys, B., „About Art Activism“, у: e-flux journal 56/06, 2014, http://www.e-flux.
com/journal/on-art-activism
18 Welsch, W., Undoing Aesthetics, стр. 24.
19 Weibel, P., „Sloterdijk und die Frage nach einer Ästhetik – ein Nachwort“, стр. 508.
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и „патолошке љубави“ има обуздати прописом укуса. Следствено 
томе, естетички пропис подрива саму могућност естетског задо-
вољства, које може да буде резултат једино поступања без наређења 
или закона. Естетика би, међутим, уместо да прописује сагласност, 
требало да приреди услове у којима ће актер естетског искуства 
моћи слободно да прекорачи овлашћења која му је доделио разум. 
У супротном, естетски пропис само доприноси варварству, које би 
требало да спречи и чини ружноћу присутнијом, уместо да је по-
тисне. Да би хуманизовала рационалност, естетика би морала да се 
избори за право естетског искуства на субјективност, уместо да по 
сваку цену буде залог културног заједништва. Једино ако измакне 
од домена надлежности модерне политике (устројеног од стране 
филозофије), естетско искуство више неће систематски бити зло-
употребљавано у сврху остварења политичке моћи, већ ће постати 
тачка непредвидљивог отпора сваком репресивном поретку.

Овај проблем се тим теже уочава што данас уметничка пракса 
ужива потпуну аутономију, не трпи чак ни академску цензуру, није 
обавезна да се руководи било којим моделом и слободна је да иза-
бере своје форме и своје материјале. Међутим, уметност је и даље 
у потрази за властитим смислом и још увек је проблематичан њен 
однос према широкој публици као и однос владајућег естетичког 
дискурса према њеним делима. То су додатни разлози да естетича-
ри буду на опрезу и да уметности као традиционалној теми својих 
разматрања придодају једну још традиционалнију, односно – чул-
ност. Ваљало би, дакле, појмити манифестације чулности како би 
се читава једна скрајнута димензија људскости снабдела смислом. 
Естетика би могла да допринесе остварењу естетске, али и поли-
тичке слободе, тако што би субјектима естетског искуства понуди-
ла своје налазе као оријентире, а не као прописе.

То, наравно, није довољно да би се спречила злоупотреба 
уметности у политичке сврхе, па би ваљало разумети какве су по-
литичке могућности уметности уопште да би се потом могла да 
схвати и природа сваке конкретне хетерономне политизације. На-
равно, то неће онемогућити конкретне хетерономне политизације, 
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али ће положити рачун о употреби. У том смислу, естетику више 
не би требало да схватимо као теорију уметности уопште или као 
изучавање учинака уметности на чулност, него као расветљавање 
„специфичног режима идентификације и промишљања уметнос-
ти“.20 Наиме, ако естетика прионе на испитивање начина на који се 
оно што припада уметности сматра специфично уметничким, она 
ће успети да утврди који је и какав специфичан „режим чулности“ 
на делу.21 Какав год био исход овог испитивања, оно ће доспети до 
неког одређења чулности и показаће његову политичку настроје-
ност. Свако одређење чулности садржи у себи елемент политике, 
јер његово конституисање или тумачење подразумева поделе на 
оно што је опажљиво и оно што није опажљиво, а самим тим и 
хијерархију, која се увек одражава и на нивоу друштва. У том смис-
лу уметност има кључну улогу у успостављању поделе чулности, 
јер је она истовремено и једна пракса међу другим праксама (умет-
ност као занимање) и специјална врста праксе (уметност као начин 
одређења опажљивог).

Традиционална, представљачка уметност је на двоструки на-
чин устројавала традиционалну политику: она је, с једне стране, 
одвајала свет опонашања уметности од света животних интереса 
и политичких актера, а, са друге, хијерархија која је у њој владала 
била је аналогна друштвено-политичком поретку. Са наступањем 
модерне уметности извршен је политички преокрет и уметност је 
одбила све (политичке, хетерономне) хијерархије које су важиле 
унутар ње, што је имало ослобађајући учинак по уметничку прак-
су, али је једновремено дошло до замућења границе између оно-
га што је специфично уметничко и онога што није такво, што ће 
уметност, па и сваки њен учинак коначно утопити у стварност и 
тиме је начелно уподобити постојећем. Ослобођење уметности од 
хетерономије је на тај начин означило и једну врсту њене политич-
ке компромитације. Пошто је сада отворена могућност да све што 

20 Рансијер, Ж., „Подела чулног“, стр. 136.
21 Исто, стр. 148.
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постоји постане уметност, сама уметност нема моћ да успостави 
границу, било према унутра (шта је она сама) било према споља 
(шта је алтернативна, а не само дата опажљивост).

Несумњиво је да савремена естетика мора да измени схватање 
о томе шта је њен предмет, као и да изнађе методу уз помоћ које би 
таквом предмету могла да приступи, јер су се у међувремену изме-
нили и друштво и стваралаштво као један од његових израза. С об-
зиром на то, чини се да замисао о некој великој естетичкој теорији, 
која би обухватила различите аспекте уметничког стварања делује 
не само непримерено, него и бесмислено, будући да статус култур-
них и уметничких пракси у постиндустријском друштву, сложене 
релације које оне остварују са институцијама, државом, тржиштем 
и медијима чине чак и идеју естетске аутономије парадоксалном, 
ма колико мукотрпно она некада беше промовисана. Мало помало 
наметнула се културна логика која је великим делом усредсређена 
на потрошњу и комуникацију, а која више брине о промоцији и 
размени добара, него о конституисању суда укуса који би био спо-
собан за естетско вредновање.

Естетика не може да удовољи својим темељним интересо-
вањима, чак ни оним која се не односе непосредно на уметност, 
уколико не познаје ситуацију у којој пребива савремена уметнич-
ка пракса. У добром филозофском маниру, она би стога морала да 
одоли искушењу здраворазумског обезвређивања нове уметности, 
а зарад интелектуалног поштења да је не вреднује искључиво у 
поређењу са уметношћу прошлости. Осим тога, властиту неспо-
собност да подвргне уметност кохерентном теоријском дискурсу 
не би требало да ставља на терет уметности, ма колико њена дела 
реметила усвојене моделе мишљења и опажајне навике. Уосталом, 
треба поштено признати да претензије савремене уметности, ма 
колико биле ексцентричне, не одражавају у мањој мери данашњи 
свет, него што је то био случај са уметношћу прошлих времена. 
На пример, нарушавање структуре и хармоничности дела некада је 
вређало сензибилитет аматера, иако је оно било одраз културе тога 
доба. Стога, да би разумела дела савремене уметности, естетика 
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мора да се позабави испитивањем услова њиховог настанка, ма ко-
лико нека од њих деловала шокантно и скандалозно, јер ни тада не 
успевају да конкуришу бесмислу и насиљу свакодневне реалности, 
нарочито оне коју нам представљају масовни медији.

Политичка хетерономија уметности се тек једним делом ре-
ализује преко спољашње, рецимо, пропагандне инструментализа-
ције њених вредности, док се другим делом она огледа у прихва-
тању њене тобожње аполитичности. Међутим, чини се да је сваки 
поетски подстицај историјској стварности добродошао уколико јој, 
китећи је својим могућностима, помаже да се утврди. Такво прели-
вање између „нереалне“ уметности и „реалне“ политике могуће је 
само на основу тога што је човеков свет увек на известан начин и 
естетски и политички профилисан. Будући да је целокупан човеков 
свет инхерентно политичан, све што се да опазити и само је поли-
тично, били ми тога свесни или не. Политичност чулног почива у 
имагинарном, које је у њему садржано, а које увек има друштвено 
важење. Наивни духови верују да је имагинарно карактеристика 
иреалног, да, као такво, чини суштину уметности, те да се до њега 
може доспети искључиво на субјективан начин. Међутим, у пи-
тању је низ темељних грешака, који не само да омета разумевање 
уметности, него промовише друштвени конформизам. Истина је да 
имагинарно представља суштинску одредбу самог реалног. Стога, 
није идеолошка само она уметност која отворено позива на прихва-
тање неке идеје за коју верује да треба да постане стварност, него и 
она која прихвата да буде оквалификована као носилац илузије.

На крају крајева, могућност илузије претпоставља могућност 
истине, а у случају уметности илузија и истина бивају докучени 
путем перцепције, којој је већ својствено имагинарно.22 Ма колико 
тешко било препознавање имагинарног у оквирима реалног и ње-
гово издвајање, оно не сме бити сведено на илузорно, јер то значи 
одустајање од свих еманципаторских потенцијала естетског. Док 
инструментални ум, славећи реално, сугерише илузорност имаги-

22 Дифрен, М., Умјетност и политика, Свјетлост, Сарајево, 1982, стр. 45.
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нарног, уметност настоји да истакне његову истинитост. Она то не 
чини тако што подражава или кривотвори стварност, већ тако што 
је производи. Илузорност идеологије не проистиче из тога што она 
производи лажну стварност, већ из тога што она потпуно апстра-
хује од стварности, како би произвела једну формалну стварност, 
услед чега, уствари, само потврђује постојећу. Дакле, илузија по-
чива у илузорној производњи стварности, а не у производњи илу-
зорне стварности. Суштински идеолошки потенцијал естетског 
манифестује се као „лукавство форме“ у процесу непрестаног за-
огртања стварности очигледношћу њеног садржаја.23 „Оно што је 
привидно прикривено формом, то форму прикрива, а систему пру-
жа могућност потпуно неприкосновеног функционисања.“24

Укратко, одлука о томе шта ће бити опажљиво, односно шта 
ће се сматрати опажљивошћу не може да буде аполитична, ма коли-
ко се у то вера у аутономију уметности и постојање естетске сфере 
заклињала. Ако конкретност постојећег света од многих спекула-
тивних могућности увек измамљује једно практично решење, онда 
је то измамљивање увек особено и то на онај начин на који је унап-
ред подастрто једној организацији имагинарног, односно једном 
„режиму чулног“. Указујући на могућност једног нереалног света, 
уметност упућује нашу имагинацију мимо реалности, удаљава нас 
од њеног функционисања и отвара простор за критички однос пре-
ма њој. Дакле, уметност призива имагинарно као могућност реал-
ног, која је прикривено садржана у њему самом.

Ако је уметност потекла из мита и ритуала, она је, несумњи-
во, увек била место догађања политике, па се и један од средишњих 
интереса естетике огледа у настојању да се немо тајанство умет-
никовог поступања и загонетна херметичност његовог дела учи-
не расположивим за друштвену комуникацију. Утолико је један о 
главних мотива естетике тежња за еманципацијом као отклоном од 

23 Baudrillard, J., Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, Paris, 
1972, стр. 175.
24 Дифрен, М., Умјетност и политика, стр. 51.
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моћи. Модерност је естетици доделила улогу вредновања културе 
и уметности, али она више није у стању да ту улогу игра, па бис-
мо, пре него што се предамо очајању због њене злехуде судбине, 
могли да размислимо да бисмо естетици могли да доделимо неку 
другу улогу. Наиме, можда би зарад очувања једне битне димен-
зије човекове слободе, ваљало естетици приступити с другачијим 
очекивањима. Ако бисмо њој уместо нормативног разврставања 
производа културе, доделили задатак формулисања алтернативе 
постојећем стању, она више не би доприносила утврђивању опе-
ративности постојеће политике, него би афирмисала суштинску 
политичност садржану у нашем начину разумевања самог естетс-
ког. Подсећајући нас на лепезу најразличитијих стваралачких пос-
тупака: од опонашања, причања, паразитирања и скретања пажње, 
преко провокације, запоседања, исмевања и подбуњивања до пуког 
умножавања облика и поступака, естетика би нас држала будним 
за „нереалне“ могућности. Обећавајући смисао у нихилистичком 
добу, естетика је хуманизам, а само као хуманизам, она може да 
буде политика.
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Аleksandar Čučković

AESTHETIC DEFENCE OF FREEDOM

(Summary)

Throughout its short history, aesthetics has been focused either on the 
issues about the nature of beautiful, the sensual knowledge, the essence of art 
and the values of the culture. Whatever it was in particular paying attention to 
during a certain period, aesthetic though was sought to find and understand the 
uniqueness of the definition of human freedom in the field of aesthetic creativ-
ity. Aesthetics has always been a field of politics, on the very fact that it dealt 
with a subject of undoubtful importance for society. One of the main interests 
of aesthetic thinking has always been directed towards the emancipation of 
the individual and of his possibilities of finding a shelter from the powers of 
society. Now it is recognized that such an emancipation must always apply to 
the whole of society, since it is already contained in the sensuality as the source 
of all humaneness.

Key words: aesthetics, politics, sensuality, perceptibility, society.
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Драган Ћаловић

АКТУЕЛНОСТ пРОмИшљАЊА ОДНОСА 
УмЕТНОСТИ И пРОСТОРНИх пОЛИТИКА

Апстракт: Разумевању простора у тексту се прилази са позиција Ле-
февровог схватања урбаног развоја. У тексту се заступа схватање да 
је са политичким градом, као почетним стадијем урбаног развоја, за-
почео процес својеврсног удаљавања од простора. Организација про-
стора, већ у овој фази развоја, једнако градске, као и сеоске средине, 
подређена је потребама обезбеђивања односа моћи. Обликован про-
стор, у том смислу, не настаје као производ у потпуности слободног 
инервенисања чланова заједнице, већ је у извесној мери условљен де-
ловањем механизама који производе и одржавају доминантне друшт-
вене односе. Фокус анализе усмерен је на испитивање актуелности 
промишљања потенцијала уметничког деловања у унапређењу проце-
са враћања простору.

Кључне речи: простор, социјални реконструкционизам, теорија умет-
ности, уметност заједнице, урбанизација.

У студији Урбана револуција (La Révolution urbaine, 1970), 
Анри Лефевр (Lefebvre) полази од хипотезе да је савремено друшт-
во у поптуности урбанизовано.1 Овако постављена хипотеза, како 
напомиње, имлицира тврдњу да урбано друштво настаје упра-

1 Уп. Lefebvre, H., The Urban Revolution, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
London, 2003, стр. 1.



Драган Ћаловић

182

во као резултат процеса потпуне урбанизације.2 Објашњавајући 
појам урбаног друштва, Лефевр напомиње да је овај термински 
спој у литератури коришћен у значењу града или било какве ур-
бане агломерације, обухватајући једнако грчки полис, оријентал-
не или средњовековне градове, трговачке и индустријске градове, 
мале градове једнако као и мегалополисе. Оваква употреба, која 
претпоставља поређење различитих тзв. урбаних друштава које је 
тешко (или немогуће) довести у узајамни однос, превиђа друштве-
не односе, а посебно односе производње, својствене посебним ур-
баним типовима који су се током историје развијали.3 Интерпрета-
ције и теоријска промишљања развијана на овим основама Лефевр 
објашњава идеолошки заснованим приступима у којима препознаје 
склоност ка органицизму (organicizm), односно сагледавању сваког 
урбаног друштва као органске целине; континуизму (continuism) 
као специфичном осећању историјски континуираног развоја ур-
баног друштва; те еволуционизму (evolutionism), који претпоставља 
постојање посебних етапа развоја урбаног друштва, условљених 
трансформацијом друштвених односа.4

Одбацујући на овај начин постављене углове посматрања, 
Лефевр користи појам урбаног друштва како би означио друштво 
које настаје као резултат индустријализације, схваћене као процес 
доминације који апсорбује пољопривредну производњу.5 Овако 
постављен концепт урбаног друштва свој коначни облик не може 
добити пре него што се заврши процес распада старих урбаних 
форми, а коме претходи низ дисконтинуираних трансформација. 
У том смислу Лефевр предмет свог истраживања сагледава као у 
процесу. Појам урбаног друштва, у интерпретацији коју користи, 

2 Потпуна урбанизација је, према Лефевровом схватању, на нивоу двадесетог века 
(1970) још увек виртуелна, но у будућности ће, како претпоставља, постати стварна.
3 Уп. Исто.
4 Уп. Исто, стр. 1–2.
5 Уп. Исто, стр. 2. Пољопривредна производња сагледана је као субординисана 
захтевима индустријске производње, захваљујући чему је изгубила своју аутоно-
мију, постајући део глобалне економије. Уп. исто, стр. 3.



Актуелност промишљања односа уметности и просторних политика

183

реферира на тенденције и оријентације, а не на унапред дату ре-
алност. Урбано друштво, у наведеном приступу, препознато је као 
нарочити виртуелни предмет истраживања, који стоји изван ок-
вира емпиријског, али и изван фикцијског, крећући се у границама 
могућег.6

Уводећи овај појам, Лефевр настоји да објасни промене које 
су у току, а које битно мењају организацију простора. Економс-
ки раст и индустријализација, како објашњава, постале су само-
легитимишући, проширујући ефекте свог деловања на територије 
читавих региона, држава и континената.7 Као резултат оваквог де-
ловања, препозната је трансформација села, као традиционално 
схваћене јединице сеоског живота. Подређено ширим јединицама, 
село постаје интегрални део система индустријске производње и 
потрошње. Промене организације простора и концентрације ста-
новништва условљене су урбаном производњом (urban fabric). 
Израз урбана производња Лефевр користи да дефинише не само 
изградњу својеврсног света градова, већ и све манифестације до-
минације града над сеоском средином.8 Изградња викенд-насеља, 
аутопутева, супермаркета у сеоским срединама итд., део су ши-
рег процеса урбане производње, чије ширење заобилази још је-
дино оне регионе који стагнирају у глобалном развоју, односно 
оне који су „препуштени природи”. Урбана производња повлачи 
негирање сеоског живота кроз подређивање пољопривредне про-
изводње потребама индустрије, трансформишући сеоске средине 
у пољопривредне градове. Услед процеса глобалне индустријали-
зације и урбанизације, велики градови отварају простор развоју 
предграђа, резиденцијалних конгломерата, индустријских комп-
лекса, те сателитских насеља, која се мало разликују од урбаних 

6 Уп. Исто, стр. 2–3.
7 Уп. Исто, стр. 3.
8 Уп. Исто, стр. 3–4.
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градова, док истовремено мали и градови средње величине постају 
својеврсне колоније мегалополисâ.9

Према Лефевровом схватању, урбанизација тече линеарно, 
крећући од нулте тачке до потпуног завршетка процеса, при чему 
се сам ток одликује фазним прелазима.10 Ови прелази настају ус-
лед промена у друштвеној структури односа моћи међу друштве-
ним групама.11 Ознака коју Лефевр користи како би означио овај 
процес истовремено обухвата и просторну и временску димензију, 
будући да једнако указује на ширење процеса у простору, као и 
на његов развој током времена. У том смислу промишљање про-
сторног устројства остаје везано за временску димензију његовог 
развоја. Међутим, иако је реч о временски условљеном процесу, у 
иницијалној фази урбаног развоја Лефевр препознаје једно упо-
редно појављивање села и града, напомињући да је претпоставка 
постепеног развоја града из села идеолошка, те да је једнако засно-
вано кренути и са супротне позиције.12

У објашњењу развоја урбаног устројства, Лефевр креће од 
анализе политичког града, као урбаног центра који махом насеља-
вају вешти освајачи који постају заштитници, експлоататори и тла-
читељи, који су у исто време оснивачи државе или њеног руди-
мента.13 Оснивање политичког града праћено је успостављањем 
организованог друштвеног живота, пољопривреде и села. Форма-
лизовање пољопривредне делатности доведено је у везу са (аутори-
тарним) притиском урбаних центара. Политички град првенствено 
насељавају свештеници, ратници, племство, војни заповедници, 
али такође и представници администрације и писари. Политич-
ки град постаје центар успостављања реда и моћи, но који је још 

9 Уп. Исто, стр. 4.
10 Уп. Исто, стр. 7.
11 Уп. Grbin, M., „Lefevrova misao u savremenoj urbanoj sociologiji”, Sociologija, LV, 
No.3, 2013, стр. 2.
12 Уп. Lefebvre, H., The Urban Revolution, стр. 8.
13 Управо политички град, Лефевр смешта на почетну тачку просторно-временске 
линије развоја. Уп. Исто.
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увек условљен осигурањем доминације над материјалним основа-
ма обезбеђивања моћи, због чега политички град књижи, штити и 
експолатише територију изван урбаног језгра.

Развој политичког града претпоставио је постојање размене 
добара, због чега долази до успостављања трговинских језгара.14 
Ова језгра, најпре одвојена од политичког града, временом освајају 
његов простор, трансформишући градско језгро од места политич-
ке у место економске размене. Централни градски простор више 
није намењен агори или форуму, већ тржници око које се смештају 
црква и градска већница, чије чланове чине представници нове тр-
говачке олигархије.15 

Промена расподеле моћи, како даље напомиње, била је 
праћена променом архитектонског планирања града. Урбани про-
стор постаје место размене добара. Ова промена утицала је једнако 
на измену структуре урбаног простора и просторног планирања 
(трговачки град није заменио политички једноставном променом 
структуре градског језгра, већ, будући да израста на новим основа-
ма, битно репозиционира сâм положај града – близина трговачких 
путева, итд.), као и на само разумевање односа урбаног простора 
и сеоског/природног амбијента. Будући да пољопривредна произ-
водња више није намењена локалном владару, већ тржишту које 
одређује њену вредност (али и које је афирмише), урбана реалност 
добија централну позицију између човека и природе, постајући 
кључни медијаторски чинилац.16

Временом, са заменом доминације трговинског капитала ин-
дустријским капиталом, трговачки град замењен је индустријс-
ким градом.17 И у овом случају, индустријски град не израста на 
једноставној трансформацији трговачког града, већ претпоставља 
низ промена које обухватају читаву урбану реалност. Међутим, уп-

14 Уп. Исто, стр. 9–10.
15 Уп. Исто, стр. 10.
16 Уп. Исто, стр. 11–12.
17 Уп. Исто, стр. 13.
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раво индустријски град, према Лефевровом схватању, представља 
својеврсни увод у критичну зону развоја урбане реалности.18 Ин-
дустријска (капиталистичка) урбанизација, према изнетом уве-
рењу, битно је изменила природу града, трансформишући га у нови 
ентитет – урбано.

Урбани простор индустријског града представља производ 
функционализма модерне архитектуре и урбанизма, путем којих 
се идеолошке претпоставке капиталистичког друштва уграђују у 
простор. Као исход оваквог процеса препознају се хомогенизација, 
фрагментација и хијерархизација простора.19 Процес хомогени-
зације подразумева умножавање уједначених, комодификованих 
простора на глобалном нивоу, односно производњу истих/сличних 
градова, при чему се овај појам не односи само на архитектонска и 
урбанистичка решења, већ и на целокупни друштвени живот у ин-
дустријском граду. Процес фрагментације односи се на подвајање 
простора предвиђених за рад, становање, доколицу, саобраћај, про-
изводњу и потрошњу.20 Коначно, процес хијерархизације обухвата 
постављање различитих просторних целина у хијерархијски однос.

Следећи Лефеврове поставке, устројство урбаног простора, у 
даљем тексту, биће сагледано не само као рефлексија односа моћи 
и модела производње реалног, већ и као средство њиховог учвр-
шћивања и ширења. У тексту се заступа схватање да је са поли-
тичким градом, као почетним стадијем урбаног развоја, започео 
процес својеврсног удаљавања од простора. Организација про-
стора, већ у овој фази развоја, једнако градске, као и сеоске сре-
дине, подређена је потребама обезбеђивања односа моћи. Облико-
ван простор, у том смислу, не настаје као производ у потпуности 
слободног инервенисања чланова заједнице, већ је у извесној мери 

18 Уп. Исто, стр. 15.
19 Уп. Lefebvre, H., State, Space, World: Selected Essays, University of Mine-
sota Press, Inneapolis, 2009, стр. 212.
20 Уп. Исто, стр. 189.
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условљен деловањем механизама који производе и одржавају до-
минантне друштвене односе.

Пре појаве политичког града (у Лефевровом значењу овог 
појма), чланови заједнице равномерно учествују у преобликовању 
простора. У најранијој фази ово обликовање претпоставља прила-
гођавање природних формација, што се остварује кроз подређи-
вање нађеног простора постојећим потребама, у чему учествују 
сви чланови заједнице. Обликовање простора у овој фази оства-
рује се на нивоу интервенисања, при чему су степен интервенције 
и начин њеног остварења у највећој мери условљени техничким 
могућностима деловања и разумевањем могућности прилагођа-
вања природног простора уоченим потребама. Власнички односи 
унутар датог природног простора који се открива још увек нису 
прецизно утврђени. Било да се простор доживљава као заједничка 
својина чланова заједнице, или као привремено запоседнута тери-
торија, право на интервенисање у простору, на његово преоблико-
вање, припада свим члановима заједнице. Ово право, иако не без 
ограничења у односу на запоседнуте територије, обезбеђује се још 
увек постојањем неосвојених/неоткривених простора.

 Прелаз са интервенисања у природним формацијама на об-
ликовање простора кроз изградњу привремених или трајних струк-
тура, још увек, у овој раној фази, не нарушава блиску везу коју чла-
нови заједнице са простором успостављају. Обликовање простора 
још увек је делатност у којој сви чланови заједнице учествују, било 
кроз удружени или индивидуални рад. Успостављање просторне 
организације, као и конципирање обликованих структура, нису 
прецизиране строго утврђеним начелима, остављајући велику сло-
боду у процесу њиховог преговарања међу члановима заједнице. 
Изградња визије просторног развоја резултат је преговарања свих 
чланова заједнице, док је њено остварење препуштено њиховом 
удруженом раду. Окружење у којем се одвијају свакодневне актив-
ности, врше верски обреди, производе добра, производ је рада чла-
нова заједнице који у овом окружењу бораве. Оваква ситуација је 
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могућа јер још увек не постоји прецизно утврђена подела рада која 
се тиче преобликовања простора.

Изградња амбијента боравка, његово мењање, унапређивање, 
прилагођавање новим потребама, део је уобичајених животних ак-
тивности. Простор се афирмише кроз рад, једнако заједнички као и 
индивидуални, којим се подређује потребама, али и визијама оних 
који овај рад обављају. Тиме обликовани простор постаје симбол 
делатне моћи, сведочанство учешћа у дефинисању боравишног 
амбијента и његовог прилагођавања препознатим потребама и пос-
тављеним захтевима.

Развој политичког града претпоставио је ограничења која су у 
вези са учешћем у изградњи и организацији простора. Ова ограни-
чења, проистекла из успостављене поделе рада, била су условљена 
постојећим производним односима и доминантним идеолошким 
оквирима. Већ на овој фази развитка посебних облика простор-
ног организовања и уобличења боравишног амбијента започиње 
процес удаљавања од простора унутар којег се одвијају различите 
животне активности.

Устројство простора политичког града условљено је успос-
тављеном организацијом друштвеног живота. Град постаје план-
ски оријентисан амбијент, подређен захтевима развијеног степена 
организованости просторне праксе (Лефеврово разумевање појма). 
Устројство друштвених односа и облика производње свој израз на 
плану просторне организације проналази у уведеној подели рада и 
хијерархијски утврђеном ланцу доношења одлука којима се облико-
вање простора обезбеђује. Установљеном поделом рада, активности 
обликовања простора пренете су у домен деловања посебних слоје-
ва градитеља, занатлија, скулптора и планера. Истовремено, прего-
варање просторног планирања и обликовања амбијената подређено 
је механизмима одржања доминације владајуће класе, те се и пре-
расподела урбаног простора врши на основу класне хијерархије.

Хијерархију организације, планирања и произвођења урбаног 
простора, политички град преноси на околни простор. Довођењем 
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у везу формализовања пољопривредне делатности са ауторитар-
ним притиском урбаног центра (Лефевр), структуирање ванградс-
ког простора подређује се градском амбијенту. Центар политичке 
моћи на тај начин постаје средишња тачка око које се развија план-
ски организовано преобликовање простора. Амбијенти не само 
градског језгра, већ и ванградских формација подређују се потре-
бама одржања политичке моћи, а просторно конципирање – визији 
њеног развоја. Учешће чланова заједнице у обликовању градских 
и ванградских простора ограничава се једнако уведеном поделом 
рада, колико и прописима којима се одржавају успостављени одно-
си моћи. Обликован простор на тај начин престаје да буде симбол 
узајамног договора чланова заједнице, већ успостављених поли-
тичких односа.

Овај процес настављен је са развојем трговачког града. Сама 
преоријентација урбаног простора од места политичке размене у 
место размене добара, те измена структуре урбаног простора, има-
ле су у овом смислу мање значаја у односу на поступке којима је 
развијан процес поделе рада, те учвршћиван систем прописа који-
ма је устројство и обликовање простора дефинисано. Потребе чла-
нова заједнице и њихове визије оријентације окружења, претпос-
тављене су визији унапређења трговинске размене. Изградња како 
урбаних, тако и ванурбаних формација, подређена је одржању 
доминације трговинске размене, док су могућности интервени-
сања у урбаном амбијенту условљене прописима које успоставља 
трговачка олигархија. Простор постаје окружење потенцијалног 
ширења трговинске размене. Његово евидентирање, запоседање, 
успостављање система управа, усмеравају се према потребама ши-
рења тржишта и одржања доминације. Обликован простор постаје 
пункт на траси трговинске размене добара, а потребе чланова за-
једнице усаглашене са потребама њиховог укључивања у систем 
трговинске привреде. Могућност интервенисања у урбаним и ва-
нурбаним просторима, ипак, још увек није у потпуности укинута, 
али је битно ограничена развијеном поделом рада и наметнутим 
прописима којима се област просторног интервенисања уређује.
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Развојем индустријског града, те његовом даљом трансфор-
мацијом у условима постмодерне урбанизације, још се снажније 
интензивира процес удаљавања од простора.21 Интензивирање 
овог процеса условљено је не само усложњавањем поделе рада и 
прописа којима се регулише област интервенисања у простору, већ 
и развојем индустријске производње, којој се подређује област ар-
хитектонског обликовања и урбаног планирања.

Удаљавање од простора, у условима савременог урбаног раз-
воја, резултат је ограничења права на град. Право на град, у Лефев-
ровом схватању, представља захтев за формирањем политичких 
снага које би спроводиле нову урбану стратегију. Право на град 
претпоставља развој креативности која би потиснула постојећу 
рутину индустријског друштва. Идеја права на град различито је 
у теорији интерпретирана. Из тог разлога важно је напоменути да 
се на овом месту право на град сагледава кроз истицање Лефев-
ровог захтева за поновним присвајањем града, које подразумева 
радикално друкчији урбани живот, а не право на конзумацију гра-
да.22 У том смислу, право на град сагледава се као неодвојиво од 
афирмације става да су људи субјекти способни за делање, те да 
не могу бити сведени на депривилеговане категорије као што су 
становници, корисници или потрошачи.23 У том смислу нова ур-

21 Соџа (Soja) напомиње да у фази постмодерне урбанизације хијерархизација, 
сегрегација и хомогенизација урбаног простор чине инверзију модерних обележја 
урбаних центара, истичући значај примене технологије насиља и социјалне конт-
роле у одржању просторно-културне хетерогености метрополиса, чиме указује да 
Лефеврово наглашавање улоге државе у производњи урбаног простора проналази 
своје место и у савременим разматрањима урбанизације. Уп. Vujović, S.; Petrović, 
M. (ur.), Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005, 
стр. 59; Grbin, M., „Lefevrova misao u savremenoj urbanoj sociologiji”, стр. 483.
22 Уп. Merrifield, A., Henry Lefebvre: A Critical Introduction, Routledge, London, New 
York, 2006, стр. 71; Grbin, M., „Lefevrova misao u savremenoj urbanoj sociologiji”, 
стр. 486.
23 Уп. Borden, I. et al., The Unknown City: Contesting Architecture and Social Space,The 
MIT press, London, 2002, стр. 1, 17; Grbin, M., „Lefevrova misao u savremenoj urba-
noj sociologiji”, стр. 486-487.
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бана стратегија морала би претпоставити јединство политичке ак-
ције, сазнања, уметности, филозофије и технике.24 Обезбеђивање 
услова развоја једне овакве стратегије претпоставља радикалну 
реконструкцију друштва, која мора почивати на основама супрот-
ним логици доминације (било политичке или економске). Отуда је, 
у циљу промишљања једне могуће стратегије враћања простору, 
могуће поставити питање учешћа уметности у процесу друштве-
ног реконструисања којим би овај повратак био омогућен.

У даљем тексту покушаћемо да испитамо на који начин би 
искуства социјалног реконструкционизма могла бити искоришће-
на у постављању нацрта једног могућег приступа у присвајању 
простора. Наш фокус усмерен је на испитивање потенцијала умет-
ничког деловања у процесу враћања простору. Социјални реконс-
трукционизам, као покрет, инициран је 1930. године у Сједиње-
ним Државама, у циљу постављања образовне основе економском 
планирању које би обезбедило општи бољитак. Идеје покрета те-
мељене су на замисли унапређења демократског учешћа у измени 
друштвеног контекста, при чему су развој образовања и трансфор-
мација културног контекста препознате као кључне у изградњи 
једног инклузивнијег и праведнијег друштва. Пишући о идејама 
социјалног реконструкционизма, Бене (Benne) постављени прог-
рам социјалног реконструкционизма у области образовања описује 
као „проширење демократских вредности на област економских 
и друштвених релација”.25 На основама постављених схватања 
развијена је замисао да се путем образовања будући грађани при-
преме, али и подстакну да реконструишу друштво како би боље 
служило интересима свих група, посебно оних чији је положај у 

24 Уп. Vujović, S., Grad i društvo, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Beograd, 
1982, стр. 129.
25 Уп. Benne, K.D., „Preface”, у: James, M. (ed.), Social Reconstruction through Edu-
cation: The Philosophy, History, and Curricula of a Radical Ideal, Ablex Publishing 
Corp., Norwood, 1995; Hutzel, K. E., Learning from Community: A Participatory Ac-
tion Redearch Study of Community Art for Social Reconstruction, Electronic Thesis, 
Treatises and Dissertations, Florida State University, 2005, Paper 3377, стр. 12.
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конкретним околностима маргинализован.26 Мада овако конципи-
ран захтев претпоставља развој грађанског друштва, те се суочава 
са проблемом идеолошког уоквирења образовних политика, у ње-
говом корену препознајемо тежње ка успостављању праведнијег 
друштва које би било изграђено на хуманијим основама.

У промишљањима Фреиреа (Freire), Слитерове (Sleeter) и 
Гранта (Grant), нарочито је истакнута улога образовања у конципи-
рању визије друштвених односа. Фреире напомиње да образовање, 
као и усвојени програм друштвеног деловања, могу једнако осна-
жити status quo кроз очување доминантних метода, али и подстаћи 
тежњу ка измени постојећих односа путем развоја нових образовних 
концепција, које би увеле радикално нове визије и претпостављале 
равноправно учешће свих актера у размени знања и визаја развоја.27 
Слитер и Грант наглашавају значај успостављања програма који би 
кроз мултикултурално образовање обезбедио услове даље демокра-
тизације друштва. У својим промишљања они истичу значај оних 
приступа којима би се обезбедило подучавање за социјални реконс-
трукционизам, укључујући практиковање демократских начела, ана-
лизирање околности које утичу на живот појединца, развој вештина 
неопходних за друштвену акцију, итд.28 Предложена образовна кон-
цепција требало би да скрене пажњу на неопходност остваривања 
праведнијих друштвених односа, те да подстакне младе на друшт-
вене промене. У основи развијаних приступа налази се прагматичко 
веровање да се путем образовања може обезбедити искуство које би 

26 „[...], through education, social reconstruction can ’prepare future citizens to recon-
struct society so that it better serves the interests of all groups of people and especially 
those who are color, poor, female, gay, lesbian, transsexual, disabled, or any combi-
nation of these’”. Hutzel, K. E., Learning from Community: A Participatory Action 
Redearch Study of Community Art for Social Reconstruction, стр. 11–12; Sleeter, C.E.; 
Grant, C.A., Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, 
Class, and Gender, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 1999, стр. 189.
27 Уп. Freire, P., Pedagogy of the Oppressed, Continuum, New York, 2005.
28 Уп. Sleeter, C.E.; Grant, C.A., Making Choices for Multicultural Education: Five 
Approaches to Race, Class, and Gender.
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ојачало демократске ставове. Овакво веровање налазимо и у Дјуи-
евом (Dewey) концепту демократског образовања, као нарочитом 
приступу који би подстакао грађане да критички испитају основе на 
којима њихово друштво почива и укључе се у заједничку друштвену 
акцију.29 У својој књизи Teaching Community: A Pedagogy of Hope 
(2003), хукс (bell hooks / Gloria Jean Watkins) указује на ослабљен 
осећај заједништва у Америци, а који доводи у везу са образовањем. 
У том смислу она предлаже прогресивно образовање као практико-
вање слободе, које би нам омогућило да обновимо наш осећај пове-
заности. Како примећује Карен Елизабет Хатзел (Hutzel), без обзира 
да ли је реч о демократском, мултукултуралном, еманципаторском 
или прогресивном образовању, у основи предлаганих концепција 
могуће је препознати тежњу за обезбеђивањем колективне акције у 
циљу остварења слободе.30

Овако постављеним концепцијама, блиска су промишљања 
која испитују могућности учешћа уметности у конструисању за-
једнице. Развој приступа којима се улога уметности сагледава у од-
носу на њено укључивање у процес трансформисања друштвених 
односа, Хатзел доводи у везу са актуализацијом схватања уметнос-
ти у тзв. примитивним друштвима.31 Ослањајући се на схватања 
Елен Дисанајеке (Dissanayake), Хатзел истиче да је уметност, на 
извесном степену свог развоја – а који се одржао у традиционалним 
друштвеним оквирима, уско повезана са свакодневним животом 
заједнице.32 Актуализацију оваквог сагледавања уметности могуће 
је уочити у различитим концепцијама развијаним унутар социјал-
ног реконструкционизма, у којима се приступ у промишљању 
уметности преусмерава у односу на њено укључивање у културни 
живот заједнице.33 У оквиру постављених приступа, уметност се 

29 Уп. Dewey, J., Experience and Education, KAPPA DELTA PI, New York, 1938.
30 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 16.
31 Уп. Исто, стр. 18.
32 Уп. Исто.
33 Уп. Anderson, T., „Art Education for Life”, The International Journal of Art and 
Design Education, 22 (1), 2003, стр. 62.
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описује као симбол друштвених релација,34 али и као функција која 
оснажује друштвене везе,35 те помаже члановима заједнице да се 
суоче са новим искуствима.36

Липард (Lippard) напомиње да различити облици уметничког 
изражавања обезбеђују оквире друштвеном искуству. Међутим, то 
још увек не значи да ће различита уметничка усмерења допринети 
бољитку заједнице. Липард у том смислу наглашава неопходност 
развоја партиципаторне уметности која ће се развијати на инклу-
зивнијим основама. Уметности би, према оваквом гледишту, тре-
бало развијати унутар оквира нарочитог друштвеног мултицентра, 
пре него у елитистички конципираним оквирима који претпос-
тављају доминацију привилегованог статуса публике.37

Приступајући уметности са прагматичке позиције, Крец-
ман (Kretzmann) и Мекнајт (McKnight) наглашавају могућности 
укључивања уметности у процес унапређења развоја заједнице. У 
својим разматрањима они нарочито истичу значај уметника, напо-
мињући да кроз откривање нових визија, истицањем креативнос-
ти те увођењем праксе слободног изражавања, уметници отварају 
нове перспективе развоју заједнице.38 Како напомињу, уметници не 
само што поседују способност да створе нове моделе деловања/
сагледавања/промишљања стварности, значајне за проналажење 
одговора постојећим захтевима заједнице, већ доносе визије које 
имају потеницијал да отворе нове могућности расту заједнице и 
њеном будућем развоју.39

34 Уп. Dissanayake, E., What Is Art For?, University of Washington Press, Seattle, 1988.
35 Уп. Dewey, J., Art as Experience, The Berkley Publishing Group, New York, 1934.
36 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community.
37 Уп. Lippard, L. R., The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society, 
The New Press, New York, 1997, стр. 286.
38 Уп. Kretzmann, J. P.; McKnight, J. L., Building Communities from the Inside Out: A 
Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, ACTA Publications, Chi-
cago, 1993.
39 Уп. Исто, стр. 95–96.
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Хатзел наглашава да уметност, поред тога што отвара нове 
визије, локалним напорима друштвеног реконструисања обез-
беђује визију заједничког идентитета, снажећи везе међу припад-
ницима заједнице.40 Успостављени чврсти односи међу припад-
ницима заједнице, једнако као и постављена визија заједничког 
идентитета, представљају важан услов њеног успешног развоја. 
Грађење друштвених мрежа међу припадницима заједнице, често 
се повезују са јачањем друштвеног капитала,41 који Грин (Green) и 
Хеинсова (Haines) доводе у везу са будућим развојем заједнице.42

Ослањајући се на спроведена истраживања из облсти психоло-
гије (Perkins; Long, 2002; Davidson; Cotter, 1986; Chavis;Wandersman, 
1990), Хатзел наглашава значај успостављања веза међу припадни-
цима заједнице у процесу друштвеног реконструисања. Како истиче, 
након што архитекти, урбанисти, грађевински радници и консултанти 
пређу на наредни пројекат, даљи развој заједнице препуштен је онима 
који живе и раде на конкретном простору, те начин на који перципи-
рају сопствену позицију у односу на заједницу може одредити њихово 
укључивање и степен учешћа у унапређењу заједнице.43

Осим тога, уметност може обезбедити и једну активнију по-
зицију чланова заједнице у преговарању визије њеног развоја,44 
односно успоставити оквире утврђивања питања која се сматрају 
друштвено битним.45 Коначно, у савременим приступима, тради-
ционално разумевање учешћа уметности у утврђивању битних 
питања за развој заједнице, како напомиње Хатзел, проширује се 
40 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 22.
41 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community; Putnam, R. D., Bowling Alone: The 
Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York, 2000; 
Coleman, J. S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 1990.
42 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 22; Green, G. P.; Haines, A., Asset 
Building and Community Development, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 2002, 
стр. 101.
43 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 23.
44 Уп. Green, G. P.; Haines, A., Asset Building and Community Development.
45 Уп. Dewey, J., Art as Experience.



Драган Ћаловић

196

испитивањем могућности учешћа уметности у превазилажењу 
проблема попут неједнакости и опресије.46

Следећи претпоставке социјалног реконструкционизма, чини 
се оправданим поставити питање могућег учешћа уметности у 
процесу својеврсног враћања простору. Испитивање овако пре-
познате потенцијалне функције уметности, иако постављено на 
темељу одређеног програма, не би требало као исход имати уса-
глашавање начела једне нове програмске уметности. Уметности 
се на овом месту приступа као области којом је могуће оснажити 
визију изградње хуманијих друштвених односа и поставити те-
меље ширим могућностима производње простора (Лефевр), која 
би била поверена свим члановима заједнице, а чија би концепција 
била постављена на темељу остварених преговора. Ипак, овакав 
приступ искључује кретање у смеру постављања конкретних за-
хтева, задатака, рецептура или готових решења које би уметници 
требало да остваре. Потенцијал уметности управо и јесте истакнут 
на темељу вере да је слобода искорака из доминантних идеолош-
ких парадигми у уметности још увек могућа. То свакако не значи 
прихватање претпоставке да је уметност ослобођена идеолошких 
утицаја, већ да су оквири преговарања ових утицаја у сфери умет-
ности још увек довољно порозни.

Једино уметност која израста на начелима слободног изра-
жавања има потенцијал да преусмери друштвена кретања у смеру 
јачања хуманизма. Оваква уметност може понудити алтернативу 
и указати на путеве превладавања наметнутих модела интерпре-
тације друштвених односа и улога које су члановима заједнице 
додељене. Уметност која отвара нове хоризонте, која разоткрива 
идеолошке предрасуде, те уводи у промишљање критику идеолош-
ких парадигми, доприноси развоју заједнице, обезбеђујући бољи-
так њеним члановима. Развој заједнице условљен је развојем свих 
њених чланова. Отуда уметност која доприноси оваквом кретању 
мора остати инклузивна. Својом отвореношћу оваква уметност 

46 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 24.
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представља позив активном укључивању у живот заједнице, али 
и обезбеђује услове његовог остваривања на равноправним осно-
вама. Једино уметност која полази са овакве развојне концепције, 
постаје, поред осталог, симбол права на хуманизацију. Иако су, како 
напомиње Фреире, једнако хуманизација и дехуманизације наше 
реалне перспективе, једино хуманизација представља истински 
људски позив.47 Овом позиву може одговорити једино уметност 
која настаје на истински хуманим основама. Једино таква уметност 
може допринети дубљој хуманизацији човека. Не његовом преоб-
ражају да постане више или мање од човека (Freire), већ буђењу 
његових унутрашњих порива да буде човек. Инсистирањем на ху-
маним принципима развоја, уметност би подстакла буђење свес-
ти о неотуђивом праву на хуманост. Праву да се буде човек. Ово 
право укључује и право на простор, те би у складу са поставље-
ном замисли развој уметности на хуманим принципима требало 
да допринесе афирмацији овог права. Оваква уметност требало би 
члановима заједнице да понуди перспективу враћања простору, од-
носно да отвори визују трансформације њихове позиције од корис-
ника, становника, закупаца простора, у позицију оних који својим 
радом активно реструктуишу, обликују, реинтерпретирају простор, 
који им као заједничко добро припада.

Предложени приступ претпоставља развој уметности на 
принципима инклузивности. Уметност која позива на партиципа-
цију у духовној размени успоставља окружење које подстиче на 
изградњу веза међу члановима заједнице. Иако повезивање чла-
нова заједнице може бити остварено и на другим основама, снагу 
уметности у овом смислу не би требало потценити. Ово највише 
зато што уметност улази у ред оних делатности које стоје на страни 
хуманизације човека.

На темељу визије изградње хуманијег друштва, различи-
ти аутори развијају посебне концепције укључивања уметности 
у процес унапређења заједнице. Уметничко образовање у зајед-

47 Уп. Freire, P., Pedagogy of the Oppressed, стр. 43–44.
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ници (Community-based art education) развија приступ који би 
повезао образовни процес са локалном заједницом. Предлажући 
овакав концепт, Елдон Катер критикује често прихватан приступ 
у настави уметности који занемарује културу заједнице, чиме се 
подстиче схватање да уметност постоји негде другде, одвојено од 
живота ученикâ и чланова заједнице.48 Уметничко образовање у за-
једници у том смислу развија се као приступ којим би уметност 
путем образовања требало донети у заједницу, те подстаћи како 
ученике путем образовања, тако и чланове заједнице да промене 
свој приступ уметности као сфери одвојеној од њихових живота. 
На оваквим темељима Тереза Марше (Marché) предлаже три при-
ступа уметничком образовању у заједници, која подразумевају ус-
вајање искустава заједнице, учење о заједници и деловање унутар 
локалног окружења.49 Флавиа Бастос (Bastos) као недостатак овак-
вог приступа истиче занемаривање тежње да се унутар заједнице 
и школе подстакну промене.50 Сагледавајући уметничко образо-
вање као својеврсно трагање за значењима, Андерсон (Anderson) и 
Милбрандова (Milbrandt) (2005), предлажу развој концепта умет-
ности за живот (Art for Life), којим би путем уметности студентима 
требало помоћи да боље сагледају како сопствену позицију, тако и 
позицију других у условима развоја глобалне заједнице. Предложе-
ним приступом требало би превазићи оквире локалних заједница, 
успостављајући процес повезивања на ширим основама.

Различити приступи који претпостављају укључивање 
уметности у процесе реконструисања заједнице, у савременим 
промишљањима најчешће су обухваћени појмом уметности за-
једнице.51 Предложене концепције, иако настају на различитим ос-

48 Уп. Katter, E., „Community connections”, School Arts, 101(7), 2002, стр. 5.
49 Уп. Marché, T., „Looking Outward, Looking In: Community in Art Education”; Hut-
zel, K. E., Learning from Community, стр. 25.
50 Уп. Bastos, F. M.C., Making the Familiar Strange: Teachers’ Interpretations of Com-
munity Art. Unpublished dissertation, Indiana University, 1998; Hutzel, K. E., Learning 
from Community, стр. 29.
51 Уп. Hutzel, K. E., Learning from Community, стр. 30.
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новама, утемељене су у веровању да уметност може обезбедити 
основе будућем повезивању чланова заједнице, без обзира да ли 
се заједница схвата у локалним или ширим оквирима. Кроз успос-
тављање сарадње и обезбеђивање заједничког искуства, уметност 
може отворити перспективу утемељења визије једног новог, хума-
нијег друштва. Успостављање хуманијих односа, према нашем уве-
рењу требало би тећи упоредо са афирмацијом права на простор. 
Подстицајима на заједничко учешће у уметничком преобликовању 
простора обезбедили би се услови човековог враћања простору. 
Путем уметности, кроз узајамну сарадњу, било би могуће успос-
тавити визију новог разумевања простора, која не подразумева 
само право на његово коришћење, већ и на активно обликовање, 
интерпретирање и реконструисање. Трансформација разумевања 
тоталитета друштвеног простора, односно његових димензија 
– просторне праксе, репрезентације простора и просторне репре-
зентације,52 значила би важан корак у одупирању постојећим одно-
сима, учвршћеним механизмима одржања обесправљенсти. Обез-
беђивање права на простор питање је борбе за човечност, у чијем 
остваривању не би требало занемарити улогу уметности.
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ART AND SPATIAL POLITICS: AN UP-TO-DATE PROBLEM

(Summary)

This research aims to problematize the role of art in relation with Lefe-
bvre’s understanding of urban reality. Spatial alienation has become with po-
litical city, which Lefebvre locates at the point of origin on the space-time 
axis. The political city accompanies the establishment of organized social life, 
agriculture and village. City development has followed by space fabric, as a 
part of wider process of maintenance of power. Hence, space fabric can be seen 
as a reflexion of socio-political relations. The author analyzes possibilities of 
artistic involvement in urban development, which can lead to deeper humani-
zation of society.
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ЕСТЕТИКА мЕДИЈА НОВОГ ДОБА 
– ВЕЋ ВИЂЕНО?

Апстракт: Ако је естетика медија настала из потребе за разумевањем 
естетског у медијима, онда су савремени масовни медији у многоме 
утицали на разумевање и проучавање естетичких проблема уопште. 
У времену када медији поседују велике манипулативне могућности, 
нова медијска реалност форсира лепоту и младост, лепе форме и до-
падљиве просторе као стандарде у приказивању слика које се лако 
самопроглашавају за уметничка дела. Тако, изградња визуелног иден-
титета постаје важна карика у реалном и виртуелном простор/времену 
у коме комуникација на Мрежи, предњачи над осталим врстама кому-
никације. У жељи да прошире оквире „класичног филмског и телеви-
зијског језика“, нови медији теже да постану аутентични уметнички 
медији који ће отворити простор за нову уметност и нову естетику.

Кључне речи: медији, естетика, комуникација, реалност, лепота.

Увод

Да би се дошло до данашњих презентација виртуелитета у 
визуелним уметностима, као и у медијима, нови видови слике у 
оквиру савремених виртуелитета стварани су ослањајући се на ве-
ковна искуства људи и њихових уобразилних виђења. Убрзане про-
мене у друштву и технолошки развој учиниле су могућим настанак 
до тада невиђених форми у реалном свету. Производња, размена 
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робе и нове могућности комуницирања човека са машином, појава 
Интернета и повезивање његових корисника, нови медији и мо-
гућност сажимања простора и времена, условили су настанак нове 
виртуелне реалности. Њу је оформио појединац за многе корис-
нике, за разлику од ранијег схватања виртуелитета који је створио 
појединац као корисник. Тако настале, нове форме и простори ади-
тивне реалности, симулација су новог света реалности. 

Помоћу техничког посредника, додата реалност омогућава 
преузимање садржаја из давног времена и удаљених крајева. Од 
идеје зачете у лабораторијама Сједињених америчких држава и 
бившег Совјетског савеза ради симулирања услова у космонаути-
ци,1 преко употребе у техничким и универзитетским тимовима, до 
масовне употребе, савремено схватање виртуелне реалности као 
производа нових технологија и медија омогућава да се многоброј-
не поруке и садржаји (физички, духовни, спиритуелни) нађу у но-
вом простор/времену.2 Настанак слике виртуелне реалности,3 мо-
гућност разговора на даљину, посматрање реалног догађаја уживо, 
предности су новог виђења виртуелитета. 

На нивоу симулације, телевизија се, приказујући као реално 
оно што не постоји, претворила у произвођача и презентера ме-
дијатизоване истине одређеног медијског догађаја.4 „Јавни снови“5 
које фабрикује телевизија формирају свет реалности и фантазије. 
Лепота у тој хибридизованој стварности схваћена је као производ 
формиран по узору на пожељне медијски посредоване моделе, ог-

1 Тодоровић, А. Л., Уметност и технологије комуникација, Клио, Београд, 2009, 
стр. 339.
2 Богдановић, К., Поетика визибилног – визибилно као спознаја и култура, Завод 
за уџбенике, Београд, 2007, стр. 226.
3 Термин виртуелна реалност (могућа, вероватна реалност) користи се за означа-
вање реалности која се ствара компјутерским средствима. Виртуелност подразу-
мева постојање нечег у скривеном стању што може и да се појави (прим. В.М).
4 Бодријар, Ж., Симулакруми и симулација, Светови, Нови Сад, 1991, стр. 10.
5 Вуксановић, Д., Филозофија медија: онтологија, естетика, критика, Чигоја 
штампа, Београд, 2007.
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раничене могућностима савремене технологије. Данашњи појам 
лепоте повезан са брзим развојем технике, осиромашен за садр-
жину, представља само празну форму која подлеже тренутним ме-
дијски диктираним стандардима.

Та целокупна медијатизована стварност постала је предмет 
занимања естетике. Иако се у прошлом веку традиционална естети-
ка жестоко противила укључивању телевизије у токове теоријских 
истраживања из тог домена, неочекивана експанзија овог електрон-
ског медија одразила се и на многобројне промене у уметности и 
култури. Као што релација естетско/искуственог односа изазивала 
осећај задовољства, тако су и уметничка дела као средства комуни-
кације постала извор лепоте, пријатности и уживања. Телевизију 
која је прерасла у најефикасније средство комуникације, треба зато 
доживљавати као најбогатији ресурс уметничких облика. 

Нови медији – комуникативни или 
уметнички

Глобална кретања у друштву и развој нових технологија омо-
гућили су стварање другачијих комуникационих контекста. Иако 
се традиционалним медијима грађани чешће обраћају када желе 
да буду информисани, нове генерације дају примат друштвеним 
медијима. Интернет отвара нови простор медијске продукције и 
размене, што посетиоцима Мреже постаје саставни део живота 
и ствара велику блискост између корисника. У свету који тежи 
лепим формама и допадљивим просторима, изградња визуелног 
идентитета постаје важна карика у реалном као и виртуелном про-
стор/времену у коме комуникација на Мрежи, ипак, предњачи над 
осталим врстама комуникације.

Иако је естетика грана филозофије која се односи на умет-
ност, она није дата само за сферу уметничког стваралаштва, јер је 
развој комуникационих технологија допринео развоју нове врсте 
естетског искуства, па је комуникационо гледиште постало нова 
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сфера интересовања.6 Сагледати медије као естетске предмете зна-
чи проучити начине на које сваки поједини медиј успоставља чул-
ни и појмовни однос са примаоцем, па се тако путем посредника 
уметност обраћа публици.7 Естетика медија подразумева проуча-
вање медија као уметности у смислу уметничких порука, медијс-
ких израза, њихове специфичности као масовне уметности и кул-
туре, медијске поетике и односа медија и других уметности. 

Естетизоване информације на интернетским страницама но-
вих медија саставни су део поруке и непресушни полигони у који-
ма осим форме, боја дочарава разноликост порука, а информације 
тако постају естетске категорије. У контексту Фидлеровог (Konrad 
Fiedler) сагледавања сликарства у сфери боја, облика, светла и сен-
ке,8 у комуникационом окружењу, боја као форма комуникације 
један је од најважнијих алата за изражавање емоција и психолош-
ких стања. У представљању жељеног облика ради подстицања 
перцептивне реакције посматрача важан је сваки елемент (облик, 
текстура, осветљење) који утиче на изглед и доживљај колора од 
кога зависе тема, контраст, баланс и хармонија. Ако се догоди да 
један од елемената изазове негативан доживљај, изостаће очекива-
на реакција публике на поруку. Осим овог комуникативног аспек-
та, боја се као један од најчешће коришћених ликовних елемената 
који учествују у обликовању естеског простора, посматра, с једне 
стране, као материја којом се слика, а, с друге, као квалитет колора 
којим неку површину називамо плавом, жутом, црвеном... Као и у 
традиционалним медијима, за истицање важности текста, повези-
вање и раздвајање његових делова, за провоцирање одговора, боја 
се користи да би се утичало на промену понашања људи, с обзиром 
да се за сваку боју везују одређене вредности, карактеристике, асо-

6 Кон, Ж., Естетика комуникације, Клио, Београд, 2001. 
7 Исто, стр. 30.
8 Фидлер, Р., Mediamorphosis – разумевање нових медија, Клио, Београд, 2004. 
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цијације.9 Карактеристично за глобално потрошачко друштво јесу 
нове форме, боје, дизајн који су постали део опште естетизације, 
па и медијске.

Естетичка теорија модерног друштва, област уметничког 
стваралаштва довела је у везу са новим технологијама и повела 
културу и уметност ка сфери мултимедије која подразумева пору-
ку састављену од текста, слике и звука. Тај процес „одигравао се 
на плану тзв. медијских конвергенција, које су напослетку довеле 
до карактеристичног ‘мешања жанрова’ уметности и медија...“.10 
Развитак информационих техника, интеракције, мултимедија коју 
омогућавају друштвени медији условио је настанак нове форме 
естетског искуства која се преноси, али и ствара путем нових тех-
нологија. То је покренуло питање схватања простора и времена, 
с једне стране, јер је нови виртуелни простор омогућио Интер-
нет пречице, интерактивну комуникацију, благодети хипертекста, 
on line предности, могућност навигације, а, с друге стране, са-
гледавање времена у том простору постало је подложно знатним 
променама. Нова визуелна информатика у оквиру телевизијских 
садржаја, у могућности је да у кратком времену покаже нове ви-
зуелне ознаке који употпуњују слику, глас и писану реч, па због 
своје ефикасне информативности постају средства помоћу којих се 
најлакше идентификују познати облици који добијају нова значења 
и постају „екранизовано“ лице поруке.11 Интерактивни мултиме-
дији, технолошки проширени, иновирани, традиционални медији 
укрштени са дигиталном технологијом, ипак „неће трајно и знатно 

9 Миленковић, В., Нови медији у Србији у функцији политичке пропаганде. До-
кторска дисертација. Факултет драмских уметности, Универзитет уметности, 
Београд, 2011.
10 Вуксановић, Д., Естетика, култура и савремена уметничка пракса. Збор-
ник ФДУ, Београд, 2011, стр. 303. Нађено на http://www.komunikacija.org.rs/ 
komunikacija /casopisi/zbornik fdu/17/21/download_ser _lat, 20.4.2012. 
11 Богдановић, К., Увод у визуелну културу, Завод за уџбенике, Београд, 2005, стр. 
127.
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модификовати услове друштвене комуникације, осим ако се у об-
зир не узме сама раеалност интерперсоналне комуникације“.12 

Сагледани као постмедији,13 друштвени медији ослањају се 
на своје традиционалне предходнике који су у тренутку свог на-
стајања и сами били нови медији, донели су са собом нову естети-
ку која прати настајање сваког новог медија и комуникационе тех-
нологије. Овако уједуњени, наслањајући се једни на друге, медији 
новог доба изнедрили су нове форме које „нису избориле статус 
уметности...“,14 јер се границе између уметничких и вануметнич-
ких дела још не могу прецизно повући.

Сваки коментар, лајковање, шеровање у оквиру интерактивне 
комуникације на Мрежи представљају поруке посредоване друшт-
веним медијима које су предходно обрађене и обликоване већ пос-
тојећим визуелним, аудитивним могућностима традиционалних 
медија. Када се од аналогне прешло на дигиталну технологију, 
започела је медијска трансформација телевизије што је довело до 
преображаја традиционалних и нових медија у уметничка поља де-
ловања и стварања нове масмедијске естетике. 

Док у уметности, медији повезују теме и садржаје, у комуни-
кацији они представљају средство репродукуције уметничког дела 
при чему су теме и поруке (садржаји) јединствени. Тако су медији 
масовне комуникације истовремено медији уметности и медији ко-
муникације, јер бележе догађаје који одсликавају стварност, али су 
и феномени естетске природе који могу да уметнички трансфор-
мишу тему у јединствени садржај.15 Преносећи и умножавајући 
поруке, телевизија као медиј новог доба, стално трага за својим 
аутентичним језиком изражавања и тако постаје простор за нову 
уметност. 

12 Кон, Ж., Естетика комуникације, стр. 115.
13 Манович, Л., Метамедији – избор текстова, ЦСУ, Београд, 2001. 
14 Ћаловић, Д., „У потрази за естетиком медија“, Култура, бр. 133, 2011, стр. 49.
15 Миленковић, В., Нови медији у Србији у функцији политичке пропаганде. 
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Кад су друштвени медији поставили нове 
естетске кодове

Масовна естетизација као продукција чулног у медијима и 
култури, везана је за време које је Бењамин означио као доба тех-
ничке репродукције,16 када је развој фотографије омогућио да сли-
ка у потпуности афирмише тадашнји, индустријски начин произ-
водње. Уметност је изгубила јединственост и непоновљивост, свој 
ритуални и естетски облик да би добила економску и политичку 
суштину. „Управо могућност ... неограничене репродукције намет-
нуо је, посебно у културним индустријама, естетске моделе који 
су стварали вредносне обрасце и кулурне норме у функцији про-
фита“.17 

Без обзира на то што се спрега уметности и медија, посмат-
рана из контекста традиционалне естетике, у XX веку објашњавала 
са различитих позиција и учења, остало је много неразјашњених 
питања, на која су теоретичари телевизије и нових медија (Умбер-
то Еко, Маршал Маклуан) покушали да одговоре у својим теорија-
ма. Развој медија и њихово прилагођавање потребама тржишта ус-
ловио је и њихов естетски преображај. Када се посматра естетска 
кодификација телевизије, у жељи да се проникне у саму суштину 
поимања лепог и чулног у електронским медијима, потребно је ос-
врнути се на развој технологије и промене које се догађају скоро 
свакодневно. Дигиталне камере, компјутерска монтажа отвориле 
су „нове могућности уметничког деловања, ослобођеног ограни-
чења које условљава традиционална естетика“.18 Компјутерски 
изграђени ликови добијају своју аутентичност и покретљивост у 
тзв. „стварном“, а заправо синтетизованом простору. Уз употребу 

16 Бењамин, В., Историјско-филозофске тезе, Есеји, Нолит, Београд, 1974. 
17 Шћепановић, В., „Медији, естетика и деструкција“, Зборник радова Факултета 
драмских уметности, бр. 16, 2010, стр. 131. Нађено 2. 11. 2014. на http://www.komuni-
kacija.org.rs/komunikacija/casopisi/zbornikfdu/16/10/show_download?stdlang=ser_lat.
18 Петрић, према: Црнобрња, С., Естетика телевизије и нових медија, Клио, 
Београд, 2010, стр. 229.
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компјутера стварају се уметничка дела без бојазни да ће оно што је 
снимљено бити уништено или изгубљено, јер се потези могу враћа-
ти што ствараоцима омогућава одређени конфор при раду. Компју-
терски изграђене дигиталне слике настају сажимањем визуелних 
елемената што гледаоцима даје илузију кретања ликова у стварном 
простору. Дигитална технологија успела је да постигне оно што се 
раније због техничких ограничења није могло достићи. Аудио/ви-
део медијски запис сада је лако дорадити, променити, смањити, до-
дати нове елементе или поново вратити на првобитни изглед. Као 
и код сваке друге уметности, креативност и медијска разноврсност 
у естетском погледу постала је зависна од могућности појединог 
медија и начина комбиновања његових предности.

Овај нови поглед на уметност и медије као последица нове 
технологије, променио је и начин размишљања стваралаца и до-
вео до настанка естетике нових медија дијалектички сагледаних 
– уз поштовање постојећих културних форми и језика уметничког 
изражавања истовремено се одиграва њихова редефиниција која 
подразумева ново сагледавање живота људи и њиховог окружења 
уз коришћење форми које су до скоро ствараоцима биле недоступ-
не. Сходно карактеристикама нових медија, редефиниција обухва-
та дигитално стварање драмских ликова, сучељавање просторне 
и временске монтаже, потрагу за информацијама путем Интернет 
претраживача, пренос и коришћење „културних садржаја у реал-
ном, on line Интернет времену“ насупрот дистрибуције у of line 
форматима, као и „преображај целокупне културе у open source 
(отворено извориште) форму“.19 Колико је видео технологија пос-
тала приступачна, говори и податак да целокупан процес произ-
водње телевизијског програма, од писања сценарија, снимања, 
постпродукције и емитовања у модерним медијским кућама, могу 
за својим радним столом да обављају сами уредници, редитељи, 
продуценти. Та „десктоп“ телевизија налази се усред развојне, кре-
ативне фазе у којој су изражене стваралачке слободе. „Подручје на 

19 Исто, стр. 231.
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коме се естетско највише шири и придобија нове предмете јесте 
поље нових медија. Преко телевизије, мобилне телефоније, Ин-
тернета, информација поприма естетско својство, тако давизуелно 
представља нешто виртуелно дајући му утисак реалности“.20 

Из перспективе естетике, од времена када је уметничко дело 
само по себи било вредност, до схватања о уметничкој продукцији 
као носиоцу естетског кода из времена експанзије масовних медија 
и индустрије забаве и информација, појам лепог, ново поимање 
уметности ослобођено је стега традиционалних вредности. Ипак, 
у почетку, публика није позитивно реаговала на подстицаје нове 
естетике. Реч је о чињеници „да су критеријуми традиционалне 
уметности и естетике давно постали саставни део јавне и колек-
тивне свести о томе шта је уметност“.21 Зато је естетско питање 
традиционалне и модерне телевизије уствари питање нове форму-
ле медијског изражавања. 

Потенцијал дигиталне технологије лежи у сталном увећа-
вању медијског капацитета бележења, обраде и архивирања ма-
теријала из области аудиовизуелних уметности. Аудиовизуелни 
оквир постављен на могућностима визуелизације информација 
у простор/времену, апстраховања доживљаја и искустава, филт-
рирања података, изискује савремену дефиницију појма естетике 
(Лев Манович) и то у садејству фикције и телекомуникације. Ма-
нович сматра да ће „филм и телевизија уистину постати нови медиј 
тек када филмски или телевизијски стваралац постане интерфејс 
дизајнер“,22 што је потпуно у супротности са естетиком традицио-
налних медија.  

20 Шћепановић, В., „Медији, естетика и деструкција“, стр. 132.
21 Црнобрња, С., Естетика телевизије и нових медија, стр. 236.
22 Манович, према: исто, стр. 249.
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Закључак

Иако визуелно дејство телевизије омогућава посматрачу да 
види знатно више него кад се налази на лицу места, она му пос-
тавља и извесна ограничења, јер камера снима догађаје који су по 
мишљењу сниматеља важни и занимљиви, а редитељ, после своје 
селекције, компонује телевизијски догађај који се, затим, пре-
зентује гледаоцима. Исте могућности и ограничења постоје и у 
праћењу видео материјала путем компјутера уз повољност његовог 
коришћења према потреби, невезано за термин емитовања емисије 
и уз могућност понављања према жељи корисника. „На телевизији 
ми немамо никада посла са реалношћу у смислу правог, конкрет-
ног контакта. Тај медиј чини стварност виртуелном, тј. преводи је у 
летимичне и занимљиве електронске слике, које измичу стварнос-
ти“.23 Екранском сликом посредоване представе све више утичу на 
стварање једнодимензионалног, униформног мишљења ослоњеног 
на базу информација које преносе медији. Добијене податке, нови-
нари претварају у једну истину поткрепљену сликом са лица места 
коју гледаоци прихватају као истиниту и коначну. 

Одговор на питање о креативним могућностима, перформан-
сама медија новог доба и њиховим естетским дометима треба тра-
жити у технолошким оквирима. Статична видео wеб страница са 
дводимензионалним сликама и куцаним текстом претвориће се у 
„Интернет као кинетички медиј покретних слика и перфектног зву-
ка“,24 док ће телевизија бити интерактивни медиј и изгледаће скоро 
исто као и компјутер. С обзиром на њене нове перформансе, на ин-
терактивност и додатне периферне податке, телевизијски појмови 
простора и времена претрпеће промене. Прелазак са аналогне дис-
трибуције сигнала на дигитални DVB (Digital Video Broadcasting), 
као и ATSC, ISBN стандард, довео је до непланираног развоја но-

23 Бодријар, према: Богдановић, К., Поетика визибилног – визибилно као спознаја 
и култура, стр. 226.
24 Црнобрња, С., Естетика телевизије и нових медија, стр. 216.
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вог DVB H стандарда који омогућава пренос ТВ сигнала у пок-
рету – емитује аудиовизуелне садржаје до мобилних телефона.25 
Такав медијски потенцијал изискује нова креативна, технолошка 
и естетска решења, разноврсне програмске понуде и интерактивне 
могућности. Гледалац добија наочаре које покретом главе прика-
зују медијске призоре, рукавице којима се покрећу ликови аними-
раног филма, слушалице ради бољег пријема звука, што ће постати 
„део телевизијског призора, у коме … кретање (гледаоца, прим. В. 
М) утиче на развој догађаја у одговарајућој сцени“.26 Корисници 
ових услуга моћи ће и сами да креирају нове уметничке садржаје 
и тако постану комплетни ствараоци у домену свог талента и мо-
гућностима компјутерског процесора. Аутори таквих уметничких 
дела уживају у свом виртуелном свету препуном компјутерски 
генерисаних ликова на чију судбину могу да утичу гледаоци тих 
садржаја по свом нахођењу. Такође, не може се рећи да ће мес-
то неприкосновеног аутора нестати. По Коновом мишљењу, нове 
„технологије не воде нужно, због интерактивности, ка негацији 
разлике између аутора и реципијента“.27 Дакле, нове технологије 
емитовања медијских садржаја само увећавају понуду покретних 
слика и омогућавају нове креације корисника друштвених медија, 
па се с правом може рећи „да смо ступили у нову цивилизацију 
– цивилизацију слике“.28 

Свеприсутност медија у животима људи, прожимање раз-
личитих облика комуникације, повећана блискост садржаја и 
присутности медијски посредоване комуникације у свакодневном 
животу, довела је до чињенице да су медији постали узори у креи-
рању живота, што има као последицу промене у области идентите-
та, културе и друштва. Самопромоција на друштвеним медијима, 
самоизражавање људи уз помоћ дигиталних медија, створила је 

25 Тодоровић, А. Л., Уметност и технологије комуникација, стр. 343.
26 Црнобрња, С., Естетика телевизије и нових медија, стр. 225.
27 Кон, Ж., Естетика комуникације, стр. 115.
28 Тодоровић, А. Л., Уметност и технологије комуникација, стр. 345.
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један паралелни свет, у који се затварају многи појединци да би 
остварили своју друштвеност и блискост са другима.

У жељи да прошире оквире „класичног филмског и телеви-
зијског језика“, медији новог доба теже да постану аутентични 
уметнички медији који ће отворити простор за нову уметност и 
нову естетику. Насупрот естетици старих медија по којој се линеар-
но бележи стварност ограничена у времену, у потрази за одређеним 
материјалом, софтверски програм нових медија уместо корисника, 
прегледаће све аутоматски забележене и сортиране информације 
и то по жељеном критеријуму (по називу, аутору, земљи, граду) у 
најкраћем времену. Никада до сада медији нису имали такав, ква-
литет слике, звука, боје и остале многобројне предности медија 
новог доба. „Нови медији не изгледају ни као филм, ни као видео, 
ни као телевизија“,29 они својим корисницима пружају сасвим нове 
концепте простор/времена – у сајбер простору специфичном по ко-
муникативној блискости и реалном времену. Графике, вишеслојне 
слике, разноврсност непрестаног тока комуникације, непостојање 
граница између продукције и рецепције, висок степен симулације 
стварности, говоре у прилог томе да се нови медији морају пос-
матрати као сасвим нови естетски истраживачки потенцијал који 
до сада није виђен.

29 Црнобрња, С., Естетика телевизије и нових медија, стр. 318.
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Vesna M. Milenković

NEW AGE MEDIA AESTHETICS – ALREADY SEEN?

(Summary)

If the media aesthetics arose from the need to understand the aesthetic 
in the media, then the modern mass media greatly contributed to understand-
ing and studying aesthetic problems in general. In a time when the media have 
great handling capabilities, the new media reality is imposing beauty and 
youth, exquisite forms and appealing spaces as standards in presenting pic-
tures that can easily proclaim themselves to be works of art. In order to expand 
the framework of the ‘classic film and television language’, new media tend 
to become authentic artistic media that will open up space for new art and new 
aesthetics.

Key words: media, aesthetics, communication, reality, beauty.
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АКТУЕЛНОСТ ЕСТЕТИКЕ: О 
КРЕАТИВНОСТИ И ЕСТЕТСКОЈ 

ДИмЕНЗИЈИ ОБРАЗОВАЊА

Апстракт: У овом огледу актуелност естетике сагледава се у контекс-
ту нове парадигме креативног начина мишљења у теорији образовања. 
Полазиште је идеја филозофске естетике у којој су садржани принци-
пи око којих савремена психологија креативности развија своје увиде. 
Овде се окрећемо схватању људске креативности теоретичара Кенета 
Робинсона, у коме главну улогу игра човекова сензитивна способност 
коју зовемо имагинација. Појам имагинације је окосница не само спо-
собности учења и сазнања, већ и сваке друге креативне способности. 
Разноликост деловања имагинације и њени креативни потенцијали 
оцртавају нову парадигму образовања и човековог односа према свету 
у којој би и естетичка размишљања морала да дођу до своје актуел-
ности. 

Кључне речи: естетика, уметност, интелигенција, елемент, диверген-
тно мишљење, машта, креативност, образовање.

I 
О актуелности естетике

Нећемо много погрешити ако кажемо да се данас у јавном 
дискурсу углавном изгубило филозофско значење термина естети-
ка, које је опстало само у домену стручних дискусија. У јавној сфе-



марко Новаковић

220

ри, термин се користи у широком значењу за оне аспекте човековог 
свакодневног живота који се тичу његове непосредне телесне ег-
зистенције, односа према себи који се визуелним путем одмерава 
према неким друштвено прихваћеним нормама лепог и пожељног. 
Таквом употребом појмови естетике и естетског су постали врло 
неодређени, неминовно су вулгаризовани и сведени на практич-
но употребљиве називе који се могу применити у готово било ком 
контексту свакодневне комуникације. 

У времену масовних комуникација и креирања наратива и 
спектакалау појавној сфери искуства, чини се да је питање о акту-
елности естетичког мишљења сувишно. У најмању руку, можемо се 
присетити да је питање лепоте, које је централна тема класичне фи-
лозофске естетике, веома горуће у модним, маркетиншким и слич-
ним круговима; с друге стране, изолованост критичког мишљења 
у светлу експанзије нових технологија, умножавања информација, 
технократске културе и њој примереног начина мишљења открива 
њену друштвену немоћ и, према томе, супротну тенденцију. Сла-
бљење свести о социјалној улози филозофије осујећује сагледавање 
хуманистичке црте коју садржи естетика као филозофија сензитив-
не стране човековог бића и као производ културе просвећености. 
Промишљати њену актуелност значило би схватити садашњи по-
ложај и функцију естетике не само као филозофије уметности, већ 
и естетске сфере уопште. Као најважнија тема у том оквиру намеће 
се управо значај естетике за човека. Такво промишљање кретаће се 
у домену човековог односа према себи и сопственој егзистенцији, 
другим људима, феноменима друштвеног живота и културе, али и 
животној средини коју креира и обликује у простору, а која на њега 
повратно утиче. 

Кључан појам је овде човекова креативност. Креативно дело-
вање је не само један од естетичких појмова који помаже да схва-
тимо уметност, него и одлика самог понашања естетичара. То је 
на известан начин формулисано већ у изворној идеји филозофске 
естетике. Естетичар према тој идеји треба да буде не само теоре-
тичар, већ је његово мишљење о области естетских феномена увек 
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уједно и нека врста креативног понашања. Тај облик креативности 
оличен је у функцијама имагинације, а овде га доводимо у везу са 
једном новијом идејом развоја људских потенцијала. 

У том смислу, област која је до данас по неким својим важ-
ним одликама задржала хуманистичку црту сродну естетичкој кул-
тури је образовање. Ипак, оно је у кризи не само код нас, него и 
у друштвима која активније раде на стварању образовног модела 
који је у складу са потребама технолошког развоја, мада не нужно 
и са потребама људи. Технолошке иновације су у последњих не-
колико деценија постале брже него икад раније и осим неких гло-
балних трендова не пружају могућност тачнијег предвиђања како 
ће у догледној будућности изгледати друштвени односи и економ-
ски систем и да ли ће нам образовне установе какве имамо уопште 
бити од користи. Претпоставка новог облика оријентације у свету 
је и разрачунавање са парадигмом на којој почива традиционално 
образовање људи. Да бисмо схватили нову парадигму потребно је 
променити приступ и довести у питање постојећа схватања људ-
ских креативних способности и могућности њиховог методичког 
стимулисања и развоја.

Наредна разматрања би требало да осветле однос између ес-
тетике и образовања у новом контексту, тј. могућности које про-
менасхватањаљудских потенцијала отвара за естетичко про-
мишљање. Такво упућивање отвара врата увиду о актуелности 
естетике не као филозофије уметности у уобичајеном смислу, него 
као нарочитог начинамишљења и праксе.

Естетика у филозофском кључу

Према смерницама свог оснивача у 18. веку, А. Баумгартена, 
естетика је замишљена као наука која проучава чулно сазнатљиве 
феномене, њихове односе и наше способности сензитивног реаго-
вања, које човеку као сензитивном бићу пружају могућност и да те 
односе и рационално просуђује. 
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У том домену истраживања естетика је у радовима овог фило-
зофа немачког рационализма и следбеника Лајбниц–Волфове фило-
зофске школе била схваћена на више начина, а њено предметно под-
ручје подељено на више области. Естетика је схваћена као: 1. нижа 
гносеологија или ниже учење о сазнању, дакле део теорије сазнања 
који се бави чулним сазнањем – чулним опажајима, и уопште свим 
оним што се сазнаје на чулан начин, док је за виши, разумски об-
лик сазнања била надлежна логика; 2. вештина лепог мишљења и 
теорија лепоте, односно наука чији је циљ „савршенство чулног 
сазнања“1, али и савршенство феномена,што се овде назива лепо-
том. Лепота произилази из објективне савршености предмета која 
се појављује као феномен и до појављивања доспева путем субјек-
тивног представљања у чулном начину сазнања. Лепота (савршенс-
тво појаве) се може опазити путем једне посебне способности коју и 
данас често приписујемо критичарима уметности, културе, понекад 
и моде, и називамо је укусом; 3. теорија слободних вештина, дру-
гим речима, као облик теорије уметности, јер се феномени до по-
менутог савршенства доводе у уметничком начину представљања, а 
уметничко дело је израз чулног сазнања; 4. вештина мишљења које 
је слично уму, дакле, облик просуђивања који има сопствене зако-
нитости, које се не могу образложити логичким правилима. Тиме 
је утврђено да постоји и једна другачија логика, која је различита 
од разумске и аналитичко–дедуктивне, а која у естетском кључу на 
рационалан начин повезује чулно сазнатљиве феномене и чак има 
сопствену вредност немерљиву логичким критеријима. Чулне пред-
ставе подлежу повезивању помоћу имагинације, које повезивање се 
може сматрати креативним, па је самим тим и понашање естетичара 
у циљу њиховог разумевања креативно.

Кратак приказ првобитне идеје естетике требало би да пос-
лужи као оријентација у Баумгартеновом схватању. То одређење из 
18. века није нити једино нити је довољно развијено за наше дана-
шње поимање, али је егземпларно и врло обухватно, а меродавно је 

1 Baumgarten, A. G., Ästhetik, Felix Meiner, Hamburg, 2007, стр. 21.
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за многа каснија становишта у естетици. Широко одређење пред-
метног поља естетике у домену света феномена и чулног сазнања 
представља плодно тло за њену примену у различитим областима 
људског искуства и креативног деловања. Кључна иновација за-
снивања ове филозофске дисциплине било је повезивање лепог и 
уметности у оквиру науке чулног сазнања. Тај увид је и данас од 
значаја, јер је тежиште естетике током последњих деценија са те-
орије уметничког дела, померено ка теорији чулног опажања и чо-
вековог сензитивног односа према свету, али и према самоме себи 
и сопственом унутрашњем животу. То ипак не значи да је темати-
ка уметности пала у заборав. Напротив. Захваљујући уметничкој 
авангарди откривене сунове могућности како уметничке праксе 
тако и естетике као филозофије уметности, које су уткане у богат 
инструментаријум теорије уметности нашег времена.

За ово разматрање је важније истаћи да је заснивање есте-
тике отворило сасвим ново подручје од интереса за филозофију 
– подручје чулности, чулног сазнања и начина представљања света 
– у коме је човек долазио у непосредни додир са собом и светом 
око себе. Оно је у филозофији ранијих времена било третирано 
као подручје неистине и привида, па у том смислу ирелевантно у 
односу на облике логички заснованог сазнања коме се тежило. Та-
ква тежња се може сматрати распрострањеном рационалистичком 
предрасудом која одређује целокупну западну културу и филозоф-
ско мишљење од најстаријих времена до данас, поготово у званич-
ним круговима, научним институцијама и на универзитетима.

Ипак, већ је ово заснивање филозофске естетике било оријен-
тисано као критика науке и рационалности.2 За Баумгартена је 
чулно сазнање такође било поље рационалности, које је полагало 
легитимно право на сазнање и представљало нову могућност исти-
не. Према томе,и оно што нам презентују логика и логички начин 
расуђивања била је једна могућност истине, али не и једина. Ос-

2 Scheer, B., Einführung in die philosophische Ästhetik, Primus Verlag, Darmstadt, 
1997, стр. 71.
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лобађањем естетског начина мишљења и креативног делања ство-
рена су и нова појмовна средства и могућности за промишљање 
уметности, за експликацију човекове сензибилности, емоција и 
страсти, али, што је можда и важније, функција имагинације и 
имагинативног представљања света, што има незаобилазну улогу у 
животу сваке особе. Естетска дејства и начини представљања нису 
присутни само у уметности. То је само једно од места на коме се 
они манифестују. У разним околностима човековог живота и уоп-
ште његовом осећају постојања у свету естетски импулси су увек 
делотворни, они су ти који посредују у том односу и омогућавају 
човеку да функционише у свету, што је онда подручје од интереса 
за естетику. Све што се везује за функције опажања и доживљаја 
ствари, па чак и интуиције, има своју естетску димензију. 

У наставку ће се у склопу психолошке теорије креативне 
интелигенције, који је окосницаједног од нових начинасхватања 
човекових потенцијала, тражити појмови који су развијени у но-
вовековној естетици. Акценат ће бити стављен на врсте опажања 
и имагинације, који су присутни у естетском подручју, нарочито у 
уметности, уметничкој продукцији и рецепцији. У схватањима ин-
телигенције и људске креативности и потреби да она дође до пуног 
изражаја у начину образовања људи у новом контексту оживљавају 
базичне естетичке категорије.

II 

Кенет Робинсон је један од познатих аутора и теоретичара 
креативности и људских потенцијала, који заступа нову парадигму 
схватања човекових потенцијала засновану на схватању да свака 
индивидуа поседује себи својствен облик интелигенције и разли-
чите креативне могућности и да образујући се те латентне могућ-
ности треба да развије. Креативност, дакле, није схваћена као дар 
изузетних појединаца него као латентни потенцијал сваке особе. 
Ипак, таква размишљања су супротстављена пракси јавног образо-
вања са којим сви имамо искуства, а које из одређених разлога не 
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само да не омогућава, него и спутава реализацију ових могућности 
које свако од нас поседује. 

(Не)савременост владајућег схватања образовања

Улога школе и уопште система јавног образовања била би да 
припреми људе за активноучешће у организованом друштвеном 
животу. Међутим, то одређење не каже на који начин тај циљ ваља 
постићи, па се чини да су онда у игри различите могућности. За-
датак образовања је да омогући појединцима да препознају своје 
аутентичне креативне и интелектуалне способностии да их сло-
бодно развију до највиших ступњева, како би их потом успешно 
практиковали у различитим околностима живота. На специфичан 
начин, све функције образовања увек су у тесној вези са развојем 
и практиковањем интелигенције, која се на неки начин испољава у 
различитим облицима људског деловања.

Иако је у психолошкој теорији то схватање превазиђено, а 
дефиниција интелигенције још није дата, здраворазумски се она 
најчешће схвата као способност учења и решавања проблема, или 
као способност вербалног и математичког мишљења.3 Овакво схва-
тање сужава опсег интелигенције на лингвистичку и логичко–ма-
тематичку, али се поставља питање шта је са другим вештинама и 
типовима сврсисходног поступања који се огледају, на пример, у 
музици, плесу или у опхођењу са другим људима, а који се не могу 
свести на претходна два типа? Ово сужено схватање интелигенције 
утврђује и хијерархију наставних предмета у школамау којојсе нај-
већи значај придаје језичким вештинама и математици, а најмањи 
уметностима. Наш школски систем потврђује ово запажање.

Нововековни концепт јавног образовања умногоме се заснива 
на том схватању. И данашње школе су установљене под утицајем 
истих идеја. Његове кључне културно–историјске детерминанте 
су просвећеност и и ндустријска револуција. Под просвећеношћу 

3 Robinson, K., Aronica, L., The Element, Viking Penguin, New York, 2009, стр. 69.
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овде не мислимо само на покрет просветитељства током 17. и 18. 
века, него на једно знатно шире културно раздобље које сеже уна-
зад све до грчке филозофије, Сократа, Платона и Аристотела. За 
старе филозофе једино мерило знања и науке била је логичка ар-
гументација. Облици рационалног мишљења су били супериорни 
у односу на осећаје, опажање и неке друге облике представљања 
стварности, какви су били митови и религија, а који се нису могли 
оправдати логичким објашњењем као у математици. 

У схватањима нововековних просветитељаова тенденција 
је још израженија. Ту је афирмација критичког расуђивања и ло-
гичког доказивања ишла под руку са борбом против празноверја 
и митова. Као знање се није могло прихватити ништа што се није 
могло логички објаснити или за шта се није могао пружити мате-
матички доказ. Модерну научну мисао до нашег времена темељно 
прожима једна врло стара претпоставка која се може сматрати до-
приносом питагорејске школе западном мишљењу: да се поредак 
света и природе у потпуности може изразити квантитативно, пу-
тем математичких односа. У складу са том идејом, вековима је у 
науци највећим интелектуалним постигнућем сматран математич-
ки начин расуђивања и извођења научних закона.„Други стуб про-
светитељства било је нарастајуће веровање у важност доказа који 
подупиру научне идеје – доказа које би неко могао да опази људ-
ским чулима – уместо празноверја и прича рекла–казала. Ова два 
стуба разума и доказа постала су основ интелектуалне револуције 
која је трансформисала погледе и постигнућа западног света. Она 
је водила развоју научног метода и лавини увида, анализа, идеја, 
класификације идеја, предмета и феномена који су проширили до-
мет људског знања у дубине Земље и до крајњих граница познатог 
универзума. Она је, такође, водила спектакуларним достигнућима 
у практичној технологији која су произвела индустријску револу-
цију и врховну власт ових облика мишљења у науци, политици, 
трговини и образовању.“4

4 Исто, стр. 71.
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Према Робинсоновом мишљењу, актуелни систем јавног об-
разовања своје корене има још у 18. и 19. веку5,устројен је према 
уверењуда је интелигенција способност логичке анализе, да се ис-
тински важне идеје могу изразити само речима и математичким 
изразима.6 То ствара услове дасе свесно манипулише природом и 
људским светом.У томе је извор техничко–технолошке револуције 
у 19. и 20. веку. Међутим, квантификацијасе односила и на саму 
интелигенцију, па су у складу са тим уверењем састављени и тес-
тови за мерење који бројчано показују тзв. коефицијент интели-
генције. Ово мерење је проистекло из све веће индустријализације 
и потребе за проценом и селекцијом која омогућава да се свакоме 
одреди место у индустријском погону у складу са способностима 
које поседује.7 Још једна предрасуда која се на то надовезујебила 
јеи да се степен интелигенције не може повећати учењем или прак-
сом, већ да је то нешто што свака особа поседује као непроменљи-
ву величину.

Изнесена схватања и њихова надградња у данашње време 
човеков развој више да спутавају него што га подстичу. Школс-
тво није изузетак. Ситуација је таква да образовни систем гуши 
развој деце и то чак чини на систематски начин.8 Осврнувши се 
око себе то можемо да видимо готово на сваком кораку. То је резул-
тат инерције и чињенице да је настао у једном другом времену и 
прилагођен је стандардима тог времена, а не данашњег. Данашња 
ситуација је таква да су раст становништва и технолошки развој 
који прати тај тренд постали толико брзи да је људима тешко да 
предвиде како ће изгледати живот у будућности кога ће обликовати 
како познате тако и неке још непознате технологије. У историји 
није било тако брзих промена у свету какве се збивају последњих 

5 Једна десетоминутна анимација на јутјубу добро илуструје поенту коју 
овде настојимо да изнесемо, па је вреди погледати: https://www.youtube.com/
watch?v=zDZFcDGpL4U
6 Robinson, Aronica, The Element, стр. 72.
7 Исто.
8 Исто, стр. 39.
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деценија. Уколико систем образовања не прати ову динамику људи 
нису у стању да одговоре на све сложеније изазове свакодневног 
живота. Уместо да у тој ситуацији „отвара“ ум, школски систем 
чини супротно – чини га неприлагодљивим и нефункционалним.

Решење које види Робинсон је да се из основа промени начин 
размишљања о људским потенцијалима и на темељу тог новог ра-
зумевања њиховим максималним развојем свака особа учини што 
је могуће флексибилнијом и продуктивнијом.9 То се постиже тако 
што ће свака индивидуа бити „у елементу“, у стању да препозна 
и развије своје таленте и да их на динамичан и креативан начин 
испољи у исто тако динамичном окружењу. Откривање сопственог 
елемента јеуслов схватања до кога сваки појединац долази о самом 
себи, о томе за шта је способан и ко је уствари, што га чини прила-
годљивим и флексибилним према новим могућностима које пред 
њим искрсавају.У томе треба да буде кључна улога образовања. 
Међутим, такво образовање не своди све појединце на заједнички 
именитељ да би у мноштву различитог направило статичну хије-
рархију, него ће да уважи индивидуалне различитости и специфич-
ности у којима сваки човек осећа да остварује своје најизворније 
биће и долази у додир са нечим што је својствено његовом иден-
титету.

О интелигенцији и креативности

Може се рећи да је суочавање са непредвидивим околности-
ма, као и спремност да им се прилагодимо и на њих одговоримо на 
различите начине, оно што нас чини интелигентним бићима. Нове 
и непознате ситуације у којима се можемо наћи могу се сматрати и 
проблемима који изискују да на њих реагујемо на одговарајући на-
чин нудећи неко решење. Према томе, „отвореност ума“ подразу-
мевала би не само могућност неспутаног сагледавања једне ствари 
на различите начине, него и способност да се на проблем одговори 

9 Исто, стр. 45.
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на више начина. Разноликост ових могућности људске интелиген-
ције је варијабилна и код сваке особе може бити присутна нека њој 
својствена активност у којој се огледа интелигенција, а која није 
ништа мање значајна од других. У том смислу интелигенција није 
јединствена способност коју у мањој или већој мери поседују сви 
људи, већ може бити и нешто сасвим својствено сваком појединцу, 
односно комбинација више различитих способности.10 То је став 
Хауарда Гарднера који је заступао тезу тзв. вишеструких интели-
генција: схватање да људи могу бити интелигентни на више разли-
читих начина,да интелигенција није јединствена способност, него 
комбинација више различитих способности11, које могу функцио-
нисати независно, али могу ступити и у интеракције и произвести 
интелигентно понашање. Слично плуралистичко схватање изнео је 
Роберт Стернберг који разликује аналитичку, практичну и креатив-
ну интелигенцију.12 Аналитичка је способност просуђивања сопс-
твених идеја и решавања проблема применом мисаоних вештина; 
практична интелигенција је способност примене интелектуалних 
способности у свакодневном контексту; креативна је способност 
изналажења иновативних решења. Овакве хипотезе о разноврснос-
ти типова интелигенције наводимо зато што су оперативније за Ро-
бинсоново схватање „елемента“ и односа између интелигенције и 
креативности коме желимо да се приближимо, него што би то био 
случај са схватањем исте као јединствене способности.

10 Уп. Kazdin, A. E. (prir.) Encyclopedia of Psychology, Oxford University Press, 2000, 
стр. 319.
11 Sternberg, R. J. „Intelligence“, u: Runco, M. A., Pritzker, S. R. (прир.) Encyclopedia 
of Creativity, Academic Press, London, 1999, стр. 83. Наиме, Гарднер издваја осам 
типова интелигенције: лингвистичку (употреба речи, рецимо у писању књижев-
ности или поезије), логичко–математичку (у математичком доказивању), про-
сторну (сналажење у простору), телесно–кинестетичку (у плесању), музичку (у 
компоновању и свирању), интерперсоналну (у проналажењу начина да се успос-
тави однос са другима), интраперсоналну (у постизању високог степена разуме-
вања самог себе), натуралистичку (уочавање сложених образаца у природном 
окружењу). 
12 Исто, стр. 84–85.
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Ако се укратко осврнемо на Робинсонов појам елемента, за 
сваку особу њен елемент је „тачка у којој се сусрећу природна спо-
собност и лична страст.“13 Сваки појединац има свој елемент и не 
могу се испоставити општа правила за његово откривање, дакле, 
нема универзалне формуле – елемент је, такорећи, нешто сасвим 
лично. Задатак појединаца је да у себи пронађу шта је то што их 
мотивише и што их управо када то практикују чини срећним и ис-
пуњеним ентузијазмом. Бивање у елементу им, сматра Робинсон, 
„пружа осећај самооткривања, дефинисања ко су заиста и шта тре-
ба да чине са својим животом.“14 Ниједан човек није добар у свему, 
али је врло често случај да људи, било под утицајем спољашњих 
или неких унутрашњих фактора, не успевају да препознају шта је 
то у чему су истински добри, па онда ни да раде оно што воле и што 
их мотивише да управо у томе постигну изванредне резултате.

Кад се ово схватање повеже са горњом теоријом вишеструке 
интелигенције, добија се модел у коме се до нечијег елемента до-
лази или комбинованом употребом различитих способности, или, 
алтернативно, успешним коришћењем једног од облика интели-
генције. Бити у елементу не значи нужно остваривати само један 
свој таленат или умеће, то може бити и комбинација више таквих 
талената. Таква специфична комбинација је лозинка сваке јединке 
и развијање и практиковање тих аутентичних способности дово-
ди је у елемент. Свако користи различите облике интелигенције на 
себи својствен начин.

За функције интелигенцијачесто се везује и појам креативнос-
ти. У изнад наведеном смислу креативност би се тицала процеса 
генерисања нашег одговора на одређени проблем или продукцију-
било које идеје, поступка или предмета, који има неку вредност. 
Психолози ипак, упркос бројним испитивањима и постављеним 
хипотезама, још нису постигли консензус о односу између ових 
појмова, да ли се интелигенција и креативност укрштају, да ли су 

13 Robinson, Aronica, The Element, стр. 47.
14 Исто, стр. 48.
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подударне или се пак разилазе.15 Та неодређеност у објашњењу на-
чина на који се преплићу интелигенција и креативност има и пози-
тивну страну, а то је што оставља отвореним различите могућнос-
ти које би у противном биле искључене. 

Можда због ове околности Робинсон износи смелу претпос-
тавку: „Чврсто верујем да не можете бити креативни а да не пос-
тупате интелигентно. Слично томе, највиши облик интелигенције 
је креативно мишљење.“16 Ово бисмо могли схватити на следећи 
начин: сваки облик креативног поступања обухвата неки облик ин-
телигенције или комбинацију више облика, док, са друге стране, 
интелигентно размишљање тек на највишем ступњу нужно постаје 
креативно. Ако се уз то устврди и да је интелигенција динамична 
способност која се може развити учењем или праксом, онда следи 
важан закључак, наиме, да се креативност може стећи, да то није 
нека богом дана привилегија изузетних или природни дар који је 
једнима дат а другима ускраћен, него се она свесним и методичком 
поступањем може развијати и усавршавати. Ту пресудну улогу иг-
рају естетске способности као што су интуиција и машта, на шта 
ћемо се убрзо вратити.

Када је реч о креативном мишљењу овде се превасходно мис-
ли на тзв. дивергентно или „латерално“ мишљење. Тај појам је 
увео Гилфорд и објаснио га као способност да се за кратко време 
произведе велика количина необичних асоцијација, да се генери-
шу вишеструки алтернативни одговори на сингуларни стимулус 
или проблем. Tо подразумева отвореност, флексибилност и проме-
ну идеја и перспектива у којима се приступа датом проблему. На-
супрот томе, конвергентно мишљење је мишљење које напредује 
линеарно, у логичким корацима, фокусирајући се на сингуларну 
идеју као решење проблема. За овај начин мишљења увек постоји 
само један тачан одговор.

15 Sternberg, „Intelligence“, стр. 87.
16 Robinson, Aronica, The Element, стр. 99.
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Овде не тврдимо да се креативност везује искључиво уз први 
начин мишљењаoutside the box, јер и логички устројен процес 
мишљења путем формулисаних правила представља компоненту 
креативности, али је први облик нешто на чему се јасно може по-
казати улога естетског начина представљања и повезивања идеја. 
Исто тако, истраживања су показала да окружење може подстицај-
но да утиче на дивергентно мишљење, па и на саму креативност.17 
Ментори и учитељи не само да практиковањем таквог начина 
мишљења могу да буду узор деци, него стварањем подстицајног 
окружења могу да утичу на његово испољавање. Притом је, у скла-
ду са оним што је речено о бивању у елементу, код свакога пожељ-
но подстицати интринсичну мотивацију, или мотивацију која ће 
омогућити сваком појединцу да следи сопствена интересовања и 
да буде експресиван уместо да се прилагођава наметнутим споља-
шњим правилимапонашања и сврхаме који подстичу хетерономију 
и усмеравају мишљење.18

преокретање саморазумљивог

Долазак у елемент претпоставља препознавање сопствених 
надарености, али да би се то постигло потребно је мислити дру-
гачије, тачније довести у питање све „оно што узимамо здраво за 
готово у погледу сопствених способности и способности других 
људи.“19 Управо то су претпоставке којих је најтеже не само осло-
бодити се, него их пре тога и уочити, јер оне обично чине основну 
логику на основу које уопште разумемо саме себе и свет око нас, 
па су у том смислу скривене од свесног погледа. Оне се по правилу 
никад не пропитују и прихватамо их готово несвесно. Довођење у 

17 Runco, M. A., Creativity. Theories and Themes: Research, Development, and Prac-
tice, Elsevier Academic Press, San Diego, 2007, стр. 188–189.
18 Исто, стр. 191.
19 Robinson, Aronica, The Element, стр. 60.
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питање ових фундаменталних и скривених премиса мишљења је 
задатак филозофије.

То је један у правом смислу речи филозофски мотив. Фи-
лозофско мишљење, како је установио још Аристотел, извире из 
чуђења, а чудити се можемо не ономе што је ново или непознато, 
него управо ономе што нам је познато и што смо мислили да добро 
знамо и узимали здраво за готово. Зачудити се у овом смислу значи 
под одређеним околностима изаћи из ове саморазумљивости поз-
натог, дистанцирати се од уврежених веровања и довести их у пи-
тање. Тада се под утицајем одређеног увида уочава нека аномалија 
у постојећим схватањима и наступа нека врста радикалног заокре-
та, односно покушај да се целокупно разумевање постави на друга-
чији основ. Упитаност над саморазумљивим карактеристична је за 
понашање филозофа, а на најбоље примере тога наилазимо код ра-
них грчких филозофа. Филозофија је у том смислу супротстављена 
здравом разуму, чији ставови нису строго логички утемељени, па 
филозофско расуђивање нуди поузданији пут сазнања, заснован на 
логичким аргументима.

Добар пример оваквог проблематизовања и изокретања здра-
воразумских уверења су аргументи против кретања Зенона из 
Елеје, који користећи уверљиву дијалектичку аргументацију опов-
ргава здраворазумско увиђање да кретање у простору постоји. Зе-
нон показује да наша веровања о томе нису конзистентна, да се 
не могу логички образложити без противречности, што онда го-
вори у прилог контраинтуитивној тези његовог претходника, чу-
веног Парменида, да све што јесте мора бити непокретно. Стари 
филозофи су, следећи своју рационалистичку намеру, постепено 
напустили митску слику света, али је њихово поверење у логику 
и моћ логичког расуђивања исто тако могло бити предрасуда, не-
што што је прихваћено здраво за готово. Она је, међутим, опстала 
у западној култури до нашег времена и, као што смо напоменули, 
данашње школе, знање и наука који се практикују у образовним 
институцијамапочивају на њој. На тој матрици разумевања засно-
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вана су и наша схватања човека, његовог места у свету и његових 
креативних потенцијала.

Заснивање естетике у веку просветитељства афирмише дру-
гачији начин разумевања човека и његовог бића, а то је сензитивни 
начин сазнања али и бивања у свету. Иако је естетика задржала 
логички начин аргументисања и излагања тематике, она је прихва-
тила и развила низ појмова који ће постепено почети да фигуришу 
као основ за артикулацију једног алтернативног схватања, које у 
нашем времену поново добија на актуелности. У базичној идеји 
естетике код рационалиста, као што смо видели, појављује се и 
идеја да постоји један алтернативни начин односа према свету, 
посредован естетским правилима и законитостима, а које се у на-
челу не могуобјаснити логичким или научним средствима.

Еманципација естетског дискурса веома је погодна за екс-
пликацију уметничког начина гледања на ствари и уопште односа 
према стварима.Естетика нам помаже не само да објашњавамо 
ствари из филозофског угла, него и да се ослободимо једнооб-
разности начина разумевања који су заступљени у науци и у фи-
лозофији. То никако не значи напуштање бављења науком или 
филозофијом, али је важно јер се тако долази и до другачијег 
виђења сопствених способности и односа према њима, али и на-
чина њихове употребе и оцене њиховог значаја. Ако је естетичка 
култура култура искуственог, сензитивног и имагинативног, онда 
рехабилитација овог домена човековог искуства и делања, реци-
мо у васпитној и образовној пракси или у домену развоја људског 
потенцијала као у Робинсоновом схватању елемента, актуализује 
и естетику. 

Ту је посебно занимљиво што се по њему развој људског по-
тенцијала у потпуности одвија под утицајем имагинације, једне 
сензитивне способности која нам захваљујући својим функцијама 
опажања омогућава да напустимо подручје стварног, онога што 
нам је наметнуто споља или што у толикој мери прожима наша 
схватања да га у горњем смислу узимамо здраво за готово и да се 
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окренемо изумевању идеја које су нове и вредне, а које у стварнос-
ти не затичемо у готовом облику.

Зашто нам је важна имагинација?

Оно што изнете поставке сугеришу јесте потреба за променом 
схватања људских потенцијала у циљу ослобађања креативности. 
Здрав разум али и друге уврежене претпоставке о човековим спо-
собностима показују се као непријатељи креативности.20 Уобичаје-
но је схватање да школа треба да нас оспособи да се оријентишемо 
у свету око себеи у околностима друштвеног живота. Међутим, 
систем школства који не прати развој технологије и нове перспек-
тиве које он отвара, човека спутава у његовој способности функци-
онисања у свету и гуши креативност која је својствена сваком људ-
ском бићу. Претпоставка је да се само у креативном мишљењу и 
деловању испољава и човекова слобода. Ту је вероватно пре треба 
тражити него у политичком животу где се о томе већ пословично 
највише говори.

Човеково бивање у свету посредовано је чулима, сензитив-
ним апаратом којим примамо утиске из спољашње средине, али и 
из сопственог тела. Међутим, уврежено је још једно схватање које 
доминира и великим делом филозофске традиције када су настале 
филозофске дисциплине, а то је да човек поседује само пет чула: 
чуло укуса, мириса, додира, слуха и вида. Ово схватање приписује 
се Аристотелу. Међутим, новија схватања и испитивања показују 
да их има више, да поседујемои чуло равнотеже и убрзања (екви-
либриоцепција), бола (ноцицепција), топлоте и хладноће (термо-
цепција), чуло које нам омогућава да кажемо где су нам делови 
тела у простору и у односу према другим деловима (проприоцеп-
ција), чуло које нам показује присуство магнетног поља (магнето-
цепција). 

20 Исто, стр. 63.
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Сужено схватање перцепције директно спречава да се схвати 
и објасни разноликост људских талената и способности које су у 
вези са неким од облика опажања који не улазе у традиционално 
схватање. Ако не знамо да нека чула постоје и никад нисмо ни раз-
мишљали о њима, имаћемо проблем да схватимо неке од облика 
нашег функционисања у свету. Како бисмо, на пример, на основу 
традиционалног схватања људских способности могли да објасни-
мо вештине попут плеса, гимнастике или пливања, које вештине 
су неки људи успешно развили до високог степена, такорећи, до 
савршенства? Вежбањем и употребом различитих телесних спо-
собности, координацијом покрета, опажаја и интуиције, постижу 
се ефекти који у комбинацији могу да пруже подлогу за пронала-
жење свог елемента, иако то нису стандардне менталне или ин-
телектуалне способности о којима се у теорији најчешће говори. 
Овакве вештине су комплексне и у њиховом практиковању кључну 
улогу играју управо човекова чула у различитим облицима. 

Кључно је сада једно запажање до кога долази Кен Робинсон, 
наиме да је у покушају проналажења елемента неопходно узети у 
обзир темељну одлику људске интелигенције – јединствену моћ 
имагинације (imagination).21 Још је упечатљивије да аутор овде моћ 
имагинације сматра одликом људских бића која их више него било 
која друга разликује од свих других врста на Земљи.22 То је најп-
ре противно старом схватању да је разум (способност рационал-
ног логичког размишљања) то што људска бића одваја од других. 
Међутим, то се у извесном смислу разликује и од свакидашњих 
идентификовања људских заблуда са продуктима маште.

Потребно је, ипак, разликовати имагинацију, о којој овде 
говоримо, од маштеили фантазије (fantasy). Ова два појма се не-
ретко поистовећују, што можда има одређеног основа, али прави 
забуну. Наиме, имагинација је форма аналошког мишљења које 
се ослања на претходна искуства и по принципу игре та искуства 

21 Исто, стр. 101.
22 Исто.
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комбинује на необичне начине креирајући нове шаблоне значења. 
То води креативним резултатима. Својим понашањем по моделу 
игре имагинативно поступање се разликује од логичког мишљења 
које следи строго установљена правила. Са друге стране, маштаје 
способност која изражава субјективне потребе, неиспуњене жеље, 
бриге или конфликте и може се сматрати обликом адаптације на 
стварност. Док имагинација води креативним опажајима, машта 
производи илузије.23

Ову прву, креативну делатност духа засновану на опажајима 
и њиховом комбиновању које отвара нове могућности Робинсон 
узима као фундаменталну способност за креативну интелигенцију: 
„Имагинацијом не замишљамо само ствари које смо искусили него 
и оне које никад нисмо искусили (...) Чим стекнемо способност да 
ослободимо свој ум од непосредног овде и сада, на одређени начин 
смо слободни. Слободни смо да се вратимо у прошлост, слободни 
да преобликујемо садашњост и слободни да предвидимо читав низ 
могућих будућности. Имагинација је основ свега што је јединстве-
но и изразито људско. На њој се заснивају језик, уметност, наука, 
филозофски системи и сви бескрајни заплети људске културе.“24

Видимо да је ова естетска креативна способност овде висо-
ко позиционисана у самој основи културе. Функције имагинације 
зависе од процеса опажања, визуелизације и поређења, али и ис-
корака изван онога што је дато. Имагинација се не држи ствар-
ности него нас од ње на неки начин ослобађа. У том смислу се 
у имагинативне акте може убројати и повезивање онога што је 
наизглед неповезано, што је у историји науке често доводило до 
изненадних открића и формулисања неких познатих теорија. Исто 
се може рећи и за филозофију. Сетимо се само атомистичке хипо-
тезе о постојању недељивих честица од којих се састоји материја 
или Лајбницове монадологије и тврђења да се стварност састоји 

23 Policastro, E. „Intuition“, u: Runco, M. A., Pritzker, S. R. (прир.), Encyclopedia of 
Creativity, Academic Press, London, 1999, стр. 92.
24 Robinson, Aronica, The Element, стр. 103.
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од простих духовних супстанција – монада. Такве хипотезе су 
продукт имагинације, оне нису могле бити емпиријски проверене, 
али су јединствени спој искуства, логичког расуђивања и имагина-
тивног упоређивања, увиђања могуће повезаности, а напослетку 
и креирања нове матрице размишљања. Сваки значајан напредак 
у филозофији није био ништа друго него формулисање једне нове 
матрице размишљања и интерпретације ствари. Имагинација је 
очито у директној вези са дивергентним начином мишљења, који је 
карактеристичан за понашање уметника. Она стоји у основи ових 
и сличних филозофских напора много више него што су то фило-
зофи спремни да признају.

Компонента филозофског као и других развијених начина 
мишљења је креативност, што одговара горњој тези о уској повеза-
ности интелигенције и креативности. Међутим, креативност није 
ништа друго него примена имагинације, примена изумевања но-
вих образаца мишљења у обликовању конкретног материјала. Тај 
медиј у коме се имагинација изражава није нешто што је према 
њој индиферентно, него се креативне енергије могу ослободити 
тек када се пронађе медиј који побуђује нашу имагинацију, који 
нас инспирише и са којим волимо да се играмо. Ово је нешто што 
је специфично за сваку особу и неодвојиво је од њеног елемента.

Оно на шта би на крају требало скренути пажњу јесте да от-
кривање елемента често није само индивидуални подухват, већ 
изискује смернице од стране других. У томе је улога образовног 
система, или, ако то није стандардни тип образовања својеврсног 
„менторског“рада. Улога ментора у постизању елемента је витал-
на: „Без упућеног водича који би нам помогао да препознамо своје 
страсти, охрабривао наше интересе, олакшавао нам пут и охрабри-
вао нас да дамо све од себе, путовање је знатно теже.“25Улогу мен-
тора не би требало нити потценити нити пренаглашавати. Битно 
је, међутим, да ментор мора бити неко ко је већ постигао елемент 
у одређеној области. За постизање елемента ослањање на себе и 

25 Исто, стр. 294.
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сопствени напор је од изузетне важности. Уважавајући изнета за-
пажања образовање у естетском кључу не би требало да се заснива 
на конвергентном начину мишљења по установљеним правилима 
и репродукцији етаблираних матрица мишљења или делања. То су 
све ствари које прихватамо здраво за готово и које као такве спута-
вају креативност. Насупрот томе, основна функција образовања 
је испољавање креативности и довођење људи који се образују у 
елемент. 

С обзиром да је реч о стању које је по свему карактеристично 
за свакога од нас, ментори би морали да испуне неколико услова 
откривајући и подстичући индивидуалне способности. Први зада-
так ментора је препознавање индивидуалне надарености код особе 
са којом ради26, други охрабривање да можемо да постигнемо не-
што што нам се можда чинило немогућим27, трећи унапређивање у 
смислу усмеравања према нашем елементу путем савета и техни-
ка28, а напослетку и подстицање на прекорачење у смислу подсти-
цања да се прекорачи оно што је неко себи поставио као границу 
или мисли да му је граница.29

Координисање ових активности може бити један од задатака 
естетике, не само као академске дисциплине и теоријске филозо-
фије на коју смо већ навикли, него и као нарочите праксе креа-
тивног мишљења и поступања. Ова пракса своју примену може да 
пронађе у сфери образовања. Естетичар, разуме се, и сâм мора да 
буде у елементу. Образовање у правцу постизања елемента је под-
ручје у коме се главне естетске способности манифестују у правом 
смислу речи, а естетика може се рећи долази до своје актуелности 
и мимо уже тематике уметности и лепог, који су њена традицио-
нална подручја интересовања.

26 Исто, стр. 286.
27 Исто, стр. 290.
28 Исто, стр. 291.
29 Исто, стр. 292.
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Marko Novaković

THE ACTUALITY OF AESTHETICS: ON CREATIVITY 
AND THE AESTHETIC DIMENSION OF EDUCATION

(Summary)

The aim of this paper is to examine the actuality of aesthetics in domain 
of education and the development of human potential. The locus of considera-
tion is Ken Robinson’s theory of element and development of human creativity 
and intelligence. Namely, his claim is that actual system of mass education was 
underpined with ideas of knowledge and intelligence of the Enlightenment 
and grew to meet the demands of Industrial Revolution.The need for change 
of educational paradigm stems from the advance of technology of our time 
and increasing change of the world. Robinson’s solution is to increase human 
creative potential, and a proper connection with our individual talents;finding 
a new paradigm of human capacity to meet a new era of human existence.
However, some of the key aesthetic concepts play a significant role in this 
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new paradigm of understanding of personal abilities and creativity. The most 
important is faculty of imagination, which is manifest in artistic domain: im-
agination is a necessary precondition of being intelligent and creative.

Key words: aesthetics, art, intelligence, element, divergent thinking, 
imagination, creativity, education.
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ЕСТЕТИчКА мИСАО И САВРЕмЕНО 
пОЗОРИшТЕ

Апстракт: У истоименој књизи из 2004. године, немачка театролош-
киња Ерика Фишер Лихте [Fischer-Lichte] настоји да утемељи есте-
тику перформативне уметности као теоријску оријентацију која 
би омогућила темељније разумевање и вредновање дела из домена 
савременог позоришног стваралаштва. Полазећи од Макса Хермана 
[Herrmann] и заснивања берлинске театрологије, које је наступило ус-
лед тога што Фишер Лихте назива првим перформативним обртом 
на преласку у 20. век, она као пресудан издваја догађај опажања позо-
ришног дела тумачећи га првенстевно као естетско искуство. Овом 
приликом размотрићемо домет појмовно-хипотетичког апарата Фи-
шер Лихте када је реч о позоришту, извођачким праксама и шире пос-
матрано, савременој уметности.

Кључне речи: перформативна уметност, Ерика Фишер Лихте, театро-
логија, естетика, савремено позориште.

Када на маргинама свог диксурса о актуелној медијски ге-
нерисаној стварности Бодријар проглашава крај позоришта,1 он 
то чини бавећи се првенствено комплексним променама у обрас-
цима организовања друштвеног живота, те механизмима његовог 
уређивања и предочавања. Према његовом мишљењу, уметност по-
1 Baudrillard, J., „Simulations“, у: Continental Aesthetics, Romanticism to Postmodern-
ism, Kearney, R., Rasmussen, D. (прир.), Oxford, Blackwell, 2001, стр. 411–430.
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зоришта припада класичној ери; већ индустријализација темељно 
угрожава природну везу између знака и референта (која је, према 
Бодријаровом схватању, од пресудног значаја за сценску илузију),2 
док у данашњем времену у којем доминира симулација, као њему 
одговарајуће, Бодријар антиципира заводљиве центре просторно-
динамичке фасцинације имагинарним, додирним светом чулног 
мимезиса и тактилног мистицизма, те једно тотално позориште 
у којем нема више традиционалне сцене, нити одношења спрам 
тога шта видимо – другим речима, нема представе, као ни њених 
гледалаца. Наиме, то о чему Бодријар говори јесте крај позоришта 
репрезентације, при чему овакво запажање није својствено само 
њему. Многобројни мислиоци наслућују, идентификују и теорети-
зују трансформације кроз које пролазе драмско и сценско ствара-
лаштво током 20. века, указујући тиме на промену парадигме која 
се одиграла када је реч о позоришној уметности.

Узимајући у обзир праксе и искуства дугог 20. века,3 могли 
бисмо рећи да се свет позоришта темељно изменио, бар у односу 
на оне идеје које су га обликовале од друге половине 18. и током 19. 
века. Начини на које опажамо и доживљавамо представе, методоло-
гија стварања, као и идеје које уметници уграђују у своја дела – све 
је то прошло кроз безброј трансформација још од почетка прош-
лог века. Наравно, сложили бисмо се да су друштвене делатности, 
па и оне које традиционално називамо стваралачким, условљене 
духом времена (те да им је својствен одређен степен променљивос-
ти), да на делу у овом случају није радикално преиспитивање како 
наслеђа, протокола и процедура рада, тако и улоге коју би умет-
ност позоришта требала да заузме, а када је друштвени живот у 
питању. Пискаторово [Piscator] политичко позориште, Вилсонове 
[Wilson] режије или Барбин [Barba] Один театар, само су неки од 

2 Према схватању Бодријара, приликом индустрализације питање сличности за-
мењује принцип оперативности, тј. трговачки закон вредности и његова израчу-
навања уложене и потрошене снаге.
3 Raunig, G., Umetnost i revolucija, Novi Sad, Futura, 2006, стр. 15.
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међусобно несводивих примера рада у позоришту који су обеле-
жили век за нама; сходно чему, у настојању да теоретизује овакве 
многоструке обрте Леман [Lehmann] уводи појам постдрамског 
позоришта, Ерика Фишер Лихте [Fischer-Lichte] утемељује своју 
естетику перформативне уметности, Шекнер [Schecner] заговара 
један свеобухватнији приступ проблематици извођења уметничких 
дела, док ослањајући се на готово истоветне примере из уметничке 
праксе Роуз Ли Голдберг [Godlberg] издваја живу или извођачку 
уметност као засебну област стварања;4 што су опет само поједини 
од истакнутих теоретичара који су обележили савремену театро-
лошку мисао.

У својој књизи о постдрамском позоришту, настојећи да 
утемељи тезу о новом повесном циклусу позоришне уметности 
који је уследио са слабљењем драмске парадигме, Леман готово 
успутно нуди могућу периодизацију развоја ове дисциплине, иден-
тификујући како драмски, тако и предрамски период у историји 
позоришта, бар када је реч о западној цивилизацији. Притом се, и 
то би требало напоменути, под драмским позориштем не подра-
зумева поставка једног драмског текста на сцену, већ специфични 
нормативни протоколи и процедуре како драмског (писаног), тако 
и позоришног (извођачког) рада, који воде креирању јединственог, 
целовитог, добро уређеног фиктивног космоса уметничког дела, 
а који је у аналогном односу са визијом заједнице у којој настаје. 
Овакву поетику карактерише доминација класичног драмског текс-
та, који је као такав задужен за (значењску) кохерентност извођења 
једне представе. Сходно томе, могли бисмо закључити да су се уп-
раво на плану писања за позориште, од друге половине 18. па до 
почетка 20. века, успостављале регулативе рада у њему (разврс-
тавање примереног и непримереног); при чему је занимљиво при-
метити како се оне као такве и проблематизују управо у оквирима 

4 Ilić, V., „Performans, izvođačke umetnosti i pitanje izvođenja pozorišne umetnosti“, у: 
Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Matica srpska, Novi Sad, 2013, 
стр. 25–38.
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драмског стваралаштва током прошлог века – поменимо само неке 
од истакнутих аутора, попут Брехта [Brecht], Сартра [Sartre], Беке-
та [Beckett] или Јонеска [Ionesco].

Свакако да је комплексним међусобним условљеностима 
драме (писаног текста) и позоришта (текста извођења) својствена 
одређена напетост. Мало је вероватно да је и у периоду литерар-
ног позоришта (Fischer-Lichte) наступала потпуна усаглашеност 
комада са његовим поставкама на сцену. У крајњем случају, у пи-
тању су различити медији, тако да пре можемо говорити о доми-
нацији и подређивању него о усклађености, и управо је та, нужна 
неусаглашеност кључна за новију теоријску мисао о театру. Према 
схватањима Ерике Фишер Лихте, до еманципације теорије позо-
ришта у односу на теорију драме (односно, књижевности) долази 
већ приликом тога што она назива првим перформативним обртом 
у европској култури 20. века, односно са заснивањем театрологије 
као посебне науке о уметности, која у центар своје пажње смеш-
та представу мислећи је као догађај. Враћајући се Максу Херману 
[Max Herrmann], оснивачу берлинске театрологије, Фишер Лихте 
овај заокрет доводи у везу са тада актуелним занимањем за ритуал 
у оквиру друштвено-хуманистичких наука: „Док је у 19. стољећу 
постојала јасна хијерархија између мита и религије, у којој је мит 
важио као оно примарно које се у ритуалу само осликава, илустри-
ра, ‘изводи’, тај однос је на крају 19. стољећа доживео преокрет“.5

У складу са схватањима Робертсона Смита [Robertson Smith], 
а које Фишер Лихте наводи у својој Естетици перформативне 
умјетности, вредност мита се почиње прихватати као секундарна, 
пошто је ритуал као такав чврсто одређен, док је мит променљив – 
готово у сваком случају изведен из ритуала – и док је ритуал ствар 
дужности, вера у мит је питање човековог хтења. Сходно томе, 
Фишер Лихте повлачи паралеле између теза кључних за тадашње 
истраживање ритуала са једне и оснивање театрологије са друге 

5 Fischer-Lichte, E., Estetika performativne umjetnosti, Šahinpašić, Sarajevo / Zagreb, 
2009, стр. 26.
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стране, чему у прилог иде и нешто касније утемљена платформа 
тзв. кембричких ритуалиста,� заслужна за претпоставке ритуал-
ног порекла и карактера позоришта, а које су у значајној мери обе-
лежиле стваралаштво 20. века (између осталих, Шекнер се готово 
у потпуности ослања на њих).

Иако су ритуалне теорије позоришта оштро критиковане 
услед пре свега недовољно прецизних појмовних утемељења, као 
и неословљеног проблема међусобно неупоредивих културалних 
оквира, тј. могућности ритуалног карактера било којих активнос-
ти унутар секуларних друштава,7 парадигматски заокрет са почет-
ка века одиграо је важну улогу када је реч о промишљању театра. 
Античка грчка култура је и даље представљала узор и стандард 
приликом обликовања тада актуелне уметничке продукције, али је 
позориште почело да се разматра пре свега као социјална игра, и 
то игра за све, па и гледаоце (као саиграче), сходно чему нпр. Хер-
ман закључује да је уз театар увек присутна социјална заједница, 
односно, како на другом месту Фишер Лихте наводи, политичка 
заједница. Такође, овај обрт који се одиграо с преласком у 20. век 
посредно је легитимисао разноврсне дисциплинарне приступе 
проблематици позоришног извођења и рецепције, од којих су му 
неки остали верни, док су други умногоме напустили оне тезе које 
су до њега довеле.

Осврнемо ли се тако на век за нама, наилазимо на разновр-
сне, неретко дисциплинарно хибридне дискурсе о театру, при чему 
их, уколико покушамо да издвојимо бар један заједнички имени-
тељ, већину карактерише пажљивије испитивање спрега између 
позоришта (пре свега његовог извођења) и организовања друшт-

6 Иако се први научни покушај утемељења ритуалне теорије театра припи-
сује групи научника из Кембриџа (Харисон [Harrison], Мари [Murray], Фарнел 
[Farnell], Грејвс [Graves]), они се ослањају на чувену Златну грану Џејмса Фреј-
зера [Frazer] из 1890. године, док корени ове оријентације задиру добоко у 19. век 
(Рођење трагедије Ниче [Nietzsche] први пут објављује 1872. године).
7 Milohnić, A., Teorije savremenog teatra i performansa, Orion art, Beograd, 2013.
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веног живота. Најпре је представа о његовом пореклу уздрмана,8 а 
касније и неретко мењана,9 затим је критика претпостављене ауто-
номије уметности постајала све присутнија упоредо са радикализа-
цијом стваралачких поетика и брисањем граница између уметнос-
ти и живота,10 док су технолошки развој и тржишна логика која је 
завладала светом уметности током друге половине 20. века кре-
ирали амбијент услед којег се, према мишљењу Роуз Ли Голдберг, 
перформанс утемељио као доминантна форма уметничког израза. 
Ипак, уколико постојање театра подразумева постојање заједнице 
– независно од тога да ли би он у њеним оквирима требало да има 
недвосмислену функцију, за шта се залаже Пискатор са својим по-
литичким позориштем, или је његова улога теже разумљива, као у 
случају оргијског мистеријског театра [Orgien Mysterien Theater] 
аустријског уметника Хермана Нича [Hermann Nitsch] – као јасна, 
наметнула се идеја да силе које обликују друштвени живот, иако не 
нужно на исти начин, у значајној мери условљавају стваралачки и 
извођачки рад у оквирима позоришта, као и њему својствен свет 
идеја.

Овакве тенденције се могу најпре довести у везу са епистемо-
лошким заокретом који се одиграо када је реч о савременом друш-
тву и тзв. постмодерним стањем,11 односно, проблематизацијом 

8 Фишер Лихте наводи како су теоријске претпоставке Џејн Елен Харисон измак-
ле темељ уверењима њених савременика да је грчка култура била текстуална 
култура: „Према тој теорији изворно је био ритуал и тек из њега развили су се 
театар и текстови који су писани да би били изведени“. Fischer-Lichte, E., Estetika 
performativne umjetnosti, стр. 28.
9 Шекнер се, на пример, у свом промишљању театра ослања пре свега на изу-
чавање ритуала у изван европским друштвима; при чему он свакако није једи-
ни. Уп. Schechner, R., Performance Theory, Routledge, London / New York, 2007. 
За ослонцима који не припадају наслеђу западне цивилизација трагају и Арто 
[Artaud], Гротовски [Grotowski], Барба и други. Видети нпр. опис методологије 
рада и њених постулате када је у питању Гротовски: Ričards, T., Rad sa Grotovskim 
na fizičkim radnjama, Clio, Beograd, 2007.
10 Raunig, G., Umetnost i revolucija, Futura, Novi Sad, 2006.
11 Liotar, Ž. F., Postmoderno stanje, Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad, 1988.
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и одбацивањем великих модернистичких наратива који су уједно 
представљали легитимизујуће матрице за разноврсне друштвене 
делатности (сходно чему и уметност позоришта), на трагу чега 
нпр. Жижек, Батлер [Butler] и Лакло [Laclau] у својој заједничког 
књизи12 наводе како је универзално тек празно место које увек из-
нова испуњава некакав партикуларни садржај. Насупрот томе, то-
ком читавог 20. века уметности позоришта својствена је тежња ка 
универзализацији, и поред неуспеха специфичних пројеката да се 
успоставе као такви, пројеката о којима и сазнајемо посредством 
појединачних поетика истакнутих аутора, често заслужних и за 
њихову артикулацију.13 Сходно томе и Брехтово епско позориште, 
Шекнеров ритуални театар или Барбина школа позоришне ант-
ропологије губе своје обрисе у панорами света позоришта дугог 20. 
века, док слично пролазе и неретко супростављене интерпретатив-
не оријентације које су га обележиле.

1999. године у Немачкој излази прво издање Постдрамског 
казалишта, студије која придобија значајну пажњу стручњака 
(теоретичара и практичара) захваљујући чињеници да Леман под 
постдрамским обухвата све оне извођачке праксе које се на разли-
чите начине односе спрам драмског наслеђа позоришног стварала-
штва,14 чиме на сцену уводи један свеобухватан појмовно-хипоте-
тички апарат који омогућава њихову идентификацију (чинећи их 
тако видљивим), иако не остварује дуготрајнији утицај услед доми-
нантно интерпретативног приступа. Другим речима, ослонимо ли 
се на Леманове тезе, можемо закључити да је позориште немогуће 

12 Butler, J., Laclau, E., Žižek, S., Kontigencija, hegemonija, univerzalnost, Jesenski i 
Turk, Zagreb, 2007. 
13 Овакву тежњу могли бисмо разумети узимајући у обзир повезаност позоришта 
са филозофијом, сходно чему се Бадју [Badiou] када промишља њихове међусоб-
не утицаје служи метафором старог брачног пара. Види: Badiju, A., Pohvala po-
zorištu, Adresa, Novi Sad, 2014, стр. 29–49.
14 Занимљиво је притом да Леман ипак прави дистинкцију између позоришта (чак 
и постдрамског позоришта) и уметности перформанса. Види: Lehmann, H. T., Pos-
tdramsko kazalište, CDU / TKH, Zagreb / Beograd, 2004, стр. 175–191.
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и даље мислити у складу са начелима својественим драмској пара-
дигми, пошто је оно раскинуло са традицијом литерарног, миме-
тичког, односно позоришта репрезентације; али нам то не говори 
више о томе како би једно драмско или сценско дело данас требало 
стварати, опажати или вредновати. Са друге стране, Фишер Лихте 
спроводи комлекснији теоријски захват.

Узимајући у обзир савремена позоришна дела (нпр. радове 
немачког редитеља Шлингензифа [Schlingensief]), затим радикал-
не стваралачке поетике из прве половине 20. века (нпр. Рајнхарто-
ве [Reinhardt] представе), као и оне истакнуте ауторе који су обе-
лежили тзв. неоавангардни период у уметности (нпр. перформанси 
Џозефа Бојса [Beuys]), ослањајући се уједно на претпоставке које 
су водиле заснивању театрологије, као и на оне оријентације уну-
тар друштвено-хуманистичких дисциплина које су је у значајнијој 
мери обликовале током прошлог века, Фишер Лихте настоји да 
постави тезе посредством којих би било могуће утемељити нову 
парадигму позоришног стваралаштва. Полазећи од појма перфор-
матива, који у домену лингвистике уводи Остин [Austin] прили-
ком своје теоретизације перформативних исказа (у случају којих 
говорити уједно значи и вршити неку радњу),15 те каснијих про-
мишљања перформативности културе (Butler), Фишер Лихте их 
доводи у везу са театролошким појмом представе као догађајем 
сусрета „оних који делују“ и „оних који посматрају“16 и издваја 
feedback-спрегу као кључну за перформативну уметност, односно 
преображај као темељну категорију естетике перформативног.

Наиме, у закључним поглављима своје књиге, узимајући 
у обзир контекстуалне прилике и актуелне процесе естетизације 
друштвене стварности, Фишер Лихте пише о поновном зачара-

15 Остинова теоретизација говорних исказа је свакако комплекснија од горе наве-
деног, те нпр. он накнадно напушта успостављену поделу на конститутиве и пер-
формативе зарад поделе на локутивне, илокутивне и перлокутивне чинове. Више 
о томе видети код Фишер Лихте, као и Милохнића.
16 Fischer-Lichte, E., Estetika performativne umjetnosti, стр. 37.
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вању света као циљу уметничког деловања, те естетском искуству 
које би то омогућило; при чему би појам естетског искуства према 
њеном схватању требало дефинисати у складу са искуством пре-
лаза, тј. искуством лиминалности које се само већ доживљава као 
трансформација, а које се производи путем аутопоесиса feedback-
спреге, односно кроз ко-презентност глумаца и гледалаца. Сходно 
томе, она наводи: „Док искуство пријелаза у којему пут јест циљ 
означавам као естетско, искуства пријелаза која представљају пут 
ка неком ‘другом’ циљу означавам као не-естетска искуства“.17

Притом, занимљиво је да тиме Фишер Лихте са једне стра-
не ревитализује тзв. ритуалне теорије позоришта (ослањајући 
се на Ван Генепа [Arnold van Gennep] и његово довођење у везу 
ритуала са граничним искуствима и искуствима прелаза, те Тар-
нера [Turner] и Шекнера), и то захватом којим обухвата и Артоов 
[Artaud] концепт заразе који он изнова уводи у дискурс о театру,18 
као и Аристотелов појам катарзе или појам раса у индијском по-
зоришту; док са друге стране, таквим приступом она не искљу-
чује оне концептуално утемељене радове, попут Шлингензифове 
представе Молим, волите Аустрију! из 2000. године, која је подра-
зумевала поставку контејнера на тргу испред Бечке опере у којем 
су били смештени азиланти (догађаји из контејнера преносили су 
се на велико пројекционо платно), док је публика гласала за оне од 
њих које жели да протера из Аустрије.

Овакву транс-културалну перспективу када је у питању умет-
ност позоришта, као и дисциплинарно хибридни радови које данас 
најчешће називамо извођачким (Голдберг), Фишер Лихте омогућује 
управо естетичка мисао, при чему актуелизација естетичког на-
слеђа у савремени дискурс о театру изнова уводи она велика пи-

17 Исто, стр. 247.
18 Идеја да посета представи може у значајној мери (пожељно или непожељно) 
утицати на гледаоца присутна је током читаве историје театра. Тако нпр. „особни 
лијечник цара 1609. изричито препоручује одлазак на представе јер гледање ко-
медија ‘подиже расположење и шири срце, и поступно га доводи у ред’“. Исто, 
стр. 237.
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тања о чулном искуству, сазнању и уметности. Јер, и поред тежње 
ка универзализацији (нарочито својственој стваралачкој пракси), 
исход театролошких промишљања током прошлог века је у нај-
већој мери подразумевао дескрипцију позоришних дела, те њихову 
анализу у контексту појединачних ауторских поетика, иманентну 
критику или тумачење драма и представа у односу на тренутне 
друштвене околности; што током друге половине 20. века бива до-
датно подржано постмодернистичким тенденцијама свеопште ре-
лативизације. Насупрот томе се естетика перформативне умет-
ности, као теоријска оријентација, показује као симптоматична, а 
с обзиром на напоре које савремени ствараоци улажу у афирмацију 
уметности с једне стране, и презасићеност партикуларним интер-
претацијама, односно лиотаровском дискурс-атмосфером с друге.

Наиме, упркос чињеници да је савремена драмско-извођач-
ка сцена изузетно хетерогена, за шта је пре свега заслужно гло-
бално тржиште које се у све већој мери намеће као једини могући 
простор слободе (при чему је претпоставка слободног тржишта 
та која најефектније прикрива његов репресивни карактер),19 као 
и тезама о крају уметности у времену спектакла, она не само да 
опстаје, већ њени ствараоци у великом броју и настоје да делују 
критички спрам актуелних процеса банализације и комерцијали-
зације свих аспеката друштвеног живота. У складу са тим, про-
мишљање уметности требало би да води бољем разумевању ње-
них дела, као и креирању амбијента у којем би такве напоре било 
могуће идентификовати и вредновати, али пре свега артикулацији 
појмовно-хипотетичке инфраструктуре која би уметност и генери-
сала. Вероватно је претерано тврдити да ће то уследити са есте-

19 Данашњи је човек „слободан“ да осмисли, направи и пласира сопствени произ-
вод (и у случају када је тај производ он сам/она сама) док се избор деловања изван 
тржишта, или на начин који није у складу са његовим императивима, најстрожије 
кажњава – симболички, тоталним искључивањем, или у крајњем случају и егзис-
тенцијалним уценама. Притом, пошто је капитал тај који увек генерише вишак 
капитала, слика тржишта као „слободног“ поља људског деловања показује се као 
једна par excellence опсцена варка.
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тиком перформативне уметности, али она извесно представља 
покрет направљен у том правцу.
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Vlatko Ilić

AESTHETIC THOUGHT AND CONTEMPORARY THEATRE

(Summary)

In her book published in 2004, German theatrologist Erika Fischer Li-
chte attempts to establish the aesthetic of performative arts as a theoretical 
orientation that would enable better understanding as well as the evaluation 
of contemporary theatre works. By referring to Max Herrmann, the founder of 
Berlin theatrology, and what Fischer Lichte identifies as the first performative 
turn within the 20th century, she focuses on the co-presence of actors and view-
ers, that is, the aesthetic experience as the liminal experience of transforma-
tion. In this paper we will look at the reach of these notions and assumptions in 
regards to the performing practices and contemporary arts in general.

Key words: performative arts, Erika Fischer Lichte, theatrology, aes-
thetics, contemporary theatre.
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ESCAPE INTO REALITY. пАРАДОКС 
ЕСТЕТСКОГ ИНСЦЕНИРАЊА РЕАЛНОГ

Апстракт: Ако се некада лошој уметности пребацивао ескапизам у 
смислу форсирања става да се реципијент не бави реалним проблеми-
ма, сада имамо нови тренд: да се сама стварност препозна као уточиш-
те „несрећне свести“. Као пример ће се узети инсценирање реалности 
у филму (нпр. употреба 3Д технологије). Аутор у свом прилогу жели 
да размотри шта стоји иза овог „хипер-реализма“ медија и постави 
естетички релевантно питање у којој мери је за саму уметност кон-
ститутивна – и тиме неизбрисива – диференција између реалног и 
фиктивног. У ту сврху ће од користи бити осврт на епистемологију 
радикалног конструктивизма.

Кључне речи: стварност, фикција, реализам, ескапизам, 3Д филм, па-
радокс.

1. Естетика између стварности и фикције

Филозофска естетика се поред дихотомије лепог и ружног 
бави и оном између стварног (реалног) и нестварног (фиктивног). 
О томе сведоче дискусије у појединим уметностима као на пример 
она о томе да ли ликовна уметност треба да приказује (дословно: 
одсликава) само (материјалну) стварност или да креира нествар-
не светове или пак она да ли у књижевности треба приказивати 
(социјалну) стварност онаквом каква јесте или је презентовати ис-
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кривљену кроз медиј уобразиље или у неком симболичком облику. 
Различит избор сижеа, тема и мотива огледа се у разним правцима 
који преферишу оријентацију ка стварности (на пример: предметна 
уметност, натурализам, социјални реализам, неореализам) или од-
бацују ову (апстрактна уметност, кубизам, надреализам, (научна) 
фантастика и сл.). Али шта ако сама диференција између стварног 
и нестварног, објективног и субјективног, одсликаног и измишље-
ног постане проблематична? Доба постмодерне је показало да те 
категорије могу постати флуидне, па чак и да се избрише разлика 
међу њима – можда се неки нови ствараоци поигравају са разним 
формама реалног и фиктивног. Овде ћемо се бавити једним посеб-
ним видом те игре: инсценирањем реалног. Већ је Ниче антиципи-
рао дијалектику стварности и привида: „Како је ‚прави свет‘ најзад 
постао бајком“.1

Али зар није већ Ничеов антипод Платон на други начин ис-
причао мит о стварности? Уметност – посебно она песничка – не 
чини ништа друго него ли удвостручава, копира стварност, ону 
телесну, материјалну, превиђајући иреални карактер самих арте-
факата и дела која имитирају идеалне форме које онима који их 
израђују служе као стваралачки образац. Слика стола копира сто 
као предмет који је сам по себи копија идеје стола („столства“) као 
истинске стварности. Тако је (ликовна) уметност на најнижој сте-
пеници Платонове хијерархије степена бивствовања – отуда његов 
презир према подражавајућим уметницима. Уметници само подра-
жавају стварност, мислиоци је приказују у виду учења о идејама. 
Платонова (Сократова) дијагноза истинитосног карактера умет-
ности је прилично оштра: „[С]вака уметност која подражава [је] 
далеко од истине и то је, како се чини, све што она може да изрази, 
јер од сваке ствари обухвата само један мали део и то само њен 
изглед (слику).“2 Оставимо по страни које мишљење би Платон 
имао о представницима апстрактне уметности који приказују ис-

1 Види Ниче, Ф., Сумрак идола, Графос, Београд, 1980, стр. 27 и сл[едећа].
2 Платон, Држава, пето издање, БИГЗ, Београд, 2002, стр. 299. (Resp., Х, 598b)
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кључиво „чисте“ форме као што су линије, равни и геометријске 
фигуре. Да ли би они могли бити барем „почасни гости“ његовог 
полиса? Или би и њих задесила иста судбина као њихову „реалис-
тичку сабраћу“? Можда би у таквој држави на снази била забрана 
сликања, онако како је добрим делом важила за хришћанску тра-
дицију, традицију чије сродство са платонизмом је утврдио Ниче 
– забрана, не само да се не сликају реални предмети, већ ни они 
идеални (који се ионако не могу представити другачије него према 
аналогији са материјалним стварима, што је само по себи погрешно).

Из једног другог разлога је репрезентационизам – ако се под 
тиме сматра прећутно становиште да приказима уметничких дела 
треба нешто да одговара на страни објеката, другим речима да сами 
уметнички објекти нешто представљају – преиспитан и напуштен 
у модерном добу. Зато што је рестриктиван, што ограничава умет-
ничку имагинацију и репертоар изражајних могућности речи, слике 
и звука. Авангардна уметност је отворени протест против реализма 
инхерентног идеји репрезентације.3 Дадаизам ствара ономатопоет-
ске песме и колаже наизглед бесмислених речи и реченица, куби-
зам растаче стварност у полиперспективне композиције предмета 
које пркосе погледу са једне тачке гледишта, представници атонал-
не музике се не држе музичких лествица приликом компоновања 
итд. Магрит на својој слици Ово није лула иронично деконструише 
категорију репрезентације у контексту ликовне уметности.4

У постмодерни почиње да јача једна друга тенденција. Жан 
Бодријар је ту квази-репрезентативну тенденцију разоткрио под 
називом „симулација“. Савремени медији, који све више преузи-
мају функцију оних снага које кроје режим репрезентације, само 
нам симулирају стварност; они креирају слике којима ништа не 

3 Овде мислим на реализам као структурни део стваралачке свести, не на реали-
зам као одређени уметнички правац.
4 Занимљиво је да је Фуко, иначе познат по оригиналној интерпретацији Веласке-
зове слике Пратиље у Речима и стварима, такође интерпретирао ову Магритову 
слику. Упор. Foucault, М., Ово није лула, Меандармедиа, Загреб, 2011.
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одговара „у стварности“. Указивањем на реални карактер онога 
што се снима (симптоматична је у том контексту појава тзв. reality-
шоу програма на телевизији) и његовом прокламацијом масовни 
медији стварају илузију стварности – ту врсту „удвостручавања“ 
стварности Бодријар поима као хипер-реализам. „На дјелу је ... 
урушавање стварности у хиперреализам, у брижно подвоструча-
вање стварности, по могућности почевши од некога другога реп-
родуктивног медија – реклама, фотографија итд. – од медија до 
медија стварност се расплињује, она постаје алегорија смрти, али 
добива на снази управо властитим разарањем, она постаје ствар-
ношћу стварности ради, фетишизам изгубљеног предмета – не 
више предмет представљања, него врхунац нијекања и властитог 
обредног истребљења: хиперреалност.“5 Бодријарова дијагноза је 
отрежњујућа: „Данас је цијелу стварност, свакодневну, политичку, 
социјалну, повијесну, економску итд., прожела симулирајућа ди-
мензија хиперреализма: већ свугдје живимо у ’естетској‘ халуци-
нацији стварности. Стари слоган, ’Стварност надилази фикцију‘, 
који је још одговарао ступњу надреалистичке естетизације живота, 
надиђен је: више нема фикције с којом се живот може суочити, 
макар и побиједио у том суочењу – свеколика је стварност прешла 
у игру стварности ...“6 Ову Бодријарову тезу хоћу да илуструјем 
на једном актуелном примеру масовне културе: на рецепцији 3Д 
филмова.

2. Реализам као ескапизам? (Естетика 3Д филмова)

Филмска уметност је одувек била на удару естетичке крити-
ке. Питање да ли је она уопште уметност sui generis или пак само 
средство за површну забаву прати је од почетка и оно остаје без ко-
начног одговора. Филм је провоцирао класични образац уметничке 

5 Baudrillard, J., Симулација и збиља, Наклада Јесенски и Турк, Хрватско социо-
лошко друштво, Загреб, 2013, стр. 129.
6 Исто, стр. 133.
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рецепције који је био инкорпориран у виду (духовне) контемпла-
ције, удубљивања у смисао уметничког дела – уместо овога он је 
надражавао чула атракцијама и децентрирао естетички доживљај. 
Тај модус опажања је Валтер Бењамин означио као расејаност 
[Zerstreuung]. „Рецепција у стању растресености [расејаности, Д. 
С.], која се све очитије замјећује на свим подручјима умјетности 
и представља симптом дубоких промјена перцепције, нашла је у 
филму свој прави инструмент дјеловања. Филм је својом шокант-
ношћу управо погодан за тај облик рецепција.“7 Један од главних 
аргумената раних критичара филма је био да он служи опуштању 
просечног гледаоца од свакодневних брига, да се оне напросто за-
бораве у спектаклу презентованом на биоскопском платну. Тиме 
филм подстиче гледаоца да се „искључи“ из дешавања и препусти 
фиктивном свету (посебно ако се ради о играном филму). Такав 
став равнодушности према „правој“ стварности и препуштања 
оној замишљеној (или „прекопираној“ као у случају документар-
них филмова) обично се критички разматра као ескапизам. Уместо 
да га конфронтује са стварношћу, филм је гледаоца удаљио од ње. 
Филм инсценира бег из стварности – барем из перспективе песи-
мистичке критике културе. 

Но није свако инсценирање стварности само по себи ескапи-
зам. Шта би онда било са чисто наративним жанровима у књижев-
ности? Уколико би се инсценирање у смислу креације и варијације 
фиктивне приче a priori сматрало скретањем погледа од проблема 
стварног света, онда би свака фикција – свеједно да ли литерарна 
или филмска – била ескапистичког карактера. Неприхватање реа-
листичке матрице приказивања предмета не значи само по себи бег 
из стварности. Дакле, треба разликовати реализам као један обра-
зац стварања од реализма у смислу (директне) конфронтације са 
стварношћу (ова последња не мора бити уметничка). То се може 

7 Benjamin, W., „Умјетничко дјело у раздобљу техничке репродукције“, у: 
Benjamin, W., Естетички огледи, Школска књига, Загреб, 1986, стр. 125−151, ци-
тат: стр. 149. 
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приказати и на примеру филмских жанрова: тако документарни 
филм има задатак да објективно прикаже стварност (рецимо хро-
нологију неког историјског дешавања или епизоде из живота неке 
познате личности) – али то исто може приказати и играни филм чак 
и ако се не држи строго хронолошког принципа или чак измисли 
секвенце из живота неке реалне личности,8 јер његова интенција 
у том смислу може бити реалистичка (на пример да се прикаже 
коруптибилност политичара на примеру неког фиктивног лика или 
супротно, да се фингира нека сцена из живота неког стварног чо-
века која може да илуструје приказану особину). Ескапизам је као 
појам друштвене критике која стварност по себи сматра проблема-
тичном, пуном противречности и конфликата, нешто што се припи-
сује лошој уметности, оној која улепшава стварност или симулише 
савршен свет. Како друкчије обманути свест људи него тако што ће 
се сви проблеми унапред елиминисати или једноставно прикрити? 
Кад је у питању филмски гледалац, он по тој „логици“ треба сат 
и по или два сата времена у биоскопској сали заборавити обавезе 
и напоре свакодневног живота, да се опусти у том имагинарном 
свету и буде разонођен. Овај приговор свакако погађа холивудску 
продукцију, али нас овде не интересује идеолошка природа тог 
ескапизма, него његова чисто филозофска (чак бисмо могли рећи: 
епистемолошка) позадина. Теза овде приложеног чланка је да – па-
радоксално – сам реализам постаје уточиште „несрећне свести“, 
како би то рекли хегеловски инспирисани критичари друштва. У 
„хипер-реализму“ се крије нови ескапизам.

Нека ту тенденцију савремене уметности илуструје рецеп-
ција тзв. 3Д филмова. Већ извесно време филмска индустрија 
лансира „блокбастере“ који су снимљени 3Д технологијом. Пос-
матрајући покретне слике гледаоци посредством специјалних на-
очара добијају утисак тродимензионалног простора, као да се сами 

8 Или чак у стилу документарног приказа осветле епизоде из живота непостојеће 
особе (нпр. филм Вудија Алена Зелиг (1983) или Тима Робинса Боб Робертс 
(1992) – то су примери за тзв. mockumentary жанр).



Escape Into Reality. Парадокс естетског инсценирања реалног

261

налазе „у“ приказаном кадру, међу ликовима и предметима, дакле 
имају утисак као да се сцена реално дешава. Филмови као што су 
Аватар, Мали хобит или франшизе о јунацима Марвелових стри-
пова нису тако напунили само биоскопске благајне – што је можда 
била главна сврха њихове продукције – него исто тако подстакли 
знатижељу публике и употпунили њен естетски доживљај. Остави-
мо по страни проблем да ли такве филмове уопште ваља сматрати 
уметничким делима, такође и да ли је сврха њихове производње 
искључиво стицање профита. Оно што нас овде интересује јесте 
питање шта стоји иза увођења те техничке иновације,9 шта нам то 
открива о претпоставкама од којих полазе ствараоци оваквих дела 
односно о очекивањима која имају њихови реципијенти. Која врста 
реализма је овде заступљена? Да ли смо тиме што смо директно 
постали учесници филмске радње остали у Платоновој пећини или 
смо изашли на светлост дана где нас сад обасјава светлост идеја?

Успех 3Д филмова се пре заснива на једном психолошком 
ефекту него на чисто естетским квалитетима (мада не треба искљу-
чити да овде филмска слика фасцинира неким додатним оптичким 
дражима). Гледалац има осећај да се приликом пројекције филма 
налази усред дешавања које се одиграва пред његовим очима – на 
тај начин приказана сцена кроз реалност рецепције (дословно: до-
живљену реалност) губи свој фиктивни карактер или је он барем 
ублажен. Људско око је на неки начин заварано; ствара се осећај 
као да су фигуре на пројекционој површи заживеле, а ствари из-
гледају реалније. Но, независно од овог психолошког аспекта, про-
блематика негативних последица по рецепцију уметничког дела 
путем примене техничких иновација изазов је и за естетику. Развој 
техничких могућности филма су већ ранији теоретичари филма 

9 Снимање 3Д филмова ипак није толико ново колико се може чинити, пошто су 
први филмови стереоскопском технологијом (наравно, на почетку још недовољ-
но развијеном) снимљени већ током двадесетих и тридесетих година прошлог 
века, а први талас веће популарности је та врста филмова доживела током педе-
сетих година.
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пратили са скепсом. Тако је теоретичар филма Рудолф Арнхајм 
писао: „У филмској слици са потпуном илузијом простора перс-
пективне варијације величине смањују се на ону малу меру, тако 
што се нашим очима учине да су у стварности, дакле, оне скоро 
у потпуности отпадају као уметничка средства. Разуме се по себи 
да ће такође и дејство површине бити скоро равно нули, а да ће 
перспективна распоређеност тела једних иза других у просторним 
размацима постати тако јасна да ће оптичке и тиме садржинске 
везе између тих тела деловати лабаво и случајно. Техничари нису 
уметници, и тако они не делају у правцу да уметнику обезбеде јаче 
могућности дејствовања, него да повећају сличност филмске сли-
ке са природним предметима.“10 Техника напросто асимилује есте-
тику: „Код 3Д филма се та инсценирана, ’адекватна‘ посматрачка 
поза прегнантно манифестује кроз стављање 3Д наочара. Тако што 
гледалац потенцира своје опажање употребом тог средства, он се 
ослобађа сопственог перцептивног ауторитета и потпада под пра-
вила филма, правила фикције.“11 

Ако занемаримо губитак 3Д ефекта током пројекције такве 
врсте филмова – очигледно људски вид не може у потпуности бити 
заваран, мада је могуће да визуелна пажња временом попушта због 
удубљивања у филмску радњу, чиме садржински елемент надјачава 
онај формални, а когниција перцепцију – , оно што дејство 3Д сли-
ка чини проблематичним јесте то да оне укидају дистанцу између 
дела и његовог посматрача. Из историјске перспективе се намеће 
поређење са праксом извођења драмских текстова у позоришту, 
што је својевремено навело Бертолта Брехта да раскине са арис-
тотеловским принципом уосећавања гледаоца у улогу приказаног 
лика и конципира тзв. V-ефекат [нем.: Verfremdungseffekt], што зна-
чи да по његовом мишљењу гледалац треба критички промишљати 

10 Arnheim, R., Film als Kunst, Rowohlt, Berlin, 1932, стр. 88 и сл. [Аутор превео 
цитат са немачког – Д. С.]
11 Linseisen, E., 3D. Filmisches Denken einer Unmöglichkeit, Königshausen & Neu-
mann, Würzburg, 2014, стр. 61. [Аутор превео цитат са немачког – Д. С.]
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радњу комада и не дозволити себи да подлегне симпатисању са 
одређеним ликовима. Тиме што 3Д филм настоји да симулира (!) 
учешће гледаоца у самом филму (јер јасно је да гледалац нема ди-
ректног утицаја на радњу филма – ако нпр. налети на неког Орка, 
он га не може савладати својим рукама – а идеја стварности мини-
мално имплицира могућност активне промене неког стања), он га 
омета у рефлексији сопствене позиције. Истина, једна од значајних 
тековина модерне уметности је било управо брисање границе из-
међу дела и реципијента, аутора и интерпрете, глумаца и публике. 
Али оно је управо подстицало активну улогу реципијената у про-
цесу рецепције уметности – а та могућност отпада приликом гле-
дања 3Д филма. Док је у неком хепенингу гледалац уједно актер, 
он то није у 3Д филму. Тиме стратегија „повратка стварности“ губи 
смисао. Каква је то стварност у којој не могу ништа да учиним?!

Поред тога што трансфер у другу стварност (ону самог фил-
ма) не успева и самим тим филмске фигуре и филмски гледаоци 
(феноменолошким речником изражено) не деле исти став12 или-
ти не припадају истим стварностима13, 3Д филм не доприноси 
удубљивању реципијента у радњу, а такође не проширује дијегет-
ски хоризонт самог филма. Можда у случају приказивања доку-
ментарних филмова путем 3Д технике ова може имати неки дубљи 
смисао. Штавише, имајући у виду неке мисаоне фигуре устаљене 
са модерном теоријом медија, можемо се запитати: Не покушава 
ли 3Д филм надокнадити губитак ауре (како је то Валтер Бења-
мин дијагностификовао за филм по себи)? Ако погледамо филм 
као што је Катедрале културе (2014), где се приказују грађевине 
попут Берлинске филхармоније и Руске националне библиотеке, 
да ли онда гледајући тај филм у 3Д формату долазимо у ближи 

12 Према интерпретацији феноменолошког социолога Алфреда Шица радило 
би се о „природном ставу свакодневице“ којег одликују прагматички мотиви. 
Упор. Шиц, А., „О вишеструким стварностима“, у: Шиц, А., Проблем друштвене 
стварности, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2012, стр. 263−317, посебно стр. 
264 и сл.
13 Из Шицове визуре упор. исто, стр. 287−292 (опис конституционалног проблема). 
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контакт са тим грађевинама, не осетимо ли атмосферу која карак-
терише те просторе и ствари у њима? Зар не „удишемо“ поново 
ауру уметничких дела која их је красила пре ере кад је технологија 
почела нагло мењати наше перцептивне навике? Да ли у „пост-
ауратској“ уметности аура може технички (!) бити реституисана? 
Или је покушај оваквог вештачког подражавања ауре само рефлекс 
исконског импетуса модерне масовне публике да се што више при-
ближи стварима, онако како је то Бењамин описао у свом чувеном 
есеју?

Према Бењамину је један од задатака филма био да на неки 
начин дисциплинује расејаност модерног (масовног) субјекта (тач-
није: расејани модус његове перцепције). Да ли и шта је евентуално 
том процесу навикавања допринео 3Д филм? На шта се навикава-
мо гледајући ту врсту покретних слика? Није ли њихова интенција 
управо супротна оној која је била иманентна раним филмовима: да 
се гледалац не изгуби у перцепцији слика, него да се удуби у оно 
што је приказано? Да се задобије један нов осећај реалности? Тај 
тренд искушавања реалног – како су га критички описали теоре-
тичари медија попут Бодријара – присутан је на више поља савре-
мене културе: довољно је навести примере неутољиве жеље да се 
буде up-to-date, усред дешавања, те да се то саопшти и продиску-
тује у комуникацији путем електронских медија (пример: комуни-
кација путем Twitter-а), гротескног инсценирања стварности у тзв. 
reality шоу-програмима, намере да се унутар неког догађаја учест-
вује непосредно (свеједно да ли политичког, културног, спортског 
итд.). Реалност постаје уједно ресурс неизмерне жеље субјекта као 
и његова опсесија. Доживети стварност је cool. Парадоксално го-
ворећи, реалност постаје велики параван за пројекцију могућих и 
немогућих жеља данашњег човека. Можда управо зато гледање 3Д 
филмова може послужити као илустрација тог новог искушавања 
стварности – тог самоучитавања „постпостмодерног“ субјекта у 
реалност.
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3. Разматрање парадокса као изазов за естетику

Фигуром бекства од стварности је окарактерисан ескапи-
зам „лоше“ уметности. Али 3Д филм заговара својеврстан „бег у 
стварност“ – сама стварност постаје уточиште „несрећне свести“, 
како би то Хегел рекао (свести човека који у биоскопу хоће да се 
растерети од свакодневних проблема и да их макар на тренутак за-
борави). Стварност постаје предмет естетског ужитка. То на нивоу 
критичке теорије друштва може водити опису нове врсте отуђења, 
где се човек не отуђује од стварности, него сам доживљај стварнос-
ти постаје вид отуђења. Али нас овде неће интересовати деструк-
ција те „нове аутентичности“, него нешто сасвим друго: проблем 
упадања у парадокс као моменат савремене уметности.

У логици је дуго времена парадокс био табу тема. Сматра се 
да она логика која запада у парадоксије или која их производи није 
конзистентна и као таква не може бити ваљана. Избегавање пара-
доксија је тако један од главних задатака логике. Међутим, као што 
су неке тенденције унутар модерне логике показале (Раселов па-
радокс, Геделове теореме о непотпуности итд.), не може се у пот-
пуности избећи противречност чак ни у оквиру строго формализо-
ваних система као што је аритметика. Ако ово већ важи за логику 
или аритметику, није ли онда за очекивати да ће у још већој мери 
за парадоксије и њихов приказ бити пријемчива уметност? Може 
се рећи да је за авангардну уметност конститутивно поигравање са 
стварношћу које може завршити у стварању противречних форми 
и суспензији смисла (пример за то дају дадаистички колажи или 
експонати ready-made уметности). Тако чак и употребни предмет 
као што је писоар у процесу деконтекстуализације може постати 
уметничко дело. Поједини уметници су се искључиво фокусирали 
на разградњу самог уметничког приказивања или креацију немо-
гућих облика – довољно је присетити се необичних сижеа Рене 
Магрита или игре са перспективама у радовима М. К. Ешера. 

Имајући те тенденције у виду, можда ће управо реализам 
убудуће бити предмет парадоксирања као нове уметничке страте-
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гије. Да ли филмска уметност наговештава тај тренд употребом 3Д 
технологије? Или она, напротив, показује немогућност таквог по-
духвата? Како би одговорили на то питање, можемо се позвати на 
ону верзију епистемологије која тематизује парадоксалност оног 
реалног или саме референције на стварност: на тзв. радикални 
конструктивизам.14 Главна теза тог становишта је да стварност не 
постоји као нешто независно од субјекта, него да је стварност не-
што што сам субјект производи, односно конструише. Тако већ на 
неурофизиолошком нивоу неуробиолози Хумберто Р. Матурана и 
Франсиско Х. Варела у свом заједничком делу Дрво сазнања15 желе 
показати да мозак функционише као оперативно затворен систем 
који приликом својих активности реферише на сопствене опера-
ције, а не директно на околину. Сам систем (аутопоетски систем, 
како га називају чилеански теоретичари) одређује начин на који 
ће посматрати околину, а не утицаји из околине. Процес сазнања 
се не састоји у пасивном одсликавању стварности у субјекту, него 
субјект активно конструише стварност. Појам посматрања је од 
структуралног значаја за овај начин мишљења. Посматрање је опе-
рација приликом које се маркира разлика која може постати повод 
за даља разликовања. Посматрањем се тек конструише стварност 
– стварност је укључена у когнитивне процесе. (У том погледу пос-
тоји сродност мишљења радикалних конструктивиста (Хајнц фон 
Ферстер, Ернст фон Глазерсфелд, Паул Вацлавик и др.) са оним 
класичниим филозофима као што су Ђамбатиста Вико, Имануел 
Кант, Ј. Г. Фихте, Џон Дјуи, Жан Пијаже, који су такође препознали 
активан моменат у људском сазнању.) 

14 Добар увод у овај начин мишљења даје следећи зборник текстова: Watzlawick, P. 
(ed.), Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge 
zum Konstruktivismus, vierte Auflage, Piper, München/Zürich, 2008. 
15 Немачко издање: Maturana, H. R./Varela, F. J., Der Baum der Erkenntnis. Die biolo-
gischen Wurzeln menschlichen Erkennens, zweite Auflage, Fischer Taschenbuch Ver-
lag, Frankfurt a. M., 2009. (Оригинал на шпанском: Maturana, H. R./Varela, F. G., El 
árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano (1984).) 
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Добрим делом претпоставке радикалног конструктивизма 
дели и теорија система као пројекат од интердисципларног зна-
чаја. У оној верзији теорије система коју заступа немачки социо-
лог Никлас Луман, такође присталица епистемологије радикалног 
конструктивизма, у оптицају је фигура поновног улажења (енгл. 
re-entry) система у сам систем или форме у форму. Тако разлика 
између система и околине може засебно бити посматрана у скло-
пу једног система, на пример оног научног (а овде постоје даље 
могућности итерације како показују разне метанаучне теорије). 
Тиме је дата могућност да се парадокс даље (продуктивно) раз-
вија, уместо да се сматра кочницом когнитивних процеса. Ако са 
ове тачке гледишта бацимо поглед на уметност, онда можемо за-
пазити да се и она може послужити re-entry-јем. Један од најпоз-
натијих примера је онај који даје Мишел Фуко у првом поглављу 
свог дела Речи и ствари: анализа Веласкезове слике Пратиље.16 
На њој је приказан сам Веласкез како (вероватно) слика дворски 
пар, али тако да посматрач слике не види објекат који слика. Фуко 
то тумачи као приказивање самог акта представљања као основног 
обележја епистемичке матрице класичног доба: репрезентације. 
Ова слика тематизује саму операцију посматрања. Уметност се 
тако може поигравати са сопственим формама и применом својих 
форми на саму себе. То може водити у парадокс, ако негација неке 
форме производи њену позитивну форму. Луман је препознао тај 
парадоксални моменат уметности: „Шта год се требало посматра-
ти у уметности, то је ... развијање парадоксије која као таква изми-
че посматрању. [...] Оно што настаје као уметничко дело и што се 
као такво може видети је развој сваком случају иманентне пара-
доксије, то је супституција међусобно повезаних форми за оно што 
се не може посматрати као јединство. А чак се ни уметничко дело 

16 Упор. Фуко, М., Ријечи и ствари. Археологија хуманистичких наука, Нолит, 
Београд, 1971, стр. 71−83.



Дамир Смиљанић

268

не може посматрати као јединство – једино да се одвоји од нечег 
другога (или: свега другога).“17

Кључна диференција у рецепцији уметности је она између 
дела и реципијента (претпоставља се и ствараоца дела, самог умет-
ника). Модерна уметност је проблематизовала ту диференцију, а 
негде је чак и укинула. Тако се у хепенингу брише дистанца из-
међу извођења дела и његове рецепције – гледалац постаје учесник 
дешавања, он такође креира дело – , у неким књижевним делима 
читалац има учешћа у структурирању дела (нпр. у неким Калвино-
вим или Павићевим романима), код неких минималистичких ком-
позитора обични звуци или шумови могу бити материјал уметнич-
ке обраде. Да ли тродимензионална филмска пројекција наставља 
тај тренд? Не желе ли и креатори 3Д филма увести гледаоца у свет 
филма и пустити га да тамо заборави да је само гледалац и да учес-
твује у дешавању? Шта год била намера филмских стваралаца, 
очигледно је да њихова претензија да гледалац постане део самог 
дешавања филма не успева, јер се радња филма одвија независно 
од гледаочеве (потајне) намере, ова остаје без ефекта за оно што се 
дешава на платну, односно пројекционој површи. Перцепција фил-
ма само симулира доживљај непосредности, али овај је без утицаја 
на оно што се дешава пред његовим очима. Тако се у њему може 
створити утисак као да су му свезане руке и ноге. Једино они ефек-
ти који појачавају његову пасивност могу бити уверљиви – ако се 
неки предмет или актер обруши на њега, он може устукнути или 
чак да се преплаши. Гледалац овде само реагује, али он не интере-
агује. Парадоксално говорећи, он је укључен у филмско дешавање, 
а да ништа не доприноси дешавању. Уједно је укључен и искључен 
из филма.

А шта је са смислом филмског дела? Гледаочева пажња је ус-
мерена само на спољашње покрете, он их прати својим погледом, 
али немогуће је да већим „уживљавањем“ у филмску слику про-
дре дубље у смисао онога што је на њој приказано. Реализам 3Д 

17 Luhmann, N., Die Kunst der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1997, стр. 74.
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филмова остаје дословно на површини. Реципијентова перцепција 
ништа не доприноси разумевању смисла дела (ако га ово уопште 
има). Она може допринети интензивирању естетског (визуелног) 
доживљаја, али не и продубљивању разумевања смисла уметничког 
дела (у конкретном случају: неког филма). Бекством у стварност 
3Д филмских слика гледалац се удаљава од (разумевања) смисла 
– онога што је главно у рецепцији уметничког дела. Но не отвара 
ли се овом констатацијом стари јаз између сензуалистичког и раци-
оналистичког поимања уметности? Не наседа ли се овде идеалис-
тичкој предрасуди према којој се суштина уметничког дела налази 
у смислу који му је дао његов стваралац и коме мора бити подређе-
на и перцепција чулног материјала?18 Није ли и интензивније иску-
шавање оног чулног на уметничком делу нешто естетски вредно? 
Ако се ово последње прихвати, онда би и рецепција филмских (и 
других) слика у 3Д формату имала одређен дигнитет који би засеб-
но ваљало разматрати у естетици.

Тако се као будући задатак филозофске естетике поставља 
поновно промишљање разлике између стварног и фиктивног – пи-
тање да ли уметност треба инсистирати на реалноме као бази свог 
стварања или на стилизацији привида као медија у којем се пре-
зентују представе о лепоме, или да ли треба преиспитати, па чак 
и напустити тај крути дуализам стварног и нестварног. Можда је 
функција уметности управо у поигравању са том диференцијом, 
у тематизацији питања где престаје разлика између стварног и 
нестварног, где једно прелази у друго, као и питања у којој мери 
перцепција конституише њихову разлику или постаје саставни део 
њиховог стапања. Естетика се треба позабавити креативним по-

18 Тако нпр. Хегел оно лепо на уметничком делу поима као „чулно сијање идеје“. 
Види Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Ästhetik I (Werke 13), Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 1986, стр. 151. (У српском преводу се немачкa реч ‚Scheinen‘ преводи са 
‚привид‘ – али она је двосмислена: не мисли се само привид као нешто негативно, 
као обмањивање, него сијање у смислу појављивања, дакле, као нешто позитивно. 
Што се тиче превода види Хегел, Г. В. Ф., Естетика I, Култура, Београд, 1952, 
стр. 133). 
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тенцијалима парадоксирања на пољу уметности – да ли онда нова 
шанса за уметничко стварање лежи у креирању и варирању пара-
доксија у склопу којих се разграђује наивни дуализам реалног и 
нереалног? Свакако да ће приликом давања одговора на ово пи-
тање од веће користи бити употреба језичких парадоксија и визу-
елног приказа парадоксија од неуспелог парадокса 3Д филмова.
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Damir Smiljanić

ESCAPE INTO REALITY. DAS PARADOX DER ÄSTHETISCHEN 
INSZENIERUNG DES REALEN

(Zusammenfassung)

Hatte man einst der schlechten Kunst Eskapismus im Sinne der Ein-
nahme jener Einstellung, wonach sich der Rezipient nicht mit den realen Pro-
blemen befasst, vorgeworfen, haben wir heute einen neuen Trend: dass die 
Wirklichkeit selbst als Zufluchtsort des „unglücklichen Bewusstseins“ erkannt 
wird. Als Beispiel wird hier die Inszeniereung des Realen im Film angeführt 
(z. B. der Einsatz der 3D Technologie). Der Autor möchte in seinem Beitrag ei-
nen Blick darauf werfen, was sich hinter diesem „Hyper-Realismus“ der Medi-
en verbirgt, und die ästhetisch relevante Frage stellen, inwiefern die Differenz 
zwischen Sein und Schein konstitutiv – und damit unauslöschlich – für die 
Kunst sei. Zu diesem Zwecke wird die Berücksichtigung der Epistemologie 
des radikalen Konstruktivismu von Nutzen sein.

Schlüsselwörter: Wirklichkeit, Fiktion, Realismus, Eskapismus, 3D 
Film, Paradoxie.
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Небојша Грубор

ИСКУСТВО ЈЕЗИКА 
методско и тематско-предметно значење 
хајдегерове анализе односа мишљења, 

песништва и језика

Апстракт: У овом раду се разматра методска и предметна димензија 
Хајдегерове анализе мисаоног искуства са језиком. Чланак се надове-
зује на интерпетације Хајдегерове филозофије од стране Фридриха-
Вилхелма фон Хермана. У тексту се најпре разматра херменеутичка 
ситуација као методско и структура догађаја присвајања као темат-
ско-предметно значење мислилачког искуства у вези са језиком (I). 
Затим следи разматрање могућности стицања искуства у вези са са-
мим језиком. Ове могућности су стицање искуства са самим језиком 
у свакодневном говорењу, песничко искуство са језиком и мислилачко 
искуство са језиком самим (II). 

Кључне речи: Хајдегер, М., v. Hermann, F.-W., мишљење, песништво, 
језик.

Мартин Хајдегер (1889–1976) је један од најзначајнијих мис-
лилаца савремене филозофије.1 Његова мисао о уметности и по-

1 Овај рад је писан у оквиру пројекта Института за филозофију Филозофског фа-
култета у Београду под називом „Динамички системи у природи и друштву: фи-
лозофски и емпиријски аспекти“ (Ев. бр. 179041), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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себно мисао о поезији представља једно од значајнијих савреме-
них естетичких становишта, премда сам Хајдегер доводи у питање 
естетику као примерен начин тематизације уметности и залаже се 
за њено превазилажење. Хајдегерова мисао о поезији је на веома 
упечатљив начин изнета на видело у његовој књизи На путу к јези-
ку, а посебно у тексту „Суштина језика“. Хајдегер, наиме, у тексту 
фрајбуршке триологије предавања под називом „Суштина језика“ 
(1957/58) покушава, између осталог, да одреди суштински однос 
између мишљења (Denken), песништва (Dichten) и феномена јези-
ка (Sprache). Овај суштински однос Хајдегер назива суседством 
мишљења и песништва, у ком мишљење и песништво станују у 
непосредној близини. Питање о суштинском односу мишљења и 
песништва (и питање о суштини језика) није посебно филозофско 
питање које, како би то на први поглед могло да изгледа, припада 
некој филозофији поезије или естетици. Напротив, то је питање 
које припада темељном питању прве филозофије у облику повес-
ноонтолошког мишљења, како се назива Хајдегерово мишљење у 
другој фази његове филозофије.2

Шта је главни задатак ових предавања? О томе Хајдегер на 
почетку расправе каже следеће „Три следећа предавања носе на-
слов ’Суштина језика’. Њима је сврха да нам пруже могућност да 
стекнемо искуство (Erfahrung) о језику. Стећи искуство о нечему 
– свеједно да ли је у питању ствар, човек или бог – значи да нам се 
то догоди, да нас погоди, да нас обузме, да нас обори и преобра-
зи. Кад говоримо о ’стицању’ искуства, то не значи да је искуство 
наша творевина: стећи у ’стећи искуство’ значи: претурити пре-
ко главе, претрпети, примити оно што нас погађа тако што ћемо 
се томе потчинити. Реч је о нечему што се збива, дешава, догађа. 
Стећи искуство о језику значи онда: допустити да нас се нарочи-
то тиче захтев (Anspruch) језика тако што ћемо ући у тај захтев и 

2 v. Herrmann, F.-W., Die zarte, aber helle Differenz. Heidegger und Stefan George, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1999, стр. 3.
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потчинити му се“.3 Хајдегеров мисаони покушај стицања искуст-
ва у вези са језиком и филозофске артикулације тог искуства има 
сасвим особену методску и тематско-предметну димензију. У овом 
раду желели бисмо да изнесемо на видело ову димензију Хајдеге-
ровог схватања односа мишљења, песништва и суштине језика, а 
затим и типологију начина стицања искуства у вези са самим јези-
ком која је омогућена правилно схваћеним методским и тематским 
претпоставкама Хајдегеровог филозофског објашњења суштине 
језика.

I методска и предметна димензија мислилачког довођења 
до речи искуства о језику

Искуство (Erfahrung) у вези са језиком и наговор/захтев 
(Anspruch) језика који нам се обраћа, који нас се тиче и који нас 
погађа као људе, имају сличну или чак идентичну структуру и за 
Хајдегера изражен методички смисао. Шта је оно што је за нас 
предмет искуства? Искуство би у овом контексту требало разумети 
у смислу нечега што нам долази у сусрет, нечега што иде према 
нама и сусреће нас. Без обзира да ли говоримо о искуству као не-
чему што искушавамо или што нас наговара да испунимо његов 
захтев, оно шта се у искуству показује такво какво јесте по себи, 
јесте феномен. Оно што ћемо некако морати да искусимо, да испи-
тамо, да разумемо и да протумачимо у вези са језиком је језик као 
феномен. Феномен језика ћемо искусити само уколико наше пос-
тављање питања није усмерено у празно, него уколико оно о чему 
постављамо питање некако већ унапред разумемо. У искуству нас 
сусреће нешто што је већ дато у предразумевању. 

Хајдегер је у Бивствовању и времену сматрао да свако пос-
тављање питања има формалну структуру у коме постоје три 
елемента: (1) питано (Gefragte), (2) испитивано (Befragte), (3) 

3 Hajdeger, M., Na putu k jeziku, Prevod B. Zec, Fedon, Beograd, 2007, стр. 155.
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испитано (Erfragte).4 Оно о чему се филозофски питамо јесте 
бивствовање (Sein), али да бисмо поставили питање о бивствовању 
морамо да се о том бивствовању негде распитамо. Бивствовање је 
увек бивствовање неког бивствујућег, због тога је оно код кога/код 
чега се испитује бивствовање увек неко бивствујуће (Seiende). Ре-
зултат нашег питања о бивствовања (бивствујућег) код испитива-
ног бивствујућег представља оно што је испитано, а то је смисао 
(Sinn) бивствовања, односно оно с обзиром на шта је бивствовање 
разумљено као бивствовање неког бивствујућег. Смисао је оно на 
темељу чега/с обзиром на шта разумемо бивствовање бивствујућег. 
Филозофска анализа мора да започне код оног бивствујућег ког ког 
наилазимо факат разумевања бивствовања. То бивствујуће је ту-
бивствовање (Da-sein). Тубивствовање је бивствујуће које поседује 
структуру (само)одношења нас самих. Премда Хајдегер формалну 
структуру питања у Бивствовању и времену аплицира на основно 
питање своје филозофије, на питање о смислу бивствовања (уопш-
те), ова структура постављања питања је присутна и у испитивању 
других филозофски релевантних феномена, какав је несумњиво 
и феномен језика. Нарочито је важно имати на уму да оно бивс-
твујуће са којим се започиње с испитивањем увек на директан или 
индиректан начин мора да буде и бивствујуће које смо ми сами, 
односно тубивствовање. То је разумљиво и оправдано, уколико 
желимо да филозофија задржи свој еманципторни смисао и реле-
ванцију, односно уколико резултате филозофске анализе хоћемо и 
желимо да доведемо у везу са нама самима и нашим проблемима и 
суштинским интересима. Испитивање неког бивствујућег уједно је 
испитивање односа тубивствовања према том бивствујућем. 

Такође, постављање питања је за Хајдегера уједно и изла-
гање. Постављање питања и испитивања је интерпретација, и то 
не зато што хоћемо да нешто унапред по сваку цену интерпрети-
рамо, него зато што се увек већ унапред крећемо у неком хори-

4 Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Prevod H. Šarinić, 2. izdanje, Naprijed, Zagreb, 1988, 
стр. 4.
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зонту разумевања чије ће претпоставке бити потврђене или опов-
ргнуте. Излагање се, пак, креће унутар неке ситуације излагања, 
односно херменеутичке ситуације. Структура излагања нечега као 
нечега, односно структура херменеутичке ситуације састоји се из 
три момента: (1) херменеутичке предимовине (Vofhabe), (2) херме-
неутичког предвидика (Vorsicht) и (3) херменеутичког премњења 
(Vorgriff).5 Предимовина је на темељу разумевајућег бивствовања 
претходно присвојено разумевање, које се креће у претходно ра-
зумљеној целини сврховитости. Присвајање онога што је већ 
некако разумљено у предимовини увек се одвија с обзиром на 
неки претходни поглед на саму ствар која се разуме. Предвидик/
претходни поглед је нешто што фиксира оно с обзиром на шта би 
оно што је разумљено требало да буде изложено. Оно разумљено, 
које је садржано у предимовини и што се може изложити с обзиром 
на неки претходни поглед/видик, посредством излагања постаје 
појмљиво и креће се у некој претходној појмовности, претходном 
поимању ствари (Vorgriff). Излагање, међутим, појмовност којом 
се излаже нешто као нешто, неко бивствујуће у погледу његовог 
бивствовања, може или да црпи из самог бивствујућег, саме ствари 
која се излаже и која је некако претходно већ разумљена, или, пак, 
може да рачуна на појмовност која се намеће бивствујућем које се 
у погледу начина свог бивствовања опире појмовима путем којих 
бива интерпретирано.6

Унутрашња структуираност искуства језика и подвргавање 
његовом наговору, односно међусобној упућености наговора 
(Anspruch) и одговарања (Entsprechen) формално кореспондира са 
структурним моментима херменеутичке ситуације. Оно што иску-
шавамо, што нам иде у сусрет, оно што нас наговара и подстиче 
на одговор је оно што се показује само по себи таквим какво јесте 
– феномен језика. Међутим, оно што тај феномен најпре пружа ис-
питивању је оно што смо претходно већ разумели, претходно при-

5 Исто, стр. 171.
6 Исто.
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својено разумевање које се креће у једној целини разумљивости 
и смисла. То је предимовина као један од структурних момената 
херменеутичке ситуације. Предимовина је она претходна датост 
питаног из формалне структуре питања. Наш одговор на оно што 
смо најпре искушали од феномена језика је вођен претходним пог-
ледом на то с обзиром на шта се оно што стоји у предимовини 
излаже, дакле, неким претходним видиком, и с друге стране наш 
одговор, односно предвидик је већ уроњен и вођен одређеном пој-
мовношћу, односно претходним мнењем и претходним појмовним 
захватањем, односно херменеутичким моментом предмнења. Дру-
гим речима, наше искуство у вези са језиком је у методском пог-
леду структуирано као и свака херменеутичка ситуација излагања 
феномена.

С друге стране, искуство језика, односно међусобна упуће-
ност наговора и одговарања на наговор језика не само што су међу-
собно структурно идентични, него заједнички упућују на структу-
ру догађаја присвајања, или, још прецизније, на догађајући добачај 
као један од два основна момента целине догађаја присвајања. 
Структура догађаја присвајања (Ereignis) се, наиме, састоји из до-
гађајућег добачаја и догођеног набачаја, односно пројекта.7 Проје-
кат или набачај (Entwurf) и баченост (Geworfenheit) већ у Бивство-
вању и времену представљају терминолошке ознаке за карактере 
бивствовања егзистенције тубивствовања.8 Искуство које обликује 
позну Хајдегерову филозофију уобличену у Прилозима филозофији 
(О догађају) и у том смислу и његову анализу језика у расправи 
„Суштина језика“ јесте искуство бачености пројекта. Кључно мес-
то за разумевање искуства мишљења позне Хајдегерове филозо-
фије, како објашњава Ф.-В. фон Херман,9 налази се у § 122 Прило-

7 v. Herrmann, F.-W., Die zarte, aber helle Differenz. Heidegger und Stefan George, 
стр. 25.
8 Исто, стр. 24.
9 v. Herrmann, F.-W., Weg und Methode. Zur hermeneutischen Phänomenologie des 
seinsgeschichtlichen Denkens, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1990, стр. 
23.
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га филозофији, које гласи „да онај ко пројектује себе искушава себе 
као неког ко је самом себи већ добачен, тј. у догађају присвајања 
присвојен путем бивствовања. Отварање путем пројекта јесте то 
што јесте, само ако се дешава као искуство бачености и на тај на-
чин као припадност бивствовању (Seyn). То је суштинска разлика 
насупрот сваком само трансценденталном начину сазнања с обзи-
ром на услове могућности“.10 Остављајући сада по страни Хајдеге-
рово оградјивање од трансценденталног филозофског постављања 
питања, које прожима Бивствовање и време, овде је важно разуме-
ти сложену структуру догађаја и на који начин искуство мишљења 
представља искуство једне радикалне бачености и повесности. 
Структура догађаја је, као што смо напоменули, сложена и састоји 
се из (1) догађајућег добачаја (ereigenden Zuwurf) и (2) догођеног 
пројекта (ereigneter Entwurf) – ови моменти међусобно припадају 
један другоме и упућени су један на други. Оно што нам се епо-
хално дешава и као појединцима и као групи, дешава се пре свега 
полазећи од догађајућег добачаја. Наиме, оно што нам је претход-
но добачено представља уједно главни и одредјујући моменат це-
ловите структуре догађаја. Добачај је оно што се догађа и што има 
водећу и активну улогу у целини догађаја присвајања. У односу 
на догађајући добачај успоставља се већ догођени пројекат, који у 
извесном смислу представља пасивни одговор и, условно речено, 
секундарни моменат у целини структуре догађаја. Оно што нам се 
добацује из повести је нешто што поседује субјективност, добачај 
се дешава, а наши пројекти су нешто што се већ догодило, однос-
но што се креће оквиру претходног хоризонта смисла отвореног 
добачајем. Активна и одредјујућа је повест и наша појединачна и 
колективна историја, док смо са нашим индивидуалним пројекти-
ма већ унапред одређени с обзиром на хоризонт смисла и значења 
у ком се крећемо и осуђени смо на прилагођавање и потчињавање 
ономе што нам је унапред епохално добачено. Као и херменеу-

10 Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 2., durchgesehene Auflage, 
Vittorio Klostermann, 1994, стр. 239.
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тичка ситуација у методском, тако и целовита структура догађаја 
присвајања у тематском и чињеничком погледу суштински корес-
пондирају са структуром искуства и међусобне упућености наго-
вора и одговарања на наговор искуства. У случају структуре до-
гађаја присвајања моменат наговора кореспондира са догађајућим 
добачајем, а моменат одговарања са догођеним пројектом. Док је 
у Бивствовању и времену постојала равнотежа између момената 
пројекта и бачености, код позног Хајдегера у Прилозима филозо-
фији долази до промене ове равнотеже и пресудан значај добија 
моменат догађајућег добачаја, односно онога што је раније названо 
баченошћу. Структура догађајућег добачаја и догођеног пројекта 
у тематско-предметном погледу одговара Хајдегеровом концепту 
искуства, односно концепту међусобне припадности наговора и 
одговарања и одређујућа је и за Хајдегерову филозофску анализу 
језика у предавању „Суштина језика“ и реализацију основне на-
мере предавања која се састоји у омогућавању стицања искуства 
о језику.

II Типологија могућности доводјења до речи искуства 
у вези са самим језиком

Хајдегер, најпре, негативно крчи пут ка исправном разуме-
вању намере предавања „Суштина језика“. Стећи искуство у вези 
са самим језиком није исто што и стећи знање о језику какво нам 
пружају наука о језику, лингвистика, филологија разних језика, 
психологија или аналитичка филозофија.11 Сва ова знања о језику, 
како научна, тако и (аналитичко) филозофска прожима једна, пре-
ма Хајдегеровом мишљењу дубоко погрешна, али исто тако дубо-
ко укорењена и базична представа о језику. Према тој представи 
говорење је делатност човека као духовног живог бића. Човек је 
схваћен као живо биће које за разлику од других живих бића која 
не говоре има моћ говора, човек је живо биће са способношћу го-

11 Исто, стр. 156.
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вора (logos), човек је animal rationale. Човек је тако рећи једном 
половином чулно, анимално биће, а друга половина је његова ду-
ховна, рационална страна. Сам језик је при томе схваћен као про-
изводња гласова.12 Темељна представа о човеку повлачи за собом и 
исто тако темељно схватање језика, према ком се језик састоји из 
чулног гласа и духовног значења. Ради се о традиционалној темељ-
ној представи о гласовном карактеру језика. Између покушаја да се 
о језику стекне знање, било научно, било филозофско, али ослоње-
но на традиционалне представе, с једне стране, и истинског мисли-
лачког и филозофског приступа с друге стране, постоји нешто што 
би се могло назвати грубом диференцијом. Насупрот томе, блага, 
али јасна диференција постоји између мишљења и песништва у 
опхођењу са језиком. Однос мишљења и песништва је одређен као 
суседство, али не и њихово међусобно мешање и неразликовање. 
Суседство и блага, али јасна диференција између мишљења и пес-
ништва базирана је на схватању језика као казивања (Sage). Кази-
вање је заједничко и мишљењу и песништву, премда на овом месту 
ову Хајдегерову идеју не можемо детаљније да разрађујемо.

За нас је у овом тренутку важно да су „једна ствар ... научна и 
филозофска знања о језику, а друга ствар искуство које стичемо о 
језику“.13 Наиме, и то је основна Хајдегерова нит водиља у преда-
вању „Суштина језика“: искуство о језику се стиче када сам језик 
себе доводи до речи.14 Хајдегер одмах наглашава један веома ва-
жан аспект анализе. Могло би се с правом помислити да сам језик 
долази до речи управо када се говори неки језик, међутим, скреће 
нам пажњу филозоф, када говоримо неки језик управо сам језик 
не долази до речи. Због тога што сам језик остаје у позадини, што 
језик у свакодневном говору себе не доводи до речи, у стању смо 
да о нечему говоримо и расправљамо. У складу са тиме, Хајдегер 
поставља питање и на њега пружа одговор „Али, кад сам језик го-

12 Исто, стр. 202.
13 Исто, стр. 157.
14 Исто.
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вори као језик? Доста чудно, али онда кад не можемо да нађемо 
праву реч, за нешто што нас се тиче, што нас вуче к себи, што нас 
притиска или чему се радујемо. Ми тада остављамо неизговоре-
но оно што имамо на уму и, не размишљајући о томе, пролазимо 
кроз тренутке у којима нас је издалека и овлашно сам језик дотак-
нуо својом суштином“.15 У свакодневном говору језик нас дотиче 
својом суштином, а ми се подвргавамо његовом наговору у случају 
када останемо без речи, када суштину језика чујемо као одјеки-
вање тишине (Geläut der Stille) настале због ускраћене речи.

Такође, и у случајевима где не само што не можемо да нађе-
мо праву реч, него када до речи треба довести нешто што до тада 
још нико није изговорио, опет све зависи од тога да ли сам језик 
поклања или ускраћује прикладну реч.16 Ово су случајеви искуства 
у вези са језиком који се тичу песника и поезије. При чему песник 
може доћи у ситуацију да мора да на песнички начин доведе до 
речи и језика искуство које стиче у вези са самим језиком.17 Овде 
треба имати у виду да песничко искуство са језиком долази до речи 
у поезији великих песника, али да искуство језика као језика не 
мора да буде само имплицитно тиме што песничко стваралаштво 
изриче нешто дотад нечувено и неизречено, него и на тај начин 
што песник песничким средствима експлицитно тематизује своје 
искуство са језиком. Песма „Реч“ Штефана Георгеа коју Хајдегер 
тумачи у предавању „Суштина језика“ представља пример песнич-
ким средствима експлицитно артикулисаног довођења до речи пес-
ничког искуства са језиком као таквим. И у овом случају песничка 
артикулација представља одговарање на наговор језика и његове 
суштине као одјекивања и оглашавања тишине пред оним до тада 
неизговореним и нечувеним.

Најзад, трећа могућност довођења до речи језика као таквог 
тиче се мислилачког, филозофског искуства у вези са језиком. И у 

15 Исто, стр. 157–158.
16 Исто, стр. 158.
17 Исто, стр. 159.
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мислилачком искуству се ради о довођењу до речи и језика нечег 
до тада неизговореног. Реализација ове могућности може, такође, 
као и у случају песништва да се посматра у имплицитном или екс-
плицитном смислу и значењу. Имплицитно сваки велики филозоф 
на себи својствен начин у свом филозофирању износи на видело и 
своје сопствено искуство везано за језик. Међутим, ово искуство 
може да постане експлицитна тема филозофске анализе, као што 
је то управо у Хајдегеровом предавању „Суштина језика“ које, из-
међу осталог, и због тога има изузетну месну вредност међу Хајде-
геровим списима.18 Подвргавање захтеву и налогу језика и у овом 
случају има облик одговарања на суштину језика као оглашавање 
тишине настале пред оним до тада неиговореним.

Стећи искуство о језику, могли бисмо тако да резимирамо го-
ренаведене Хајдегерове ставове, не значи стећи знање о језику у 
смислу неке науке о језику, него доћи у положај да језик говори о 
самом себи, доспети до могућности да разумемо шта је то језик 
као језик и будемо у стању да одговоримо на додир његове сушти-
не која нас погађа као људе. Три су могућности у којима стичемо 
искуство о језику као језику, односно ситуације у којима језик го-
вори о самом себи: (1) у свакодневној употреби језика искушавамо 
језик као језик онда када не можемо да нађемо праву реч за оно 
што мислимо и осећамо, односно за оно што нас погађа; (2) у пес-
ничком искуству искушавамо језик као језик не када не можемо да 
пронађемо праву реч за оно што нас вуче ка себи, што нас притис-
ка, чему се радујемо, већ када доводимо до речи или до језика оно 
нечувено – оно до тада неизговорено; (3) у филозофском искуству 
стичемо искуство са језиком као језиком – слично као и случају 
поезије, када је потребно да искажемо и артикулишемо оно што до 
тада није мишљено и изговорено. И у случају песништва и у слу-
чају филозофије искуство у вези са језиком може да остане импли-
цитно или да постане експлицитно. Песма Штефана Георгеа „Реч“ 
и, такође, касније тематизована песма Готфрида Бена „Једна реч“ 

18 v. Herrmann, Die zarte, aber helle Differenz. Heidegger und Stefan George, стр. 63–64.
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представљају изузетне примере експлицитно и тематски спеваног 
песничког искуства у вези са самим језиком. Предавање Мартина 
Хајдегера „Суштина језика“ представља изузетан пример експли-
цитно и тематски уобличеног мислилачког искуства у вези са са-
мим језиком. У оба случаја експлицитног уобличавања искуства у 
вези са самим језиком на делу је искуство схваћено као међусобна 
припадност наговора и одговарања. Наговор искуства у методском 
смислу требало би разумети полазећи од момента херменеутичке 
ситуације предимовине, а одговарање на наговор искуства треба-
ло би разумети полазећи од херменеутичког предвидика и пред-
мнења. У предметно-тематском погледу међусобној припадности 
наговора и одговарања кореспондира целовита структура догађаја 
присвајања, састављена од догађајућег набачаја који представља 
порекло наговора и догођеног пројекта као основе нашег одгова-
рања на звоњавину тишине која нас као суштина језика дотиче као 
људе, и траје и влада не само у свакодневном говорењу, већ и у 
песничком и мислилачком искуству са језиком.
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Nebojša Grubor

ERFAHRUNG MIT DER SPRACHE SELBST 
Methodische und sachliche Bedeutung der Heideggers Analyse 

des Verhältnisses von Denken, Dichten und Sprache

(Zusammenfassung)

In dieser Arbeit wird die methodische und sachliche Dimension von 
Heideggers Analyse der denkerischen Erfahrung mit der Sprache untersucht. 
Der Aufsatz schließt sich an die Friedrich-Wilhelm v. Herrmanns Interpreta-
tionen von Heideggers Philosophie. Im Text wird zuerst der hermeneutischen 
Situation als methodischen und der Struktur des Ereignisses als sachlichen 
Bedeutung der denkerischen Erfahrung mit der Sprache behandelt (I). Dann 
folgt die Erörterung der Möglichkeiten, mit der Sprache selbst eine Erfahrung 
zu machen. Diese Möglichkeiten sind die Erfahrung mit der Sprache selbst 
im alltäglichen Sprechen, die dichterische Erfahrung mit der Sprache und die 
denkerische Erfahrung mit der Sprache selbst (II). 

Schlüsselwörter: M. Heidegger, F.-W. v. Herrmann, Denken, Dichten, 
Sprache.
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ВАГНЕРОВО СхВАТАЊЕ УмЕТНОСТИ 
У СВЕТЛУ хАЈДЕГЕРОВОГ ОДРЕЂЕЊА 

пОВЕСТИ ЕСТЕТИКЕ

Апстракт: У раду се обрађује Хајдегеров став према Вагнеровом 
схватању уметности, изложен у предавањима о Ничеу. У поменутим 
предавањима Хајдегер се одређује према повести естетике издвајајући 
шест темељних чињеница као релевантних дешавања  значајних за 
њен однос према уметности. У таквом ређању темељних чињеница 
истакнуто место заузима и Вагнерово одређење уметности. Имајући у 
виду да Хајдегер неким великим естетикама (Кантова, Шелингова...) 
не придаје статус темељне чињенице, у раду се истражују разлози за 
такво истицање Вагнеровог одређења уметности. У том смислу Вагне-
рово схватање уметности као воље за свеукупним уметничким делом 
реафирмише статус уметности као апсолутне потребe. На овај начин 
она се доводи у везу са Хегеловим и Ничеовим схватањем уметности 
полазећи од Хајдегерове интерпретације истих. 

Кључне речи: eстетика, уметност, повест уметности, Хајдегер, Вагнер.

У предавањима о Ничеу Хајдегер говори о Вагнеровом ту-
мачењу уметности. Излагање о томе поставља у оном делу преда-
вања где говори о природи естетике, прецизније, о  повести естети-
ке, из које издваја шест темељних чињеница релавантних за однос 
естетике према уметности. То су: непотребност естетике у доба 
велике грчке уметности, 2. извор питања о уметности у мишљењу 
Платона и Аристотела, 3. почетак новог века: уметност као појава 
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културе, 4. Хегелова „Предавања о естетици“: уметност као ствар 
прошлости, 5. естетика 19. века: Рихард Вагнерова воља за све-
укупним уметничким делом, 6.  Ничеова физиологија уметности 
као покрет против нихилизма.1 У оваквом издвајању темељних 
чињеница могу се приметити три ствари: прво, према Хајдегеру 
естетика почиње са Платоном, друго, она у суштинском смислу 
довршава са Ничеом, и треће, неке велике естетике, попут Баум-
гартенове, Кантове или Шелингове, немају тај статус темељне 
чињенице, док тај статус задобија Вагнерово схватање уметности 
које и није права филозофска естетика, већ пре једна поетика или 
имплицитна естетика уметника. 

Питање које се поставља је следеће: који су разлози да Ваг-
нерова естетика у таквом структурирању добије статус темељне 
чињенице. Наизглед поглавља о естетици у предавањима о Ничеу 
стоје пре свега у функцији тумачења Ничеове филозофије и њего-
ве физиологије уметности као покрета против нихилизма. Ипак, с 
друге стране Хајдегерово тумачење Ничеа није уобичајена исто-
ријско-научна интерпретација која треба да протумачи и разјасни 
смисао и карактер Ничеовог тумачења уметности, већ један тип 
интерпретације који може да се назове доктринарним. Другим ре-
чима, ради се о томе да Хајдегер тумачи Ничеову филозофију у 
функцији потврђивања властитог мисаоног полазишта. Ничеову 
филозофију одређује као довршење мишљења првог почетка, које 
почиње са Платоном. Аналогно томе, може да се каже да естетички 
приступ уметности  као облик мишљења првог почетка почиње са 
Платоном, док своје довршење спроводи са Ничеом. Ово довршење 
не значи да Хајдегер негира постојање савремених праваца у фи-
лозофији, а самим тим и у естетици. Ради се о томе да је мишљење 
првог почетка, закључно са Ничеовом филозофијом и естетиком, 
исцрпело своје суштинске могућности, при чему је појава естетич-

1 Види: Heidegger, M., Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, GA 43, Vittorio 
Klostemann, Frankfurt am Mein, 1994, стр. 89–108.
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ких праваца само варијација на постојеће могућности мишљења 
првог почетка. 

Поставља се питањe шта Хајдегер мисли под појмом „темељ-
на чињеница“ (Grundtatsache). Појам темељне чињенице упућује 
на природу односа естетичког мишљења према уметности. Ова 
упоредност односа велике уметности и естетике може да се тума-
чи Хајдегеровим ставом из поменутих предавања „...да ли и како је 
једна епоха спојена са неком естетиком, да ли и како она из једног 
естетичког држања стоји према уметности, одлучујуће је за начин 
и врсту, како се у тој епохи уметност заиста као повест дешава или 
изостаје“.2 Очигледно је да Хајдегер сматра да из начина како се 
епохално постављамо према естетици зависи и карактер уметнос-
ти, пре свега велике уметности. Оно што је јасно из излагања прве 
од шест темељних чињеница из повести естетике је да је велика гр-
чка уметност постојала без одговарајуће мисаоне рефлексије, мис-
лећи на естетику.3 С друге стране, естетика почиње са Платоном. 
У другој темељној чињеници из повести естетике Хајдегер износи 
став да естетика почиње код Грка када „...велика уметност и њој 
упоредна филозофија иду ка своме крају...“.4 Ово заправо значи да 
естетика пре утиче на изостајање уметности него на њено деша-
вање као повести. 

Карактер изостајања уметности Хајдегер одређује у трећој 
темељној чињеници из повести естетике. Он говори да уметност 
губи своју суштину не тиме што опада њен квалитет или је стил 
мањкавији, већ тиме што не спроводи више свој основни задатак 
„...да прикаже оно апсолутно, то ће рећи: да  га такво меродавно 
стави у подручје повесног човека“.5 Такво изостајање уметности 
као повести или отпадање од њене суштине на најбољи начин ма-
нифестује Хегелова естетика као врхунац естетичког мишљења. 

2 Исто, стр. 92.
3  Исто, стр. 93.
4  Исто.
5 Исто, стр. 99.
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Према Хајдегеру, она представља довршење естетике јер објављује 
и исказује крај велике уметности као такве.6 Хегелова естетика 
проглашава крај велике уметности у смислу да уметност не изра-
жава највише истине духа и истину апосолута, односно бивство-
вања. Она као таква не остварује највише домете рефлексивне 
образованости духа и не представља највишу апсолутну потребу 
за приказивањем апсолута. На место уметности ступају религија 
и филозофија. Филозофија представља допуну ументости јер кул-
тура рефлексије надилази уметничко приказивање. У том смислу 
уметност више не може да задовољи апсолутну потребу.

Према Хајдегеру, овај повесни процес није прoшао без от-
пора. Вагнерова естетика представља један покушај да се поврати 
одређени дигнитет уметности као апсолутној потреби. Хајдегер у 
петој темељној чињеници из повести естетике пише да Вагнер с 
озбиром на отпадање уметности од своје суштине покушава да 
створи једно свеукупно уметничко дело. Овај напор није само ог-
раничен на уметниково стварање и праксу, већ се он реализује и 
теоријски тиме што га уметник образлаже у својим одговарајућим 
списима.7 Наиме, после Хегелове објаве да је уметност ствар про-
шлости, Вагнерово схватање уметности је покушај да се спаси 
уметност и њена повесна релевантност концепцијом једне старе 
идеје о опери као свеукупном уметничком делу.8  Према Вагнеру, 

6 Исто.
7 Према Хајдегеру то су следећи списи: Die Kunst und die Revolution (1849),  Das 
Kunstwerk der Zukunft 1850), Opera und Drama (1851), Deutsche Kunst und deutsche 
Politik (1865). Исто, стр. 100.
8 Карл Далхаус (Karl Dalhaus) у књизи Естетика музике сматра да је стално об-
нављан покушај да се опера као сложено уметничко дело претвори у тотално. 
Такав покушај је заснован на уверењу да се хетерогени чиниоци могу састави-
ти у хомогени облик. Ову фикс-идеју повести опере он назива сном о ренесанси 
античке трагедије. Истичући Вагнерову револуцију у опери, он примећује да је 
опера сложено, али не и тотално уметничко дело: „Историјска филозофска уну-
тарња истовременост свих уметности, дакле стање у којем оне све представљају 
исти развојни ступањ, ретко је или никад остварена у опери“. Dalhaus, K., Estetika 
muzike, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1992, стр.  94. 
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уметности се не остварују више једне поред друге, већ су сабране 
у једном делу. Све уметности су састављене или уједињене у јед-
но дело. При том свеукупно уметничко дело треба да представља 
нешто више од збира појединих уметности, наиме, оно треба да 
има статус једне светковине народне заједнице: ова религија.9  Хај-
дегер пише да су код Вагнера меродавне уметности у конципи-
рању тоталног, односно свеукупног уметничког дела песништво и 
музика. Ипак, песништво губи онај примат који према Хајдегеру 
карактерише сваку велику уметност. Музика, која је према прво-
битној идеји конципирања свеукупног уметничког дела требала да 
буде средство, у стварности постаје основна уметност. Драма нема 
свој значај у песничкој изворности, тј. у обликованој суштини пес-
ничког језика, већ у сценском извођењу и великим удешавањима 
(Aufmachung). Оваква једновременост и спојеност уметности води 
једној битној последици у образовању суштине уметности. Наиме, 
песништво и језик, који су у Извору уметничког дела означени као 
суштина уметности, губе обликујућу моћ.

Воља за свеукупним уметничким делом хоће заправо влада-
вину уметности као музике, а тиме и владавину осаћајног стања. 
Такво осећајно стање по Вагнеровом схватању је далеко од Баум-
гартенове концепције чулности, коју карактерише сопствена логи-
ка и осећајност. Овде се ради о чистом осећају, чији инхеренти сад-
ржај јесте страст и безумље чула, спокојан ужас звука у уживању, 
отварање у бестемељном мору хармонија, зарањање у занос, јед-
ноставно разрешење у чистом осећају као спасењу.10 Хајдегер на 
основу тога закључује да доживљај као такав постаје одлучујући. 
Дело је још само побуђивач доживљаја. Све тако приказујуће мора 
деловати као предњи план и прочеље, смерајући на утисак, ефекат, 
дејство и хтети-узбуђења.11

9 Heidegger, M., Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, GA 43, стр. 101.
10 Исто. 
11 Исто. 
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Оно што је важно рећи јесте то да Хајдегер у Вагнеровом 
концепту уметности увиђа мотив апсолутне намене који се јавља у 
Хегеловој естетици и који је присутан у уметностима као класициз-
му и романтизму. „Али оно апсолутно се сада искушава као чиста 
безодређеност, потпуно растварање у чистом осећају, тонућем ле-
лујању у ништа“.12 Вагнер као романтичар изнова одређује умет-
ност као апсолутну потребу. Ипак, оно апсолутно не показује се у 
рефлексивној образованости као код Хегела, него у неодређености 
чулног осећаја, дакле, у оном елементу који према Хегелу онемо-
гућава уметност да прикаже највише истине духа и бивствовања. 
Вероватно због тога што је  чулност код Хегела прокажена, јер 
стоји као баласт рефлексивној образованости  апсолутног духа, 
Хајдегер говори да је Вагнерова воља за свеукупним уметничким 
делом незадрживо постала супротност великој уметности. Ипак, 
сматра Хајдегер да ова воља за свеукупним уметничким делом 
постаје јединствена и у том смислу Хајдегер се позива Ничеов став 
о Вагнеровим схватању уметности: „Без сумње Вагнер је Немцима 
овога доба  дао најобухватније наслућивање о томе, шта уметност 
може да буде: он је свуда пробудио нове процене вредности, нове 
жудње, нове наде ... Ко није учио од њега!“13 

Вагнерово побуђивање осећаја, разбуктавање афеката, јесте 
истовремено и спасавање живота у времену растућег разочарења 
и опустошења постојања путем индустрије, технике и економије. 
Овај спасoносни аспект уметности ипак нема тежину Хелдерлино-
вог захтева  да „тамо  где лежи опасност, расте и оно спасоносно“, 
али у себи садржи један захтев за новом повешћу и новим надама. 
Наиме, на таласима осећаја морала би да се надомести повесна ре-
левантност, као што су то чинили велико песништво и мишљење: 
„Успињање на таласима осећаја морало би да надомести про-
стор који недостаје, за једно темељено и склопљено место усред 
бивствујућег, као што су у стању да створе велико песништво и 

12 Исто, стр. 102.
13 Исто, стр. 103.
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мишљење“.14 Полазећи од питања да ли се и како се уметност хтела 
и знала као меродавно обликовање и очување бивствујућег у цели-
ни, Хајдегер уочава једну важну епохалну тенденцију у мишљењу 
и знању о уметности 19. века. Растућа немоћ метафизичког знања 
о уметности прати растуће искушавање и истраживање чистих 
чињеница историје уметности. Почиње право историјско и умет-
ничко истраживање. Истраживање песништва пада у подручје 
филологије. Естетика постаје природно-научном радном психоло-
гијом, тј. осећајна стања се као постојеће чињенице подвргавају 
експерименту, посматрању, мерењу. Такође, Хајдегер, позивајући 
се на Дилтаја, пише да естетско није више само предмет истражи-
вања, већ и држање човека. Естетско стање постаје једним стањем 
поред других, поред политичког или научног. Естетски човек као 
израслина 19. века постаје достигнуће културе.15 

У светлу такве везе епохе и знања о уметности у 19. веку Хај-
дегер у Вагнеровом напору налази елемент у позиционирању Ни-
чеове естетике као темељне чињенице. Тако он у шестој темељној 
чињеници из повести естетике закључује „Aли, док је за Хегела – 
за разлику од религије и филозофије – уметност предана нихилиз-
му, тј. постала нечим  прошлим и нестварним, Ниче у уметнoсти 
тражи противпокрет. У томе се показује, упркос битном одвраћању 
од Вагнера, дејство вагнеровске воље за свеукупним уметничким 
делом: док је за Хегела уметност као нешто прошло постала пред-
метом највишег спекулативног знања, док се Хегелова естетика 
уобличила до метафизике духа – Ничеово промишљање уметности 
постало је физиологијом уметности“.16 У том смислу Хајдегер ин-
терпретира Ничеов став из Ниче контра Вагнер да естетика није 

14 Исто. 
15 У том смислу Хајдегер цитира став из Дилтајевог писма: „Естетски човек тра-
жи да у себи  и другима оствари равнотежу и хармонију осећања; полазећи од 
ове потребе он обликује своје осећање и своја виђења света, а његова процена 
стварности је зависна од тога, колико ова иста (стварност) пружа услове за једно 
тубивствовање“. Исто, стр. 106.
16 Исто, стр. 107.
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ништа дуго до примењена физиологија. Према Хајдегеру, ово зна-
чи да је естетичко питање о уметности мишљено у својим крајњим 
исходима, дометима. Не само да естетика не припада више мета-
физици духа, она није ни псхилогија, већ природно научно истра-
живање телесних стања и телесних догађаја и узрока који их иза-
зивају. С једне стране уметност је покрет против нихилизма, а с 
друге стране она бива изручена  природно научним објашњењима, 
одгурнута у подручје чињеничке науке. На темељу овакве двос-
мислености, закључује Хајдегер, треба да се мисли веза повес-
ти уметности према знању о њој. Вагнерова воља за свеукупним 
уметничким делом у таквој вези  између уметности и знања које се 
манифестује у једној повесној епохи има своје место и представља 
темељну чињеницу.
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WAGNER’S UNDERSTANDING OF ART 
IN THE LIGHT BY HEIDEGGER DEFINING HYSTORY 

OF AЕSTHETICS

(Summary)

This paper deals with Heidegger’s attitude toward Wagner’s conception 
of art exhibited in the lectures on Nietzsche. In these lectures, Heidegger is 
determined to bring aesthetics singling six basic facts as relevant events signif-
icant for its relation to art. In such a stacked basic facts prominently and Wag-
ner’s definition of art. Bearing in mind that Heidegger some great aesthetics 
(Kant, Schelling ...) are not given the status of the  basic facts, to work explores 
the reasons for such a highlight of Wagner’s definition of art. In this sense, 
Wagner’s conception of art as will the overall work of art reaffirms the status 
of art as an absolute necessity. In this way, it is associated with Hegel and Ni-
etzsche’s conception of art starting from Heidegger’s interpretations thereof.

Key words: aesthetics, art, the history of art, Heidegger, Wagner.
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ИСТОРИЈА И ЕСТЕТИКА ЗмАЈА 
O проблему оријентализма и естетизацији 

насиља у хегеловој естетици

Апстракт: Циљ овог рада је да укаже на повесни контекст и повесне 
димензије Хегелове филозофије и посебно естетике у оном смислу у 
коме је кроз њу могуће осветлити проблем културних разлика у ис-
торији западне мисли и указати на неопходност отварања другачијих 
перспектива данас, које су повезане управо са могућношћу измештања 
европоцентризма. Исток има своје промишљено и хијерархијски вео-
ма јасно одређено место у систему Хегеловог мишљења, али систем 
Хегеловог мишљења настоји да искључи већ само постојање Истока 
из свега онога што би тај систем нарушавало. У том контексту, текст 
се бави проблемом естетских хијерархија и проблемом естетизације 
насиља у Хегеловој филозофији и отвара могућност за укључивање 
другачијих естетика у корпус савременог естетичког промишљања, 
остављајући могућност да грађење нових и другачијих компаратив-
них естетика представља један од главних могућих продора и смерова 
развоја савремене естетике.

Кључне речи: Хегелова естетика, филозофија историје, интеркулту-
ралност и естетика, оријентализам, уметничке хијерархије као естети-
зације насиља.
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Говорити о будућности естетике изван интеркултурног кон-
текста и проблема и питања (плуриверзалности) која се кроз то 
отварају данас, могло би се рећи, готово да промашује тему. Пи-
тања о могућностима проширења и ревидирања европоцентрич-
ног дискурса прожимају целокупно поље друштвених, а посебно 
хуманистичких наука у тој мери, да уздрмавају њихове темеље, а 
то се ништа мање не односи и на поље естетичких и естетских 
пропитивања. У том контексту, посебно место и значај свакако 
припадају Хегеловој естетици и његовој филозофији историје, 
представљајући, са једне стране, део онога што од Хегелове фило-
зофије чини „врхунац нововековне идеалистичке филозофије“,1 а 
са друге, представљају егземпларне примере артикулације европо-
центричног дискурса о Другом. 

Циљ овог рада је да укаже на повесни контекст и повесне 
димензије Хегелове филозофије и посебно естетике у оном смислу 
у коме је кроз њу могуће осветлити проблем културних разлика у 
историји западне мисли и указати на неопходност отварања друга-
чијих перспектива данас, које су повезане управо са могућношћу 
измештања европоцентризма. При том се не ради само о отварању 
поља европске културе за разумевање Другог и културних разлика. 
Ради се и о томе шта је уопште „европско“ у ономе што чини кон-
текст „европске културе“, ради се о преиспитивању токова грађења 
како универзалних значења изведених, као код Хегела, до нивоа 
апстракције, тако и грађења наглашено европског, односно окци-
денталног идентитета у мишљењу тамо где оно претендује на уни-
верзалност, уз присвајања и маргинализацију утицаја који су друге 
културе извршиле управо на његову изградњу. Како читати Хегела 
данас, каква мултифокална померања углова посматрања се пред 
нама отварају? 

Како читати, рецимо, његов историјски преглед и естетску 
анализу Кине из повесног угла...? Свакако да је учитавање визу-

1 Derrida, J., The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond, Paperback ed., Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1987.
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ре и проблема мултикултуралности и интеркултуралности, као ег-
земпларно савремених тема, у текст настао пре више векова посао 
који се већ на самом почетку може критиковати. Међутим, у овом 
контексту, у коме је реч управо о импликацијама и сагледавању 
европоцентричног контекста Хегеловог мишљења у пресеку вре-
мена, такав приступ има своје оправдање – барем у оном смислу 
у коме текст једног писца никада не припада само њему, већ има 
свој живот, везан за времена, поднебља и људе који га читају, који 
представљају могући хоризонт његовог разумевања и проширења.

Исток, дакле, има своје промишљено и хијерархијски веома 
јасно одређено место у систему Хегеловог мишљења, али систем 
Хегеловог мишљења настоји да искључи већ само постојање Ис-
тока из свега онога што би тај систем нарушавало или барем на-
стоји да искључи то постојање као битно, у оном смислу у коме све 
оно што се не уклапа у његов историјски наратив не заслужује да 
се назове историјским (чак ни на неки други начин, у дијалошком 
надметању или разговору са неким другим историјским нарати-
вом), и потпада под пуку догађајност. Наиме, однос емпиријског 
(догађајног) и апсолутног (стварног) конструисан је у том нарати-
ву као велелепни музеј уређених хијерархија. „Музеј“ при том није 
тек сликовито употребљена реч, већ изражава природу поретка у 
коме су догађаји и ствари поређани са одређеном сврхом да стоје 
изложени јавном погледу,2 у контексту у коме се значење сваког 
од појединачних предмета конструише заправо у самом музеју и 
у уму куратора, који постаје аутор. Статична природа тог „порет-
ка“ оживљава у уму и у образованом естетичком и историјском 
посматрању и без тога остаје тек збир немих и празних предме-
та, истргнутих из неког мање или више маргиналног емпиријског 
контекста. Тако се, у суштини, феномен лепог открива тек као му-
зејска целина коју можемо да сагледамо погледом којим то нису 

2 Lewis Geoffrey: „History of Museums“, (Encyclopaedia Britannica), http://www.
muuseum.ee/uploads/files/g._lewis_the_history_of_museums.pdf, 5/1/2015.
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могли њени савременици, кроз шта се лепота очитује у свом пуном 
смисленом облику. 

Томе колико је (европоцентричан) кураторски хибрис био 
важан у изградњи такве творевине,3 у крајњој линији остаје сва-
ком посетиоцу музеја (читаоцу) да посвети или не посвети пажњу. 
Међутим, том хибрису несумњиво одговара специфичан историјс-
ки контекст, који је израз целе једне епохе која је створила модерни 
музеј као такав и одсликава се у путањама присвајања неевропс-
ких уметности, њиховог измештања и смештања у европске музеје 
– путање освајања, њиховог откривања, деконтекстуализовања, 
дешифровања, транспортовања, превођења, уткивања у европско 
културно наслеђе у категоријама оксиморонског „европског уни-
верзализма“, за који друге културе наводно нису биле способне. 
При том, као што Саид напомиње, знања о оријенту заиста нема 
без оријентализма4 – оријентализам је реално форма уткивања 
различитих култура у светску културну баштину, али су путање 
тог уткивања (конкретно и у Хегеловој естетици) апстраховане до 
нивоа бестелесног, уз пратеће слепило за материјалне оквире тог 
уцелињења. У самој Хегеловој естетици, такав спој апстракције и 
материјалног слепила изражава се кроз његово укидање чулног у 
естетичком феномену.

У том контексту, овај текст се бави и проблемом естетских 
хијерархија и проблемом естетизације насиља у Хегеловој фило-
зофији.

*

„Недостатност форми проистиче из недостатности садржаја, 
например, Кинези, Индијци и Египћани никада нису у својим 

3 Hassanaly, L., „Hegel’s Werkmeister: Architecture, Architectonics, and the Theory 
of History“, October Magazine, Winter 2012, Massachusetts Institute of Technology, 
стр. 18.
4 Said, E., Orijentalizam, Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Beograd, 2008.
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уметничким формама, боговима, идолима... били способни 
да досегну изворну лепоту, јер су њихове митолошке идеје, 
садржаји и размишљања о уметничком раду, били још не-
довољно самоодређени, и недостајао им је садржај који је у 
самом себи апсолутан.“ (Хегел, Естетика)

Најстарији змајеви за летење прављени су, колико је данас 
познато, још пре више од две хиљаде година у Кини. Као и мно-
ги други кинески изуми и открића, и порекло овог је по предању 
опште, народно, митско и без великих имена. Порекло писма, ме-
дицине, музике, плеса, борилачких вештина, повезано је у Кини 
за умећем посматрања и поистовећивања са природом: идеја о 
змају рођена је, дакле, наводно, на основу посматрања повијања 
бамбусових стабљика на ветру. Један минорни догађај покренуо 
је велику причу: неки сељак је некада везао узицом шешир како 
га не би однео ветар и тако је направљен први змај за летење... 
Историја змаја је надаље, од тог шешира на ветру и бамбусовог 
шипрага, па све до данас, постала и остала крајње непредвидљива, 
неправилног кретања и фасцинантна, као што змајевима и прили-
чи. Кажу да је филозоф Мо Ди (5.в.пр.н.е.), наводно, први покушао 
да направи летелицу змаја у облику орла, која је успешно полетела 
само један дан. Његов ученик Лу Бан успео је да направи змаја од 
бамбуса у облику свраке, који је летео чак три дана... Имајући то у 
виду, требало би забележити да су први змајеви полетели летења 
ради, а не нужно због неке конкретне намене и користи. Тако је из 
генерације у генерацију усавршавана посвећеност змајевима, па су 
и змајеви постајали све лепши и разноврснији, све опаснији и све 
слободнији. Убрзо су почели да се користе у војне сврхе, за над-
гледање, шпијунирање, прелетање, застрашивање. Владар Ву Ди 
(5.в.н.е.) направио је великог змаја налик на лептира да би послао 
позив у помоћ опкољеним трупама – нажалост, непријатељи су га 
оборили и помоћ никада није стигла. Трупе су заборављене, али 
змај је запамћен – наиме, белешке о њима су подједнако хировите 
као и сама њихова историја – зашто је запамћено да је војни змај 
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владара Ву-а био у облику лептира? Један генерал из другог вре-
мена, Хан Син, прорачунао је током опсаде прелетом змаја дужину 
која је била потребна за изградњу тунела под тврђавом неприја-
теља и тако омогућио победу своје армије. Овај змај није оборен, 
прославио је генерала Хан Сина, али нико није забележио како је 
изгледао. Змајеви су, једном речју, изгледа, уписивали себе помало 
како су они хтели у историју, летели помало где су они хтели, пле-
нили и опчињавали крадући животе својих посвећеника, бирајући 
како, где и због чега ће сарађивати и показати се у пуном сјају или 
нестати са видика управо када је изгледало да је дошао моменат 
њихове заслужене славе. 

Како год да је, змај је убрзо летео целом Азијом поставши ве-
ома популаран – пре свега као естетски предмет, али и као оружје, 
као магијско средство, као играчка за децу, као приручна и неси-
гурна летелица, касније као основа за сродне изуме, као што су 
падобран или параглајдер. У 13. веку Марко Поло га је пренео у 
Европу, са нацртом како од њега направити летелицу и од тада 
он није напустио европско тло.5 Већ Леонардо да Винчи морао 
је понешто од тога преузети у својим истраживањима. У 18. веку 
змајеви су помогли да се докаже да је муња облик електрицитета, 
употребљавани су у метеоролошке сврхе, у војним истраживањи-
ма и послужили су као основа за изградњу модерних летелица, које 
су у XX веку, у савезу са нафтом, потпуно револуционисале свет, 
промениле динамику живота, учиниле видљивом релативност вре-
мена и победиле непремостивост великих размака између различи-
тих делова земљине кугле. 

Тако су на крају, изгледа, змајеви обликовали људе, као и 
људи змајеве. У почетке историје змајева требало би уписати да 
је то било ако не потпуно опчињавање змајевима, онда у најбољем 
случају склапање несигурног уговора са ветром, са свим што то со-
бом доноси. Од историје змајева надаље веома је тешко направити 
једну контролисану причу, уређену линију догађаја, угурати је у 

5 http://www.sacu.org/kitehistory.html 5/1/2015.
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утврђени поредак ствари, географски простор, а још мање у хије-
рархије. Њу карактерише експоненцијални раст змајског утицаја. 
Међутим, колико год да воли квадрирања, прогресије, калкулације 
и инвенције, змај се одупире дефиницијама и класификацијама. 
Као нешто што и јесте и није и постоји заправо само када лети, он 
припада више глаголима него именицама...

Започињем, дакле, причу о Хегеловој естетици (и о будућ-
ности естетике) историјом змајева, управо овде, у Кини, у радној 
соби удаљеној двеста метара од велелепне Ју Ксу палате, највећег 
кинеског даоистичког храма, изграђеног још у 15. веку. Помињање 
овог места није тек успутна опаска – писање необично много за-
виси од окружења и од момента... Није ли, уосталом, и сам Хегел 
формулисао идеју о крају историје пишући је у Јени док је у близи-
ни пруска војска губила рат од Наполеона, наговештавајући једно 
сасвим другачије време...? Дакле, сем опаске да се значај списа-
тељке ових редова ни уколико не може мерити са Хегелом, ништа 
тако велико не догађа се у овом моменту ни око Ју Ксу палате, на 
чијем платоу десетине деце ових дана тек свакодневно гуле колена 
трчећи за папирним змајевима и настојећи да их подигну што више 
у ваздух... Међутим, историја ипак изгледа промењено и сасвим 
другачије са ове стране земљине кугле, а њени почеци и крајеви 
толико мало значе спрам онога што чини динамичну садашњост 
Кине, чији утицај у свету све више расте. Историја Кине налик 
је на поменуту историју змаја – садашњост се, пре свега, никада 
не исцрпљује у концептима – она траје као променљива и не увек 
предвидљива коегзистенција ствари, људи и догађаја које је немо-
гуће (или чак бесмислено?) обухватити једним именом, идејом или 
стањем и децидирано се определити за то да ли је реч о спонтаном 
или усмереном току времена. 

Напокон, питање вишег и нижег постаје проблем одмеравања 
релативних раздаљина у кретању, а повлачење јасних и коначних 
граница (између привидног и стварног, апсолутног и релативног, 
животињског и људског, природног и вештачког,....) што је омиље-
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на игра и посао западног интелекта од Парменида на овамо, овде 
се не сматра нити толико интригантном, нити продуктивном.

Присвајање и класификовање разлика у процесу њиховог 
сублимирања у филозофији духа, као и проблем финалне артику-
лације једне такве филозофије овде готово да немају смисао, а спе-
кулисање о проблему апсолутне слободе изгледа готово као пуки 
терор мишљења... 

Овај увид у измештеност приоритета мишљења који се спон-
тано отвара дужим боравком у другој земљи открива да је на Ис-
току реч пре свега о одсуству интереса, а не о неспособности и 
недораслости источног духа да разуме и да се при том уздигне до 
концептуалног оквира западне филозофије и естетике. Несофисти-
цираност за уочавање ове дистинкције несумњиво је карактерис-
тика западног филозофског хибриса којим се неизмерно сужава 
не само поље могућег разумевања естетичког духа Истока, већ и 
сама могућност откривања плуриверзалности као оправданог и 
утемељеног захтева времена у коме живимо. 

Једна од најуочљивијих разлика између естетике Истока и 
естетичког тумачења лепог код Хегела, тачка на којој се они рази-
лазе, односи се на место и значај природе у доживљавању и разу-
мевању лепог. 

Међутим, при објашњавању ове разлике, ми се већ налазимо 
у пољу коме недостаје отворени и истражени интелектуални про-
стор – компаративна естетика до данас није јасно успостављена 
академска дисциплина,6 као да су само европско и англо-америчко 
подручје подразумевајући оквири за бављење естетичким темама. 
Историјски оквири за овакву ситуацију одређени су специфично 
грчким пореклом филозофије, која је данас установљена готово 
као синоним за филозофију уопште. На пример, на почетку Ме-
ији ере, када почиње планска модернизација Јапана у 19. веку, ус-

6 Grazia Marchiano: „What to learn from Eastern Aesthetics“, lecture given to the Brit-
ish Society of Aesthetics at St. Edmund Hall, Oxford in August 1997, http://www.uqtr.
ca/AE/vol_2/marchiano.html 5/1/2015.
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меравана према западним стандардима, још увек није постојала 
адекватна реч за превођење појма и речи филозофија. „Прва су-
гестија била је да се употреби конфучијански термин ‘пут човека’, 
као симетрични пандан ‘путу Неба’. Другим речима, филозофија 
би била доктрина која, захваљујући разуму, отвара човеку пут ка 
Небу... На крају је група лингвиста под руководством државника 
Нисхија Аманеа, који је у младости следио нове обичаје и студи-
рао филозофију у Холандији и Немачкој, изашла са алтернативом 
која је изгледала најприкладнија и у складу са новим Zeitgeist; те 
је 1874. званично усвојена реч тетсугаку, што је буквални превод 
грчке речи филозофија“.7

Међутим, непознавање западне филозофије свакако не значи 
да је на Истоку недостајало естетско искуство или, пак, естетичко 
промишљање – оно, међутим, по суштини своје артикулације, а не 
по недостатку капацитета за разумевање, није имало спекулативни 
облик. У свом најапстрактнијем облику, оно се појављује више у 
облику медитације него спекулације. 

Језгро тог посебног естетичког духа односи се управо на 
повезаност естетског искуства са природом. Оно у начелу може 
бити потакнуто било природним, било вештачким предметима и 
изворима, тако да уметност није једино поље његовог изражавања. 
Нарочито у даоизму, од Т’анг династије (7.в.н.е), елеборирана је 
минуциозно трансформативна веза природе, човека и космоса, 
чији су корени естетски. Када се говори о кинеској уметности, 
она је подједнако природни, космички и артифицијелни процес. 
Целокупна кинеска уметност у свом духовном изразу и тумачењу 
везана је за покрет, а не за ствар, и израста из „древног дијалек-
тичког јединства супстанцијалног и несупстанцијалног, покрета 
и мировања, меког и чврстог, ширења и сакупљања“.8 Над уце-
лињењем свих тих елемената не постоји контрола која укида било 

7 Ibid.
8 Zhang Huan Yu and Rose Ken, A Brief History of Qi, Paradigm Publications, Brook-
lin, 2001, стр. 60-61.
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који од ових елемената, већ се оно изражава у свом најконтемпла-
тивнијем облику као несводљиви моменат у коме су садржани цео 
универзум, небо и земља и човек у њему на начин који је само-
откривајући, али не увек и расположив, као што је, рецимо, код 
Хајдегера, истина у свом древном пресократовском облику процес 
разоткривања који се не заснива на утврђеном методу и техници 
њеног досезања. Постоји, дакле, тензија, која чини композицију 
апсолута истовремено могућом, али и променљивом и неухватљи-
вом у култури мишљења. Ова скромност и трајна агилност и опрез 
мишљења спрам консезуалних и синхроницитетних стања духа и 
природе, израз је софистицираног култивисања разумевања непре-
кидног кретања, које почива на интелигенцији „qi-а“ – за уметност 
калиграфије потребан је „qi“, у сликарству целина потеза и слике 
обједињена је „qi-ем“, проза и поезија настају из „qi-а“. Постоји 
занос „qi-ем“, као јединством покрета и енергије, онако као што на 
западу постоји агон или хибрис који од филозофије чини дијалош-
ко надметање и расправу, пре него медитацију. „Контемплирати“ 
у та два случаја има потпуно различито значење: у једном случају 
то је рефлектовање у коме ток свог мишљења култивишемо као 
објективну свест, свест полиса, а у другом је оно култивисање ћу-
тања. То је суштински разлог зашто естетика нема своју вербалну 
елаборацију изграђену на такав начин као у култури и традицији 
западне филозофије.

У основи, кинеска реч за природу (ziran), не денотира ниш-
та објективно. Она значи и изражава динамички спонтанитет кос-
мичке енергије који је немогуће превазићи или укинути. Штавише, 
таква идеја би звучала апсурдно, јер је деконтекстуализована у од-
носу на све оно што представља основе култивисања мишљења и 
стваралаштва на Истоку. 

Управо овом спонтатнитету и ритмичности олако је одузета 
вредност у Хегеловом корпусу естетичког мишљења. Спонтанитет 
је дефинцијентан у извесном смислу, а историја лепог има своје 
финално довршење које му одузима ритам и у крајњој линији га 
обеспредмећује и чини беспотребним, а саму уметност докида 
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(сублимира) у филозофији. Управо због тог спонтанитета, проже-
тости са природом и ритмичности, источној естетици и уметности 
припало је у том систему тек место на почецима развоја естетичког 
духа. 

У Хегеловој естетици постоји раздвајање лепог од од умет-
ничког и раздвајање естетичког (лепог) од чулног (аистетичког). 
Природни објекти и појаве не могу бити лепи. Зато је поље лепог 
искључиво поље уметничког, артифицијелног рада и стварања. 

Међутим, Хегел се у том погледу разликује од Канта или Ба-
умгартена, раздвајајући естетику од непосредно чулног утиска, 
па чак и од лепог. Уметност стоји на вишем ступњу од природе 
и представља поступак превазилажења и излажења духа из сфе-
ре природе. Дакле, уколико се после њега ретко шта могло рећи 
о уметности и лепом у његовој епохи без реферирања на његову 
естетику, пре њега ситуација није било толико јасна, те управо у 
том контексту његову естетику треба par excellance схватити као 
израз духа једног времена, а не логичке и кохерентне нити која на 
наужан начин одређује западну филозофију. 

Хегел започиње поглавље „Лепота природе“ у „Естетици“ 
објашњавајући да је лепо Идеја као непосредно јединство Концеп-
та и реалности у чулној појави. Тако је природа прва егзистенција 
идеје и први облик лепог. Међутим, природна лепота је „само“ прва 
манифестација лепог у редоследу који је од суштинске важности за 
разумевање његове естетике. „Проблем“ са природном лепотом је 
у њеној „повезаности са животом“, због чега она не може бити ран-
гирана високо као вештачке творевине уметности. „Проблем“, пак, 
са животом проистиче из претпостављеног одсуства само-свести 
у њему, кад је природа у питању, што је у основи нормативни акт 
Хегелове филозофије. Да природа нема свести, то је норма његове 
естетике, којом се базично успоставља хијерархија између приро-
де и духа, између тела и ума, између полиса и субјективног искус-
тва, између оријента и окцидента. Само-свест истовремено тиме 
престаје да буде категорија живота у његовој филозофији, а живот 
се стварно појављује као недостатак. 
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Како је лепота природе само за нас, а не и за њу (као само-
свест), само-свест је заправо дефнисана у категоријама савршеног 
присвајања, те Хегел закључује да „лепо происходи из активности 
нашег интелекта, док је природа несавршена у својој лепоти.“

Мада Хегел уводи (на западу модеран) концепт уметности 
као само-реализације, он заправо уметност у целини објашњава 
у категоријама друштвеног напретка, од чулних форми до само-
артикулације духа ослобођеног чулног елемента. У том контексту, 
важно је уочити да је у Хегеловом мишљењу полис заправо право 
место како за разумевање, тако и за изражавање естетичких фе-
номена, те да је сам процес естетског сублимисања схваћен као 
подизање друштва на виши ниво. 

Тек на најнижем ступњу уметност постоји превасходно као 
чулна, а не друштвена форма, у неподударности форме и аистези-
са, али дух, идеја, није задовољна тим полусвесним стањем (у шта 
Хегел смешта источњачки пантеизам и „снено“ стање индијског 
духа) и тежи јаснијем формалном уобличењу, све већој подудар-
ности, изласку из симболичке уметности у класичну, из класичне 
у романтичну, све до поништења чулности, па и лепог, до краја 
уметности, које више нема када дух доспе до самог себе, до апсо-
лутне идеје.

Говорећи, рецимо, о у његово доба савременој холандској 
уметности, којој придаје високу позицију у реализацији апсолут-
ног духа кроз уметност, он је одређује с обзиром на слободу коју 
она има од посебних артистичких форми. Холандско сликарство 
и уметност не би били ништа нарочито да није историјске мисије 
која их одређује. Повесност која је јединствена од почетка до краја, 
са кругом истине која саму себе артикулише на један, јединствен 
начин, тај круг је – најкраће речено – имплозија духа који време 
сабија у себе, прерађује у себи, и има свој врхунац и довршење. 

У том довршењу, и сама трансцендеција је заправо докинута, 
будући да је уметност у својој историјској мисији схваћена као пот-
пуна и финална реализација апсолутног. Узвишеност уметности се 
очитује у овој нарочитој мисији духа, која према Хегелу представља 
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иманентан и општи повесно-историјски процес. Уколико се есте-
тика, у том смислу, бавила пре Хегела могућим и трансцендентним 
световима, Хегелова се суштински бави немогућим световима, јер 
се у њој чулност на крају мора изгубити у истини. Таква реалност 
је, по својим импликацијама, естетизована деструкција, која, као 
таква, остаје, на крају, једина узвишеност у уметничком делу, у ес-
тетском чулном искуству, у лепом.

Сагледана из те перспектве, Хегелова естетика је рефлексија 
епохе у којој се по први пут рађа узвишена танатологија, најекспли-
цитније историјски изражена кроз значај и место развоја и примене 
оружја, на шта Хегел ескплицитно реферира у својој „Филозофији 
права“, говорећи о значају ватреног оружја, односно пиштоља, за 
цивилизовање рата као градивног процеса у историјској мисији духа 
(која природи свакако не припада). Остављајући по страни и као ем-
пиријску случајност и небитност да пиштоља не би било без барута, 
а да барута на Западу у то време не би било без Кине, супстанцијално 
је важно у Хегеловој филозофији да је пиштољ омогућио нестрас-
твено убијање, довевши га до нивоа објективног и непристрасног 
искуства, поставши чин који би се могао схватити и као естетски, 
те који ће, по Хегелу, све будуће ратове учинити цивилизованијим. 
Оружје тиме постаје спекулативни прибор за стваралачку деструк-
цију света. И заиста, пре Наполеона, ратови су постојали, али није 
постојала општа, историјска, апсолутна мисија ратовања, нити је 
ратовање било општа ствар свих грађана, већ је то био конкретан 
интерес владара за који је анагажована плаћена војска. 

Неопходно је уочити да постоји тесна веза између Хегелове 
естетике и осталих делова његове филозофије. Тако у Хегеловој 
„Естетици“ постоји конвергенција између филозофије историје и 
естетике, између естетике и филозофије рата, садржане у његовој 
филозофији права, а развој уметности се разоткрива у крајњој ли-
нији као повесно-политичко питање развоја нација.

У својој „Естетици“ Хегел је формирао статичне портрете 
прошлости и других народа. Дијалектички процес њихове смене се 
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ту стварно не види, што „Естетику“ чини различитом у односу на 
„Феноменологију духа“ – дат је само пресек форми са напоменом 
да једна прелази у другу. „Разматрање о Кини, нпр. завршава ду-
гачком расправом о уметностима и науци у тој култури – описано је 
све, од медицине и астрономије, до обраде метала и порцелана. Ни 
на који начин нисмо припремљени за опис Индије који следи који 
почиње означавањем те културе као Апсолутног бића ‘у естетич-
ком стању сањања’. Начин сталног повезивања који карактерише 
дијалектику великим делом изостаје из Филозофије историје, за-
мењен галеријом представа. Прелаз између тих представа је нагао, 
а не флуидан.“9 Такође, у Хегеловој „Естетици“ или „Филозофији 
историје“ потпуно изостаје модел дијалектичке трансформације 
између господара и слуге. Господари су господари, а слуге слуге 
и то остаје њихова замрзнута историјско-естетичка мисија. Однос 
Египта према Грчкој, Грчке према Риму, Рима према варварима ос-
тао је у том приказу у замрзнутој слици времена. 

Тек кроз „мистичне сусрете форми Хегел описује промене 
епоха на начин који се уклапа у његово представљање нација и 
у његов општи приступ историјским ступњевима као ‘формама’... 
Дијалектичка прогресија Феноменологије овде је замењена пара-
дом сфинги и скулптура где ни један лик не дотиче други на свој 
начин. Тек рука историчара ставља их у покрет...“10

При том Хегел стварно никада не застаје да би размислио о 
дефинитивном губитку произведеном успостављањем замрзнуте 
хијерархије међу уметностима, као и успостављањем дефинитив-
не хијерархије између природе и духа.

9 Dienstag, J. F., „Building the Temple of Memory: Hegel’s Aesthetic Narrative of His-
tory“, Review of Politics, 2001, стр. 706.
10 Ibid, стр. 716–717.
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*

Управо ту отвара се један или више нових простора за реви-
дирање естетичке мисли данас, јер се унутар различитих егзистен-
ција и генеалогија уметника, уметности и естетских читалаца више 
него икад обнавља интерес за естетску (и сваку другу) вредност и 
значај природе, којој је естетска мисао и пракса неких других кул-
тура посветила већ много више пажње. Кроз преиспитивање уло-
га и места која су једнострано додељена различитим уметничким 
егзистенцијама и уметничким генеалогијама, Хегелова естетика 
престаје да буде општи модерни канон естетичког мишљења и 
прераста у једно холограмско повесно место естетичке мисли, које 
могуће читати на више начина. 

У том контексту, отварање простора за компаративну есте-
тику представља један од важних и могућих продора савремене 
естетике.
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THE HISTORY AND THE AESTHETICS OF KITE 
On the Problem of Orientalism and the Aesthetisation of Violence 

in Hegel’s Aesthetics

(Summary)

The aim of this paper is to point to the historical dimensions of Hegel’s 
philosophy and aesthetics, especially in the sense in which it is possible to shed 
light on the problem of cultural differences in the history of Western thought 
and point out the necessity of opening different perspectives today, which are 
connected precisely with the possibility of relocation of eurocentrism. East has 
its clearly hierarchically positioned and defined place in the system of Hegel’s 
thought, but Hegel’s system of thought seeks to exclude the very existence 
of the East from everything that could interfere that system. In this context, 
the text deals with the problem of aesthetic hierarchies and aesthetisation of 
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violence in Hegel’s philosophy and raises the possibility of inclusion of dif-
ferent aesthetics in the corpus of contemporary aesthetic thought, opening the 
possibility that the construction of new and different comparative aesthetics 
represents a major breakthrough and possible directions of development of 
modern aesthetics.

Key words: Hegel’s aesthetics, philosophy of history, interculturality 
and aesthetics, Orientalism, hierarchy among arts, aesthetisation of violence.
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Давор Лазић

БЕмЕОВА ЕСТЕТИКА АТмОСФЕРА

Апстракт: У овом раду желио бих да у основним цртама представим 
естетички концепт савременог немачког филозофа Гернота Бемеа. 
Спровођење рада покушаћу да изведем кроз четири корака. У уводу 
се даје једна прелиминарна оријентација у погледу спровођења рада. 
Други корак одвија се као одређивање Бемеове позиције via negativa, 
односно кроз оцртавање критичког односа спрам традиционалне есте-
тике. Трећи корак уводи нас у експликацију кључног појма атмосфера, 
где се потом у прикључку на њега путем појма инсценирања указује 
на значај и могућност примене Бемеовог естетичког концепта. Пос-
ледњи корак сумира критичке поенте Бемеовог концепта, показујући 
у једном смеру у коме би се вредело прикључити на Бемеову позицију, 
те даљом разрадом искористити потенцијал који она пружа.

Кључне речи: Гернот Беме, атмосфере, естетика, критика, опажање.

Увод

Естетичка истраживања Гернота Бемеа1 су у последњим де-
ценијама побудила значајно интересовање и пријем како на немач-

1 Гернот Беме [Gertnot Böhme] (рођ. 1937, Десау, Немачка) немачки је савремени 
филозоф. Студирао је математику, физику и филозофију на универзитетима у Ге-
тингену и Хамбургу. 1966. стиче докторско звање на Универзитету у Хамбургу са 
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ком говорном подручју, тако и шире.2 На нашем говорном подручју 
остао је овај догађај прилично незапажен, са једним изузетком у 
области теорије спознаје.3 Са друге стране бива нам овај немачки 
филозоф блиским у контексту теме овогодишњег скупа Естетичког 
друштва Србије. Поред тога што нам је савременик, те бисмо у том 
смислу његову филозофску поставку могли сматрати актуелном, 
такође га његова фреквентна употреба термина новог у одређи-
вању његовог естетичког пројекта чини релевантним у погледу 
овогодишње теме скупа Естетичког друштва Србије. 

Када се говори о његовом естетичком раду, онда се превасход-
но мисли на неколико дела која су се појавила од краја 80-их па до 
деценије у којој живимо. Најзначајније Бемеово дело у области ес-
тетике су свакако његови есеји објављени под насловом Атмосфе-
ре – есеји за нову естетику [Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik]. 
Прво издање је изашло сада већ давне 1995, али је књига доживела 
више прерада и допуна до последњег, седмог издања из 2013. Са 
друге стране, његово прво опсежније суочавање са естетичким те-
мама налазимо у спису из 1989, За једну еколошку естетику [Für 
eine ökologische Naturästhetik]. Поред ова два списа, Бемеовим ес-

темом О модусима времена [Über die Zeitmodi] под менторством Карла Фридриха 
фон Вајцзекера [Carl Friedrich von Weizsäcker], коме и дугује прелазак од природ-
них наука ка филозофији. Хабилитира 1972. на Универзитету у Минхену на тему 
теорије времена код Платона, Аристотела, Канта и Лајбница. Академску каријеру 
почиње као научни сарадник код Вајцзекера на Универзитету у Хамбургу, затим 
следи ангажман на Универзитету у Хајделбергу, Институту Макс-Планк у Штар-
нбергу, а од 1977. професура на Техничком универзитету у Дармштату, где концем 
и емеритира 2002. Као гостујући професор обишао је цео свет, од Беча, преко 
Харварда и Кембриџа, све до Кјота и Канбере. Од 2005. директор је Института за 
филозофску праксу [Institut für Praxis der Philosophie e.V.]. Поље његовог рада и 
интересовања је прилично широко. То су како класична филозофија (Кант и Пла-
тон), тако и питања везана за науку, техничку цивилизацију, природу, теорију вре-
мена, али такође и за антропологију, етику, књижевност (Гете), као и естетику. 
2 Уп. Pritchard, M., „Directions in Contemporary German Aesthetics“, Journal of Aes-
thetic Education, Vol. 43, No. 3, 2009 (117–127).
3 Уп. Смиљанић, Д., Синестетика. Скица патичке теорије сазнања, Адреса, 
Нови Сад, 2011.
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тетичким списима припадају и предавања држана у Дармштату и 
Франкфурту, а потом 2001. објављена под насловом Аистетика: 
Предавања о естетици као општем учењу о опажању [Aisthetik: 
Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre]. Ови 
списи чине темељна дела путем путем којих је могуће реконс-
труисати основе Бемеове естетичке позиције. Поред ових списа, 
релевантна Бемеова дела из области естетике такође су: Наслући-
вања. О атмосферском [Anmutungen. Über das Atmosphärische] из 
1998, Кантова критика моћи суђења са новог становишта [Kants 
Kritik der Urteilskraft in neuer Sicht], као и Теорија слике [Theorie 
des Bildes] из исте 1999, и напослетку Архитектура и атмосфере 
[Architektur und Atmosphäre] из 2006. С обзиром на то да на ср-
пскохрватском говорном подручју не постоји значајна рецепција 
како Бемеове филозофије, тако ни његове естетике, као ни преводи 
његових текстова, а камоли дела, оријентисаћу се у овом тексту 
превасходно на реконструкцију основних црта Бемеове естетич-
ке позиције. Мој план је ову намеру спровести указивањем на не-
колико аспеката који нам могу приближити Бемеову позицију. Са 
једне стране, то је његов однос према естетичкој традицији, а са 
друге стране је то експликација особености његове позиције која је 
у битном смислу оличена у појму атмосфера као кључном појму 
његове концепције. 

Критика традиције естетике

У Бемеовим текстовима наилазимо како на једну учесталу 
употребу термина новог, тако и на предикат његовог сопственог 
естетичког пројекта – нова естетика, како и стоји у поднаслову 
његове књиге о атмосферама. Бемеово исходиште [Ausgangspunkt] 
чине проблеми везани за бављење науком и филозофијом науке, из 
којих израста један захтев за променом приступа природи.4 Оваква 

4 Уп. Böhme, G., Gursky, A., „Moderne-Aufklärung-Vernunftkritik. Ein Interview mit 
Fragen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 6, 1991 (589–598); Böhme, G., Für 
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мотивација се затим обликује првобитно у једну естетику природе 
[Naturästhetik], његов спис из 1989. године. Заједно са књигом Мар-
тина Зела [Martin Seel] из 1991. Естетика природе [Eine Ästhetik der 
Natur] она чини један заокрет у немачкој естетици, који ће Лисман 
[Konrad Paul Liessmann] у свом уводу у филозофију модерне умет-
ности именовати поставкама за једну ренесансу естетике природе.5 
Ова ренесанса треба да означи управо ослобађање од оног главног 
тока модерне мисли који налазимо екслицитно формулисан већ код 
Хегела у чувеном ставу из његових предавања о естетици.6 Са дру-
ге стране, ова ренесанса естетике природе повезана је и са тзв. про-
ширењем естетичке проблематике и спором око њега.7 Код Бемеа 
налазимо ипак његову сопствену интерпретацију ове проблемати-
ке, која ће у наредним редовима бити изложена. Она ће показати 
да овде није реч напросто о академском спору између различитих 
струја, и тиме указати на улог у погледу различитих позиција. 

Беме одређује традиционалну естетику кроз три тачке: 1) као 
естетику суда; 2) што је даље водило у доминацију семиотике (од-
носно значења); 3) путем одређења естетичког рада. 

Централно место традионалне естетике постаје суд, односно 
естетски суд, и тиме се она према Бемеу удаљава од онога што она 
именује и онога што треба да буде, а то је искуство и то најпре 
чулно искуство и чулна спознаја.8 Акценат на естетици суда онда 

eine ökologische Naturästhetik, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1989, стр. 8 ff.; Böhme, G., 
Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Suhrkamp, Frankfurt/M, 2013, стр. 7 ff.
5 Уп. Liessman, K. P., Philosophie der modernen Kunst. Eine Einführung, WUW, Wien, 
1999, стр. 199 ff.
6 Уп. Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1989, 
стр. 13 ff.
7 Уп. Seel, M., „Ästhetik und Aisthetik. Über einige Besonderheiten ästhetischer Wahr-
nehmung“, у: Bild und Reflexion: Paradigmen und Perspektiven gegenwärtiger Ästhe-
tik (прир. Birgit Recki, Lambert Wiesing), Fink, München, 1997, стр. 17 ff.; такође и 
Welsch, W., „Erweiterungen der Ästhetik. Eine Replik“, у истом зборнику (39–67).
8 Уп. Böhme, G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungs-
lehre, Fink, München 2001, стр. 17, 30.
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помера естетички регистар у смеру суда, конверзације, говора.9 Са 
друге стране, он указује и на једну традицију естетике у погледу 
укуса и моћи процењивања [Billigungsvermögen] путем које је онда 
видљив неки одсјај квази-изворне естетичке проблематике. Са дру-
ге стране, Беме ипак наглашава утицај како Канта, тако и позиција 
које претходе Канту у погледу места суђења унутар естетике. Оно 
што се овде наглашава јесте својеврсна нормативност коју онда 
естетика преузима као доминантни начин како њеног етаблирања, 
тако и приступа стварности, односно на првом месту уметичким 
делима али и естетичкој проблематици у ширем смислу. Стога 
оваква естетика ради на изградњи одређеног канона на основу кога 
би онда нешто могло бити оправдавано или одбачено као такво. 
Као социјална функција таквог дискурса бива конструисан један 
језик [Vokabular] који омогућава конверзацију о уметности, а који 
онда користи историја и критика уметности, те бива употребљив 
у различитим приликама. Према Бемеу – чулност и природа скоро 
потпуно нестају из дискурса естетике. 

Централно место суда у традиционалној естетици и њена 
посредничка, саопштавалачка улога [Mitteilbarkeit], према Бемеу, 
водила је ка доминацији језика и данашњој доминацији семиотике. 
Таква пракса се огледала у томе да су различити уметнички родо-
ви разумевани као текстови или су редуковани на једну литерарну 
форму, а они бивали разумевани првенствено у погледу на њихово 
значење. У том смислу су уметничка дела разумевана првенствено 
као ознаке, односно као знаци за нешто друго. За Бемеа бива крајње 
упитно овакво прописивање улоге уметности, што ће рећи у говору 
онога свакодневног да је уметник хтео нешто да нам каже својим 
делом. Оно на шта хоће да се укаже јесте својеврсно занемаривање, 
уколико се улога уметности огледа у понављању одређеног пред-
мета. Наводи се предмет Мона Лизе и семиотичке теорије У. Ека 
[Umberto Eco] и тврдње да слика представља или упућује на ствар-

9 Уп. Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 30.
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ну Мона Лизу путем појма иконичког знака.10 Тиме би се уметност 
интерпретирала у односу на оно на шта она упућује, јер је сваки 
знак – знак за нешто (друго). Својим пројектом би Беме, науштрб 
једне репрезентационалистичке или представљачке теорије умет-
ности, указивао на значај, односно гурао регистар у смеру једног 
приказивачког [dargestellte] карактера уметности.11 Термин пер-
формативности је термин који Беме не користи, мада би он можда 
указивао у правом смеру, јер оно што Беме управо хоће да нагласи 
јесте овај карактер уметности, у коме уметност укида разлику из-
међу знака и предмета. Својом перформативном моћи она управо 
укида разлику знака и означеног. Уметност тако није ништа што 
указује на неког референта (значење), него је она оно само што се 
искушава у живом присуству. Уметничко дело нас упушта у од-
ређену атмосферу, те нам тако омогућава искушавање уметничког 
дела. 

Оријентисање на једну теорију уметности и уметничког дела, 
те у равни њене социјалне функције као успостављања предзнања 
за једну критику уметности, водило је снажном нормативном ус-
тројству естетике. Тако је убрзо постало важно да се у естетици 
не ради чак ни о уметности уопште, него о уметности од ранга, 
односно тзв. високoj уметности. 

„Цела естетска продукција бива посматрана из перспективе 
уметности и одмеравана према њеној скали [Maßstab].“12

Тако феномени који испадају из овога оквира бивају негатив-
но процењени или уопште искључени из дискурса естетике. Есте-
тика продукује један одређени говор. Овај говор тако врши једну 
социјалну функцију, те омогућава артикулацију одређених пракси, 
делања, стања ствари. Он уједно са производњом дискурса естети-

10 За Бемеа би ово значило прескакање или порицање атмосферског у искушавању 
слике.
11 Уп. Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 24.
12 Ibid., стр. 25.
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ке производи дискурзивни обод, односно тзв. конститутивну дру-
гост. Ово именовање јесте и уједно изградња обода наспрам тако 
разумљене естетике, а то је онда и видљиво путем термина као што 
су пуко улепшавање [bloße Verschönerung], занат [Kunsthandwerk], 
кич [Kitsch], употребне ствари [Gebrauchskunst], примењена умет-
ност [angewandte Kunst]. Место дешавања обрата од овакве перс-
пективе Беме види у есеју В. Бењамина [Walter Benjamin] „Умет-
ничко дело у веку своје техничке репродукције“. Оно што је код 
Бењамина препознато у овом есеју јесте једна наступајућа „естети-
зација животног света“, односно код Бењамина под фирмом „есте-
тизације политичког“.13 Тиме естетика, према Бемеу, ступа у своју 
пуну ширину.

Одређење атмосфера

„Паскал отприлике каже: „Клекните, покрећите усне као да 
се молите и вероваћете.“14 Овај цитат, који позајмљујем од Алти-
сера, а којим он ноншалантно уводи Паскала, а са њим религију, у 
свој критичко-идеолошки дискурс, послужиће му да укаже на је-
дан аспект у самом спровођењу идеологије. Искуство како Новог 
века, тако и Модерне, довело је у први план субјективност када је 
у питању како филозофски дискурс, тако и уопште дискурс друшт-
вених наука. Овај догађај имаће своја уобличења у различитим тео-
ријским поставкама. Оно што је темељно за једну овакву поставку 
јесте партиципација субјекта у погледу конструкције стварности, 
односно његова креативна, генеричка моћ у погледу стварности. 
Такво једно схватање могуће је интерпретирати на различите на-
чине, али сходно потребама саме теме и спровођења исте уводимо 
овде аспект интенционалности као један приступ који ће нас при-

13 Ibid.; Уп. Benjamin, W., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit, Reclam, Stuttgart, 2011, стр. 55.
14 Алтисер, Л., Идеологија и државни идеолошки апарати, Карпос, Лозница, 
2009, стр. 61.



Давор Лазић

322

ближити одређењу атмосфера. Оно против чега се окреће Алти-
сер овим цитатом и интерпретацијом истог јесте ннтенционалност 
која би била у одређеном смислу локализована у субјекту. Према 
овом разумевању субјект би веру задобијао путем личне одлуке, 
односно унутрашњег откровења. Тако би смер дешавања самог 
увођења у веру било полазиште психичке интенционалности. Та-
ква претпоставка управо овим цитатом бива доведена у питање. 
Оно што препоручује Паскал овим цитатом, а што Алтисер згодно 
уводи унутар свога критичко-идеолошког дискурса, јесте један об-
рат од ових претпоставки. Увођење у веру се препоручује на један 
квази-спољашњи начин. Путем једног телесног чина и изговарања 
речи молитве субјект се иницира у веру. Са овим обртом премешта 
се и локализованост интенционалности. Интенционални садржај 
није положен у намеру субјекта да буде инициран у веру, него са 
једне стране сам телесни акт („клекните“) поседује сопствену ин-
теционалност, док са друге стране акт говора („покрећите усне“) 
указује на сопствене капацитете у погледу акта иницијације у веру. 
Тако се интенционалност премешта са психичке интенционалности 
на телесну, па онда и језичку интенционалност (перформативност 
језика).15 Ова десупстанцијализација или плурализација интенци-
оналности доводи нас у близину оне врсте о којој ми желимо да 
говоримо – а то је просторна интенционалност. 

Сам Бемеов феноменолошки приступ, као и сама природа 
атмосфера је таква да подразумева живо искуство.16 Одређење 
атмосфера подразумева неизоставно искуство атмосфера. Тако је 
овде нужно евоцирати одређена сећања, а онда феноменолошки 
маркирати (показати) феномен атмосфера. Цркве, храмови и дру-
га религиозна места су такође могући начини иницијације у веру, 
поред оних раније препоручених. Са друге стране, оваква места 

15 Уп. Лазић, Д., „Језик и субверзивност. Језик као понављајућа-перформативна 
пракса и стратегије субверзивности“, у: Контексти (зборник радова), Филозофс-
ки факултет, Нови Сад, 2015 (у припреми). 
16 Уп. Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 103.
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су како у Западној Европи, тако и на нашим просторима, постала 
једна станица на траси туристичких обилазака. Стога су и они који 
верују и они који не верују имали прилику да улазе у различите ре-
лигијске објекте. Високи осликани сводови, унутрашња архитеку-
ра, мирис, као и други фактори уводе нас у једну атмосферу рели-
гијског искуства, били ми верници или не. То су искуства у којима 
се осећамо обухваћени одређеном атмосфером. Оваква изложеност 
атмосферском саконституише наше опажање, те нас отвара за пер-
цепцију која нам се нуди у одређеним временско-просторним ок-
вирима. Управо један овакав чин уласка у цркву нас уводи у једну 
одређену атмосферу простора, коју напуштамо изласком. Управо 
на једном таквом месту бива видљив траг атмосферског.

„Тако се настајућа нова естетика бави односом квалите-
та околине [Umgebungsqualitäten] и људског нахођења 
[menschlichem Befinden]. Ово и, ово између њих, оно путем 
кога се квалитети околине и нахођења односе једни на друге, 
– то су атмосфере.“17

Атмосфере, за разлику од неких других појмова које налази-
мо у филозофској терминологији, имају своју употребљивост већ 
на равни свакодневнице, па су већ као такве блиске свима. Присут-
на је, такорећи, већ једна свакодневна атмосферска пријемчивост. 
Свакодневно их искушавамо, свакодневно користимо овај термин, 
но чини се ипак да атмосфере као такве нису у тако широком оби-
му присутне као предмет промишљања и разговора. 

Бемеов приступ једним делом се ослања свакако на феноме-
нологију и феноменолошку методу. Он сам на више места наводи у 
погледу појма атмосфера своју претечу Хермана Шмица [Hermann 
Schmitz] и његово проблематизовање овог феномена на које се он 
критички прикључује. Ово прикључење на феноменологију пока-
зује се такође у феноменолошком epohe, који Беме спроводи, мада 

17 Ibid., стр. 22–3; Уп. Böhme, G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre, стр. 31.
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експлицитно не наводећи, него пре путем разрачунавања са пред-
феноменолошким ставовима, у смислу како научног става, тако и 
природног става. Такође, у привилеговању живог телесног искус-
тва и његовом супротстављању како интелектуалистичким, тако и 
натуралистичким приступима. Понегде у феноменологији то нала-
зимо под именом перспективе првог лица. Код Бемеа ипак није реч 
о изравном, већ пре о критичком преузимању када је реч о овом 
наслеђу феноменологије.18 Основно полазиште феноменологије на 
које се Беме прикључује, односно оно полазиште од кога креће да 
формулише како питања, тако и захтеве које поставља, а који онда 
воде различитим разрадама – огледа се у кључној позицији опа-
жања [Wahrnehmung]. 

„Примарни предмет опажања [Wahrnehmung] су атмосфе-
ре.“19

Ипак, својеврсна новина, мада свакако не потпуна ако узмемо 
у обзир надовезивање на феноменологију уопште, па конкретно и 
на Шмицов појам, као и Бењаминову ауру, јесте темељни значај 
атмосфере и атмосферског за опажање.20

„Атмосфере очигледно нису стања субјекта нити особине 
објекта. Ипак атмосфере бивају искушене само у актуелном 
опажању једног субјекта и путем субјективитета онога који 
опажа саконституисане у њиховом шта-битку [Was-Sein], њи-
ховом карактеру. Упркос томе што атмосфере нису својства 
објекта, оне очигледно бивају произведене [werden erzeugt] 
међуигром [Zusammenspiel] својстава објеката. Атмосфере 
су тако нешто између субјекта и објекта. Оне нису нешто 
релативно, него релација сама.“21 (емфаза Д.Л.) 

18 Наиме, преко појма маске.
19 Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 48.
20 Уп.. Böhme, G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungs-
lehre, стр. 42.
21 Ibid., стр. 54.
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Атмосфере нису у објектима, али су објекти ипак услови мо-
гућности опажања атмосфера.22 Објекатска конфигурација управо 
омогућава да се атмосфере појаве као атмосфере. Наравно, оне се 
не појављују као предмети или као објекти које онда можемо да 
анализирамо, у смислу њихових квалитета, квантитета или неких 
других особина, него је природа атмосфера другачија, те она тако 
измиче језику који је оријентисан на ствари, а онда и пратећим 
интуицијама. Стога један од програмских задатака Бемеовог кон-
цепта јесте како артикулација ове области, тако и конструкција 
примереног језика. 

Један од начина на који можемо приступити атмосферама 
јесте путем епистемолошког статуса којим би их могли индекси-
рати. У том погледу једна реторичка бина коју Беме поставља јес-
те традиционално субјект/објект супротстављање. Према Бемеу 
формирање тзв. субјект-објект расцепа се дешава накнадно, тек 
одређеним операцијама диференцирања и дистанцирања.23 Кроз 
различите примере, описе, он указује на претходећу функцију ат-
мосфера. Прво је дат неки догађај, ухваћен атмосфером, а затим 
накнадно долази до рефлексије о мени као субјекту опажања и 
оног наспрамног као објекта опажања. 

Са друге стране, Беме указује на једно појмовно диференци-
рање које није рендеровано на онтологији ствари [Dingontologie, 
Substanzontologie]. Примарни предмет опажања унутар оваквог 
феноменолошког приступа јесу атмосфере и атмосферско.24 Са 
стране субјект-пола то је нахођење [Befindlichkeit], док од стране 
објект-пола налазимо екстазе на месту које су традиционално 
имале особине [Eigenschaften]. Разлике у искушавању атмосфера, 
односно у погледу интенционалног обрта именују се кроз два пој-
ма: ингресија [Ingression] и дискрепанција [Diskrepanz].

22 Уп. Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 106.
23 Уп. Böhme, G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungs-
lehre, стр. 45.
24 Атмосферско је више окренуто објект-полу у опажању. 
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Беме се прикључује на Шмицову критику традиционалног 
поунутрашњења емоционалног.25 Емоције нису нужно нешто унут-
рашње, нити требају бити разумљене на начин унутрашњег. Дугим 
навикавањем, које свој основ има у европским културама посту-
пања са емоционалним, дошло је до интројекције емоционалног. 
Оно у чему се огледа велики потенцијал атмосфера јесте да нам 
омогућава да емоције разумевамо као нешто квазиобјективно.

Умеће инсценирања

Инсценирање у нашем језику нема тако широку употребу као 
што је то случај у немачком језику. У нашем језику налазимо упот-
ребу овог термина у спортском жаргону, у смислу инсценирања 
повреде. Тако би значење у нашем језику указивало у смеру онога 
што такође називамо – симулирањем, у смислу симулирања повре-
де. Стога би инсценирати значило представљати нешто за нешто 
друго у супротности од онога како стоји на самој ствари. Претвара-
ти се. Ове интуиције би се одигравале традиционалној метафизич-
кој позадини односа између појаве и суштине. Овде ипак није реч 
о томе да нас оно инсценирајуће вара или обмањује, те да је пот-
ребно различитим захватима изборити се за оно истинито. Реч је 
ипак о нечему другом. Инсценирање поред овог наведеног значења 
има у немачком језику још једно непежоративно значење. То зна-
чење се огледа у ономе – поставити на сцену.26 Указује управо на 
уређење сцене, на рад сценографа. Даље овај појам Беме распро-
стире у његовој широкој употреби – од свакодневног козметичког 
улепшавања, па све до позоришта. У свакодневици смо стално из-
ложени инсценирању, били свесни тога или не. Инсценирање није 
напросто обмана, него оно само као такво обогаћује живот.

25 Уп. Schmitz, H., Der Leib, De Gruyter, Berlin, 2011, str. 89 ff.; Böhme, G., Aisthetik: 
Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, стр. 48.
26 Уосталом и у енглеском концепту staging налазимо ову двозначност.
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Значај који инсценирање добија да се такође експлицирати 
на позадини одређених економских појмова. У економији налази-
мо да оно што чини одређену робу робом јесте њена разменска 
вредност [Tauschwert], за разлику од њене употребне вредности 
[Gebrauchswert]. Употребна вредност неке ствари јесте оно шта се 
са њом чини (нпр. столица – седи се на њој). Разменска вредност 
ствари ступа у перспективу тек када је стављамо у однос спрам не-
чег другог, неке друге ствари, односно робе. Са овим разменским, 
односним карактером ствари – она као роба бива нечим јавним, 
друштвеним, тржишним, за разлику од употребне вредности која 
не поседује нужно ову димензију.27 Фетишизација робом која се 
успоставља да се потом критиковати повратком на њену употребну 
вредност – као једна стратегија „аскетског марксизма“.28 Хипер-
трофија трећег члана који се јавља у позном капитализму јесте не-
што што се на различите начине да именовати, а што стоји у тесној 
вези са инсценирањем. Тако се говори о сценској, естетској или 
појавној вредности. Термин који ће се учврстити код Бемеа јесте 
инсценирајућа вредност [Inszenierungswert], у породичној сличнос-
ти са друга два члана.29 Оно што се дешава јесте да инсценирајућа 
вредност креће да закриљује како разменску, тако и употребну 
вредност, те се од почетне улоге коју има као један вид проши-
рења разменске вредности значајно осамостаљује и достиже сопс-
твени значај. Ово је видљиво у самом развоју рекламе. Рекламе 
из ранијих времена имале су за свој циљ наглашавање употребне 
вредности одређене робе, њене могућности, њену учинковитост. 

27 Уп. Heinrich, M., Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung, Schmetterling, 
Stuttgart, 2005, стр. 37 ff.; Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 
45 ff.
28 Böhme, G., „Contribution to the Critique of the Aesthetic Economy“, Thesis Eleven, 
vol. 73, 2003, стр. 75.
29 Уп. Böhme,. G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungs-
lehre, стр. 21 ff.
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Данашње рекламе се не оријентишу више у овом смеру.30 Њихов 
предмет постаје чиста жеља.31 

Беме дефинише инсценирање следећим речима: 

„(...) нешто или некога инсценирати значи уредити један 
аранжман који омогућава његово појављивање и који га ин-
тензивира кроз кореспонденције.“32 

У прикључку на кључни феномен атмосфера – инсценирање 
као рад ствара услове могућности за атмосфере. Атмосфере нису 
ништа друго до упризорена чулност, која је традиционално прено-
шењем, навикавањем, учењем разумљена као нешто унутрашње, 
нешто локализовано у нутрини субјекта, нешто душевно.33 Стога 
се естетика атмосфера и у том смислу прикључује на заборавље-
ни смисао оног αἴσθησις, у смислу чулне спознаје или једне логике 
чулности, како то налазимо код Баумгартена. 

Поред области којима је инсценирање инхерентно (нпр. по-
зориште) његова присутност не исцрпљује се у области уметности 
или њој блиских, него се показује у различитим видовима нашег 
свакодневног живота. Тако у религији, рекламама, политици, архи-
тектури и на крају као самоинсценирање.

Критичке поенте Бемеове естетике

Пошто су атмосфере нешто што се да произвести, уједно са 
оваквим знањем и умећем пада и моћ. Ова моћ није психичко на-
сиље, нити нека врста заповедног говора. Њени адресати су на-
хођење, расположење, штимунг, емоције. Овакав начин моћи на-
лазимо у политичком животу, привреди, религиозним заједницама, 

30 Уп. Ibid., стр. 121.
31 Böhme, G., „Contribution to the Critique of the Aesthetic Economy“, стр. 73 ff.
32 Böhme,. G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungsleh-
re, стр. 121.
33 Уп. Ibid., стр. 120.
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затим у савременој културној индустрији која инсценира и ресиг-
нификује живот и доживљаје. Из свега овога израста њена критич-
ка задаћа. Овде сабиремо две критичке поенте Бемеове естетике.

Прва критичка поента – критика естетичке ароганције. Кри-
тика традиционалног сужавања естетичке проблематике. Беме по-
казује како то бива видљиво управо на примеру Адорна и његове 
пежоративне употребе појма заната [Kunstgewerbe]. Према Бемеу 
јавља се једна тенденција строгог очувања границе између ове две 
области – са једне стране сужења на уметничку критику – а са друге 
стране естетизованог животног света [Lebenswelt]. Због овога Беме 
истиче недораслост естетике савременом захтеву који он пред њу 
поставља. Овакву критику назива он грађанском критиком, а њен 
рад дисквалификује као борбу за очување привилегија. Тако оваква 
естетика атмосфера окреће, односно слама ову естетичку вертика-
лу у хоризонталу.34

Друга критичка поента – критика естетичке економије. В. 
Бењамин је у своме спису о уметности указао на моћ естетизације 
кроз фашизам. Он означава промену људских односа путем есте-
тизације, односно како то Беме прегнатно изражава кроз формулу 
„Израз уместо права!“ – као замену политике кроз естетику (кла-
сични пример Тријумф воље [Triumph des Willens] од Лени Рифен-
штал [Leni Riefenstahl], али и други примери из доба национал-
социјализма као масовни скупови, култ хероја и др.). Упркос томе 
што је „спровођење моћи естетичким средствима“ свој највиђенији 
израз нашло у доба национал-социјализма, оно никако није везано 
за то доба, па тако није ствар прошлости.35

Беме наглашава да је за наше време карактеристично то да 
више није реч о политичкој моћи, него о економској моћи, која онда 
има водећу улогу у естетизацији света. Вођен оваквим увидима он 
и формулише захтев за једном критиком естетичке економије. 

34 Уп. Böhme, G., Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, стр. 39 ff.
35 Уп. Ibid., стр. 43 ff.; Böhme, G., Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre, стр. 122.
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Концем остаје отворено питање како је могућа критика са по-
лазишта аистетичког која не би рекурирала на аскетизам?
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Davor Lazić

BöHMES ÄSTHETIK DER ATMOSPHÄREN

(Zusammenfassung)

Im folgenden Aufsatz würde ich das Konzept der Ästhetik des zeitge-
nössischen deutschen Philosophen Gernoth Böhme in Grundlinien darstellen. 
Die Durchführung des Aufsatzes versuche ich in vier Schritten zu vollziehen. 
In der Einleitung wird eine präliminare Orientierung hinsichtlich der Aufsatz-
ausführung dargeboten. Der zweite Schritt entwickelt sich als die Bestimmung 
Böhmes Position via negativa, bzw. durch die Bezeichnung des kritischen Be-
zugs auf die überlieferte Ästhetik. Der dritte Schritt führt in die Erläuterung 
des Schlüsselbegriffs – nämlich der Atmosphären ein. In der Verknüpfung des 
Begriffs der Inszenierung auf die Atmosphären zeigt sich die Bedeutsamkeit 
und die Potenzialität der Anwendung Böhmes Auffassung in der Ästhetik. 
Der letzte Schritt fasst die kritischen Pointen Böhmes Ästhetik zusammen 
und zeigt in eine Richtung, in der man die Verknüpfung auf Böhmes Position 
fruchtbar sehen kann und ihre Potenzialität in der Weiterentwicklung sich zu 
nutze machen kann. 

Schlüsselwörter: Gernot Böhme, Atmosphären, Ästhetik, Kritik, Wahr-
nehmung.
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БИЛАНС пОЈмА τέχνη: EСТЕТИчКЕ 
КОНСЕКВЕНЦЕ БЛУмЕНБЕРГОВОГ 

ОДРЕЂЕЊА СТВАРАЛАчКОГ чОВЕКА�

Апстракт: У свом чланку „Nachahmung der Natur: Zur Vorgeschich-
te der Idee des schöpferischen Menschen“2 („Имитација природе: за 
претповест идеје стваралачког човека“), Ханс Блуменберг настоји да 
прикаже развитак модерног конструктивистичког става наспрам ан-
тичких и средњовековних концепција имитације природе. Циљ овог 
рада јесте да покаже на који начин је традиција имитације природе до-
принela „инхибицији“, али и „инкубацији“ модерног конструктивис-
тичког става, са посебним фокусом на његове естетичке консеквенце. 

Кључне речи: Блуменберг, естетика, природа, конструкција, умет-
ност.

1 Овај рад је део интердисциплинарног научноистраживачког пројекта Дигиталне 
медијске технологије и друштвено-образовне промене, који финансира Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. 
2 Blumenberg, H., „Nachahmung der Natur: Zur Vorgeschichte der Idee des schöpfe-
rischen Menschen (1957)“, у: Ästhetische und metaphorologische Schriften (Auswahl 
und Nachwort von Anselm Haverkamp), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001, 
стр. 9–46.
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Однос имитације природе и модерног 
конструктивистичког става

Традиционални одговор на питање „шта човек, користећи своје 
моћи и вештине, може чинити у свету и са светом“,3 Блуменберг види 
у Аристотеловом одређењу појма τέχνη − који истовремено обухвата 
компоненте артистичког и артифицијелног, тј. уметничког и технич-
ког − као „имитације природе“,4 како у ширем смислу усавршавања 
(перфекције) дела које природа не може довршити, тако и у ужем 
смислу подражавања (имитације) већ формираних облика.5 Пов-
лачење дистинкције између природе као продуктивног принципа, 
означене латинским изразом natura naturans, наспрам природе као 
продуковане форме, означене латинским изразом natura naturata, 
унутар средњовековне традиције такође је одржало претпоставку о 
томе да између природе и уметности (у смислу ширег појма τέχνη) 
не постоје структурне разлике, пошто човек и током усавршавања и 
током подражавања мора следити оно што му природа сама пропи-
сује, што је оправдало једноставно прихватање краће верзије Арис-
тотелове формуле: „ars imitatur naturam“. 

Античким и средњовековним концепцијама Блуменберг ве-
ома одлучно супроставља модерни конструктивистички став који 
одређује нововековног „стваралачког човека“, за кога је уметност, 
по Ничеовим речима, заиста постала „метафизички задатак овог 
живота“ и за кога, још од времена када је Пармиђанино насликао 
„закривљени“ аутопортрет уз помоћ конвексног огледала, природа 
више није нешто што се кроз уметност очувава и обогаћује, већ не-
што што се кроз уметност прелама и преобликује. Слабљење везе 
природе и уметности очитава се и кроз историјску само-објектифи-
кацију уметничког процеса, тј. репродукцију уметности унутар саме 
уметности, која, пак, за Канта има вредност само ако продукција јед-

3 Ibid., стр. 9.
4 Аристотел, Физика II, 2; 194a 22.
5 Ibid. II, 8; 199a 15–17.
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ног генија не постаје предмет подражавања, већ успева да код другог 
генија побуди осећај властите оригиналности, чиме се овај ослобађа 
принуде раније утврђених правила.6 Онтолошку поенту модерног 
конструктивистичког става изражава одредба надреализма коју 
даје Андре Бретон, када наводи да је оно што није једнако „реално“ 
(intense) као оно што јесте, као и став који заступа Анри Матис − 
да је „нова слика јединствени догађај, рођење, које обогаћује слику 
света, каква се открива људском духу, једном новом формом“, због 
чега такво дело више не реферише на друго биће које му претходи, 
већ оно само поседује аутентични удео бића у људском свету.7

Terminus ad quem модерног конструктивистичког става Блу-
менберг препознаје у антинатурализму, који током деветнаестог 
века бива појмовно артикулисан од стране Конта, Маркса и Ен-
гелса, уз истицање новог патоса рада усмереног против природе 
− осим што губи статус ауторитета и претвара се у предмет којим 
треба практично и теоријски овладати, природа такође почиње 
да представља једну врсту искушења људској „вољи за конструк-
цијом“ (Willen zur Konstruktion). Ситуација у којој су и природни 
ресурси и физичке могућности човечанства постали несразмерни 
захтевима које технологија пред њих поставља, навела је Ернста 
Јингера да увиди неминовност стапања човека и машине у „орган-
ску конструкцију“. Лимитиран маневарски простор који стварност 
оставља за ствараоца Ничеу указује на то да стваралац најпре мора 
бити уништитељ вредности које га ограничавају − па у том контек-
сту он може закључити да највеће зло припада највећем добру.`

Terminus a quo модерног конструктивистичког става по Блу-
менбергу се може предочити на примеру једног литерарног карак-
тера – „лаика“ (односно, „идиота“), јунака три дијалога Николе 
Кузанског из 1450. године − кога аутор истовремено супротставља 
ликовима „схоластичког филозофа“ и „хуманистичког реторича-
ра“, наглашавајући притом његов понос што, за разлику од сликара 

6 Кант, И., Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд, 1991, §49, стр. 1–2.
7 Blumenberg, H., Nachahmung der Natur, стр. 11.
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и скулптора, он, као мајстор који прави кашике, нема модел свог 
дела нигде у природи, већ га спонтано креира у свом духу. Па ипак, 
Блуменберг примећује да је Кузански наведеном представом чо-
века као ствараоца бића само експлицирао теолошку представу да 
је човек божијом вољом створен по божијој слици, као (исказано 
речником херметизма) „други бог“ (alter deus), а при томе посебно 
истиче да се таква представа лаика може посматрати једино као ис-
торијски показатељ, али не и историјски покретач нове епохе. По-
кушај да се нови век представи као иманентни производ средњег 
века, у чему једну од важнијих улога игра приписивање божијих 
атрибута човеку, по Блуменбергу промашује кључне аспекте ду-
ховне историје новог века, које чине антагонизми између умет-
ности и природе, механичког и органског, воље за обликовањем 
и датости облика, рада и одмора − због чега поменуто Ничеово 
повезивање нихилизма са стваралаштвом можда делује уверљи-
вије као дијагноза стања нововековне епохе, него као вечни закон. 
Али управо тиме што „праг епохе“ (Epochenschwelle), који одваја 
средњи и нови век (у смислу засека у „генотипу“, тек временом 
распознатљивог на „фенотипу историје“), Блуменберг детектује 
баш у непомирљивим раскорацима између Кузанског и Бруна под-
стакнутим „коперниканским догађајем“ (чиме се заиста детаљно 
бави у својим капиталним делима „Die Legitimität der Neuzeit“ 
(„Легитимност новог века“) и „Die Genesis der kopernikanischen 
Welt“ („Генеза коперниканског света“)), он успева да пажљивије 
изоштри фокус и над таквим суптилнијим аспектима у делима Ку-
занског, какви се могу очитати из наведене представе лаика, а који 
су, пак, на другој страни прага епохе имали далекосежне одјеке у 
развоју модерног конструктивистичког става.8 

Пажљивија анализа релевантних историјских материјала у 
овом случају је заправо показала да сама историја технике генерал-
но оскудева таквом врстом самосвести каква се јавља у представи 
лаика, што се по Блуменберговом мишљењу не може објаснити 

8 Ibid., стр. 17–18.
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искључиво типолошким одликама „практичних“ и „трезвених“ 
проналазачких духова, као ни социолошком чињеницом да је 
свест јавног мњења о дубљим интелектуалним коренима технич-
ких иновација приметна тек од признавања „механичких веш-
тина“ (artes mechanicae) у француској енциклопедији, него да је 
такође у питању специфичан историјски феномен „занемелости“ 
(Sprachlosigkeit). Док су у освит новог века и сликарство и поезија 
имали традиционални арсенал појмова довољних да (макар и пу-
тем негације) изразе нова стваралачка искуства, у случају технике 
еквивалентни појмови тада нису били на располагању − премда 
релевантност поменутог историјског феномена Блуменберг чак 
доказује примером из двадесетог века: Орвил Рајт се служи типич-
ном стилизацијом када наводи како је заједно са братом пронашао 
књигу из орнитологије која их је инспирисала на кључне помаке 
у развоју авијације − што би било схватљиво сведочанство да је 
у питању Леонардо Да Винчи или чак Ото Лилијентал, али не и 
изумитељ пропелера који летилицу покреће ротацијом. Позивање 
на „богом дану“ способност летења птица заправо открива присус-
тво свести о „нелегитимности“ људских техничких изума, која је 
последица немогућности да се за њих у језику изнађе λόγον διδόναι 
(у свом двоструком смислу „давања имена“ и „давања разлога“). 
Када се узме у обзир да је суштински аспект људске представе раја 
везан за познавање имена ствари и упознавање свега путем имена, 
постаје јасније због чега се у случају техничких изума често евоци-
ра супротна представа, у виду говора о „демонизму технике“. Он 
је устаљен још од Тертулијановог аргумента, који наводи да бог 
очито није желео да људи носе офарбану одећу, јер би у супротном 
он сам офарбао овце од чије вуне се одећа прави − а што не долази 
од бога, мора долазити од његових противника.9 

Двострука позиција коју Кузански у представи лаика испољава 
кроз напоре ка артикулацији идеје аутентичног људског стваралашва 
услед још надмоћног деловања традиције имитације природе (чије 

9 Ibid., стр. 14–16 и 28.
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симптоме Блуменберг препознаје и у многим каснијим историјс-
ким случајевима попут „систематског апсорбовања“ појма генија у 
немачком идеализму), показује како традиција имитације природе 
у исто време доприноси и „инхибицији“ и „инкубацији“ модерног 
конструктивистичког става, што је могуће јасно илустровати управо 
на примеру идеје да је бог створио оно што жели − а да није створио 
оно што не жели, која је отворила простор за дискусију о питању у 
чему се састоји то нежељено и нестворено, али могуће биће, које не 
постоји у природи. У том контексту су посебно индикативне тенден-
ције у теологији крајем средњег века: док је Бонавентура одбацивао 
повезивање схоластичко-аристотеловске метафизике непокретног 
покретача са хришћанском представом стварања, тврдећи да бог 
при том чину не исцрпљује аутоматски сву своју бесконачну моћ, 
него да свету заиста даје „много, али не све“ (multa non omnia) од 
својих блага (чувајући га, несумњиво, брижно и промишљено, ван 
људског домашаја), Окам је преокренуо његову формулацију пре-
мештајући израз „много“ (multa) управо на супротну страну − не-
жељеног и нествореног, тврдећи да има „много тога што бог може да 
створи, али што не жели да створи“.10 Све већем померању фокуса 
на ту страну по Блуменбергу је пресудно допринело напуштање Ав-
густиновог анти-гностички усмереног становишта, по коме се ства-
рање света разуме као рационални чин, тиме што се божија „моћ“ 
(potentia) почела тумачити као „бесконачна моћ“ (potentia infinita), 
због чега се таква моћ и њена рационалност више нису дефинисале 
на бази онога што је могуће, већ се оно што је могуће почело де-
финисати на бази такве моћи и њене рационалности − која ће онда 
моћи да буде редукована на појам логичке непротивречности.11 Фун-
даментално питање о томе како помирити тезу да ништа савршеније 
од света који је створен није могло бити створено, са тезом да ништа 
што је створено не може у потпуности исцрпљивати оно што је бог 
у својој величини могао да створи, Кузански ће пробати да разре-

10 Ibid., стр. 38.
11 Ibid., стр. 34–35.
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ши кроз идеју перспективе и извесну „метафизику логике“, тврдећи 
да једино са тачке гледишта бога увек постоји отворен простор за 
игру могућности, с обзиром да је бог створио и саму могућност (а не 
само свет на основу могућности) − али ће се ипак показати да таква 
помирујућа стратегија није била дугорочно одржива пред упорним 
налетима бројних нових питања.12 

Амбивалентност стваралачког човека и њени 
естетички одјеци

Средњовековна епоха поклекла је, по Блуменбергу, управо под 
теретом новонасталих питања, на која се више није могло одговорити 
теолошким средствима, ослобађајући тиме простор за нововековног 
„стваралачког човека“ и потпуно нову врсту одговора на повратак 
„гностичке трауме бесконачности“ у виду аутентично људског „са-
мопотврђивања“ (Selbstbehauptung) кроз уметност, технику и науку − 
премда је важно нагласити и то да су многе нововековне идеје са вре-
меном бивале модификоване, кроз „презапоседање“ (Umbesetzung) 
„функционалних положаја у интерпретацији стварности“ који су 
раније припадали средњовековним идејама. Кључне последице но-
вовековних идеја, са посебним акцентом на њихове одјеке у развоју 
естетике као дисциплине, могу се према Блуменбергу предочити раз-
матрањима везаним за филозофе рационалистичке традиције. 

По њему је већ код Декарта филозофија схваћена као система-
тизација могућег, тако да се оно што јесте разуме са тачке гледишта 
онога што је могуће, док се ново значење хипотезе огледа у вољи 
за конструкцијом могуће ситуације, равнодушној спрам питања о 
њеној стварности, тј. о томе да ли ће, којим случајем, траженим 
решењем природа бити имитирана или оно још није реализовано 
у њеним оквирима. Принципи на којима се могу засновати могући 
светови тако су бескрајно продуктивни да сагласност на њима из-
ведених хипотетичких конструкција и стварног света може бити 

12 Ibid., стр. 40–41.
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само случајност13 − због чега човек, у извесну руку, може „одабра-
ти“ свој свет, слично као што бог може одабрати који од могућих 
светова ће створити. Блуменберг сматра да је сам Лајбниц заправо 
покушао да ограничи несагледиве могућности које пружа бескона-
чан број могућих светова извесним „метафизичким оптимизмом“, 
израженим кроз идеју „престабилиране хармоније“. Ипак, оно чему 
је Лајбницова идеја „најбољег од свих могућих светова“ осигура-
ла трајни онтолошки статус, парадоксално, није сам тај најбољи 
свет, већ управо идеја о бесконачаности могућих светова, која пос-
таје атрактивна онда када се стварни свет престане посматрати као 
оличење света који је изабран за најбољи − што се, историјски пос-
матрано, може повезати са очигледним сплашњавањем наведеног 
„метафизичког оптимизма“ средином осамнаестог века.14

Блуменберг истиче да Оскар Валцел са правом приписује 
порекло идеје стваралачког генија Лајбницу, саглашавајући се при 
томе и са његовом оценом да је у поређењу бога са уметником већ 
назначено и поређење уметника са богом − и заиста, у погледу ло-
гике, између ренесансе и Штурм унд дранга није придодато ништа 
ново. Ипак, пресудна ствар лежи у томе што, у међувремену, улогу 
егземпларне уметности при том поређењу преузима поезија, што 
је последица генералног раскида са традицијом имитације природе 
(у оквиру које се, још од времена антике, богу често приписивало 
сликарско или мајсторско, али не и песничко умеће). 

Јохан Јакоб Брајтингер, који је аплицирао Лајбницову идеју о 
бесконачности могућих светова на поље естетике, упоређује поло-
жај песника са положајем бога пред стварање света − када је суочен 
са потпуном бесконачношћу могућих светова између којих мора да 
бира − закључујући, потом, да је поезија „имитација стварања и 
природе не само у њиховој стварности, већ и у њиховој могућнос-
ти“. Ова формулација по Блуменбергу на потпуно експлицитан на-
чин потврђује његову базичну претпоставку да је формула имита-

13 Види: Descartes, R., Principles of philosophy, Dordrecht, 1983, стр. 4.
14 Blumenberg, H., Nachahmung der Natur, стр. 41–42.
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ције природе толико дубоко укорењена у цивилизацијској свести, 
да је њена потврда значаја људском стваралаштву неизоставна чак 
и у случајевима када се дата формула употребљава једино да би 
прокламовала сасвим супротну поенту свом изворном значењу. Да 
идеја бесконачности могућих светова преузима улогу природе као 
модела за имитацију, потврђује и Јохан Јакоб Бодмер, наводећи да 
је за поезију боље „да материјал за имитацију долази из могућег, 
него из постојећег света“, а да „кроз своју уметност и путем ими-
тације“ песници „производе ствари које нису“.15 

Нема сумње да се природа од деветнаестог века све мање до-
живљавала као естетски предмет, а све више као продукт интерак-
ције неуређених механичких процеса и сурове борбе за опстанак, 
због чега су временом уметници попут Франца Марка чак сасвим 
отворено почели говорити о „ружноћи и нечистоти природе“, док 
су други усвојили гледиште Раула Дифија, који је, одговарајући на 
примедбу да у својим радовима олако прелази преко дела природе, 
узвратио да је природа – „хипотеза“. Утицај идеје о бесконачнос-
ти могућих светова на општу свест достигао је временом толике 
размере, да се више са научном извесношћу и не покушава толико 
утврдити то које од бескрајних могућности су заиста реализоване 
у природи, колико заправо то са којима од њих човек може „изаћи 
на крај“. Редукција природе на њен сирови потенцијал у виду ма-
терије и енергије, са циљем да се науци омогући приступ сфери 
чисте синтезе и конструкције, доводи до наизглед парадоксалне 
ситуације, карактеристичне по томе што је доба у коме наука до-
стиже неупоредиви значај, истовремено доба у коме сам предмет 
науке заправо губи на значају.16

Блуменберг, додуше, истиче позитивни смисао растакања 
идентитета бића и природе, увиђајући да се уметничко обезвређи-
вање природе не мора нужно тумачити као једнострани нихилис-
тички процес, јер управо оно омогућава да се укаже на могућности 

15 Ibid., стр. 43.
16 Ibid., стр. 44–45.
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које нису представљене у видљивој стварности − због чега умет-
ничко дело више не мора да тежи ка томе да значи нешто, већ ка 
томе да буде нешто. Ипак, неизбежно се намеће и питање да ли је 
то биће, којем уметност непрестано тежи како би изнашла нови 
простор могућности за стваралачког човека, заправо подједнако 
арбитрарно колико и претходно одбачено постулирање идентитета 
бића и природе − услед чега би онда и поменуто проглашавање 
природе за хипотезу могло бити одбачено као „пука хипотеза“.

Амбивалентна позиција стваралачког човека огледа се у томе 
што се очигледнно још увек налази у сувише раној фази мукотрпног 
процеса превазилажења традиције имитације природе, због чега не 
може у потпуности искључити могућност да привидна бесконачност 
могућих светова у ствари представља само бесконачни број одраза 
јединственог света који им стоји у основи − и који у потпуности реа-
лизује целокупне могућности бића. Али чак и када би се то испоста-
вило као тачно − да је фаза агресивног људског потврђивања аутен-
тичности извесним „делима“ или „радовима“ била само прелазна 
етапа на путу од имитације природе ка „антиципацији природе“, 
читав тај пут свакако не би представљао узалудно кретање у круг. 
Пресудна разлика лежи управо у томе да ли човек напросто подноси 
стварност као нешто непроменљиво, или је својевољно препознаје 
као „језгро оног евидентног“ у слободној игри неограничених мо-
гућности17 − као и у томе да ли га естетско искуство може подстаћи 
да извесне споредне црте сопствене природе учини суштинским.
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ACCOUNT OF THE CONCEPT OF τέχνη: 
AESTHETICAL CONSEQUENCES OF BLUMENBERG’S 

EXPLICATION OF CREATIVE MEN

(Summary)

In his article ‘Nachahmung der Natur: Zur Vorgeschichte der Idee des 
schöpferischen Menschen’ (‘Imitation of nature: Toward a prehistory of the 
idea of the creative man’), Hans Blumenberg wants to describe development of 
the modern constructivist attitude in opposition to ancient and medieval con-
ceptions of the imitation of nature. The aim of this work is to show the way in 
which tradition of the imitation of nature contributed to the inhibition, but also 
to the incubation of the modern constructivist attitude, with the special focus 
on its aesthetical consequences.
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РАЗЛИКОВАЊЕ САВРЕмЕНЕ 
ОД ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЕСТЕТИКЕ ИГРЕ 

Андрогиност модерне и савремене игре

Апстракт: У модерној, савременој перформативној плесној пракси 
уочава се андрогиност играчких тела, као свеприсутна и доминантна 
појава. Деконструкционистичке модерне плесне технике, настајући 
почетком XX века и разбијајући строгу форму класичне балетске игре, 
вратиле су покрету природност, односно ослобођеност у изведби и 
изразу, али и више од тога – ритуалне елементе. Играјуће тело, иг-
рајуће ја почиње да губи одлике пола и кроз игру тежи својеврсној 
андрогинизацији хабитуса и покрета. У данашњем времену модерна, 
савремена игра, по својој естетици, постаје особена игра Ребиса.

Кључне речи: андрогиност, модерна, савремена игра, ритуал.

Модерна игра,1 као особен играчки и кореографски правац 
у уметничкој пракси, појављује се почетком XX века. Поничући 
управо из импровизације кореографа-играча дешава се нагло и 
спонтано, радикално рушећи и „ружећи“ давно успостављени ака-
демски начин игре, односно стил и маниризам класичног балета. 
Модерна, односно савремена уметничка игра по својим деконс-
трукционистичким плесним стратегијама развија се као својевр-

1 Појам модерне игре у овом тексту биће изједначен са појмом савремене игре, 
пошто савремени правац игре у својој пракси интерполира извођачке технике мо-
дерне игре.
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сни антипод дуготрајној балетској традицији и намах чини прекид 
са њом. Доносећи праву револуцију у подручје уметности игре, 
она успоставља потпуно „нови курс“ плесне поетике и естетике. 
Супротставља се шематској интерпретативности, декоративности, 
извештачености, као и лелујаво-нестварним визијама етеричних 
женских фигура, које су биле врховно обележје класичног балета. 
Појављују се играчице попут Марте Грем (Martha Graham, 1894 
– 1991) и Дорис Хамфри (Doris Humphrey, 1894 – 1958), које бивају 
оптуживане за изразито мужевну игру. Дакако, модерни правац 
игре, већ у самом настајању, намерен је да одлучно раскрсти са 
играчким традиционализмом који датира још од Луја XIV, те про-
говара једним посве новим сценским језиком, извођачком техни-
ком и теоријом, другачије се односећи према плесном телу. Одба-
цујући ауторитет класике и укрштајући се са општим савременим 
уметничким тенденцијама и начинима живљења – постепено уте-
мељује, изграђује властиту играчку лексику, поетику и естетику. 
Одражава се као еманација једне измењене људске сензибилности 
и духовности, мотивисана мноштвом технолошко-техничких (и 
свих других) иновација, које су нужно диктирале и другачије пок-
рете у тзв. обичном, свакодневном животу. 

Ствараоци нове игре XX века, из страха да ће техничка 
цивилизација људско тело потпуно подредити машини и деху-
манизовати га, нуде повратак природи, као хармоничну концеп-
цију спајања уметности и живота. Њихово деловање је усмерено 
ка искреном трагању субјекта који ствара из нутрине властитог 
бића, али чиме уједно буде архаичну свест и несвесно. Дакако, 
током времена, у сценској репрезентацији модерном, савременом 
игром одлази се у потпуно неочекиваном правцу, тј.– ка андро-
гинизацији сценског физичког изгледа и покрета, враћајући тиме 
човека „сећањима“ ка свом пра-почетку и пра-бићу. Тела модерне 
игре постају изразито андрогина, покрети такође. Не разликују се 
мушки од женских играча, не постоји одвојеност мушке играчке 
снаге од давнашње женске етеричности и нежности. Сви играју 
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једнаком маскулином снагом, као и женском суптилношћу и ме-
коћом покрета.

У нашем времену игра – било да се ради о модерној, сав-
ременој или позоришту покрета – постала је изразито андрогина, 
по својој знаковитости, гесту и његовој енергији, начину кретања, 
костиму, сценском изразу итд. Креатори савремених кореодрама 
и плесних представа често теже потпуном обезличењу и брисању 
свих ознака полова. На сцени се не разликују играчице од игра-
ча, укидају се традиционалне улоге и доскорашњи, а вишевековни 
битно различит начин мушке и женске игре. Присутна и особена 
чињеница превазилажења дезинтеграције мушког и женског при-
нципа делује као несвесни пут присједињења савременог човека 
свом прапочетку и прабићу, присједињења Богу. Како код ствара-
оца, тј. кореографа, тако и код самих играча. Човек по својој приро-
ди тежи савршенству и вечности. „Људско савршенство може бити 
само према слици Божјој. Било да је у прошлости или у будућнос-
ти, оно се представља андрогиним стањем...“2

Андрогиност физичког изгледа и андрогиност игре тумачим 
као несвесно ритуално понашање које развијени Hi-tec урбани свет, 
од природе отуђен, враћа у мистично јединство апсолутне космич-
ке хармоније, у уједињене супротности. На први поглед може да 
делује да је актуелни театар покрета крајње урбан, тематски не-
ретко политизован и веома удаљен од било каквог ритуала, чак из-
гледа као сасвим опозитна страна ритуалу. Међутим, суштински 
ствари стоје другачије. Ритуал је, чини се, неизбрисиво обележје 
и дубоко присутан и у данашњем кореодрамском позоришту, али 
са једном значајном разликом. Човек је некада свесно и са конк-
ретном намером изводио ритуални плес, посвећивао му се, пре-
дајући себе у потпуности и верујући у дејство истог, док данас то 
чини из запретених потреба које му диктирају инстинкт, архаична 
свест и архетипски потенцијали јединке. Ритуални елемент долази 

2 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Za-
greb, 1989, str. 11.
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до изражаја, али без те првобитне вере у његово дејство. Данашњи 
човек се не поистовећује са улогом коју изводи на начин на који је 
то чинио далеки предак. Данас неопходну хармонију, савршенс-
тво, јединство с природом, космосом, Богом, човек успоставља иг-
рајући као андрогино биће, које настоји да у себи обједини одлике 
оба пола. Игра као јединствено пра-биће које стоји изнад полова, а 
његов плес постаје молитва за космичко полно спајање. Игра над-
полно. Данашња „маска“ коју играч преузима и са којом се поисто-
већује јесте персона3 андрогина. 

Јунг је разматрао концепт бисексуалности као развојни при-
нцип врсте, који игра значајну улогу у функционисању и динами-
ци личности. Сматрао је да сваки човек, с једне стране, поседује 
бисексуалну природу, разјашњавајући то тиме да сваки мушкарац 
као несвесни део личности носи у себи женски архетип, аниму, 
исто као што жена поседује мушки архетип, анимус. С друге стра-
не, чини се да је код уметника бисексуални конструкт личности 
најуочљивији као појава. У књизи Филозофија тела Михаил Еп-
штејн у поглављу које се бави еротиком стваралаштва разматра 
како уметници поседују особине себи супротног пола и то увиђа 
као одређену врсту неопходног услова за уметничку креативност. 
Мушке уметничке личности опажа женственим, а код жена исти-
че да су са наглашеним мушким особинама. Наводи следеће: „На-
равно, урођени пол не нестаје у стваралаштву, него се допуњава 
супротним полом. (...) Стваралаштво, на тај начин, враћа човека 
из половичног стања у – целовито; рађање у духу придаје му пол, 
супротан урођеном полу. (...) Само стваралаштво јесте енергија 
узајамног деловања оба пола у једном бићу. (...) У ствари, двопол-
ност као духовна појава настаје управо у чину стварања, и заветни 
сан о андрогинизму, спајању двају полова у оквиру једног бића, 
остварљив је једино кроз саморађање у стваралаштву“.4

3 Персона – маска коју је у прошлости носио глумац, коју Јунг описује као маску 
колективне психе, кроз коју колективна психа проговара.
4 Епштејн, М., Филозофија тела, Геопоетика, Београд, 2009, стр. 238-239.
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Савремени играч, по спољним одликама физичког изгледа 
и естетици покрета, све више и све јасније постаје опонашатељ 
андрогина, а уз то буди и развија свест о супротном полу који на-
стањује у себи – аниме у мушкарцу и анимуса у жени. Заправо, 
кроз стваралаштво савремене игре одвија се знаковито сценско 
„саморађање“ примордијалног бића. Михаил Епштејн као пандан 
Јунговим терминима изводи још два додатна – корпору и корпус. У 
телу мушкарца постоји корпора, психослика, пројекција женског 
вољеног тела, као што у телу жене егзистира корпус, слика мушког 
хабитуса. Отуда, може се додати да у савременој игри сведочимо 
уједињењу, целовитости корпоре и корпуса, психослике два „ино-
тела“ у једном. Позориште покрета, као својеврсни симбол друшт-
ва, модерном, односно савременом игром стиче нове одлике, у 
чему се одвија процес индивидуације, продукујући андрогиност 
као најпотпунију актуелизацију сопства и као егзистенционалну 
димензију. Речју, архетипови анима и анимус, односно корпора и 
корпус, у култури савременог плесног позоришта отелотворују и 
манифестују своје јединство у плесном телу приказујући колико 
се колективно несвесно налази у специфичној тежњи ка андро-
гинизацији. Савремени човек (који више не иде у лов да би јео, 
већ одлази у супермаркет по паштету) неће заиграти Додоле да би 
призвао кишу, нити трупкањем о тло призивати плодност Земље, а 
неће се ни вратити било ком другом облику ритуалне игре у урба-
ној средини, али ће у вечној, неистрошеној потрази за космичком 
хармонијом из њега проговорити колективно несвесно – изгледом, 
покретима и снагом андрогина. За разлику од далеке прошлости, 
човек се новим плесом не изједначује са природом, него се прибли-
жава сећањима која га враћају природи и хармонији с њом, он чини 
покушај враћања правремену кроз властито тело.

„Пол није само тачка пресека двају светова у човеку, већ и 
тачка пресека човека са космосом, микрокосмоса са мак-
рокосмосом. Човек је повезан са космосом пре свега путем 
пола. У полу је и извор истинског сједињавања човека са кос-
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мосом и његове ропске зависности. (...) Не само у човеку, 
већ и у космосу постоји подела мушког и женског и њихово 
полно спајање.“5

Својевремено, стварајући модерну игру, Дорис Хамфри и 
Марта Грем су у неким кореографијама искорачиле ван женских 
телесних особености. Покрети су били иницирани из торза, бо-
рећи се за то да се из публике више не гледа на играчице као на 
сексуалне објекте, да се уништи стереотип који је до тада постојао 
у класичном домену игре. Биле су међу првима које су освајале 
друштвени простор за бесполни плес. „У Граници и Плесовима 
жена Марта Грејам и Дорис Хамфри избегле су динамику сексу-
алне привлачности која се јавља између жене на сцени и мушкарца 
у гледалишту, која је типична за балет и естрадни плес. (...) Учес-
ници, критичари и ретки историчари плеса говорили су о ‘беспол-
ности’ модерног плеса. Пре се, међутим, може рећи да су жене 
присвајале оно што се генерално сматрало атрибутима мушкарца, 
чиме су брисале границе између уврежених категорија женских и 
мушких физичких покрета и појава.“6

Заправо, када су коначно оствариле право на стваралаштво, 
одшкринуле су врата јединственом стапању, неразликовању полова 
у игри, саморађању андрогиног тела из модерне игре. Проговориле 
су архетипске фигуре психе – анима и анимус – из једног хабитуса, 
из једног играчког бића. Класична балетска игра је јасно осликавала 
и постављала супротности сексуалних поларитета: мушко-женско. 
Превазилажење сексуалне двојности и репрезентовање недвојнос-
ти двојног зачиње се кроз правац модерне игре. Догодила се нова 
свест кроз ослобођену игру, која идентификује супротне полове, 
обухватајући тиме и својеврстан однос са универзумом. Наслутила 
се будућност у таквој игри коју ће обележити стање пра-психичког, 
космогонијског јединства, двополности, сједињене мушке и женс-

5 Берђајев, Н., Смисао стваралаштва, Бримо, Београд, 2001, стр. 147.
6 Фолкс, Џ. Л., Модерна тела, Клио, Београд, 2008, стр. 63–64.
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ке силе и енергије у плесу. Модерна игра постаје својеврсна игра 
Ребиса7 и његово освајање, синтеза мушког и женског елемента, 
покрета, израза у једном телу. Отуда, модерна игра јесте надахнуће 
и самоспознаја кроз збир два опозитна принципа – маскулиног и 
фемининог – која се у том случају не поништавају, већ откривају 
пут креирања хармоније супротности, остварујући им кохерентно 
стање у играчком, извођачком телу. Анимус и анима, као архетипс-
ке фигуре човекове психе, обједињени кроз андрогино тело играча, 
на одређени начин настоје да изврше ритуализацију игре у урбаној 
култури. Човек се поново враћа односу који га везује са универзу-
мом, покушавајући путем игре прво да досегне хармонију у влас-
титом телу, својој физичкој природи. „На митском нивоу Ребис је 
производ јединства мушког и женског принципа, и то јединство у 
свим езотеричним традицијама је извор спознаје. (...) Андре Бре-
тон придавао му је значаја; он пише: ‘У игри је, заправо, овде више 
него другде, пре свега потреба поновног успостављања Примор-
дијалног Андрогина, на коме се задржавају све традиције, и њего-
вог отелотворења, потпуно пожељног и опипљивог, преко нас.’“8

Настајање модерне игре – првенствено као десексуализоване, 
сасвим растерећене традиционалног односа према женском телу 
као објекту – водило је постепено ка освајању homo totus-а, бића 
неподељеног на мушке и женске компоненте, бића освешћивања и 
поновног освојења андрогиног стања.

Андрогин је познат свим древним културама. Мит говори о 
ароганцији андрогина и његовом покушају да надмаши, превазиђе 
Зевса, који ће из освете да подели андрогино биће на два супротна 
пола. Платон је у Еросу видео и оличавао снагу расцепљених поло-
вина које теже јединству. А неизоставан део плеса, односно стално 
присутни чинилац у свакој уметности, игри, балету јесте управо 
– Ерос, са својом вечном тежњом ка стваралаштву. Савременом, 

7 Ребис је симбол андрогина, хомогене целине мушког и женског. Он је за алхеми-
чаре као јаје мудрости, космичко јаје.
8 Шварц, А., Уметност и алхемија, Уметничко друштво Градац, Чачак, 2000, стр. 41.
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модерном игром, као уметничким, духовним стваралаштвом, чо-
век данас све очигледније „побеђује“, надвисује пол у себи. Савре-
мена игра постаје, између осталог, и видан начин (пре)усмеравања 
(без)полне енергије, покушај враћања ка целовитој мушко-женској 
полној егзистенцији, енергији, враћања ка спречавању разбијања 
исте. Она је сценско симболички обновљено нерашчлањено је-
динство.

Некада су извођени ритуали којима се тежило повратку у 
првобитни облик јединства, тј. ритуалне оргије, иницијацијске 
андрогинизације, обредно кастрирање, неразлучена целовитост, 
симболично спајање мушко женских одличја. Данас, обредна би-
сексуалност понајвише се огледа кроз савремени, односно коре-
одрамски плес, очитавајући симболичко јединство Неба и Земље. 
„Ново рођење човека као андрогина биће прихватање у себе чита-
ве природе, истинско откривање микрокосмичности човека.“9

Обредна андрогинија тежи превазилажењу и надилажењу 
обичног профаног човека, тражи комуникацију са узвишеним. 
Међутим, савремени човек у домену савременог плеса то чини ин-
стинктивно, интуитивно, несвесно.

У античкој Грчкој андрогин је био обредни реалитет, а об-
редна бисексуалност или асексуалност је у неку руку показатељ 
општења с боговима, поготово што се полна подвојеност тумачила 
последицом греха. Ујединити полове у властитој природи значило 
би постати целовито људско биће, вратити се у безгрешно доба, 
спајати земљу са рајем. Заправо, чини се да се данас догађа особена 
реинтеграција кроз савремену игру, што потврђује хипотезу да се 
данашњи човек кроз кореодрамско стваралаштво, односно модер-
ну, савремену игру враћа ритуалном чину и изражавању – да на тај 
начин рекреира ритуал у урбаној средини. Но, важно је нагласити 
још једну битну разлику. Некада се ритуални плес изводио не би ли 
човек досегао хармонију са природом и њеним силама, а данас ту 
хармонију прво тражи у себи, свом телу и бићу. Дакако, данашња 

9 Берђајев, Н., Смисао стваралаштва, стр. 151.
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игра исто је својеврсни чин који призива плодност. Јер, двополност 
је одавно виђена као божанско својство, а божанска двополност 
је у вези са божанствима вегетације и са плодношћу. У обредима 
плодности остварује се андрогинија симболичким путем.

Речју, човек природно тежи савршености, коегзистенцији и 
мушких и женских атрибута у једном идеалном бићу. С обзиром на 
то да људско савршенство настоји да се креира према имагинарној 
слици божјој, игра је, сама по себи, први и можда најприступач-
нији начин тог повратка, јер полази од свима доступног средства 
– људског тела. Савремени урбани свет, окован бетонским плочама 
и разноврсним медијима, није се одрекао плесних ритуала – само 
није свестан да их чини. Заправо, игра је ритуал властитим телом.

пример представе Ентитет на шестом 
Београдском фестивалу игре

Као пример представе коју изразито обележава андрогина 
игра њених извођача, али и значајна интердисциплинарност у при-
ступу, може се навести гостовање британске трупе Random dance, 
са делом „Ентитет“, на шестом Београдском фестивалу игре, 2009. 
године. Под кореографско-редитељским руководством Вејна Мекг-
регора (Weyne McGregor), представа је отпочела емитовањем замр-
знуте слике пса у покрету. Пројекција је гледаоца намах асоција-
тивно повезивала са фотографијама Едварда Мејбриџа (Eadweard 
Muybridge, 1830–1904), његовим истраживањем покрета и кре-
тања, и у крајњем исходу метафоричним промишљањем (на плат-
ну приказаног) сценског знака – одвајања ногу од тла. Заправо, још 
током XIX века, благодарећи Е. Мејбриџу и његовој преданости 
да фотографским апаратом забележи сваки начињени покрет коња 
у галопу, приступило се минуциозној анализи кретања. Уз помоћ 
дванаест фотоапарата, постављених у низу, Мејбриџ је желео да 
докаже да се у трку, у једном моменту, животиња одваја од тла са 
све четири ноге. На крају, са истом фотографијом, односно црно 
белим филмом пса који трчи, фестивалско вече Random dance 
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компаније се и завршило. Сачињени почетак и крај кореографс-
ког концепта декларисали су потенцијалну намеру да се, попут 
славног Мејбриџа, истраживачки приступи људском покрету, од-
носно игри. Играчка представа „Ентитет“ чини само завршни део 
Мекгрегоровог кореографског истраживачког триптиха, који је био 
потпомогнут екипом научника и финансиран од стране Одељења 
за експерименталну психологију на Универзитету Кембриџ. Цело-
купан истраживачки, уметничко-научни пројекат водио се под на-
словом „Кореографија и когниција“, а у њему су поред балетских 
уметника учествовали и психолози, неуролози и инжењери соф-
твера. Дакако, када кореограф постави пред себе задатак да крене 
у потрагу за додиром две разнородне гране – егзактне научне споз-
наје и уметности балетске игре, тј. када настоји да блиско повеже 
и умрежи науку и кореографију, да језиком балетског покрета ана-
лизира релацију између тела и мозга, тела и технологије – онда већ 
сама та одлука, с једне стране, обећава да ће се уметност увелико 
подредити вануметничкој сврси, али, с друге стране, и да ће донети 
извесну иновацију у игри, њеној естетици и репрезентовању. Уз 
све то и пре одгледане представе, и пре сусрета са несвакидашњим 
уметничко-научно-истраживачким пројектом, гледалац је могао да 
извуче сасвим логичан хипотетички закључак: да је у вршеном ек-
сперименту уметности додељена искључиво инструментална уло-
га, а да су играчи „постали“ потенцијалне алгоритамске функције, 
које треба да нас путем апстрактног геометријског покрета поведу 
ка решавању, разоткривању нечег до сада неспознатог. Но, све вре-
ме током извођења Мекгрегорове кореографске представе „Енти-
тет“ стицао се утисак да се планирано истраживање когнитивне 
активности сводило на некакав сурови, телесно-механички посту-
пак. Свему томе допринела је девијација и унификација наглашено 
бесполних покрета Мекгрегорове играчке лексике. Кореографском 
замисли доминирала је поентирана, визуелна закривљеност анд-
рогиних играјућих тела, као и претерана екстензија екстремитета, 
„ишчашеност“ у положајима ногу и руку играча. У многим коре-
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ографским секвенцама изванредни извођачи Рендом компаније 
(Random dance), развијајући играчке деонице – без сумње раскош-
но талентованог кореографа – невероватном кинетичком енергијом 
и гипкошћу првокласних гимнастичара, наликовали су бесполним 
створењима без коштаног ткива.

У виђеном Мекгрегоровом научно-кореографском трагању, 
које је без сумње био један од најјачих (било позитивних или не-
гативних) утисака тог Фестивала, аутор се јасно декларисао као 
неко ко жели да путем тела и његове експресије открије ко смо, 
да дође до суштине проблема човековог идентитета и социјалног 
понашања. На крају, може се рећи да се данашњи човек, односно 
плесач, одваја ногама од тла, али играјући Ребиса.
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Vera Obradović

DIFFERENTIATING BETWEEN CONTEMPORARY 
AND TRADITIONAL DANCE AESTHETIC 

Androginy of Modern and Contemporary Dance

(Summary)

In the modern, contemporary performative dance practice we are wit-
nessing the androgyny of dancers’ bodies, as a widespread and dominant phe-
nomenon. Deconstructuive contemporary dance techniques, which developed 
around the start of XX century and broke up the strict form of the classical 
ballet dance, revived the natural quality of movement, i.e. freedom in expres-
sion and performance, but more importantly – brought back ritual elements. 
A dancing body, a dancing self begins to lose the qualities of sex and through 
dance aspires towards androgenization of habitus and movement. Today, a 
modern, contemporary dance, in terms of its aesthetics, becomes a distinctive 
dance of Rebis. 

Key words: androginy, modern, contemporary dance, ritual.
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Драган Крстић

АКТУЕЛНОСТ И БУДУЋНОСТ 
ЕСТЕТИКЕ РОК мУЗИКЕ

Апстракт: Аутор сматра да не постоји естетика рок музике, ни као 
филозофска дисциплина, ни као конституисана наука, већ постоји 
само реална основа (солидан број научних радова о рок феномену, рок 
критика и велики број интервјуа са водећим рок музичарима) на којој 
се може засновати нова врста музичке естетике – естетика рок музике. 
Дакле, не може се говорити о актуелности, већ само о будућности ес-
тетике рок музике. Рок естетика, тј. естетика рок музике треба да буде 
целовита, рационална и критичка мисао о рок музици, која полазећи 
од резултата истраживања рок феномена до којих су дошли научници 
(социолози, психолози, антрополози итд) и искустава рок музичара и 
критичара треба да одговори на питање: шта је рок музика?

Кључне речи: естетика рок музике, конституисана наука, рок музика, 
права музика, модерно-постмодерна уметност.

Појму естетика рок музике придаје се различит садржај. 
Зато се он мора прво дефинисати да би се могло о њему смисаоно 
говорити.

Шта је естетика рок музике? Да ли је естетика рок музике 
филозофска дисциплина, или посебна наука?

Последњих година, поред социолошких, можемо читати 
и филозофске текстове о феномену рок музике. Тако на пример, 
Масимо Дона, италијански филозоф и џез музичар (свирао је са 
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Дизијем Гилеспијем), професор естетике на Ликовној академији 
у Венецији, у својој књизи Филозофија музике, истражујући фе-
номен музике од античког доба до данас, није изоставио ни рок 
музику. Размишљајући о рок музици, Масимо Дона каже да је она 
на почетку била намењена младима, јер се стварала као снажна ме-
тафора која се односила на детињство човечанства, то јест на њего-
во непосредно анимално природно и особено биолошко порекло. 
Човеку је било потребно ,,сећање на сопствено анимално порекло 
како би избегао све брже трошење у универзалном и окамењеном 
роботизму“.1 Масимо Дона каже да је рок музика произвела ани-
мални ритам, ,,једноставан и истовремено узбудљив, опсесиван и 
отуђен, који би могао да наметне тишину и натера разум да се у то 
укључи, да храни тело и да омогући испољавање до тада нечувене 
виталности коју ниједна музика никад није успела да интонира на 
прикладан начин“.2 

Говорећи о рок музици у поменутој књизи, Масимо Дона не 
говори о постојању посебне филозофске дисциплине о рок музици 
– естетици рок музике, тј. филозофији рок музике.

Ако не постоји филозофска дисциплина о рок музици, да ли 
постоји посебна наука о рок феномену? Да ли постоји социологија 
рок музике као конституисана наука?  

Да би се могло рећи за једну науку да је конституисана, она 
мора испунити следећа четири критеријума: критеријум предмет-
не одређености, критеријум језичке изграђености, критеријум те-
оријске изграђености науке и критеријум методолошке изграђе-
ности науке.3 Другачије речено, једна наука је конституисана ако 
има јасно, прецизно одређен предмет истраживања; ако постоји за-
једнички научни језик којим се служе припадници исте науке да би 
се могли разумети; ако је број прихваћених теорија у тој области 
већи од броја неприхваћених теорија и ставова који су још само хи-

1 Dona, M., Filozofija muzike, Geopoetika, Beograd, 2006, стр. 196. 
2 Исто.
3 Popović, M., Savremena sociologija, BIGZ, Beograd, 1973, стр. 32–33.
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потезе, и ако конституисана наука располаже развијеним метода-
ма и техникама истраживања, као и одговарајућом методологијом. 
У области социологије, психологије и других посебних наука не 
постоји ниједна дисциплина која испуњава поменута четири кри-
теријума, па према томе, не постоји позитивна, тј. посебна наука 
о рок музици, нити о рок феномену уопште. Естетика рок музике, 
дакле, не постоји ни као научна, ни као филозофска дисциплина. 
Према томе, не можемо говорити о актуелности естетике рок му-
зике, већ само о њеној будућности, јер постоји реална основа (до-
вољан број научних радова о рок феномену, рок критика, историјс-
ких података о рок музици и велики број интервјуа са водећим рок 
музичарима) на којој би се у блиској будућности могла конституи-
сати дисциплина која би се могла назвати естетиком рок музике.

Међутим, да ли уопште има потребе за новом естетиком му-
зике – естетиком рок музике? Можда естетике музике, попут емо-
ционалистичке, Хансликове, Адорнове итд., покривају ову врсту 
музике?

Ако прихватимо укорењено схватање да и рок музика, као и 
друге врсте музике, изазива осећања, и изјаве рок музичара да су 
својим композицијама изразили одређена осећања, онда можемо 
да кажемо да рок музику покрива емоционалистичка естетика. 
Међутим, један од највећих критичара емоционалистичке естети-
ке, Едуард Ханслик, који је у 19. веку бранио Платоново схватање 
лепог у музици, оштро се супротставио емоционалистима тврдећи 
да музика није израз осећања, да осећања не чине садржај музике. 
Према његовом мишљењу, садржај музике чине звучне покретне 
форме. Према томе, то важи и за рок музику ако је она права музи-
ка, као што тврде неки теоретичари попут Николе Божиловића.

 За разлику од Ханслика, који разматра музику по себи, тј. 
по коме музика постоји по себи, Теодор Адорно разматра музику 
за нас. По њему свака уметност јесте сазнање, па према томе и 
музика може бити истинита или лажна. Музика је лажна ако у за-
твореном уметничком делу дочарава склад који објективно више 
не постоји. Адорно сматра да је музика у нашем добу истинита ако 
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властитом дисхармонијом понавља дисхармонију света у коме је 
настала и ако је критика тог света. Шенбергова музика је, по Адор-
ну, истинита, али на први поглед се чини да и рок музика испуња-
ва Адорнове услове. Да ли рок музика, као и Шенбергова музика, 
рефлектује историјске противречности друштва у коме је настала?

Одговарајући на горе постављена питања, професор Никола 
Божиловић имплицитно тврди да ниједна естетика музике не пок-
рива рок музику, а експлицитно каже да одбацује „сваку помисао 
да се истина рок музике тражи у естетичким ставовима Теодора 
Адорна и да се та музика ставља у исту ладицу са Шенберговом 
музиком, нити са музиком било ког другог аутора сличног профи-
ла“.4 Према његовом мишљењу „треба рашчистити с тим да рок му-
зика није једина музика нашег доба и да она нема циљ да понавља 
дисхармонију света. Она има властиту хармонију – дисхармонију 
и њена критика света најчешће није интенционална“.5 Рок не жели 
да поправља свет, сматра Божиловић, већ да постави темеље нове 
културе на којима ће бити изграђен један нови и другачији свет. 
Зато рок „припада контракултури и пропагира мисију која је обух-
ватнија и далекосежнија од музике саме“.6 

Рок музика се не разликује од тзв. озбиљне музике и џеза у 
том смислу што се састоји од тонова и тонских форми у покрету, 
са одређеним музичким фразама, па би се, гледајући са те стране, 
могло рећи да рок музику може да покрије нека од поменутих ес-
тетика музике. Међутим, гледајући с друге стране, рок музика се 
разликује од других музичких врста по томе што провоцира сва 
чула (зато је рок истовремено бучан и нежан, жесток и сетан, на-
падан и милозвучан), па је не може у потпуности покрити ниједна 
постојећа естетика музике. Зато је неопходно конституисати нову 
естетику музике, естетику рок музике, која, полазећи од резултата 

4 Božilović, N., Umetnost, kreacija i komunikacija, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2008, 
стр. 183.
5 Исто.
6 Исто, стр. 184.
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позитивних, тј. посебних наука и искустава рок музичара и крити-
чара, индуктивним путем треба да се уздигне до појма рок музике.

Ко треба да напише естетику рок музике? Рок музичари, фи-
лозофи или неко трећи? Можда прво треба поставити питање: ко 
треба да пише естетику музике? Укорењено је схватање да су му-
зичари најпозванији да говоре о музици, јер су они свакодневно 
у контакту с њом. Међутим, проблем је у томе што су музичари 
углавном теоријски необразовани, површни и несистематични. 
Осим тога, искуство показује да уколико је музичар већи теорети-
чар, утолико је слабији музичар. Наравно, има изузетака. Стравин-
ски у својој Поетици музике није површан, а јесте велики музи-
чар. Међутим, чињенице говоре да су готово сви велики музичари 
имали, како професор Фохт каже, прилично смешне представе о 
природи своје уметности. Ти ставови о суштини музике тешко се 
могу теоријски одржати. С друге стране, већина естетика, тј. фи-
лозофија музике није настала из интереса према музици, него из 
бриге да се систем комплетира или да се помоћу музике попуне 
рупе у њему.

Међутим, када је реч о филозофској естетици, свакако треба 
рећи да поред филозофске естетике која је експлицитна, данас пос-
тоје многи разлози за уважавање тзв. уметничке естетике и њеног 
имплицитног приступа феномену лепог у естетици.7 Филозофска 
естетика је пружала сазнања о уметности, али та сазнања су се на-
лазила најчешће у функцији неког другог примарнијег филозоф-
ског циља. Тако је, на пример, Кант настојао да преко уметности 
реши онтолошки проблем (геније спаја феноменалну и ноуменал-
ну страну бића), за Шелинга уметност је органон и документ фи-
лозофије, а по Хегелу уметност преко лепоте треба да нас доведе 
до истине, до идеје, до апсолута, итд. Уметност је, дакле, за поме-
нуте филозофе органон филозофије, средство преко кога се досеже 
до бића, до апсолута. 

7 Исто, стр. 161.
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 За разлику од филозофских естетика, тзв. уметничке есте-
тике треба да служе свом сопственом циљу, а он је садржан у про-
дубљивању сазнања о уметности. 

Ако желимо да дођемо до истинитог сазнања о уметности, 
онда не смемо да игноришемо резултате до којих су дошле посебне 
науке: антропологија, психологија, социологија, семиологија итд. 
То је свакако имао у виду професор Никола Божиловић, аутор наше 
прве научне студије о рок феномену. У књизи Рок култура профе-
сор Божиловић је рок музици, за коју с правом каже да је „засигур-
но, заједно са филмом, главни културни феномен двадесетог века“, 
пришао са антрополошког, социолошког и естетичког аспекта, и 
истражујући је методама ових наука дошао до значајних резултата, 
који могу послужити као добра основа при заснивању естетике рок 
музике.

Естетике рок музике треба да пишу филозофи. Међутим, то 
не значи да је естетика рок музике могућа као чисто спекулативна 
дисциплина која би, попут паука, плела појмовну мрежу из саме 
себе, не обазирући се на искуство. Рок естетика, тј. естетика рок 
музике је могућа као целовита, рационална и критичка мисао о рок 
музици, која, полазећи од резултата истраживања рок феномена 
до којих су дошли научници (социолози, психолози, антрополози 
итд.) и од искустава рок музичара и рок критичара треба да одго-
вори на питање: шта је рок музика? 

Петог јула 2014. године рокенрол је прославио шездесет го-
дина постојања. Тог дана, шездесет година раније, Елвис Присли 
је ушао у студио САН у Мемфису и снимио песму That’s Allright 
Mama као поклон за мајчин рођендан. Ова композиција означава 
почетак нове музике која је, попут џеза, потекла из блуза.8 Рок му-
зика је, дакле, рођена 1954. године спајањем америчке кантри му-
зике и блуза, а временом се успешно спојила и са другим музичким 
врстама, пре свега са џезом. На први поглед, рок музика је еклек-

8 Janković, S. A., Dug i krivudav put (Bitlsi kao kulturni ARTEFAKT), RED BOX Beo-
grad, Beograd, 2009, стр. 18.
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тичка творевина, па онда не треба да чуди што су многи теорети-
чари склони да тврде да она не може да постигне висок квалитет 
уметничке музике. Тако, на пример, Д. Холбрук тврди да је рок 
музика деградација уметности. Једино што рок музика, по Холбру-
ку, пружа јесте тренутак маничне еуфорије. По његовом мишљењу, 
рок је настао из комерцијалних разлога, његов задатак је стварање 
културе младих као погодних потрошача.

Ако је рок музика настала из комерцијалних разлога, онда мо-
рамо поставити питање: нису ли рок композиције кич творевине? 
Ако узмемо у обзир да рок музика, нарочито изворна и тзв. про-
гресивна рок музика, не инсистира на љупком, коме прети стална 
опасност да постане сладуњаво и падне у кич, онда можемо рећи 
да рок музика није кич. То, наравно, никако не значи да у свету рок 
музике нема кича. Има кича (као што га има и у другим музичким 
врстама и врстама уметности), али се никако не може рећи да је 
рок музика у целини кич. Како препознати кич у рок композиција-
ма, ако узмемо у обзир да су те композиције ретко када отужне, 
љупке и сладуњаве? Да бисмо препознали кич у рок композиција-
ма, каже Никола Божиловић, морамо имати изграђено, васпитано 
чуло за доживљавање ове врсте музике. „У то чуло уграђени су дух 
урбаног, као и сензибилност у којој налазе помирење оно дивљачко 
и цивилизовано у човеку (Born To Be Wild)“.9 Постојање кич-рока 
Никола Божиловић не доводи у питање. За овог бившег рокера, 
сада универзитетског професора, социолога, културолога и есте-
тичара, кич-рок је „пасивност, предаја пред проблемима живота 
и равнодушност, изражавање сладуњавим, испразним и отрцаним 
језиком, стилом који је лишен сваког трагалаштва“.10 Кича, дакле, 
има у рок музици, то по Божиловићу није спорно, али он је уверен 
у принцип да се о естетским дометима ниједне уметности не може 
говорити генерално, па самим тим то мора важити и за рок музику. 
Не треба губити из вида да рок музика више од пола века „опстаје 

9 Božilović, N., Umetnost, kreacija i komunikacija, стр. 185.
10 Исто, стр. 184.
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у конкуренцији са другим уметностима, чиме потврђује свеукупну 
енергију, па и ону уметничку“.11 У настојању да егземпларно по-
каже значајне уметничке домете у рок музици, Никола Божиловић 
се позива на Rolling Stone Magazine, који је 2004. године, поводом 
педесетогодишњице рокенрола, објавио да су се Битлси и Боб Ди-
лан нашли на листи „50 бесмртних“. Када је реч о рокенрол бе-
смртницима као што су Џон Ленон и Пол Макартни, Божиловић 
сматра да њихова генијалност лежи у њиховој способности да аси-
милују и стилизују мноштво постојећих музичких схема, творећи 
нову вредност. „Ленон и Макартни су први увидели неограничене 
могућности музичке надградње рокенрола, чиме су практично, ус-
ловно речено, примитивну форму превели у уметност“.12

Никола Божиловић је први наш естетичар који је експлицитно 
тврдио да је рок музика уметност, тј. права музика. „По специфич-
ном узбуђењу које изазива, рок музика је, ван сваке сумње, права 
музика или уметност комуникације“.13 Посебно естетско уживање, 
по Божиловићу, пружају следеће композиције: With A Little Help 
From My Friends (Joe Cocker), Purple Hase (Jimi Hendrix), Stairway 
To Heaven (Led Zeppelin), Child In Time (Deep Purple), Light My Fire 
(The Doors), Bohemian Rhapsody (Queen).

Рок музика је права уметност. То није спорно за све теоре-
тичаре који промишљају рок музику растерећени разних догми и 
предрасуда. Међутим, треба бити свестан чињенице да у времену 
културне индустрије постоји антагонизам између улоге уметника 
(одговорног једино себи и својим стваралачким нагонима) и улоге 
звезде (суочене са притисцима тржишта). У таквим условима теш-
ко је очувати креативност, па су неки теоретичари склони да тврде 
да рок музика није уметност у целини, већ да су то само нека дела 
врхунских рок стваралаца и извођача.

11 Božilović, N., Rok kultura, Studentski kulturni centar Niš, Niš, 2004, стр. 151.
12 Исто, стр. 164.
13 Исто, стр. 157.
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Ако прихватимо став да је рок музика уметност, онда морамо 
да одговоримо на питање: да ли је рок музика модерна или постмо-
дерна уметност? Ако пођемо од става да традиционалну уметност 
карактерише естетика лепог, а модерну естетика ружног, а ружно је 
конститутивни формални елемент рока, онда би се могло рећи да је 
рок модерна уметност. Када је реч о ружном у рок музици, свакако 
треба рећи да је ружно у рок композицијама само негативан мо-
менат лепог, ироничан и подругљив одговор лепом, схваћеном ис-
кључиво као склад, хармонија и милозвук. Ефекти ружног у року 
испољавају се као изражајно и снажно доведено до шокантног. У 
том смислу можемо рећи да су поједини пасажи у неким компо-
зицијама, рецимо, групе Deep Purple, који нам звуче хармонично, 
само привидно хармонични, „они присуствују углавном зато да би 
се још више истакло оно што је главно и што долази као естетска 
кулминација, а то је ружно“.14 Ако узмемо у обзир да у рок музици, 
као и у модерној уметности, станује ружно, да рок композиције, 
као и дела модерне уметности, карактерише отворени антитради-
ционализам и неконформизам, онда можемо говорити о сличности 
рок музике и модерне уметности. Међутим, не смемо заборавити 
да модерна уметност не кокетира са стварношћу, да је елитистичка 
и високоинтелектуалана, спекулативна и антиимпресионистичка, 
зато морамо признати да су модерна уметност и рок музика веома 
удаљене. Популарна уметност, поп-арт и рок педесетих и шездесе-
тих година двадесетог века су реакција на модерну уметност.

Адорнова тврдња да ултрамодерно није више модерно упућује 
на постмодерно, на дух постмодерне епохе, чије су карактеристи-
ке: истицање празнине и естетског привида, укидање дихотомије 
реално – имагинарно и одбацивање захтева за успостављањем 
смисаоног поретка. Постмодерна умтеност, супротно модерној 
уметности, окренута је традицији. Склона је цитату, колажу, де-
композицији, иронији и има негативан став према идеолошкој или 
политичкој поруци.

14 Božilović, N., Umetnost, kreacija i komunikacija, стр. 184.
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Када је реч о постмодерни и рок музици, може се запазити 
извесна блискост рока са неким постмодерним тенденцијама, али 
он се не уклапа ни у концепт постмодерне. Зато, изгледа да нећемо 
погрешити ако кажемо да је рок модерно-постмодерна уметност.

Може ли се прихватити став да рок музика није уметност у 
целини, већ да су то само нека дела врхунских рок стваралаца и 
извођача? Да ли су горе наведене композиције права музика, тј. 
права уметност, или је ту реч о начину изражавања који се само до-
дирује са уметничким квалитетима? Може ли се прихватити став 
да су рок композиције компатибилне са врхунском музичком умет-
ношћу? Да ли је рок музика модерна, постмодерна, или модерно-
постмодерна уметност? Ова питања су само нека од многобројних 
питања која рок естетичари треба да размотре.
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Dragan Krstić

PRESENT RELEVANCE AND THE FUTURE OF AESTHETICS 
OF ROCK MUSIC

(Summary)

The author believes that there is no aesthetics of rock music, neither 
as a philosophical discipline, nor as a constituted science, but that there is 
only a ground basis (a sufficient number of scientific works, rock reviews and 
a large number of interviews with leading rock musicians) on which a new 
sort of aesthetics – aesthetics of rock music – can be founded. Therefore, one 
cannot talk about present relevance, but only about the future of aesthetics of 
rock music. Rock aesthetics, that is the aesthetics of rock music, should be a 
comprehensive, rational and critical thought about rock music, which starting 
from the results of research of rock phenomenon which scientists have come 
up with (sociologists, psychologists, anthropologists, etc.) and the experiences 
of rock musicians and critics, should be able to answer the question: What is 
rock music?

Key words: aesthetics of rock music, constituted science, rock music, 
real music, modern postmodern art.
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Јадранка Божић

САГЛЕДАВАЊЕ ЕСТЕТСКОГ 
У САВРЕмЕНИм пРЕЗЕНТАЦИЈАмА 

мУЗЕЈСКИх КОЛЕКЦИЈА 
пример музеја афричке уметности

Апстракт: Рад се бави мапирањем традиционалних уметничких (му-
зејских) колекција и збирки унутар система нових комуникацијских 
вредности. Шта се променило у музејским политикама и трендовима 
од колекционарског кураторијума „кабинета чуда“ па до спектакли-
зације и мултимедијалних жанровских инсталација? У контексту му-
зејских трансформација у правцу концепцијских и технолошких иза-
зова говоримо о Музеју афричке уметности у Београду.

Кључне речи: уметничке колекције, музеј, презентација, комуника-
ција, естетизација, нова музеологија, Музеј афричке уметности.

У проучавању историје настанка и развоја музеја развила 
се теорија која разматра феномен излагања у музејима као богато 
друштвено значењско и представљачко поље, а која је имала битно 
упориште у студијама културе. Отворила су се питања која музеј 
посматрају у његовим различитим аспектима. Музеј, како ће се 
даље видети, није само институција која производи значења, музеј 
је и специфичан простор унутар којег посматрач својим проласком 
утиче на производњу значења, а исто тако је и предмет у односу на 
којег се стварају значења.
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 Професионалци из српских музеја уче се новим стандар-
дима чувања и излагања колекција. Правила планирања и органи-
зовања музејских изложби у свету су се променила. Оне не могу 
да буду бирократске и досадне, морају да анимирају посетиоца и 
испричају му причу, уз примену нових визуелних, звучних и свет-
лосних технологија.

Бавимо се местом традиционалних уметничких колекција 
и збирки унутар система нових комуникацијских вредности. Из-
нећемо примере нових метода комуникације са (уметничком) пуб-
ликом. Рад жели да укаже на промењену природу односа између 
традиционалне уметничке колекције и публике, да сугерише мо-
гуће путеве успостављања нових облика комуникације.

Естетски аспект савремених музејских презентација може 
бити посматран из више углова. Чињеница је да нови механизми 
глобалне комуникације условљавају и нове моделе презентације 
баштине. Међу тим моделима савремени спектакл представља 
најсложенији облик напора да се културна баштина оживи и интер-
претира на начин разумљив најширем аудиторијуму. Истовремено, 
образац спектакла представља најкомплекснији и најатрактивнији 
механизам презентације. На естетизацији и атрактивности музејс-
ких поставки ради се више него икад пре да би се публика најпре 
привукла, а онда и испровоцирала на интеракцију. То се постиже 
инсценацијама, мултимедијалним техникама, директном комуни-
кацијом и анимацијом, често филмским и театарским средствима. 
Нарушен је идеал доживљавања баштине као културног садржаја 
који у свечаној тишини „конзумира“ одабрана културна елита. Aн-
гажују се различити стручњаци из области визуелних и сценских 
уметности (нпр. аутори архитектуре поставке, визуелног иденти-
тета изложбе, зидне инсталације, компјутерске анимације, дизајне-
ри изложбе итд.) који у ранијим периодима нису ни постојали – све 
у циљу анимације конзумената.

С друге стране, нова музеолошка парадигма, одлучно дово-
дећи у питање сâм музеј као институцију, свезнање кустоса, доми-
нацију ликовних уметности над свим другим дисциплинама, дово-
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ди у питање и сâмо естетско уживање као суштински критеријум 
вредности једног предмета.

Цитираћемо овде и речи Томислава Шоле да „музеји, као 
дијелови своје околине, требају тежити вишим облицима сређе-
ности, придонијети квалитети живота тако да обогате и оснаже 
своје грађане. Резултат њихова дјеловања треба бити промијењено 
понашање, неки племенитији распоред животних приоритета, ус-
клађивање вриједносног сустава – становито уљепшавањее душе. 
Циљ је музеја да подигне разину естетског искуства и естетских 
потреба заједнице у којој делује“.1

***

Чињеница је да су фасцинација ремек-делима класичне умет-
ности, баш као и спектакуларним археолошким открићима старији 
од филма, телевизије, Великог брата и Фејсбука. На тој занесенос-
ти темељи се потреба за сакупљањем, формирањем, проучавањем 
и презентовањем уметничких колекција још од најстаријих вре-
мена. Отуда се слободно може закључити да уметничка колекција 
по себи садржи велики потенцијал за комуникацију средствима 
спектакла јер испуњава примарни услов ове комплексне форме 
– утемељена је на наративно и формално атрактивним премисама.2 
Драган Булатовић колекције види као „плодове посвећења и добру 
слику учинка вере. У историји музеализације колекције заслужују 
позицију парадигми памћења. Сва отеловљења ars memorative за-
одева драгоценост. Драгоценост је истовремено и својство, које се 
да препознати као sine qua non тезаурисања, али и критеријум те-
заурације“.3

1 Шола, Т., Маркетинг у музејима или о врлини и како је обзнанити, Clio, Београд, 
2002, стр. 88.
2 Шола, Т., Према тоталном музеју, Центар за музеологију и херитологију Фило-
зофског факултета, Београд, 2011., стр. 302.
3 Bulatović, D., „Muzej kao slika svijeta?“, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, nova 
serija, II knjiga, Cetinje, 2005/2006., стр. 109–110.
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Музеји као изразито комуникацијске установе представљају 
механизме промене, односно модерирања те промене (кад је већ 
неизбежна) племенитим, потребним, корисним импулсима које смо 
као потенцијал наследили. Они управљају вредносним системима. 
Музеје Шола назива „баштинским пројектима“. Пред потребом да 
се преживи и физички и спиритуално, да живот буде материјално 
благостање и духовно задовољство, музеји не могу остати неми. 
Баштина мора бити одговоран запис свега. 

Музеј/заштићена баштина је институција која сама по себи 
производи значење различито од оног које његов садржај (предмет, 
објекти, простор итд.) има у култури из које потиче и који се мења 
у складу с променом друштвено/културног контекста. Музејски 
предмет има различита значења у различитом времену/простору, 
а његово измештање из природног и културног окружења и сме-
штање у музејску збирку придодаје му нови скуп значења. Дакле, 
суштина заштите баштине требало би да буде управо у читању ску-
па њених разноврсних значења, од кога ће зависити и употреба/жи-
вот те баштине у свакодневици. 

Музеји су обично затворени јавни простори у којима предмет, 
витрина и поглед успостављају визуелни поредак између одабра-
ног материјала – артефакта и аранжираних перцепција. Предмо-
дерно колекционарство и музеји првобитно су представљали места 
за уживање и интелектуална прибежишта, да би се преласком са 
приватног на државно власништво над збиркама, моћ реда и кон-
троле пренела с појединца на нацију.4 Да ли и како су се музејски 
канони отргли од пређашњих надзора постајући самосвојни креа-
тори „плутајућих“ доживљаја и незаустављивих процеса у доме-
ну визуелизација и естетизација? Национална и државна инсти-
туционализација музеја увек је кокетирала између популистичког 
и елитног, између националног и транснационалног, између етике 
и естетике. Данас музејске стратегије теже да свој крај засићеног 

4 Гавриловић, Љ., Музеји и границе, Библиотека 20. век, .Београд, 2011., стр. 35. 
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елитизма и ексклузивитета обележе новим почецима инклузивних 
интеракција и популаризација с-оне-стране-предмета.5 

Информационе технологије су механизмима умрежавања 
фантастичне базе података директно условиле и њихову присту-
пачност таргетирајући сваку људску активност унутар глобалног 
поља комуникације, презентације и маркетинга. Култура је на та-
кав начин демократизована до крајњих граница. 

Нова музеолошка парадигма – нова музеологија – покушава 
да раскине са два века традиције ексклузивности и елитизма музео-
лошког рада и да се обрати свим сегментима друштва, укључујући 
социјално/културно искључене групе. Музеји се почињу сматрати 
не само местима сакупљања и чувања (предмета, вештина, идеја), 
него и стварања и креирања идентитета (регионалног, локалног, 
групног, индивидуалног), а музеолошки рад – интегралним делом 
друштвене промене. 

Нова активна музеологија или социјална музеологија (која је 
данас прерасла у социомузеологију) одлучно је довела у питање му-
зеј као институцију, свемоћ и свезнање кустоса, естетско уживање 
као суштински критеријум вредности једног предмета, апсолутну 
превласт предмета над животом6 и владајућу природу и вредности 
елите која се богати на рачун планете и њених становника. Сушти-
на музејске делатности са сакупљања и чувања предмета све више 
се преноси на концептуализацију и тако претвара музеје из „конс-
телације предмета у констелацију догађаја“.

5 Лукић Крстановић, М., „Музеј изван зидова: фестивализација Музеја афричке 
уметности у Београду“, Африка, 2, 2013., стр. 86–87.
6 Види: Шола, Т., Према тоталном музеју, стр. 166. „У човековој је природи пот-
реба да вредном и важном даје почасно место: светло, заштићено, пријатно, угод-
но, на достојној висини и у достојном амбијенту. Тако се, и онда кад то није ди-
ректно настојање, презентација често естетизује до мере губитка поруке. Безброј 
предмета по музејима знамо данас једино као лепе предмете, а да им се изгубио 
сваки траг стварног, инхерентног значења, значења које су имали кроз своју фун-
кцију, кроз намеру и амбицију која их је стварала.“ 
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Улога новог музеја јесте да популацију стави у позицију да 
замисли, визуелизује, да буде свесна представа које ствара о себи 
и својој околини, да уме да их препозна; те слике се манифестују 
и на физичком и на нематеријалном плану свакодневице, а њима 
се, уз посредство музеја као институције, друштву може помоћи 
да дефинише своју текућу стварност, сакупљајући слике које већ 
поседује и излажући их/комуницирајући их људима. На место кон-
темплације и интелектуалног задовољства, у тој динамичној струк-
тури, долази ангажовање посетиоца који на овај начин постаје 
саставни део новог музеја уместо да буде пуки гост. Он је позван да 
учествује било у самој музејској авантури било да се сам укључује 
у социокултурни, па и економски развој своје територије својим 
знањем и енергијом. Он постаје доносилац одлуке, учесник у про-
цесу, музеограф и посредник у преношењу поруке. Нови музеј – за 
разлику од специјализованих традиционалних музеја – одликује 
се интегрисаним и интегралним приступом стварности: човекове 
активности се посматрају као део једне комплексне целине. Тра-
диционална специјализација у различитим дисциплинама, попут 
уметности, етнологије, историје, природних наука и сл., у новом 
музеју је уступила место интердисциплинарном приступу у коме 
се акценат ставља на односе између човека и његове околине.7 

Шола се осврће на заблуде с којима треба раскрстити у му-
зејској делатности. Једна од погрешака је претерана фасцинација 
музеја прошлошћу, јер – како је рекао – музеји су тим бољи што 
су ближи нашем времену, тако да се у њима можемо препознати. 
Упозоривши на проблем нецеловитог приступа баштини, он апос-
трофира важност мултидисциплинарног приступа и сарадничког 
односа свих институција јавне меморије (музеји, књижнице, архи-
ви, кинотеке).

Чему служе музеји? Они су средства континуирања и пре-
живљавања вредности које смо из прошлости изабрали, а које би, 

7 Милосављевић Аулт А., „Нова музеологија као чињеница савремености“, Кул-
тура, 144, Београд, 2015, стр. 11–19. 
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да није музеја и сличних баштинских акција, нестале. Зашто смо 
их издвојили? Зато што желимо задржати богатство разноликости, 
зато јер неке вредности, знање, лепота, досези, концепти, идеје, 
искуство претходника представљају трајан капитал без којег бисмо 
се срозали цивилизацијски, хуманистички, културно, друштвено, 
технолошки.

Музејски предмет се не схвата више само као тродимензи-
онални објекат, већ пре свега као скуп информација о култури из 
које потиче или у којој се употребљава. Тако се заправо укупна 
савремена музеолошка пракса приближава антрополошком при-
ступу – она, без обзира на евентуалну специјализованост музеја 
настоји да исприча целовиту причу, покаже контекст, позадину и 
околности при чему су предмети само „средства обзнањивања по-
вијесне ере прије неголи циљ самима себи“.8

Садашњи музејски процеси обухватају де-фетишизацију 
музејског објекта, сталан напор према свим облицима контексту-
ализације (предмета, информација) – амбијентизацију, мултидис-
циплинарност, мултимедијалност. Савремене музејске стратегије 
заснивају се на захтеву за инкорпорирањем материјалне културе у 
нематеријално наслеђе, на контекстуализацији и инкорпорирању. 

Последњих пола века догодио се пренос тежишта с традици-
оналних музејских послова (прикупљање, истраживање, чување) 
на оне који резултирају комуникацијом (презентација, интерпре-
тација). „Умјесто строгог угођаја изложбе знанственог лаборато-
рија, они су постали мјеста покретне слике, живих инсталација, 
нарације, хумора, идеја и емоција. Осим знања нуде интелектуални 
стимуланс и инспирацију у реалном времену. Одатле се све више у 
литератури говори о музејском доживљају (museum experience)“.9 

Чињеница да живимо у свету нове технокултурне реалности 
који функционише кроз механизме спектакла засноване на спрези 
информације и забаве као премисама постмодернистичког онлајн 

8 Шола, Т., Маркетинг у музејима или о врлини и како је обзнанити, стр. 54.
9 Исто, стр. 51. 
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и дигитализованог друштва поставља читав низ комуникацијских 
правила унутар јединственог јавног простора који већ неколи-
ко деценија тежи да сублимира различите друштвене категорије. 
Информационе технологије су механизмима умрежавања фантас-
тичне базе података директно условиле и њихову приступачност 
таргетирајући сваку људску активност унутар глобалног поља ко-
муникације, презентације и маркетинга. Култура је на тај начин де-
мократизована до крајњих граница.10

На конференцији одржаној у Бриселу 2011,11 године примар-
на тема била је дигитализација културе са недвосмисленом тенден-
цијом њене глобализације, тржишног позиционирања и повећања 
реалних потенцијала самоодрживости, односно дефинисање про-
јеката, програма и активности који праве сопствене финансије. 
Сви ови елементи, као и спознаја о потреби бољег позиционирања 
и савремене презентације наслеђа условили су потребу редефини-
сања и преиспитивања различитих модела анимације и комуника-
ције широке публике као конзумента културних садржаја. Када се 
има у виду да је рецепција те публике већ дуже од пола века ус-
ловњена стандардима и садржајима које диктирају електронски и 
визуелни медији, онда се добро осмишљена симулација, визуелни 
ефекти, адреналински темпирани садржаји и динамика појављују 
као предуслови успешног пословања унутар културног предузет-
ништва.12 

Да би спектакл у оквирима културног наслеђа био успешан у 
смислу интерпретирања тематски дефинисаног садржаја, публика 
не сме бити пасивна. Замисао о наслеђу које захтева специјалистич-

10 Види: Огњевић, Тамара, „Уметничка колекција и њени потенцијали у савре-
меној комуникацији (с посебним освртом на Спомен-збирку Павла Бељанског)“, 
Зборник радова, Научни скуп посвећен П. Бељанском, Спомен-збирка Павла 
Бељанског, Нови Сад, 2013., стр. 11
11 О закључцима са ове конференције, одржане у Бриселу 20-21. октобра 2011. 
год., погледати: http://ec.europa.eu/culture/events/forum-2011_en.htm, 20. 03. 2015.
12 Ђукић-Дојчиновић, В., Културни туризам: менаџмент и развојне стратегије, 
Clio, Београд, 2005., стр. 28–29, 109–113. 
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ко предзнање, проучавање и посебну припрему како би било кон-
темплирано у односу 1:1 на релацији посматрач – дело у условима 
измењене перцепције и нових средстава комуникације, постала је 
неодржива. Пожељно је да баштина усвоји постулате културе спек-
такла како би комуницирала нову публику. Од једноставних ани-
мација, мини трејлера заснованих на комбиновању документарног 
и играног материјала, идеалних 3 Д конструкција, преко посебних 
програма са адекватно костимираним кустосима тематских радио-
ница, па до ријалити програма са симулацијом животних услова 
у некој епохи – савремени спектакл као један од кључних меха-
низама нове музеологије и херитологије јесте својеврсно „оруђе“ 
културне продукције.13

***

Музеји афричких култура и уметности одувек су били уте-
мељени на визуелним стратегијама у произвођењу рецептивних 
фикција. Колонијална пракса сакупљања објеката често је била зло-
употребљена и имала је дискутабилну вредност. Музеји су градили 
свој визуелни концепт у моделу идеализоване аутентичности за-
снованом на материјалном наслеђу и збиру сакупљених предмета, 
посебно проистеклих из етнографских истраживања. Посетилац је 
тако зумирајући свој поглед на неку маску или ритуални предмет 
био (у)вођен имагинацијом у свет предмета као заводљивих фраг-
ментација непознатих свакодневица.14 

Преокрет музејских политика од друге половине 20. века ус-
поставио је нови угао ишчитавања афричких култура и уметнос-
ти као флексибилних, фреквентних, променљивих сцена и арена 
на разним локалитетима. Музејски прелом се може маркирати у 
13 Види: Огњевић, Тамара, „Уметничка колекција и њени потенцијали у савре-
меној комуникацији (с посебним освртом на Спомен-збирку Павла Бељанског)“, 
Зборник радова, Научни скуп посвећен П. Бељанском, стр. 11–12.
14 Лукић Крстановић, М., „Музеј изван зидова: фестивализација Музеја афричке 
уметности у Београду“, стр. 87–88.



Јадранка Божић

378

правцу деконтекстуализације музејских експоната, разноврсних 
интеракција и просторних деконфигурација. У том смислу музеји 
постају недовршене и покретне амбијенталне инсталације. Му-
зејски програми прекорачују стандарде изложбених поставки, пос-
тајући и истраживачки подухвати и перформативне сцене у којима 
се материјална култура инкорпорира у састав нематеријалног на-
слеђа (ритуали и обичаји, вештине, знања, језици, усмена тради-
ција).15 

И док се старе/нове музејске парадигме конфронтирају, док 
велики број музеја остаје неспреман да прихвати концепцијске и 
технолошке иновације, дотле се један број музеја трансформише 
у правцу концепцијских изазова. Пример музеја у сталном ин-
вентивном ходу јесте Музеј афричке уметности у Београду који 
се временом трансформисао у транскултурни центар с креатив-
ним потенцијалом. Ова београдска културна институција сигурно 
може да послужи као пример добре праксе у сфери легаторства и 
музеологије, нарочито у смислу презентације експоната – мулти-
медијалне и интерактивне изложбе, радионице, филмови, пројек-
ти, предавања, трибине, фестивали, публикације, научни часопис 
„Африка“.

Са инаугурацијом Унескове Конвенције о нематеријалном 
културном наслеђу (2003) у потпуности се мењају музејске окош-
тале концепције, претварајући један број музеја у агоре и отворе-
не догађајне просторе са савременим визуелним презентацијима. 
Оног тренутка када су изложбе добиле свој пандан и у виду живих 
перформативних пракси сајамског и фестивалског типа, инстала-
ција и радионица, може се рећи да је започет процес музејских 
метармофоза и музејског активизма. Метаморфоза музеја заснива 
се на старим/новим концепцтима затвореног и отвореног музејс-
ког друштва. Музеј – ритуал је проширен на музеј – светковину и 
спектакл; редослед и правилности експоната усаглашени су са ко-
муникацијама људи, а вештине и знања постали су део креативних 

15 Исто, стр. 88.
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пракси. Музејски програми у виду фестивала представљају интер-
активни спектар разноврсних пракси и уживања, који се могу на-
звати фестивализацијом музеја изван зидова. Истовремено, Музеј 
афричке уметности постао је центар амбициозних и инвентивних 
пројеката у виду изложби, едукативних радионица, предавања, ис-
траживања, фестивала, музичких и сценских перформанса, визуел-
них пројекција, пригодних свечаности (као што су Дани јужноаф-
ричке културе и Дан Африке) и многих других видова окупљања и 
дружења – градећи кулу догађаја и емпатијску зону сусретањa.

Бројни стручњаци из области друштвених наука, култур-
них студија, визуелних и сценских уметности континуирано су 
се укључивали у рад Музеја афричке уметности, успостављајући 
својеврсни музејски communitas. У оквиру такве музејске стра-
тегије сазрела је идеја тадашње директорке Нарцисе Кнежевић 
Шијан да се музејска инвентивност усмери и на организовање 
једне вишедневне светковине. Тако се од 1997. године организује 
сезонски догађај под називом Афро фестивал који је по садржају 
и форми јединствен не само у Србији већ и у региону. Флексибил-
ност и разноврсност програма омогућава да се у потпуности дожи-
ви афричка стереорама као празнична естетика. У интегришућем 
музејско-амбијенталном простору свако бира свој кутак уживања, 
било да су то – гледаоци филмских пројекција или поштоваоци 
научне речи који у опуштеној атмосфери разговора дају тон ис-
траживачког знања и путујућих искустава, или мириси хране који 
маме радознале дегустаторе, потом, шетње међу музејским витри-
нама укомпонованим са потрошачком знатижељом у трагању за за-
водљивим сувенирима. Изван витрина и експоната, тог ограђеног 
света културе, афрички исечци бивају на дохват руке, стварајући, 
бар за тренутак, представу/слику додира, речи, звука, ритма, слике, 
боје и мириса. Музичка имагинација произлази из носталгичних и 
егзотичних представа које се преламају у набујалим чулима оних 
који су дошли из свог афричког завичаја или оних који те пределе 
замишљају. Као и већина светковина, звуци, боје и мириси стапају 
се у одређене визуелне тоталитете и заједнички доживљај. 
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Овај Фестивал се може похвалити инвентивним тематским 
садржајима као што су осликавање зидова Музеја муралима, де-
монстрирање афро-фризура, израда маски, дечије књижевне ра-
дионице, дечије радионице уметничког уживљавања у осликане 
симболе на тканинама народа Фон и мотива тканина Филафани, 
истраживања афричког веза примењених уметника и музичке ра-
дионице перкусија. Афро фестивал има и своје финале који се зове 
Дурбар или како је наглашено на флајерима „фестивал фестивала“. 
Комплетна светковина кулминира последњег дана. Парк, музејски 
затворени простор са огромном куполом постају део фестивалске 
свакодневице са довољно збијеним и раштрканим контактима, где 
се свако осећа и као учесник и као посматрач. У средишту Фестива-
ла је перманентна циркулација и комуникација људи. Вишедневни 
испуњени музејски парк представља неку врсту агоре у слободном 
аранжирању сусрета и дружења. Фестивалско време се мање ос-
лања на сатнице, а више на проток спонтаних доживљаја, који ула-
зе у линеарни ток памћења и наратива. Овај Фестивал већ годинама 
јасно провлачи лајтмотив афричких различитости у планетарном 
крстарењу. Етика другог утапа се у естетику другог производећи 
довољно инспиративних и освежавајућих искустава.16 Спајајући и 
популаришући афричке културе, академски и едукативно проши-
рујући хоризонте (са)знања, фестивалски догађај представља пра-
ву оазу културног активизма у перцепирању различитости. То су 
дани када се ектеријер Музеја трансформише у живописан и шаре-
нолик афрички амбијент, када неколико хиљада Београђана ужива 
у дружењу и замишљању афричких светова. 

Прва изложба која је трасирала пут саморефлексивности Му-
зеја, постављена у МАУ 2004. године, била је изложба „Црно тело, 
беле маске“ аутора Дејана Сретеновића. У кустоском поступку он 
је изложио сталну поставку МАУ примењујући интервенцију in 
situ. Сретеновићев рад понудио је потпуно ново „читање“ Музеја, 
какво дотад у вези са овим простором и самом институцијом није 

16 Исто, стр. 90-99.
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дато. Значења која су настајала између предмета преиспитивала 
су настанак Музеја, корене и начине колекционирања. У Сретено-
вићевом раду елементи остају исти они какви су затечени у Музеју. 
Међутим, променом правила њиховог комбиновања, идентитет Му-
зеја се потпуно мења, умножавајући се кроз једну поставку чији су 
стални елементи, уодношавањем с понеким новим елементом, или 
пак постојећим постављеним на неочекиваном месту, променили 
дискурс читавог Музеја.17 

У контексту своје студије о Музеју Афричке уметности, Ана 
Сладојевић запажа да се у радовима Дејана Сретеновића и Бар-
телемија Тогоа, па и у другим радовима који користе простор и 
поретке музеја кроз инсталације in situ, или кроз предметни ин-
вентар, неминовно укључује својеврсна естетика архива или ес-
тетика wunderkammera, зависно од приступа, која у себи садржи 
памћење о различитим сазнајним системима.18 Међутим, уколи-
ко се сабирање и категоризовање некада углавном и односило на 
предмете, оно се све више, током 20. века, с кулминацијом у 21. 
веку кроз различите врсте повезивања и умрежавања, односи на 
сабирање података. Начини на који се данас конституише и развија 
наше знање о свету, утичу на појаву одређених њему аналогних 
уметничких стратегија или, пак, стратегија репрезентације.

Изложбе које у себи садрже принцип архива или датотеке, 
попут лексикона, енциклопедија, речника и др., постављају пред 
нас условно речено мапу обележену индексно, на којој сами мора-
мо да повезивањем индекса произведемо значење. У том смислу, 
једна људска особеност (склоност ка сакупљању), манифестова-
на кроз сакупљачки однос према информацијама и знању, али и 
конструисању наратива, од којих је један и баштина, огледа се да-

17 Сладојевић, А., „Музеј афричке уметности, Контексти и репрезентације“, 
http://www.museumofafricanart.org/images/publications/Epublications/Muzej_afric-
ke_umetnosti_konteksti_i_reprezentacije/Ana_Sladojevic_Muzej_africke_umetnosti_
konteksti_i_reprezentacije.pdf, 1.09.2015.
18 Исто, стр. 92–93.



Јадранка Божић

382

нас у промени која је наступила са преовладавањем нових начина 
сазнавања, а у складу с којом на новим музејским поставкама или 
изложбама кустоси и уметници користе једну „естетику архива“. 
Међутим, питање архивске естетике може повремено да се замени 
питањем једне wunderkammer естетике или, пак, естетике агломе-
рације. 

Главни циљ савремене музеолошке праксе више није предмет 
сам по себи, већ читање слојевитости значења музеолошких пред-
мета. Овладавање вештином комуникације у којој излагачке стра-
тегије чине једну од окосница представљања уметности и баштине 
озбиљан је задатак модерног музеја. 
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THE AESTHETIC IN CONTEMPORARY PRESENTATIONS 
OF MUSEUM COLLECTIONS 

An example of the Museum of African Art

(Summary)

The paper maps the traditional art (museum) collections in new com-
munications system of values. Whether and how museum canons teared off by 
previous surveillance and became autonomous creators of “floating” experi-
ence and unstoppable process in the field of visualization and estetization? In 
the context of the museum’s transformation towards a conceptual and tech-
nological challenges we are talking about the Museum of African Art in Bel-
grade.

Key words: art collections, museum, presentation, communication, es-
tetisation, new museology, Museum of African Art.
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Никола Танасић

ЕСТЕТИКА ВИДЕО-ИГАРА

Апстракт: Аутор настоји да испита различите теоријске моделе, на 
основу којих би се видео-игра као културна појава могла интерпрети-
рати као уметничко дело, а затим и естетски вредновати. Поред начел-
ног разматрања могућности утемељења видео-игара као уметничке 
форме, као и питања о основаности њиховог естетичког вредновања, 
аутор нуди четири неконклузивне интерпретативне парадигме унутар 
којих се може разматрати ова проблематика. У оквиру (а) „миметич-
ке парадигме“, видео-игре се разматрају с обзиром на традиционалну 
Платонову критику подражавалачких уметности; у оквиру (б) „катар-
зичке парадигме“ се на њих примењује Аристотелова теорија катар-
зе из Поетике; (в) у оквиру „паидетичке парадигме“ се видео-игре 
разматрају као својеврсне „вежбе у моралном расуђивању“; док се у 
оквиру (г) „лудетичке парадигме“ њихова културна улога разматра као 
уточиште „слободне игре уобразиље“, која је кључна за обликовање 
укуса и способности естетског суда појединца. 

Кључне речи: видео-игре, уметност, естетика, вредновање, подража-
вање

Видео-игра као савремена уметничка форма

Видео-игре као савремена културна појава у зависности од 
контекста могу се интерпретирати било као уметничко стварала-
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штво или производња (ποίησις), било као облик технике (τέχνη),1 
односно као облик (слободне) игре (παιδία), која такође има своје 
запажено место у теорији уметности. Уколико о видео-играма го-
воримо као о уметности,2 реч је о потпуно еклектичкој уметнич-
кој форми, која у свом настајању обједињује напоре великог броја 
различитих уметника – од стрип-аутора, сценариста, композитора, 
преко дизајнера и аниматора, па све до музичара, глумаца, редитеља 
и продуцената. У једној савременој видео-игри налазе се елементи 
неоспорних традиционалних уметности, који се сами по себи ес-
тетски и критички вреднују, али се статус саме игре као уметничке 
форме често негира, одбацује или омаловажава. Без обзира на то, 
видео-игра се не може посматрати као празни агрегат различитих 
уметности, из простог разлога што она има своје нарочите особе-
ности и закономерности, своју унутрашњу аксиологију и жанровс-
ка правила, као и своју нарочиту естетику. Естетика видео-игре у 
наше време представља толико честу и утицајну појаву, да се њени 
вредносни елементи и инстанце све чешће могу пронаћи у делима 
других уметности, које на са њом нису нужно повезане, и које су 
постојале знатно пре видео-игара. Препознавање и нормирање ове 
естетике, баш као и разумевање њених унутрашњих вредности и 
претпоставки, представља веома озбиљан задатак, поготово ако се 
има у виду експоненцијални раст утицаја ове културне појаве на 
савремено глобално друштво у целини.

Ако се компјутерска игра посматра изван контекста простог 
збира и сплета различитих уметничких напора који су довели до 
њеног настанка (у производњи једне игре учествују стотине, по-
некад и хиљаде различитих уметника и вештака, по чему се ова 
појава може поредити искључиво са савременим филмом и архи-

1 Видео-игра се опет као τέχνη могу интерпретирати било у смислу софтвера као 
„технологије“, у смислу програмерске вештине која је неопходна за производњу 
тог софтвера, или у смислу играчке вештине која је неопходна да би се појединач-
на игра „реализовала“
2 Види Никола Танасић, „Естетика видео-игара“, Криза уметности и нове умет-
ничке праксе, ЕДС, Београд, 2014.
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тектуром), одмах постаје очигледан елемент који је темељно раз-
ликује од других уметности – а то је нарочити положај играча, који 
истовремено представља и посматрача/реципијента, и „коаутора“ 
игре, он је истовремено естетски вреднује и учествује у „настан-
ку“ њене конкретне инстанце. Ако узмемо пример позоришта, у 
њему постоји јасна разлика између „комада“ који је записао тек-
стописац, комада који су извели глумци у складу са редитељевим 
смерницама, и приче која се одиграла пред публиком, која је своју 
уобразиљу позајмила да би уметничком делу дала његов „конач-
ни изглед“.3 Слично томе, у архитектури постоји веома јасна ли-
нија онтолошког разграничења између нацрта архитекте, здања 
које зида градитељ, и предмета естетског посматрања особе која 
се налази пред завршеним здањем. У случају видео-игре ове јас-
не границе се губе, а домени ауторства и рецепције се преплићу 
и међусобно прожимају до те мере, да сам појам „ауторства“ игре 
постаје споран и замагљен. Ако узмемо у обзир и трећи пример 
балета (који такође представља уметничку форму која носи име 
„игре“) – и композитор, и кореограф, и играч (као и публика) у 
одређеном смислу „учествују“ у креирању уметничког дела, али се 
кореограф ипак повинује музици и либрету композитора, а играч, 
уз минималну „слободу интерпретације“, само технички изводи 
унапред увежбане фигуре које је одредио кореограф. Улога пуб-
лике је нарочито пасивна, будући да она само позајмљује изведби 
на сцени своју уобразиљу како би се догађај пред њима конститу-
исао као једна „реалност“, наспрам пуке „представе реалности“. У 
видео-игри, а поготово у савременим видео-играма, овај однос је 
неупоредиво флуиднији, будући да творци игре не стварају саму 
причу коју ће ток игре „испричати“, већ скуп могућности које иг-

3 Види уводне стихове Шекспировог „Хенрија V“, где хор позива публику да 
„упосли своју моћ уобразиље“ (on your imaginary forces work), у Вилијам Шекс-
пир, „Хенри Пети“, Целокупна дела, књига пета, БИГЗ – Народна књига – Нолит 
– Рад, 1978, страна 309–310. 
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рачу стоје на располагању, али које само он, у складу са својом 
вољом (и вештином) може актуализовати. 4

У највулгарнијем смислу, то би се могло поредити са веома 
једноставном игром слагалице (puzzle), где се већ постојеће умет-
ничко дело (слика, графика, фотографија) раставља на саставне де-
лове, а затим „играчу“ (тј. „састављачу“) оставља „слобода“ да ко-
начно „дело“ реализује, или да од њега одустане. Без обзира на то 
што је његов допринос чисто механички, нико неће састављачу ос-
порити „ауторство“ коначног, састављеног „дела“, али се оно сва-
како неће вредновати као уметничка производња, већ као „вешти-
на“ слагања слагалица. У старим и рудиментарним компјутерским 
играма важи потпуно исто правило – „креатори“ игре као софтвера 
су њени програмери и дизајнери, док се играчу приписује само ау-
торски успех „прелажења“ игре, што се опет третира као одређе-
на „вештина“.5 Међутим, како су игре постајале све комплексније, 
оне су са једне стране захтевале све више вештине (а та вештина је 
у одређенима аспектима попримала естетски далеко бременитији 
статус „виртуозности“ или чак „генијалности“), а са друге је сама 
структура игре постала толико сложена, да је од избора играча у 
великој мери зависило каква ће се прича на крају „одиграти“ пред 
њим као „публиком“. Оно што треба нагласити, јесте да креатор 
игре (програмер, дизајнер итд.), уколико је игра добро осмишљена, 
нема контролу над начином на који ће играч игру одиграти – ње-
гово дело је утолико успешније и слободније, уколико играчу то-
ком играња даје више слободе и простора да игру „доврши“ сам. 

4 О видео-игри као уметничком правцу види видео-запис са излагањем Криса Ме-
лисиноса, кустоса изложбе „Уметност видео-игара“ америчког музеја „Смитсо-
нијан“. Chris Melissinos, “The Art of Video Games“, интернет адреса http://www.
smithsonianmag.com/videos/category/arts-culture/the-art-of-video-games/?no-ist, 
приступљено августа 2015 г.
5 Интернет ресурси који се баве играма веома јасно разликују „вештину играња“ 
(gaming skills) и „уметност видео-игара“ (gaming art). Док се вештина и способност 
играча развијају вежбом и техником, појам „уметности видео игара“ најчешће се 
тиче неке од бројних уметничких пракси које учествују у настанку игре.
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Самим тим, игра постаје утолико вреднија уколико је, у смислу 
сопствене актуализације, више „недовршена“, а њено „ауторство“ 
у већој мери препуштено из руку дизајнера у руке играча.6

Да ли се видео-игре могу естетички вредновати?

Без обзира на наведене специфичности, да би се видео-игре 
могле конституисати као форма уметности, неопходно је одгово-
рити на питање да ли оне подлежу естетском вредновању на исти 
начин на који му подлежу остале уметности. Ово питање се може 
схватити двојако – као питање да ли је естетско вредновање ви-
део-игара уопште могуће, односно као питање да ли видео-игре 
представљају достојан предмет таквог вредновања. Ова два пи-
тања се у јавности веома често преплићу, и заједно стоје у корену 
чињенице да се видео-играма као појави и даље нашироко присту-
па са презиром – као профаном производу широке потрошње, без 
нарочите естетске вредности. О видео-играма се у јавном дискурсу 
често говори као о површним, фриволним, ефемерним и безвред-
ним и надасве „кичастим“ појавама.7 Међутим, само препознавање 
кича у видео-играма доказује да се оне ипак естетски вреднују, ма-
кар то вредновање било и негативно. Могућност оцењивања игара 
као инстанци кича стога одговара на прво питање, потврђујући да 
постоје одређене естетске норме које се морају имати у виду, да би 

6 Види Brian Fung, “The future of gaming is here. And it’s literally huge“, The Wash-
ington Post, 19. јун 2015, интернет издање на адреси https://www.washingtonpost.
com/news/the-switch/wp/2015/06/19/why-open-world-video-games-will-be-the-defin-
ing-genre-of-our-generation/.
7 Види Roger Ebert, “Video Games can Never be Art“, интернет издање на адреси 
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art, датум 
објављивања 16. април 2010. г., као и Sam Osborn, “Brian Moriarty is with Ebert: 
Video Games aren’t True Art“, Vice.com, интернет издање на адреси http://mother-
board.vice.com/blog/brian-moriarty-takes-the-ebert-defense, обављено 22. марта 2011 
г. Озборнов текст конкретно цитира дизајнера видео-игара Брајана Моријартија, 
који тврди да „видео-игра као производ садржи много уметности, али је то 
производна уметност, такорећи – кич уметност“.
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се кич (или други облици неестетичности и естетске безвреднос-
ти) у датом контексту могао препознати и применити. Истовреме-
но, премештање видео-игре у сферу кича представља и одговор на 
друго питање – изван контекста академских студија, кич се уоби-
чајено доживљава као естетски безвредна форма,8 па самим тим 
видео-игре не би требало схватати као „озбиљно уметничко дело“, 
достојно озбиљне критике и естетског разматрања.

Ако се, међутим, има у виду да видео-игре данас представљају 
неодвојиви део такозване „индустрије забаве“ (entertainment 
industry), било би фер имати у виду да се веома значајан део про-
извода тог домена културне производње такође „отписује“ као ес-
тетски безвредан, кичаст и формално и садржински празан. Сви 
аргументи који се по питању форме и садржаја могу упутити 
конкретним видео-играма у сасвим једнакој мери важе и за дру-
ге производе „индустрије“ – „летње блокбастере“, „теленовеле“, 
„петпарачке романе“, „поп-музику“, „stand-up комедију“ и сл. – па 
опет то није разлог да се филм, књижевност, музика и позориште 
отпишу као уметничке форме и предмети естетског вредновања. 
Штавише, сама могућност да се многобројни производи ових раз-
личитих уметности оцењују, критикују, хвале или куде доказује 
потребу да њиховим озбиљним естетичким разматрањем. Иденти-
чан аргумент важи и за видео-игре – чињеница да се већина игара 
одбацује као уметнички безвредна (не важи ли то и за већину хо-
ливудских филмова, већину ТВ-серија, већину албума савремене 
поп-музике?) подразумева постојање критеријума „добре и естет-
ски вредне видео-игре“, и могућност да се таква игра направи и 
препозна. Наравно, познаваоци видео-игара са великом лакоћом ће 
навести изузетно велики број примера естетски вредних примера 

8 Види Roger Scruton, „A fine line between art and kitsch“, Forbes, 21. фебруар 2014. 
г., интернет издање на адреси http://www.forbes.com/sites/rogerscruton/2014/02/21/a-
fine-line-between-art-and-kitsch/, такође Ian Bogost, “Persuasive Games: Video Games 
Kitsch“, Gamasutra.com, 17. фебруар 2009. г., интернет издање на адреси  http://www.
gamasutra.com/view/feature/132325/persuasive_games_video_game_kitsch.php. 
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ове уметности,9 који се руководе како општим естетским начелима, 
тако и инхерентним жанровским правилима стваралаштва у овој 
области.10

Наравно, најлакши начин да се придобије статус уметности 
(у афирмативном смислу те речи) за видео-игру јесте да се на ос-
нову добро познатих критеријума вредновања позитивно оцене од-
ређени уметнички аспекти који улазе у њихов састав. Није спорно 
да су неки од ових аспеката стекли статус врхунских уметничких 
дела у оквирима својих базичних уметности – графичког дизајна, 
цртежа, анимације, сценарија, музике и сл. Примера ради, одређе-
ни елементи видео-игара из тзв. „осмобитне епохе“, попут моза-
ичког дизајна и шеснаестоканалне MIDI музике, данас се сматрају 
класичним остварењима у оквирима својих уметничких праваца.11 
Међутим, сви ови уметнички аспекти оцењују се искључиво на ос-
нову естетских критеријума наслеђених из већ утемељених и етаб-
лираних уметности, попут стрипа, музике или примењеног дизај-
на. Наспрам тога, овде ће се покушати реконструисати естетска 
и уметничка вредност видео-игре као такве, односно као целине 
свих уметничких (и осталих) елемената који улазе у њен састав. 
У складу са тим, биће потребно размотрити неколико теоријских 

9 Види Chris Schilling, “Art house video games“, The Telegraph, 23. јул 2009. г., интернет 
издање на адреси http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/5893530/Art-
house-video-games.html, Philippa Warr, “The rise of ‘art house’ gaming“, BBC.com, 21. 
октобар 2014, интернет издање на адреси http://www.bbc.com/culture/story/20130722-
video-games-go-arthouse. Упореди такође веома амбициозни компаративни чланак 
Michael Swaim, “10 Video Games That Should Be Considered Modern Art“, Cracked.
com, 23. фебруар 2009. г., интернет издање на адреси http://www.cracked.com/blog/
defending-the-habit-10-video-games-as-modern-art/.
10 Види Eriq Martin, “What makes the perfect video game?“, IGN.com, 26. фебруар 
2014. г., интернет издање на адреси http://www.ign.com/articles/2014/02/26/what-
makes-the-perfect-video-game. 
11 Послушати албум The Greatest Video Game Music (X5 Music, 2011.), где „класике 
жанра“ изводи Лондонска филхармонија, интернет издање на адреси https://www.
youtube.com/watch?v=ZyvwODEjmXw, објављено 17. марта 2013. г.
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модела интерпретације уметности и начине на који се видео-игре 
у њих уклапају.

Теоријски модели интерпретације 
видео-игре као уметности

Питање на које овде покушавамо одговорити јесте – који ес-
тетички критеријуми би се могли применити на видео-игре као це-
ловиту уметничку форму? Различити критеријуми, који припадају 
различитим теоријским парадигмама, нужно ће дати различите 
вредносне судове о овој културној појави, а циљ њиховог размат-
рања овде неће бити да се развије некаква синтетичка естетичка 
рецепција овог феномена, већ пре да се разапне једна појмовна 
мрежа и одреди домен унутар кога је могуће њено теоријско раз-
матрање. Без сумње, видео-игри као уметничком делу је могуће 
приступити из онолико контекста и перспектива колико постоји ес-
тетичких теорија уметности, а овде ће се оне поделити на ограни-
чен број парадигматских група које су нарочито плодне и утицајне 
када су у питању расправе на ову тему.

а) Миметичка парадигма: виртуална стварност и μίμησις

Теоријска парадигма која се скоро саморазумљиво намеће 
када се приступа разматрању видео-игара јесте Платонов теоријс-
ки модел уметности као подражавања (μίμησις). Платонов приступ 
је нарочито плодан, јер се на његовим аргументима против миме-
тичких уметности темељи већина примедби против видео-игара 
као штетне друштвене појаве. Овај облик критике уобичајено ука-
зује на то да играч у игри „губи осећај за стварност“ и „урања“ се 
у виртуалну стварност игре до те мере, да више није у стању да 
„нормално функционише“ у свом животном окружењу.12 Играч ко-

12 Види нпр. Cecilia D’Anastasio, “Inside the Tragic, Obsessive World of Video Game 
Addicts“, Vice.com, 26. јануар 2015. г., интернет издање на адреси http://www.vice.
com/read/video-game-addiction-is-destroying-american-lives-456.
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ристи игру као „сурогат-стварност“, унутар које са лакоћом добија 
гратификацију за своје (играчке) „успехе“, и постепено губи свој 
вредносни систем и морални компас, удаљавајући се од „сиве и 
туробне свакодневице“.13 Нешто конкретније, видео-игре се у јав-
ности често осуђују као извор и узрок антисоцијалног понашања, 
насиља, агресије, апатије и других социјалних и психолошких по-
ремећаја.14 Штавише, видео-игра се најчешће помиње као пример 
за негативно илустровање савременог појма „виртуалне стварнос-
ти“, при чему је основна аргументације инхерентно платонистичка 
– играч се уласком у стварност игре у онтолошком смислу „удаља-
ва од истине“, у социјалном смислу он „губи контакт са друштвом 
и заједницом“, а у етичком смислу бива изложен „подржавању не-
моралних и срамних чинова“, на тај начин деградирајући властити 
морални интегритет и поимање добра и зла. 

Као пример ове појаве најчешће се помиње жанр „масов-
них мрежних игара улога“ (massive multiplayer online role-playing 
game – MMORPG, или скраћено – MMO), од којих је свакако 
најозлоглашениja „Свет ратног умећа“ (World of Warcraft, Blizzard 
Entertainment, 2004), позната по томе да је у свој свет „усисавала“ 
хиљаде играча, који су у њој проводили дане и сате, и која је прва 
претворила питање „овисности о видео-играма“ у предмет озбиљ-
не дебате међу психолозима и педагозима.15 Занимљиво је да већи-
на игара MMO жанра представља ратне игре, веома често укорење-
не у митологију и фантастику, па се на њих веома непосредно могу 
применити Платонови аргументи против трагедије и епске поезије, 
тим пре што се играчи, за разлику од публике у трагедији, не иден-

13 Види Paul Roberts, „Instant Gratification“, The American Scholar, 8. септембар 2014 
г., интернет издање на адреси https://theamericanscholar.org/instant-gratification/#.
Vi9q27cveUk.
14 Види сиже књиге Christian Happ, André Melzer, Empathy and Violent Video Games 
– Aggression and Prosocial Behavior, Palgrave Pivot, London, 2014 на адреси http://
www.eurekalert.org/pub_releases/2015-01/uol-eiv011415.php, објављено 14. јануара 
2015. г. 
15 Види Cecilia D’Anastasio, ibid.
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тификују са „неправичним чиновима“ јунака, већ веома дословно 
заузимају њихово место, и самостално доносе одлуке о тим немо-
ралним радњама, макар и у једном „измаштаном свету“.16 Са друге 
стране, симулација пољопривреде у игри Farmville (Zynga, 2009) 
у себи не садржи спорне елементе „неморалног и насилног пона-
шања“, али су на њу изузетно примењиви Платонови онтолошки 
и епистемички аргументи против подражавалачких уметности. 
Уместо да се посвете гајењу стварних биљака и одржавању праве 
баште, што представља један здрави похвалан начин да се испу-
ни слободно време, играчи су проводили сате и трошили време (и 
новац) на симулацију која није имала никакве везе са стварношћу, 
нити је од ње било неке реалне користи.17 Најзад, својеврсном апо-
теозом миметичке парадигме у видео-играма могла би се сматрати 
серија игара The Sims (Electronic Arts, 2000-2014), које уместо аван-
тура и фантастичних окружења нуде својим играчима „симулацију 
стварног живота“, односно могућност да, уместо свог сопственог, 
воде „виртуални живот“ једног или више укућана једне измашта-
не породице. Платонове примедбе нигде се не могу применити на 
толико непосредан и буквалан начин – играч се у најдословнијем 
смислу сели из сопствене емпиријске стварности у измаштану 
„сенку стварности“, и, у екстремнијим случајевима, запоставља 
свој властити живот да би водио рачуна о ефемерностима из света 
игре.

Међутим, миметички приступ интерпретацији видео-игара 
има и своју другу страну. Ако проблем μίμησις ставимо у центар 

16 Види Pl. Resp. 377a-378e и 395c-397b. Није на одмет подвући да је Платон јед-
нако критиковао педагошку разорност излагања публике емпатији и идентифика-
цији са трагичким јунацима, колико и само подржавање њихових радњи у коме 
учествују глумци, који су самим тим принуђени да „имитирају неморалне радње“. 
У случају видео-игре, играч истовремено чини и једно и друго, па Платонов аргу-
мент добија додатну снагу.
17 Види Jaipi Sixbear, “Facebook farmers – no time to garden?“, Examiner.com, 27. 
август 2014, интернет издање на адреси http://www.examiner.com/article/facebook-
farmers-no-time-to-garden. 
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савременог проблема виртуалне стварности, видео-игре се налазе 
у самој сржи тог проблема, као квинтесенцијални пример те и та-
кве нове реалности. Али то није све, видео-игра захваљујући том 
интимном односу са виртуалношћу, која у наше доба представља 
потпуно легитимно проширење људског духовног простора, посе-
дује једну меру естетичности (у изворном смислу те речи) која 
умногоме превазилази друге, традиционалне уметности. За ре-
цепцију сваке уметности неопходна је одређена доза маште и уоб-
разиље, која омогућује посматрачу да дело стави у одговарајући 
контекст, да му да позадину и сагради свет унутар кога дело оби-
тава, а затим само дело у датом свету „оживи“.18 Са друге стране, 
видео-игра као визуални медиј (отуда оно „видео“) настоји да да̂ти ̅ 
контекст и свет унапред изгради за играча, и да га у њега „урони“, 
омогућујући му да што више елемената садржаја игре доживи на 
један непосредан, „естетички“, и чак чулан начин.19 За разлику од, 
рецимо, читаоца фантастичног романа, играч у игри „види“ зача-
рани дворац, за разлику од читаоца стрипа коме је дворац дат као 
преко серије илустрација, он може да „уђе“ у њега и „истражи“ га, 
он може да чује пуцњаву и експлозије, а преко сопствене вештине 
играња може да „искуси“ напоре и тешкоће кроз које пролази јунак 
игре, чијом авантуром управља. 

Другим речима, оно што друге уметности морају да „доча-
рају“, видео-игра мора да прикаже.20 Читалац стрипа мора да за-

18 Уп. Мартин Хајдегер, „Извор уметничког дела“, Шумски путеви, Плато, 
Београд, 2000, стр. 30-31.
19 Овај уметнички поступак, позајмљен из књижевне фантастике, у англосаксонс-
кој традицији назива се „светоградња“ (worldbuilding), што представља занимљив 
ехо познате Хајдегерове тезе. Види википедејски чланак “Worldbuilding“ на адре-
си https://en.wikipedia.org/wiki/Worldbuilding, приступљено у августу 2015 г.
20 Ово важи чак и за изузетно визуалне уметности попут филма, где се гледаоцу, 
додуше, одређени предмет приказује у неком облику и из неке перспективе, али је 
његова перцепција у потпуности вођена опсенарством режије, и усмерена у прав-
цу који редитељ хоће да постигне. Творац видео-игре, међутим, мора рачунати са 
могућношћу да ће играч хтети да загледа сваки ћошак, заустави и размотри сваки 
кадар са којим је суочен, а затим стекне утисак о предмету који се посматра. Сад-
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мишља како то изгледа бити у кожи Бетмена или Нинџа-корњаче, 
играч је позван да то доживи на један упечатљив и знатно непос-
реднији начин. Естетика видео-игре, схваћена на овај начин и у 
складу са овом парадигмом, дакле, управо почива на могућности 
убедљивог подражавања стварности, било измаштане и фантас-
тичне, било емпиријске стварности која нас окружује. Ако би се 
то преточило у нормативни критеријум, могло би се рећи: што је 
игра миметичкија, то је естетичнија. Овде још једном вреди на-
поменути да та парадигма повлачи са собом и све Платонове ар-
гументе против миметичке уметности, али и чињеницу да су дела 
која је Платон са свога полазишта критиковао била par excellence 
уметничка дела. А платоновски аргументи против видео-игара са 
једнаким правом се могу упутити и на рачун поезије, сликарства, 
књижевности, стрипова или музике, што пре доказује да се видео-
игра треба третирати као уметничко дело, него што даје повода да 
се она као таква дисквалификује.

б) Катарзичка парадигма: видео-игра као ритуал очишћења

На исти начин на који је Аристотел у својој Поетици окре-
нуо наглавачке Платонову критику трагедије, миметичка критика 
видео-игара може се окренути наглавачке користећи незнатно мо-
дификоване аристотеловске аргументе. Уколико се Стагиранинова 
„теорија катарзе“ интерпретира као универзална теорија уметнос-
ти,21 онда се може постулирати да је сврха сваке уметности да иза-

ржаји видео-игре су, стога, поготово у новијим играма које се по свом техничком 
савршенству граниче са филмом, у кудикамо јачем смислу „копија стварности“ 
него филмови, који задржавају једну дозу илузије и опсенарства. 
21 Штури материјал који нам је на располагању преко Поетике, која се бави ис-
кључиво трагедијом и песништвом (уз, додуше, обилате примере и аналогије са 
другим уметностима) не даје непосредног повода да Аристотелово „очишћење“ 
припишемо као сврху и другим видовима уметности, поред трагедије. Међутим, 
није спорно да је таква интерпретација могућа, и да је Аристотел, вољно или не-
вољно, инспирисао дугу традицију оваквог тумачења разних видова уметности. 
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зове одређену врсту емотивне реакције (попут туге и бола) у циљу 
„очишћења“ (κάθαρσις) емотивног склопа појединца од таквих 
афеката, како они не би господарили њиме у стварном животу.22 На 
тај начин трагедија, коју је Платон одбацивао као опасну за морал-
но формирање појединца, постаје управо темељ његовог морал-
ног обликовања вршећи улогу „емотивног вентила“ за неморалне 
и непримерене емоције, које у стварном животу треба избегавати. 
Оне исте особине уметности које су за Платона биле потенцијално 
опасне и педагошки погубне, за Аристотела су биле благородне и 
по психичко здравље појединца и по социјалну стабилност друшт-
ва, а саму уметност су препоручивале за неизоставан део образов-
ног процеса, што је улога коју је она задржала до дана данашњег.

Потпуно исти аргумент може се применити на уобичајену 
моралну (и морализаторску) критике видео-игара. У датом случају 
најчешћа примедба тиче се физичког насиља – „омладина се ква-
ри“ јер је у играма у позицији да подражава облике понашања који 
су неприхватљиви у модерном друштву – убиства, тучу, рат и на-
сиље. Штавише, физичко разрачунавање са другим људима, које је 
у цивилизованом друштву потпуно неприхватљиво као модел по-
нашања, у виртуалном свету видео-игара често постаје „једини об-
лик комуникације“. У већ поменутим „масовним мрежним играма 
улога“ (MMO) интеракција међу играчима је скоро искључиво све-
дена на борбу. Критичарима ове појаве је стога веома тешко одуп-
рети се стандардним Платоновим аргументима о томе да „имити-
рање насиља и неправде индукују стварно насиље и неправду“. 
Истовремено, ова врста каналисања агресије и конфликта који су, 
у извесном смислу, инхерентни људској природи, из „стварних“ 
социјалних ситуација у ситуацију једне фиктивне утакмице која 

22 Arist. Poet 1449b20-29 Наравно, тачно тумачење Аристотевове тезе о катарзи 
је предмет дугогодишњег спора, али се овде придржава широко распрострање-
не (и широко примењиве) интерпретације, која подразумева да је основна улога 
уметности, а поготово трагедије, да омогући појединцу да у „безопасном“ контек-
сту „подражавање трагичке радње“ развије својеврсни „емотивни имунитет“ на 
осећања и патњу која би могла да разорно делује на њега у стварном животу.
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се одиграва унутар строгих правила игре, и унутар које, што је нај-
важније, нико не бива повређен, може се посматрати и као својевр-
сни „социјални вентил“ који на друштво као целину може деловати 
умирујуће и цивилизујуће.23 У том случају видео-игре би се могле 
посматрати кроз исту призму кроз коју се традиционално посмат-
ра спорт. Олимпијске игре (sic!) изворно представљају цивилиза-
цијски искорак у коме хеленски полиси своје међусобно ривалство 
од отвореног рата (πόλεμος) претачу у једно високо ритуализова-
но надметање (ἀγών) под покровитељством богова.24 У контексту 
миметичке теорије могло би се рећи да сва спортска такмичења у 
извесном смислу представљају „подражавање рата“, па опет пос-
тоји безмало општи консензус око тога да каналисање агресије и 
надметања кроз спорт представља важну карику у изградњи без-
бедног, цивилизованог и ненасилног друштва. Идентична логика 
може се применити и на домен видео-игара, с том разликом што је 
за учествовање у спортским такмичењима неопходно мукотрпно 
вежбање и посвећеност, док је ἀγών видео-игара попут „Контра-
удара“ (Counter Strike, Valve Corp., 1999–2012), „Зова дужности“ 
(Call of Duty, Infinity Ward-Trayarch, 2003–2014) или већ поменутог 
„Света ратне вештине“ начелно доступан свакоме ко располаже са 
извесном дозом доколице.25

23 Види Jesse Meixsell, “Video Games are Good for You: The Positive Effects of Video 
Games“, VentureBeat.com, 4. октобра 2012. г., интернет издање на адреси http://
venturebeat.com/community/2012/10/04/video-games-are-good-for-you-the-positive-
effects-of-video-games/.
24 Види Љубодраг и Дуња Симоновић, Филозофски аспекти модерног олимпиз-
ма, Увод, интернет издање на адреси http://www.crvenakritika.org/filozofija/82-
filozofski-aspekti-modernog-olimpizma, приступљено августа 2015 г. 
25 Наравно, изузетно велики број играча у свету се играњем бави професионал-
но, а широм света постоје организације које се баве организовањем „спортских 
турнира“ у одређеним видео играма. Види Colin Campbell, “Competitive gaming 
recognized in U.S. as a pro sport“, Polygon.com, 12. јул 2013 г., интернет издање на 
адреси http://www.polygon.com/2013/7/12/4518936/competitive-gaming-recognized-
in-u-s-as-a-pro-sport.
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Начин функционисања овог катарзичког потенцијала видео-
игре може се најбоље уочити у паралели са класичним суперхе-
ројским стрипом. Читалац стрипа „Бетмен“ има прилику да своје 
незадовољство властитим корумпираним и криминализованим 
друштвеним поретком надокнади кроз једну хиперболисану сли-
ку недодирљиве драконске правде, оличене у Бетменовом лику.26 
При томе уметничка вредност овог стрипа почива управо на спо-
собности читаоца да у њему препозна деградиране и декадентне 
тенденције сопственог моралног и законског система, и да кроз 
саживљавање са осветничким гневом протагонисте омогући једну 
врсту „моралне катарзе“ и ослобађања незадовољства и социјалне 
фрустрације, која би су супротном могла манифестовати као анти-
социјално понашање, депресија или нешто слично. У случају ви-
део-игре попут „Бетмен: лудница Аркам“ (Batman: Arkham Asylum, 
Rocksteady Studios, 2009) играч је у прилици да то саживљавање са 
маскираним осветником из стрипа оствари на један непосреднији 
начин, који је визуално директнији, и који играча „увлачи“ у причу 
на начин који у стрипу није могућ. При томе, на први поглед, у слу-
чају стрипа читалац ангажује више емоција и маште, али вештина 
(sic!) стварања видео-игара подразумева да њихови креатори успе-
вају да са успехом комбинују једноставну изражајност и графич-
ност стрипа са динамиком и „заробљавањем пажње“ филма, чиме 
се добија знатно другачије искуство. „Бетмен: лудница Аркам“ се 
стога с правом може упоредити са једним од уметнички најуспеш-
нијих и критички најхваљенијих стрипова о Бетмену – „Лудница 
Аркам: озбиљна кућа на озбиљној земљи“ (Грант Морисон, Дејв 
Мекин, 1989), који је и послужио као инспирација за ову игру. Оба 
остварења се на свој начин и унутар свога медија баве истражи-
вањем психологије насиља и криминала, и наводе читаоца, однос-

26 Види Никола Танасић, „Успон Мрачног Витеза и сви амерички страхови“, Нова 
српска политичка мисао online, 11. септембар 2012. г., интернет издање на адреси 
http://www.nspm.rs/kulturna-politika/uspon-mracnog-viteza-i-svi-americki-strahovi.
html.
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но играча, да преиспитује Бетменову, односно своју сопствену мо-
ралност, делујући веома недвосмислено на катарзичан начин.27

Ако бисмо овај принцип још једном преточили у позитивну 
норму, могли бисмо рећи: што је игра катарзичнија, то је есте-
тичнија. У складу са оваквим једним начелом видео-игре би се 
са релативном лакоћом могле вредносно хијерархизовати од оних 
које представљају празну разоноду до оних које ангажују емотивни 
и мисаони апарат играча и наводе га да се саживљава са радњом, 
осећа емпатију, стрепи, радује се, и сл. Будући да видео-игре, баш 
као стрипови, филмови или авантуристички романи, играчу отва-
рају перспективу на радње, догађаје и окружења која често немају 
никакве везе са његовим свакодневним животом, оваква врста не-
посредног искуства може га обогатити у емотивном смислу, баш 
као што може послужити као начин да се каналише један део пси-
холошких потреба појединца које одушка не могу да нађу у дубоко 
ритуализованој свакодневици цивилизованог живота. И наравно, 
исту ову функцију кроз историју уметности пружале су већ поме-
нуте друге уметничке форме, с том разликом што видео-игра има 
техничке предиспозиције да ово искуство фантазије обоји једном 
нарочитом бојом „виртуалне стварности“, која је у најмању руку у 
емпиријском смислу „стварнија“ и „опипљивија“ од фантастичних 
стварности других уметности. У том смислу видео-игра L.A. Noire 
(Rockstar Games, 2011) задовољава играчу исту врсту емотивних 
потреба као и култни филм „Кинеска четврт“ Романа Поланског 
(1974). Слично томе, њена естетска вредност у поређењу са, реци-
мо, серијом игара „Крађа аутомобила“ (Grand Theft Auto, Rockstar 
Games, 1997-2015) била би веома налик поређењу класичног ос-

27 Види Keith Dooley, “Review: ‘Batman: Arkham Asylum: A Serious House On 
Serious Earth’“, ComicsAuthority.com, 31. октобар 2013. г., интернет издање на 
адреси http://comicsauthority.com/2013/10/31/review-batman-arkham-asylum-a-seri-
ous-house-on-serious-earth/, као и Ben Skipper, “How Batman: Arkham Asylum rede-
fined the superhero game“, IGN.com, 22. октобар 2013 г., интернет издање на адреси 
http://www.ign.com/articles/2013/10/22/how-batman-arkham-asylum-redefined-the-
superhero-game.
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тварења нео-ноар филсмог жанра „Поверљиво из Лос Анђелеса“ 
Кертиса Хенсона (1997) и акционог серијала „Паклене улице“ 
(2001-2015). Наиме, чињеница да се ова остварења различито ес-
тетски и критички вреднују не значи да оба не припадају филмској 
уметности, односно уметности уопште.

в) Паидетичка парадигма: вежба у моралном расуђивању, 
или παιδία као παιδεία

Невезано за његову миметичку парадигму, платоновско схва-
тање узајамне повезаности аксиологије једног друштва и његове 
уметности никада није изгубило свој утицај. Иако се често исти-
цало да је уметност независна од моралитета заједнице којој при-
пада, то, заправо, никада није био случај. Свака уметност сваке 
епохе служила је било да се вредносни систем заједнице потврди, 
било да се он сруши и замени новим и бољим системом, који је већ 
био усвојен у одређеним друштвеним круговима којима је умет-
ник припадао. Есхилове трагедије имале су за свој коначни циљ 
потврђивање законског и грађанског поретка Атине,28 Шекспир је 
неретко кроз своје драме пружао имплицитну или експлицитну 
подршку (или критику) политичког и друштвеног поретка елизабе-
танске Енглеске,29 Достојевски је у својим дневницима често себе 
описивао као памфлетисту и морализатора,30 баш као што добро 
позната улога филмског жанра Вестерна у перпетуирању америчке 
хладноратовске пропаганде.31 Сви ови различити примери подра-
28 Види Х. Д. Ф. Кито, Грци, Будућност, Нови Сад, 1963, стр. 88–92.
29 Tom Spiekerman, Shakespeare’s Political Realism: The English History Plays, SUNY 
Press, Њујорк, 2001, стр. 11–12.
30 Види Константин Н. Леонтьев, „Достоевский о русском дворянстве“, Восток, 
Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная про-
за. (1872–1891), Республика, Москва, 1996, стр. 444, интернет издање на адреси 
http://www.philosophy.ru/phil/library/dostoevsky/leon.html, приступљено августа 
2015 г.
31 Види Stanley Corkin, “Westerns, U.S. History and the Cold War“, Cowboys as Cold 
Wariors, Temple University Press, Philadelphia, 2004, интернет издање на адреси: 
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зумевали су оно што је подразумевао и Платон у својим критикама 
атичке трагедије – кроз саживљавање са уметничким делом гледа-
лац у циљу разумевања и тумачења дела усваја његов вредносни 
систем као свој, што је небројено пута био предмет политичких 
и идеолошких манипулација уметношћу. Али без обзира на ма-
нипулације, уметност се често отворено користила као облик уте-
мељења и учвршћивања моралне аксиологије свога друштва.

На крају своје Критике практичког ума, Кант говори о „прак-
тичним вежбама у моралном расуђивању“. Он ту подразумева да 
се у оквиру моралног васпитања деца морају учити да доносе кон-
кретне одлуке и чине правилне изборе у морално спорним ситуа-
цијама, све док таква врста избора за њих не постане рефлексна.32 
Овај концепт „моралног вежбања“ у потпуности је на трагу Арис-
тотеловог схватања врлине, које подразумева да постојању предис-
позиције за морално деловање (ἀρετή као ἕξις προαιρετική) мора 
претходити пракса (πρᾶξις) моралног деловања, на основу које се 
такве предиспозиције и „морални пориви“ могу утемељити.33 Кант 
је у Критици практичког ума сугерисао да би се ова врста педа-
гошке моралне „праксе“ могла темељити на различитим облицима 
игара, баш као што би се парадигматски примери моралних избора 
о којима је овде реч могли пронаћи у уметничким делима – прича-
ма, баснама или романима.34 Управо овакву једну педагошку функ-
цију могле би да врше (а у неку руку то већ чине) све популарније 
видео-игре из жанра „играња улога“ (roleplay game, RPG), будући 
да се у оне примарно оријентисане на приповедање и морални раз-
вој ликова. Ова врста игара омогућава играчу, не да се просто „са-
живи“ са моралним изборима протагонисте, већ да их чини уместо 

http://www.temple.edu/tempress/chapters_1100/1337_ch1.pdf, приступљено августа 
2015 г.
32 Види Имануел Кант, „Методологија чистог практичког ума“, Критика практич-
ког ума, превео Данило Баста, БИГЗ, Београд, 1990, стр. 169–179.
33 Arist. Eth. Nic., 1106a14-1107a6.
34 Имануел Кант, op. cit., стр. 173–174.
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њега, и, што је веома важно, да испашта последице својих разли-
читих избора. 

Игре RPG жанра веома често имају веома сложене моралне 
системе, утемељене на некој постојећој или измаштаној етичкој 
парадигми, и разрађен систем узрочно-последичних веза, који 
омогућује играчу да оствари увид у најразличитије последице 
својих моралних избора током играња. Када су у питању врхунски 
примери ове врсте игара – а то су свакако хваљене и награђиване 
игре компаније „Бајовер“ (Bioware)35 – у питању су раскошне аван-
туре, чији ток и крај у огромној мери варира у зависности, не од 
моторних вештина играìчӑ, већ управо од моралних избора које он 
током играња чини у име свога лика. Оваква врста приповедања 
ове моралне изборе чини далеко интимнијим за играча, него што 
су они за пасивног читаоца, будући да она непосредно ангажује 
његов морални апарат и ствара осећај личне одговорности за даљи 
ток радње, који у случају књиге, стрипа или филма не постоји. Ова 
разлика је најочигледнија у дистинкцији између игара и других 
облика приповедања у универзуму „Звезданих ратова“ (Star Wars) 
Џорџа Лукаса. Док је основна премиса овог фантастичног света 
манихејска подела стварности на Светлу и Тамну страну свепри-
сутне и свепрожимајуће Силе, филмови, стрипови, романи и сл. 
публици дају примере моралног застрањивања ка „Тамној страни“ 
уз обавезне морализаторске коментаре усмерене против осионос-
ти, амбиције, робовања страстима, сујете и властољубља, али игра 
омогућава појединцу да сагледа како те особине у њему његове 

35 Реч је пре свега о играма „Звездани ратови: витезови Старе Републике“ (Star 
Wars Knights of the Old Republic, 2003, као и MMO игра Star Wars The Old Republic, 
2011–2015), „Царство жада“ (Jade Empire, 2005), „Ефекат масе“ (Mass Effect 1–3, 
2007–2012) и „Време змајева“ (Dragon Age 1–3, 2009–2014). Занимљиво је да 
су све ове игре настале на основу адаптације за видео-игре механике традици-
оналних игара играња улога са папиром и коцкама попут „Зиндана и змајева“ 
(Dungeons and Dragons) за видео игре „Балдурова капија“ (Baldur’s Gate, 1998–
2001) и „Ноћи у Невервинтеру“ (Neverwinter Nights, 2002–2003), што је управо 
велики успех горе наведених наслова претворио у читав нови жанр. 
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јунаке преко наизглед морално неспорних избора воде ка дубокој 
моралној странпутици и застрањењу.

У датом контексту се враћамо старој педагошкој парадигми 
„учења кроз игру“, где се показује, баш како је Кант и указивао, 
да „игра“ (παιδία) истовремено може бити обликовање карактера 
(παιδεία), ако се игра на прави начин и на правим премисама. У 
том смислу, ако говоримо о естетичким нормама, што је једна игра 
„етичнија“, то је она и „естетичнија“, будући да овај жанр управо и 
служи да се играчима омогући прилика да доносе моралне судове 
о ситуацијама са којима се вероватно никада неће срести у живо-
ту а пре свега ситуацијама живота и смрти. На потпуно аналоган 
начин, игре нас могу поучити о моралности наших избора у еко-
номији, политици или друштвеном инжењерингу. Стратешке игре 
из серија попут „Цивилизације“ (Civilization, 1991-2014), „Тро-
пика“ (Tropico, 2001-2014) или „Тоталног рата“ (Total War, 2000-
2015) имају веома сложене механике, које као поједностављене 
симулације често могу бити инструктивне у погледу разумевања 
доношења политичких или управљачких одука у стварном свету.36 
Ова инхерентна и интимна веза са етиком и моралом у веома до-
словном смислу чини ове игре „естетичнијим“ од аналога у другим 
уметностима.

36 Овде није згорег поменути да, када је Јанис Варуфакис, својеврсни „суперс-
тар“ модерне економске теорије, ступио на положај министра финансија Грчке 
2014 г., једна од његових главних референци било је учествовање у моделовању 
унутрашњих економских система игара америчке компаније Valve. Види Amie 
Tsang, “Real lessons from virtual worlds“, The Financial Times, 14. фебруар 2013. 
г., интернет издање на адреси: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/151b8794-750f-11e2-
a9f3-00144feabdc0.html#axzz2Ko753Ods. У употреби водео игара у савременим 
војним стратегијама види Hamza Shaban, „Playing War: How the Military Uses 
Video Games“, The Atlantic, 10. октобар 2013 г., интернет издање на адреси http://
www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/playing-war-how-the-military-uses-
video-games/280486/. 
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г) Лудетичка парадигма: видео-игра као уточиште 
„слободне игре“ и уобразиље

Вреди поменути да је у многим естетичким теоријама сам 
појам „игре“ кључан за теоријску интерпретације лепог и умет-
ности. У идеалним условима, разматрање сваког уметничког дела, 
као и сам естетски суд, требало би да представљају једну „слобод-
ну игру сазнајних моћи“, али је та врста духовне способности (и 
афинитета) представља нешто што је потребно култивисати ниш-
та мање него већ поменуте моралне и аксиолошке вредности. При 
томе уметности које се често оцењују као „инфантилне“ (стрип, 
цртани филм, па и видео-игра) могу играти значајну улогу управо 
на плану развоја ових способности, и за њих неопходних маште и 
уобразиље. Ова врста педагошког потенцијала игре се подразумева 
у признатим дечјим уметничким формама као што су сликовница, 
или дечја поезија, а цртани-филм и стрип у највећој мери утичу на 
машту појединца делују на идентичан начин. То значи да ми кроз 
дечију игру, која је код сликовнице или струпа најчешће „сама себи 
сврха“, учимо и развијамо способност играња сложенијих игара, 
чији је циљ , између осталог, и наша способност да естетски вред-
нујемо озбиљна уметничка дела.

Ако узмемо за пример једну од парадигматских и најјед-
ноставнијих видео-игара какав је „Супер Марио“, видећемо да 
јој можемо приступити из сасвим различитих аксиолошких перс-
пектива. Са једне стране, она се може посматрати као једноставна 
моторичка загонетка, која се са лакоћом савладава путем вежбе и 
понављања. Из те перспективе не би било никакве разлике између 
„Супер Марија“ и ластиша, чигре, или бесмислене, али врло попу-
ларне и моторички захтевне игре „слагања чаша“ (sport stacking). 
Али ту се заборавља један изузетно важан детаљ – видео игра, по-
ред моторичке технике потребне за играње, такође поседује своју 
форму и наратив. У случају „Супер Марија“, реч је о причи о хе-
ројском путу и бројним искушењима које треба да превлада један 
јунак (у овом случају мали, бркати водоинсталатер) како би ос-
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тварио и досегао вредан животни циљ (односно „спасао принцезу 
Бресквицу“). Маријева прича се у основи своди на причу о Зигф-
риду који пролази кроз паклени пламен и да спасе Брунхилду, или 
на Царевића из народне бајке који пролази бројне перипетије како 
би ухватио своју Пауницу.

Овде треба нагласити две ствари. Пре свега, ако ми читамо о 
подвизима Зигфрида, Херакла или Марка Краљевића, упркос ши-
рини и спорости епског наратива, ми не проживљавамо непосредно 
сваку препреку коју су они прошли, не присуствујемо сваком поје-
диначном двобоју, нити проводимо сате пешачећи и вежбајући са 
њима, како бисмо били у стању да дођемо до крајњег циља. Наратор 
нам тај процес најчешће дочарава користећи се стилским фигура-
ма, баш као што народни песник у неколико стихова прелази преко 
дугог и мукотрпног процеса који је био потребан да Марко поврати 
снагу и вештину, како би могао изаћи Муси Кесеџији на мегдан. 
У поређењу са самим двобојем (ако он и јесте трајао „летњи дан 
до подне“), а који заузима централно место у песми, период веж-
бања, тренирања и припреме трајао је неупоредиво дуже, али му 
је у наративу посвећена неупоредиво мања пажња.37 За разлику од 
тога, да би Супер Марио спасао Принцезу Бресквицу, играч мора 
са њим да прође мукотрпан пут вежбе, покушаја и погрешака, који 
траје неупоредиво дуже, него коначни двобој за принцезино осло-
бођење. Пут до циља се у игри, баш као и у стварном животу, мора 
прећи у целини, и не може се „прескочити на крај“, као што је то 
случај са другим облицима приповедања.

Истовремено, и то је друга ствар коју треба нагласити да би 
се од Супер Марија, Линка („Легенда о Зелди“, 1986.) или Џима 
Глисте (Earthworm Jim, 1994-1995) дошло до Зигфрида, потреб-
но је начинити огроман напор уобразиље. Ова паралела није ни 

37 Види „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ у Вук Караџић, Српске народне пје-
сме II, Сабрана дела Вука Караџића, књига 5, Просвета, Београд, 1988, интернет 
издање на адреси http://www.rastko.rs/knjizevnost/vuk/vkaradzic-pesme_II.html#_
Toc494261512.
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очигледна, ни саморазумљива, епски херојски наратив је уткан у 
игру, али она може бити схваћена као таква само ако се начини дај 
додатни корак имагинације, односно ако је играч, поред техничке 
вештине, спреман да се игра, и да се саживи са сопственом игром. 
Оживљавање једног виртуалног лика на овај начин се, у суштини, 
ни по чему не разликује од оживљавања играчке током дечијих ига-
ра. Ове игре имају значајан педагошки и психолошки потенцијал, 
али се након адолесценције и одрастања потискују у други план, и 
замењују најчешће високо ритуализованим и правилима строго од-
ређеним „играма за одрасле“ (попут шаха, карата или спорта). Уп-
раво су видео-игре, међутим, заслужне да овај повратак играрије 
(παιδία), маште и фантазије у социјалне ритуале данашњице, што 
савремени живот у једном важном смислу оплемењује и – естети-
зује. На нормативном плану то значи да се игра утолико више есте-
тички вреднује, уколико у већој мери подстиче машту и склоност 
према слободној игри и фантазији. Идеалан пример овакве игре 
је серијал пародичних гусарских игара „Острво мајмуна“ (Monkey 
Island, 1990-1997), заснован у потпуности на апсурдној логици цр-
таних филмова. При томе ове игре саме по себи нису намењене 
деци, будући да је за решавање њихових често потпуно бесмисле-
них „логичких загонетки“ добро познавање жанровских тема цр-
таних филмова кудикамо корисније од здравог разума. Игра, сто-
га, подједнако тражи опширно „жанровско искуство“ са цртаним 
филмом, способност да се унутрашња логика цртаног филма апс-
трахује и освести, као и да се идентификује са таквим једним не-
реалним јунаком и наративом, да би се у игри могло уживати. Овај 
процес подједнако изискује интелектуални напор, колико ангажује 
машту и уобразиљу, и у том смислу се квалитативно не разликује о 
рецепције било ког другог уметничког дела.
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Nikola Tanasić

AESTHETICS OF VIDEO GAMES

(Summary)

The author attempts to examine different theoretical models which en-
able us to interpret video-games as an art form, and furthermore to evaluate 
them from the perspective of aesthetics. Following an initial discussion wheth-
er video-games can be considered an art form at all, and whether there is basis 
for their aesthetic evaluation, four non-conclusive interpretative paradigms for 



Естетика видео-игара

411

the founding of this problem are discussed. From the point of view of (a) the 
“mimetic paradigm“, video-games are examined from the point of view of 
Plato’s traditional critique of mimetic arts; a (б) the “cathartic paradigm“ at-
tempts to apply to video-games Aristotle’s theory of catharsis from Poetics; 
(в) the “paidetic paradigm“ considers them as a form of “exercise in moral 
judgment“; whereas (г) the “ludetic paradigm“ discusses their cultural role as 
a sanctuary of “free games of imagination“, playing a key role in forming one’s 
taste and the ability of aesthetic judgment. 

Key words: video games, art, aesthetics, evaluation, mimesis.





удк

Милан Вучковић

УТИЦАЈ ЕКРАНСКИх мЕДИЈА 
НА САВРЕмЕНУ КРИЗУ КУЛТУРЕ 

Технолошко варварство као исход 
медијске естетизације стварности

Апстракт: У овом раду преиспитујемо феномен екранских медија,1 
као и његов утицај на савремену културу. Сматрамо да медији самом 
природом свог технолошког и друштвеног устројства, у садејству са 
завидним степеном њихог суделовања у егзистенцији светске полула-
ције битно утичу на стање у култури. Такав утицај се на културу одра-
жава генеришући њену кризу, а тиме и кризу саморазумевања човека 
у савременој епохи. С обзиром на исход разматрања природе медија, 
размотрићемо евентуалну улогу естетике, као поља у оквиру ког се 
проблематизује феномен медија, што самим тим подразумева и анга-
жовање естетике у питањима културе.

Кључне речи: екрански медији, култура, субјект, свет, онтологија 
привреде, естетика.

1 Атрибут екрански користимо, јер су у предстојећој расправи тематизовани ма-
совни медији, које карактерише медијска слика. Екран представља простор уну-
тар кога се та слика емитује. Екрански медији су дакле, електронски масовни ме-
дији који комуницирају путем слике, а то су пре свега телевизија и великим делом 
интернет. Додатни разлог употребе овог појма, састоји се у експанзији екранских 
технолошких апарата који поред рачунара, такође имају приступ интернету, попут 
савремених мобилних телефона и таблета.
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Увод

У овом раду ћемо настојати да из перспективе Андерсове 
(Gunther Anders) онтологије медија размотримo стање савремене 
културе. Премда се Андерс у свом промишљању eлектронских ма-
совних медија2 не користи експлицитно појмом културе, сматрамо 
да то промишљање пружа добру основу за тематизацију актуел-
ног стања у култури. Андерсово теоријско утемељење природе 
масовних медија, као феномена од епохалног значаја који генери-
ше специфичну повесну ситуацију, пружа основ за препознавање 
савремене кризе културе, као и њеног делимичног проистицања 
из деловања медија. У циљу проширивања Андерсових рефлексија 
које се тичу превасходно масовних медија, на поље културе, као и 
у циљу дефинисања самог појма култура, реферисаћемо на фило-
зофију културе Георга Зимела (Georg Simmel). У односу на ова раз-
матрања, преиспитаћемо могућност евентуалне улоге естетике у 
савременој медијској и културолошкој проблематици, при чемуће 
се у сегменту рада који се односи на медије, расправа ограничити 
на феномен екранских медија.

Андерсова дијагностика повесне ситуације у ери  
елекртонских масовних медија

У свом делу Свет као фантом и матрица (Die Welt als Phantom 
und Matrize) Гинтер Андерс, проблематизује природу електронс-
ких медија (радија и телевизије) као парадигму духа потрошачког 
друштва који карактерише антропоцентрични, утилитаристички 
однос према свету. Све оно што у себи не садржи потенцијал екс-
плоатације од стране човека, што није погодно за прераду, и пласи-
рање на тржиште, лишено је егзистенције, тј. пребива у ништави-
лу, или не-бићу. Ствари задобијају своју егзистенцију тек као оне 
2 Андерсово промишљање медија ограничава се на радио и телевизију, јер ин-
тернет тада није био у експанзији. Сматрамо, међутим, да се његови увиди могу 
применити и на феномен интернета.
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које се могу експлоатисати, што на социјалном нивоу, последично, 
легитимише смисао њиховог постојања, или, уколико су неиско-
ристиве, непостојања. Овај принцип Андерс назива онтологијом 
привреде: „Отуда други аксиом привредне онтлогије гласи: „Не-
увредностљиво не постоји, или не вреди да постоји.“3 Онтологија 
привреде се у случају случајуинформативног програма екранских 
медија4 пројављује као селекција одређених светских дешавања, 
које се врши, или би требало да се врши према степену њихове 
друштвене релавантности, као и селекција и монтажа сегмената тих 
догађаја како би се креирао репрезентативан снимак који истиче 
њихову суштину. Ипак, како медији нужно прилагођавају догађаје 
технолошким условима преноса, то доводи у питање критеријум 
друштвене релевантости, независно од тога да ли се тај критеријум 
формира према нечијимконкретним интересима или не. Какав год 
да је разлог примата емитовања одређеног догађаја у односу на 
неки други, императив прилагођавања условима преноса, као и 
увек присутна тенденција ка потенцијално што већој гледаности, 
у складу са логиком тржишта, остаје на снази. Из овога следи да 
се емитовани догађаји заправо селектују, не према свом евентуал-
ном друштвеном значају, већ према природи саме медијске сфере 
тј. према потнцијалу догађаја за креирање атрактивног медијског 
производа. Друго, уколико постоји свест актера одређене ситуа-
ције о томе да ће они бити приказивани у медијима, она генерише 
саму ситуацију: „...зато што се многи поступци не би ни догађали 
кад се њима не би давала велика медијска позорност, тј. када их 
средства комуникације не би преносила.“5 Однос камере и учес-
ника догађаја који се њоме бележе, под условом да постоји њихова 
свест о томе, структурно и психолошки, по много чемуподсећа на 

3 Андерс, Г., Свет као фантом и матрица, Прометеј, Нови Сад, 1996, стр. 123.
4 У даљем тексту користићемо појам медији подразумевајући екранске медије.
5 Фулвио, Ш., „Масмедији, гласноговорници знанствено-технолошког апарата“, 
http://www.centar-fm.org/inmediasres/images/pdf/4/Fulvio%20Suran%20-%20Ma-
smediji%20-%20glasogovornici%20znanstveno-tehnoloskog%20aparata.pdf, 21. 02. 
2015. 
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егзистенцијални образц Фукоовог(Michel Faucault) панаоптикона: 
„Отуда проистиче главна последица „Панаоптикона“: индуковање 
у затворенику свести о његовој сталној видљивости...“6 Свет, дак-
ле, по принципу онтологије привреде задобија своју егзистенцију 
тек као медијски производ, а селекција онога што ће ући у домен 
бића, врши се према његовој компатибилности са медијско- техно-
лошком апаратуром: „Стварно – наводни узор – мора да буде пре-
рађено примерено својим евентуалним одразима. Дневни догађаји 
морају, предухитрујући да следе своје копије.“7 Из овога произила-
зи да медијска слика представља увек већ идеолошку интерпрета-
цију света, због чега долази до атрофирања гледалачког субјекта, 
јер како Андерс примећује не може се интерпретирати већ интер-
претирано: „...не можемо догађање које нам пристиже... у претход-
но протумаченом и аранжираном стању, идеолошки још једном да 
аранжирамо и тумачимо.“8 По овој основи однос медијске слике и 
неутралисаног гледалачког субјекта, сродан је ситуацији посмат-
рања уметничког дела. Наиме како уметничко дело представља 
интенционалну интерпретацију одређених светских феномена од 
стране аутора,које се сублимирају у одређену уметничку форму, то 
реципијент уметничког дела, свестан овакве ситуације, као субјект 
није у могућности да интерпретира већ интерпретирано, при чему 
се, наравно, не мисли на интерпретацију самог уметничког дела, 
већ на интерпретацију саме животне грађе као његове основе. Док 
је, међутим, у уметничком делу таква тенденциозна интерпрета-
ција транспарентна, у случају медија она остаје прикривена и не-
прозирна. Аналогно уметничком делумедији естетизују свет, али 
на начин да се интрпретација или слика света представља као сам 
свет. Таква естетизација омогућена је миметичко документарис-
тичком потенцијом медијске слике, као и условау којима се од-

6 Фуко, М., „Надзирати и кажњавати“, у: Студије културе, Службени гласник, 
Београд, 2012, стр. 211.
7 Андерс, Г., Свет као фантом и матрица, стр. 132.
8 Исто, стр. 139.
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вија гледаочева перцепција. Апстраховањем сегмената одређеног 
догађаја, те њиховим транспоновањем у интимни животни про-
стор гледаоца путем екрана, светска дешавања губе свој карактер 
спољашње отуђености, која би провоцирала ангажовање субјекта 
у циљу њеног превладавања: „...свијет неминовно губи своју ос-
новну квалитету вањштине у којој човјек, улазећи, искушава оно 
изворно страхопоштовање према том непознатом свијету, јер се он 
претвара у наш свијет од медија стављен нама на располагање...“9 
Ослобођен нужности искорачивања у јавну сферу зарад одношења 
према свету, те самооодношења и саморазумевања, у сусрету са ес-
тетизованим светом као медијском сликом, субјект неотпорно кон-
зумира „свет“ као произод; као непроблематичну датост. У таквим 
околностима, како је то још приметио Бенјамин(Walter Benjamin), 
и терористички акти могу изазвати „естетско задовољаство првог 
реда.“10 Узастопност приказивања разнородних програмских сад-
ржаја; сукцесивност емитовања „реалности“ и фикције у оквиру 
екранских медија, отежава њихово јасно разграничење што, према 
Андерсу доприноси парализовању субјекта-гледаоца.11

Услови конзумирања медијског садржаја доводе, дакле, до 
једне специфичне повесне консталације односа субјекта и света, 

9 Фулвио, Ш., „Масмедији, гласноговорници знанствено-технолошког апарата“.
10 Бенјамин, В., „Уметничко делу у веку техничке репродукције“, у: Студије кул-
туре, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 123.
11 Према Андерсу, реалистичност програма фикције, поготово тв сапуница, који 
се у медијима узастопно емитује са преносом „реалних“ догађаја, отежава гледа-
очево разликовање привида и реалности, одржавајући га у неодлучном, пасивном 
плутању између реалности и привида, те немогућности дистинкције битног од 
небитног: „оно што треба створити је неозбиљна озбиљност или озбиљна неоз-
биљност, тј. једно стање осцилације и неизвесностиу којем више не важи раз-
ликовање између озбиљности и неозбиљности“, Андерс, Г., Свет као фантом и 
матрица, стр. 73.
Сматрамо да је сличан образац могуће уочити и на интернету, рецимо на приме-
ру фејсбука (facebook), где се скроловањем (scrolling) сусрећемо са разнородним 
садржајима, од самофотографисаних снимака себе, (selfie)до „информација“ о 
значајним друштвеним збивањима.
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узрокујући вештачко укидање њиховог антагонизма, као двају он-
толошки различитих ентитета, што је, како ћемо видети, исто што 
и укидање њих самих, што за последицу има укидање културе.Како 
се, међутим, неутрализовање дискрепанције субјект-објект, догађа 
као неотпорно конзумирање медијске слике, која се као непрозир-
на интерпетација света битно разликује од самог света, произила-
зи да је заправо реч о срастању субјекта и медијског универзума 
које, само привидно, делује као сједињавање са непосредованим 
светом. Будући да медији прерађују догађаје према матрици свог 
деловања, у складу са онтологијом привреде, испада да је репро-
дукција светских дешавања заправо самоорепродукција самих ме-
дија, што међутим, захваљујући подражавајућој моћи слике, остаје 
нерасветљено.Сматрамо да се оваква ситуација у значајној мерире-
перкутује на стање у култури генеришући њену кризу. 

Релевантност Зимелове филозофије културе за Андерсову 
концепцију нивелације субјекта и света

Георг Зимел дефинише културу као кретање духа од себе ка 
себи самом посредством ствари, у циљу свог самоостварења. То 
кретање се одвија као пројекција унутрашње динамике субјекта на 
свет ствари, било као креација или рецепција, да би се она, по-
том, преображена, вратила у сферу субјективности. Корелација 
субјективности и објективног, појавног света представља, дакле, 
предуслов могућности културе: „Култура настаје и то је оно што је 
напросто битно за њено разумијевање – тако што се споје два еле-
мента од којих је ниједан не садржи сам за себе: субјективна стра-
на душе и објективан духовни производ.“12 Да би, међутим, процес 
кретања културе уопште био могућ, намеће се још један суштин-
ски предуслов, а то је управо расцеп између субјекта и света.Овај 
јаз настаје интервенцијом свести, тако што се свет с једне стране 
препознаје као нешто другачије од ја; као не-ја, а с друге стране се 

12 Зимел, Г., Контрапункти културе, Јесенски и Турк, Загреб, 2001, стр. 27.
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само Ја разлаже на ја које рефлектује такав расцеп, и ја које непос-
редно партиципира у свету као предмет рефлексије: „...ми оно ја, 
осећано као јединство, ипак, разлажемо на Ја-субјект које ствара 
представу и на представљени Ја-објект...“13 Процес културепрет-
поставља освешћивање дуализма субјекта и света, да би се онда, 
интенцијом субјекта одвијао као процес нивелације те супротс-
тављености: „У настанку појмова субјекта и објекта као корела-
тивних, од којих сваки има свој смисао само захваљујући другоме, 
већ је садржана чежња и антиципација превладавања тог крутог, 
задњег дуализма.“14 Трајекторија културе се, према Зимелу одвија 
као путања од неразвијеног јединства, тј. првобитне уроњености 
субјекта у свет, преко неразвијеног мноштва, или освешћивања 
раздора ова два ентитета, доразвијеног јединства15 тј. поновног ус-
постављања њиховог сагласја интервенцијом субјекта: „култура је 
пут од затвореног јединства кроз неразвијено мноштво до развије-
ног јединства.“16 Управо је, међутим, инстанца дискрепанције или 
неразвијеног мноштвау културном процесу, медијским деловањем 
доведена у питање, а тиме и исход развијеног јединства, или дру-
гим речима културе.

Имајући у виду широку распрострањеност и заступљеност 
екранских медија у савременом свету, закључујемо да је стадијум 
неразвијеног мноштва као суштинског предуслова културе,у вели-
кој мери отклоњен у епохалним размерама , чиме је пропорцио-
нално отклоњена и могућност производње културе на планетарном 
нивоу. Могло би се рећи да медији доводе до хибернације субјекта 
у инстанци неразвијеног јединства, онемогућавајући интервенцију 
свести која препознаје ту консталацију као неприродну: „Иако ми, 
у ствари, живимо у једном отуђеном свету, свет нам се пружа као 

13 Зимел, Г., Филозофија новца, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци; Нови Сад, 2004, стр. 18.
14 Зимел, Г., Контрапункти културе, стр. 27.
15 Синтагме подвучене курзивом су Зимелови појмови.
16 Исто, стр. 25.
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да је за нас овде, као да је наш и нама равних.“17 Субјект губи своје 
својство рефлексије и саморефлексије, те моћ интендираног пре-
ображавања света у ком се затиче, као и себе као дела тог света, тј. 
производње културе, сводећи се на димензију непосредног ужи-
вања или конзумирања естетизованог света као медијске слике, 
чиме постаје једно са сликом, привидно се сједињујући са светом, 
док непосредовани свет у значајној мериостаје ван његовог фоку-
са. Криза културе се дакле, у ери медија манифестује двојако: у 
ситуацији релације са „светом“ посредством медијске слике, као 
илузија релаксиране партиципације у свету, при чему је субјект 
замрзнут у стању квазихармоничног неразвијеног јединства и, с 
друге стране, као запостављање медијски непосредованог света, 
који упркос доминацији медија није укинут, те и даље представља 
отуђену сферу која изискује субјективно деловање, као предуслов 
стварања културе.

У својој Филозофији новца (Philosophie des Geldes) Зимел на-
води посматрање уметничког дела као ситуацију срастања посмар-
тача и посматраног, тј. субјекта и његовог предмета перцепције: 
„И ту се ми заборављамо, а уметничко дело више и не осећамо као 
нешто наспрам нас, јер се душа сасвим стапа с њим; колико га ув-
лачи у себе толико се предаје њему. И ту и тамо психолошко стање 
још није,или више није, дотакнуто супротношћу између субјекта 
и објекта...“18 Овакво Зимелово разумевање рецепције уметничког 
дела, одвија се на истој равни са Андерсовом тезом да се не може 
интерпретирати већ интерпретирано, у овом случају уметничко 
дело, као естетски привид. Оба ауторасматрају да уметничко дело, 
преображавајући ресурсе животне грађе у естетску форму, релак-
сира онај антагонистички однос који субјект има према непосред-
ним животним околностима. Предмедијско доба које Зимел као ње-
гов савременик рефлектује, и медијску еру коју теоријски обрађује 
Андерс, одликује, међутим, једна суштинска дистинкција по овом 

17 Андерс, Г., Свет као фантом и матрица, стр. 40.
18 Зимел, Г., Филозофија новца, стр. 19.
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питању. Наиме релаксација субјекта коју изазива естетски привид, 
у првом случају настаје у једном сегменту друштвеног живота,а 
то је посматрање уметничког дела, при чему се јасно увиђа разли-
ка између природе уметничког дела и непосредне стварности, што 
даје потпуно другачији контекстуални предзнак овој ситуацији. 
Само уметничко дело настаје као одговор ствараоца на његов ње-
гов претходни сусрет са непосредном стварношћу, тј. зимеловски 
речено, као развијено једнинство подстакнуто напетошћу антаго-
нистичког неразвијеног мноштва, које онда и публику, у зависнос-
ти од успеха комуникације са уметничким делом, позиционира у 
стадијум развијеног јединства путем рецепције тог дела. Процес 
настајања и посматрања уметничког дела, представља дакле вид 
кружења културе. 

У медијском добу, пак, естетски привид као медијска слика, 
трансцендује сферу уметности, узурпирајући читаву стварност. 
Тиме ситуација субјекта при посматрању уметничког дела, нади-
лази своју фрагментарност, проширујући се на његов однос према 
читавој „стварности“, што узрокује и немогућност процесa ства-
рања уметности, као варијацију процеса културе, будући да се по-
тенцијални стваралац сусреће са својим окружењем, не као са про-
блематичном, отуђеном сфером која изискује његову акцију, већ 
као са хармоничним истородним ентитетом са њим самим, што га 
одржава у стању хиберниране пасивности. Уметност за разлику 
од медија не обухвата читав хоризонт светских збивања нити има 
такве претензије, док медији управо то чине, додуше, ако се држи-
мо одређења суштинског принципа деловања медија као њихове 
саморепродукције, само привидно. Ипак, та привидност, резултат 
је накнадног рефлексивног захвата над широко распрострањеном 
праксом конзумације медијских садржаја, док унутар саме те прак-
се на снази остаје илузија о непроблематичној партиципацији у 
„свету“, другим речима, не-културно стање.
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потенцијална улога естетике у разобличавању 
технолошког варварства

Ако свет у ери медија губи своју проблематичну непосред-
ност, која од субјекта изискује ангажовање у циљу разрешења те 
проблематичности, већ се конзумира као готов медијски производ, 
и ако смо такву ситуацију препознали као препреку култури, сти-
че се основ за претпоставку да је епохални симптом савременог 
друштва стање супротно култури или другим речима, технолош-
ко варварство. Ако варварство у изворном значењу појма значи 
уроњеност човека у природни поредак, без својства рефлесивне и 
саморефлексивне дистанце, технолошко варварство би аналогно 
томе била уроњеност у свет медија који представљају технолош-
ко-друштвени феномен.С обзиром да технолошко варварство, у 
односу на историју цивилизације, представља цивилизацијску или 
културну регресију, промишљање медија се испоставља као вид 
потенцијалног надилажења такве ситуације. На основу претходних 
разматрања чини се да проблематика медија спада управо у домен 
естетике. Наиме, ако медији свеопштом естетизацијом света, пу-
тем манипулативне моћи медијске слике, доводе до анестезирања 
свести, један од могућих актуелних и будућих праваца естетике мо-
гао би се састојати у бављењу проблемом усаглашавања медијских 
садржаја са природом медија. То би захтевало претходно размат-
рање природе медија, што за претпоставку има претходно размат-
рану тезу да медији нису неутрални посредници у комуникацији са 
светoм, већ да почивају на својеврсној стуктури са значајним су-
гестибилним потенцијалом. Медији, дакле нису тек пуканеутрална 
средства комуникације, већ структуром свог деловања репродукују 
посебан (свој) свет. Сматрамо да Меклуанова (Marshall McLuhan) 
опсервација која залази у ову тематику да „ако ставимо нагласак на 
садржај, а готово потпуно занемаримо медиј, губимо прилику да 
спознамо и делујемо на утицај нових технологија на човека и на тај 
начин смо увек затечени – и неприпремљени – за револуционарне 
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преображаје окружења које изазивају медији,“19 предстваља зна-
чајан прилог из којег онтолошки приступ медијима може задобити 
свој легитимитет.

Као естетички проблем намеће се трагање за садржајима 
који би били саприпадни том свету. Евентуални исход таквог про-
мишљања састојао би се у позиционирању медија као једног од 
друштвених феномена, са ограниченим дометом деловања, који се 
онда попут позоришта или филма интегрише у видокруг хоризонта 
светских околности, те утире пут рехабилитацији културе, што би 
подразумевало њихову детронизацију са актуелне позиције влада-
ујће деперсонализоване машинерије која прикривно узурпира свет, 
спутавајући отискивање културног процеса. 

Закључак

Премда сматрамо да је понуђени начелни увид у природу ме-
дија углавном применљив на сваки појединачни медиј, поставља 
се питање да ли неумитни замајац прогреса медијско-технолошке 
индустрије, може произвести, или је можда већ произвео апарате, 
који собом носе одређене нијансе који могу довести у питање пос-
тојаност општег карактера овог увида. Ипак, без обзира на упитни 
карактер уопштања природе медијског деловања,спрега медијске 
проблематике несумљиво остаје у тесној спрези са проблемом 
културе. Ако медијски принцип епохалне естетизације стварнос-
ти, оправдава улогу естетике у промишљању медија, то би значило 
да домен естетике, како данас, тако и у будућности, заобилазним 
путем дотиче и проблем (не)културе, а тиме и самооразумевања 
човека у савременим светскоповесним условима.

19 Меклуан, М., Електронски медији и крај писмености, Карпос, Лозница, 2012, 
стр. 35.
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Milan Vučković

SCREEN мEDIA INFLUENCE ON CONTEPORARY CRISIS 
OF CULTURE ТЕНNOLOGICAL BARBARISM AS THE OUTCOME 

OF MEDIA AESTHETISATION OF REALITY

(Summary)

In this paper, we examine the phenomenon of screen media and its impact 
on contemporary culture. We believe that media, by the very nature of its tech-
nological and social organization, in conjunction with a remarkable degree of 
their participation in the existence of the world population, significantly affects 
the state of the culture. Such influence reflects on culture by generating its crisis, 
and thus a crisis of self-understanding of man in the contemporary epoch. With 
regard to the outcome of the consideration of the nature of the media, we discuss 
the possible role of aesthetics as a field of reflecting media phenomenon, which 
therefore implies the involvement of aesthetics in matters of culture.

Key words: Media, culture, subject, world, ontology of economy, aes-
thetics.
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Оливера Ерић

ЕСТЕТИКА СЕмпЛОВАЊА – ОД мАСОВНЕ 
ИНДУСТРИЈЕ ЗАБАВЕ ДО пРИВАТНОСТИ 

СОпСТВЕНЕ РАДНЕ СОБЕ –  
СТУДИЈА СЛУчАЈА

Aпстракт: У раду се разматра естетика семпловања, која карактерише 
уметност и културу данашњег времена. Семплови су редимејд једини-
це слике или звука, чије комбиновање (семпловање) помоћу дигитал-
не машине (семплера) открива на који начин функционише култура 
ремикса у којој живимо. Рад покушава да одговори на питање: „Да 
ли у околностима у којима нико више не оспорава старо, и нико више 
не очекује шок новог и нико више не стреми инвенцији будућности, 
уметнику једино преостаје да одустане од уметности и повуче се у 
приватност сопствене радне собе?“ 

Кључне речи: семпл, семпловање, култура ремиксa, уметник у пов-
лачењу.

У раду се анализирају начини на које „семпл“, односно „сем-
пловање“, мења наше поимање уметника и уметности у данашње 
време. Рад покушава да одговори на питање: „Да ли у околностима 
у којима свако може да постане познат аутор који производи семп-
лована дела, тако што не оспорава старо и не стреми оригиналној 
инвенцији новог, уметнику једино преостаје да одустане од умет-
ности?“
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„Семпл“ и „семпловање“ су речи првобитно употребљаване 
за описивање постпродукцијске технике која се примењује у музи-
ци. Као фрагмент неког музичког дела (неколико тактова, ритмич-
ки образац, мелодијски мотив, вокална деоница), семпл се умеће у 
нову структуру, где се меша са другим семпловима. „Семпловање 
је уметност звучне трансформације која присвојену музику чини 
сировином за ‘хируршку интервенцију’ пресађивања, што значи да 
сваки семпл, постављен у други музички контекст, поприма нешто 
од карактера нове соничне средине“.1 

Временом се значење ових појмова проширије, тако да 
„семпл“ и „семпловање“ данас означавају редимејд јединице сли-
ке или звука, које се могу обрађивати (семпловати) и комбинова-
ти (миксовати) помоћу дигиталних машина (семплера и миксера). 
Стога семпловање одређујемо као естетски програм присвајања 
већ постојећег дигиталног звучног или визуелног записа (семпла), 
који постаје конститутивни део композиције.2

Ди џеј ствара музику тако што миксује звучне фрагменте, 
односно одабране семплове других аутора, а да сам не одсвира 
ни једну „нову“ ноту.3 Уместо њега, активност свирања преузима 
дигитални апарат (семплер), који може да издваја, уређује и по-
навља одабрану ритмичку/мелодијску секвенцу. Реч је о техници 
која ствара музику (уметност), а не о музици (уметности) која ства-
ра технику, јер „није уметничка потреба проузроковала откриће и 
функционисање нове технике, него је технички проналазак про-
узроковао откриће и функционисање нове уметности“.4 Музика је 
„ушла“ у систем дигиталних медија тако што уређај (машина) сада 
производи музичко дело. Стога Пол Д. Милер (Paul D. Miller), поз-
нат као ДЈ Спуки, закључује: „Музичари више не морају да сви-

1 Сретеновић, Д., Уметност присвајања, Орион арт, Београд, 2013, стр. 264.
2 Исто.
3 Исто, стр. 261. 
4 Липовецки, Ж., Сероа, Ж., Глобални екран, од филма до смартфона, Нови Сад, 
2013, стр. 46–47.
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рају старе песме, јер на располагању имају машине (семплере) које 
могу да понављају музичку историју уместо њих“.5

Док машина задобија најважнији удео у стварању музике, ди 
џеј постаје програмер или инжењер звука који више није заинте-
ресован да самостално креира своје дело. Угледајући се на друге, 
ди џеј преузима њихове звучне записе, које ће, уз помоћ семле-
ра и миксера, по потреби искористити за грађење музичког сета. 
Уметница Елејн Стратевант (Elaine Sturtevant) истиче: „Оно што је 
тренутно врло упадљиво јесте да наш свепрожимајући кибернет-
ски модус операнди, који власничка права смешта у митологију, 
чини оригинал романтичном идејом и истискује стваралаштво из 
селфа“.6 Обрадити, поново употребити, комбиновати, прекомпоно-
вати – стваралачки су начини које данас треба следити. 

По мишљењу теоретичара Николаса Буриоа (Nicolas 
Bourriaud), ди џеј и програмер близаначке су фигуре, које успос-
тављају „нов“ радни модел постпродукције, заснован на убаци-
вању и повезивању различитих, већ постојећих елемената у нове 
значењске контексте.7 Указујући да је централна фигура савремене 
културе ди џеј, Бурио истиче процес његове ремикс обраде (при-
свајања) различитих музичких (културних) изворишта, како би од 
њих створио лично дело.8 „Питање које сада ствараоци постављају 
више није ‘шта можемо ново да напарвимо’ и ‘шта да нацртамо’, 
већ ‘шта можемо да учинимо са оним што имамо’“.9 Стога у умет-
ности доминирају технике семпловања, слично као што у живо-
ту преовлађују феномени подражавања (имитирања). На пример, 
све већу гледаност задобијају телевизијски шоу програми у којима 

5 Сретеновић, Д., Уметност присвајања, стр. 262.
6 Бирнбаум, Д., „Семпловање планете“, Трећи програм, бр. 123–124, Београд, 
2004, стр. 162. 
7 Сретеновић, Д., Уметност присвајања, стр. 263.
8 Регистратор/Nicolas Bourriaud, Разговор водио Зоран Л. Божовић (2001), http://
www.supervizuelna.com/registrator-nicolas-bourriaud-razgovor-vodio-zoran-l-bozo-
vic/, 15.05.2013.
9 Сретеновић, Д., Уметност присвајања, стр. 263.
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учесници-такмичари имитирају популарне извођаче или се труде 
да што боље отпевају познате песме, као што су емисије Твоје лице 
звучи познато, Грандове звезде, Пинкове звезде и звездице

Може се рећи да је имитирање оригинала (копирање) одувек 
било заступљено у култури и уметности, с том разликом што се 
временом мењало поимање вредности копираног оригинала (ко-
пије). Ниско вредновање копија у западноевропској уметности по-
чива на Платоновој метафизици, која истиче супериорност идеје 
оригинала над копијом која представља „тело растављено од душе“ 
и „празну љуштуру“.10 Са Аристотелом, а потом и са ренесансом, 
долази до промене схватања, тако да подражавање постојећих дела 
уметности постаје пожељан метод откривања уметниковог инди-
видуалног стила. Тачно понављање сопственог дела или радова 
других уметника представља начин на који уметник своју вештину 
доводи до савршенства.11 

Примере високо вреднованих копија налазимо у византијској 
уметности, која позитивно канонизује праксу копирања икона, не-
правећи нормативну разлику између оригинала и копије. „Црква 
је све до појаве графичке репродукције и штампане књиге, била 
једина институција у европској култури која је систематски раз-
вила економију копирања, засновану на формули понављања као 
највишој естетској норми византијске иконологије“.12 

Афирмативна валоризација копија наставља се у 19. веку, 
када се формирају музејске колекције отворене за јавност. „Му-
зеографску и колекционарску еуфорију од средине 19. века прати 
пролиферација копија која се очитује у отварању музеја копија ши-
ром Европе, увршћивању копија у уметничке музеје (ради компле-
тирања музејских наратива историје уметности или презервације 

10 Исто, стр. 175.
11 Исто.
12 Исто, стр. 178.



Естетика семпловања – од масовне индустрије забаве до приватности...

429

оригинала) и отварању тржишта копија намењених љубитељима 
уметности који не могу да приуште оригинале“.13

Међутим, оно што савремене процесе копирања разликује од 
процеса копирања спровођених у прошлости јесте начин добијања 
копије оригинала. Имитирање се првобитно везивало за ручно 
поизвођење копија оригиналног дела; затим је означавало фото-
графски репродуковане копије оригинала; да би се данас односило 
на продукцију виртуелних копија изведених помоћу дигиталних 
уређаја (машина). Шварц (Schwarz) истиче разлику између теле-
сног (мануелног) копирања „п/о/т/е/з/-/п/о/-/п/о/т/е/з“ и механичког 
копирања „ЦЕЛИНЕ“ преко аутоматизованих процеса фотографс-
ког апарата.14 У том смилу, дигитално копирање би представљало 
технички усавршеније и брже процесе механичког копирања. 

Временом је развој метода опонашања оригинала (телесно, 
механички, дигитално), трансформисао смисао и ефекте умножа-
вања, уносећи револуционарне промене у рецепцији и схватању не 
само оригинала, већ и копије. 

Први помак који је изазвала замена ручно-изведених копија 
механички репродукованим фото-копијама јесте стварање могућ-
ности да свако постане кописта/имитатор, што је раније било ре-
зервисано само за уметнички надарене појединце (уметнике). „За 
разлику од графичке репродукције која је изискивала мануелну 
вештину гравера при копирању оригинала на графичку плочу, фо-
тографија заснива тренутачно копирање и омогућава свакоме да 
простом операцијом подешавања параметара камере и актом сни-
мања дође у посед предмета и слика своје жеље“.15 

Друга промена односила се на валоризовање копија, које, уз 
помоћ технологије дигиталних медија, постају важније од ори-
гинала. На пример, оригинално се дело, посредством нових ме-
дија, може копирати, а затим, уз помоћ компјутерских програма 

13 Исто.
14 Исто, стр. 180.
15 Исто.



Оливера Ерић

430

(PhotoShop) и дигитално обрадити, тако да се са дела виртуелно 
могу уклонити (обрисати) погрешке, прљавштина или ефекти ста-
рења. Тако се делу, преко његове репродукције, тј. дигиталне (вир-
туелне) копије, може повратити оригиналност. „То би, наравно, 
и даље значило губитак ауре, коју Бењамин повезује с наслагама 
историје и традиције око одређеног објекта; али, ако аура значи 
враћање изворне виталности, дословно животног ‘даха’ оригина-
ла, онда дигитална копија може бити ближа томе да изгледа и зву-
чи као оригинал неголи сам оригинал“.16 

По Мичеловом (William J. Thomas Mitchell) схватању, ориги-
нал и њена копија, репродукција и репродуктивност, у постмодер-
ни задобијају „ново“ виђење. Не означавајући више инфериорни, 
истрошени остатак оригинала, дигитална копија (репродукција) 
представља знатно побољшавање оригинала.17 

Савремене манипулације генетских копија и оригинала по-
тврђују ово Мичелово мишљење – клонирање је процес који не иде 
само за стварањем идентичног близанца оригиналном организму, 
него за стварањем побољшане и усавршене копије. Тежи се томе 
да генетски склоп клонираног детета-копије буде очишћен од свих 
недостатака по којима су родитељи били несавршени оригинални 
примерци.18

Стога данас Данијел Бирнбаум (Daniel Birnbaum) говори о 
„семпловању планете“,19 а Дејан Сретеновић о феномену „семпла-
делије“.20 Указујући да се идеја оригинала све више „удаљава“ у 
свету масовно произведених истоветних ствари, Бирнбаум исти-
че да се и концепт субјективности „удаљава“ (нестаје) заједно са 
њом. „Клонирање. Семпловање. Субститути. Сурогати. То је или 

16 Mitchell, W. J. T., „Умјетничко дјело у раздобљу биокибернетичке репродук-
ције“, Тврђа, часопис за теорију, културу и визуалне умјетности, бр.1/2, Хрватско 
друштво писаца, Загреб, 2006, стр. 42.
17 Исто, стр. 41.
18 Исто.
19 Бирнбаум, Д., „Семпловање планете“, стр. 161–171.
20 Сретеновић, Д., Уметност присвајања, стр. 261–267.



Естетика семпловања – од масовне индустрије забаве до приватности...

431

овде или ту иза угла“. Сретеновић констатује да семпладелија као 
естетикa дигиталног присвајања, рефлектује чињеницу да је диги-
зализовано медијско окружење постало наша свакодневица, у којој 
плагијаторска интертекстуалност представља пожељан облик сав-
ременог културног изражавања.21 „Од свих форми постапроприја-
цијске уметности, семпладелична најдиректније рефлектује кредо 
копистичког апропријационизма да је чиста оригиналност мит“.22 

Семпловање планете/семпладелија све је присутнија, од ма-
совно посећених клупских забава (на којима је главна звезда сем-
пловања ди џеј), до провођења времена за рачунаром који опција-
ма „копи/кат/пејст“ (copy/cut/paste) омогућава семпловање сваком 
појединцу. Штавише, дигитални медији и технологија пружају 
и могућност приказивања семплованог дела преко друштвених 
мрежа. Сада свако има шансу да постане славан, ако његово пред-
стављање има довољан број „прегледа“ или „лајкова“ на Јутјубу 
(www.youtube.com). 

Чињеница да данас, уз помоћ дигиталних медија и техноло-
гија, свако може да постане познат аутор који производи семпло-
вана дела, тако што не оспорава старо и не стреми оригиналној 
инвенцији новог, подстичу нас да се запитамо: „Да ли у таквим ок-
лностима уметнику једино преостаје да одустане од уметности?“

Одговор на ово питање покушали су да дају уметници млађе 
генерације, који делују из различитих домена уметничког ства-
рања (музике, филма, књижевности, позоришта, визуелних умет-
ности): Милош Лолић, Горан Мицевски, Ђорђе Микетић, Слобо-
дан Стошић, VVhile, Саша Ткаченко и Александрија Ајдуковић. 
Њихова размишљања о феномену одустајања као једном од начина 
уметниковог позиционирања у друштву публикована су у фанзину 
Untitled,23 поводом изложбе радова Саше Ткаченка, одржане у Га-

21 Исто.
22 Исто, стр. 267.
23 Untitled, Београд, 2014.
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лерији Подрум Културног центра Београда од 20. новембра до 13. 
децембра 2014. године.

Док Милош Лолић указује да у атмосфери свеопштег повла-
чења град служи томе да „спакује“ наша тиха одустајања,24 Горан 
Мицевски одустајање дефинише као превазилажење. „Очи не мо-
жеш довека држати отворене и кад тад их мораш затворити, ако ни 
због чега другог, а оно да боље чујеш музику“.25

Ђорђе Микетић говори о језику одустајања, истичући да он 
тријумфује као последица нашег не чињења „у тренуцима када је 
проглашена општа сезона лова на Другачијство и критичку мисао, 
када фашисти-спавачи пеглају униформе и чисте цеви, када држав-
не институције газе право и Устав због вишег циља, када лаж и 
неслобода достигну размере физичког прогона, када насиље куца 
на свачија врата...“26 Једино што преостаје појединцу у земљи где 
поштено обављен посао представља прави активизам, по Мике-
тићевом мишљењу, јесу покушаји мењања поретка у сопственим 
оквирима и својим микро световима.27 

Слободан Стошић разлоге повлачења уметника проналази у 
њиховој разочараности у баналност и испразност свакодневице. 
„У овој атмосфери одсуства наде и сврхе, када се недостатак пош-
товања према животу, екстремна неједнакост и неправда више и не 
крију под неолибералном реториком лицемерне ‘демократије’ (већ 
су постали норма), које могућности преостају за делање ка проме-
ни и афирмацији живота…“28

VVhile (Андрија Спичановић) подсећа да одустајање од про-
стора у коме стварамо такође производи значење. „Иако мислимо 
да уметник никада не губи свој простор, одустајањем, баш као и 

24 Милош Лолић, Untitled, Београд, 2014, стр. 5.
25 Горан Мицевски, Untitled, Београд, 2014, стр. 7.
26 Ђорђе Микетић, „Језик одустајања“, Untitled, Београд, 2014, стр. 9.
27 Исто.
28 Слободан Стошић, „Чело као застава“, Untitled, Београд, 2014, стр. 15. 
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партиципирањем, ствара неки нови или отвара шупљину коју по-
пуњава неко ново значење“.29

Саша Ткаченко дели слично мишљење, наводећи као пример 
„одлазак“ певача Џони Лидона (Johny Lydon) из британске панк 
групе Секс Пистолс (Sex Pistols) 1978. године. „Цела турнеја у 
САД-у је била, благо речено, фијаско – публика која је долазила на 
концерте реаговала је врло екстремно, често на ивици инцидента, 
а чланови бенда су путовали раздвојено, проблеми са дрогом су 
узимали маха, док су људи из индустрије забаве управо у овак-
вом пакету видели капитал... Одустајање од свега у том тренутку 
изгледало је као једини избор. Одустати од Sex Pistolsа! ... А онда 
се појавио The Clash, па Jim Jarmusch и све је постало јасно“.30 На-
водећи да напуштање простора уметности представља личну од-
луку, као и храброст да се иста изнесе, Ткаченко закључује: „Није 
ми требало пуно да схватим да одлазак није бежање, да повлачење 
није пораз“.31

За разлику од својих мушких колега-уметника, који су разло-
ге сопственог напуштања уметности пронашли у друштвено-по-
литичким околностима, уметница Александрија Ајдуковић своје 
повлачење из уметности прокоментрисала је као природни одговор 
(сопствену телесну реакцију) на некреативни живот који водимо. 
„Антимилеров хормон ми је доста лош. Узнемиравају ме кеве и 
дојиље што се шире левом страном улице, са својим Гучи и Пра-
да колицима. Фрустрирана сам нероткиња у напону снаге. Драга 
уметности, добар дан и довиђења“.32

Слична осећања немогућности (и одустајања од уметничког) 
стварања доживео је и уметник средње генерације Ненад Рацко-
вић, што је утицало на његово повлачење са јавне сцене на којој је 
деловао тридесет година. Као резултат Рацковићеве дугогодишње 

29 Андрија Спичановић/VVhile, Untitled, Београд, 2014, стр. 20.
30 Саша Ткаченко, Untitled, Београд, 2014, стр. 23.
31 Исто.
32 Александрија Ајдуковић, „Не/одустајање“, Untitled, Београд, 2014, стр. 3.
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сарадње са фотографом Срђаном Вељовићем, настала је обимна 
серија фото-белешки уметникових активности реализованих у 
протеклих десет година, које су сада прекинуте. „Те су акције биле 
сукцесивне у времену, прелазећи из једне у другу. Снага и беспре-
корност, готово фанатичност изведбе, творе наизглед и не само на-
изглед његов лични простор слободе и самоостварења...“33

Почетак заједничког рада ова два аутора обележавају Вељо-
вићеве фотографије на којима уметник изводи провокативне ин-
тервенције (перформансе) у јавном простору. „Метод уметнич-
ког делања Ненада Рацковића се најпрецизније може описати као 
social sculpturing, својеврсне интервенције у јавном простору. Ње-
гов алат су провокација, ненаданост, изненадне некаузалне интер-
венције“.34

Затим следе фото-белешке уметниковог заузимањa екстрем-
них позиција преузимањeм клаберског35 и скејтерског идентитета. 
Рацковићев клаберски идентитет подразумева посећивање клупс-
ких забава, на којима је истовремено и учесник у клабингу и онај 
који деконструише клупски догађај, јер иницира игру стврања си-
туација. „Наведени метод иновативно и истрајно спроводи на месту 
које му обезбеђује публику и комуникацију, преузимајући догађај и 
подређујући га својим циљевима“.36 Пренаглашавајући својим по-
нашањем све оне елементе који су саставни део сцене београдског 
клабинга, а то су ужитак у дрогама, порнографији, сексу и плесу, 

33 Вељовић. С., „Мапа – Срђан Вељовић, Рацковић – скица једног случаја, Рацко-
вић – Вељовић фотографије“, http://www.supervizuelna.com/mapa-srdan-veljovic/, 
18.07.2014.
34 Исто.
35 Уметник-фотограф Срђан Вељовић познат је по белешкама атмосфере клупских 
догађаја, на којима су учествовали познати ди џејеви, као што су: Стив Баг (Steve 
Bug), Свен Ват (Sven Väth), Лорен Гарније (Laurent Garnier), Дерик Картер (Der-
rick Carter), Мис Китин (Miss Kittin) и ди џеј Хел (DJ Hell). 
36 Вељовић. С., „Мапа – Срђан Вељовић, Рацковић – скица једног случаја, Рацко-
вић – Вељовић фотографије“, http://www.supervizuelna.com/mapa-srdan-veljovic/, 
18.07.2014.
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уметник јавно показује сву опсценост и промискуитет данашњег 
потрошачког друштва. 

Уметников скејтерски идентитет формира се кроз уличну 
вожњу скејтборда. „Скејтерска фаза – свакодневно/ноћно изла-
жење на улице Београда и вожња скејтборда. Улажење у комуника-
цију са осталим учесницима и цртање сопствене границе дозвоље-
ног, увођење својих правила игре. Ризик“.37 За разлику од својих 
млађих пријатеља који у скејтнигу покушавају да пронађу уносан 
бизнис и зараду, уметник је остао веран свом јединственом ставу и 
стилу вожње ради сопственог ужитка. 

Вишегодишње пријатељство Срђана Вељовића и Ненада 
Рацковића обележили су и фото-записи уметникових интервенција 
у унутрашњости свога атељеа. „Имамо повлачење ка себи, интрос-
пекцију, преиспитивање, чишћење“.38 Уметниково „писање“ пиг-
ментима (боје и спреја) и пикселима (дигитално штампаног мате-
ријала) учинили су да се унутрашњост атељеа „развије“ у слику од 
360 степени. Као одрази уметникових опажања, осећања, страсти 
и афеката, насталих под дејством опојних дрога, ови панорамски 
прикази постају пример уметниковог начина мишљења у сликама.

Уметниково унутрашње уређење атељеа колумниста Иван 
Токин упоредио је са виртуелним искуством сурфовања по интер-
нет мрежи: „Зидови целог простора прекривени су гомилама ма-
лих налепница – стикера. И плафон. Има и постера, и исечака из 
новина. Нема компјутер ту. Каже ми да су ти зидови, пуни слика, 
порука, наслова, парола и постера, његов интернет. Показао ми је 
како стане испред зида и улогује се. Питао сам: ‘Је л могу и ја да се 
улогујем ту код њега?’ Пустио ме је. Улоговао сам се. Добар му је 
нет. Бржи од сваког овог нашег, и лепше увлачи, вуче, прича своју 
причу. Брз је колико си ти брз. Јусернејм дајеш на интерфону, па-

37 Исто.
38 Исто.
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сворд на вратима од гајбе. Добро га је направио. Као да је захватао 
шаком из мозга и бацао на зид“.39

Данас се Ненад Рацковић више не бави уметношћу, скејтин-
гом и клабингом, јер у новоуспостављеним друштвено-економским 
односима нема места за сиромашног уметника. Доживљај ствар-
ности у којој се све претвара у робу, тако да постајемо потрошачи 
сопствених живота, утицао је да уметник своје некадашње актив-
ности опише речима: „Куповао сам своје духовно просветљење, јер 
сам се бавио уметношћу. Куповао сам своју физичку форму, тако 
што сам под старе дане возио скејт. Куповао сам своју друштвену 
личност, одлазећи у клубове, у којима су млади људи са којима сам 
желео да ме повезују“.40

Уметникова настојања да изазове афирмативну клаберску и 
скејтерску промену грубо су заустављена од стране навијача који 
су почели да заводе ред по београдским клубовима. Уметник је 
више пута доживео непријатности од стране хулигана, који су га 
вербално и физички нападали. Покушавајући да оствари модел 
анархистичког понашања на граници између уметности живота 
и грађанске непослушности, уметник схвата да тако нешто да-
нас није могуће извести. Да га на улици не би „убили“ буквално 
и метафорички, уметник се повлачи у сигурност унутрашњос-
ти сопствене радне собе (атељеа). „Постоји само једно правило 
– попустити (повући се) да те не би убили“.41

Поводом свог одустајања од јавног извођења уметности 
понашања, уметник закључује: „Једино знање које не опслужује 
капитал, односно знање које није сведено на скуп информација и 
није изједначено са примењеним знањем, у великој мери повезано 

39 Токин., И., „Слобода Ненада Рацковића“, http://www.supervizuelna.com/blog-
sloboda-nenada-rackovica/, 2.12.2013.
40 Разговор са Ненадом Рацковићем, новембра 2014. године
41 Исто.
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је управо са бекством у приватност као једином могућом судби-
ном“.42

Међутим, ова појава повлачења уметника од јавног уметнич-
ког бављења, односно њихово одустајање од уметности у реалном 
животу, истовремено, са друге стране, праћено је њиховим увећа-
ним уметничким „присуством“ на друштвеним интернет мрежа-
ма. Стварањем дигиталних галерија својих радова и постављањем 
својих изјава (кометара/текстова) на веб сајтовима, Фејсбуку 
(http://www.facebook.com), Јутјубу (http://www.youtube.com), умет-
ници свесно и/или несвесно, са или без сазнања, развијају своје 
виртуелне уметничке активности. 

Док свој уметнички портфолио представља преко веб сајта,43 
Саша Ткаченко уређује (уз помоћ осталих чланова редакције) и ди-
гитални магазин за савремену уметност Супервизуелна44. Виртуле-
но је активна и уметница Александрија Ајдуковић, која своје текс-
тове и фото-радове поставља на свој сајт45 и свој Фејсбук профил.46 
Иако за себе каже да је „технички аналфабета“, јер не користи ком-
пјутер и мобилни телефом, досадашње уметничке акције Ненада 
Рацковића веома су заступљене на интернету. Када се уметниково 
име убаци у интернет претраживач на Гуглу (https://www.google.
rs), у року од 0,20 секунди добије се 7 650 резултата претраге.47 

Може се закључити да уметничка интернет представљања по-
тискују реалана уметничка извођења по истом принципу по коме 
виртуелне (дигиталне) копије задобијају већу пажњу (вредност) од 
42 Исто.
43 http://www.sasatkacenko.com
44 http://www.supervizuelna.com
45 http://ajdukovicaleksandrija.com
46 https://www.facebook.com/aleksandrija.ajdukovic?fref=ts
47 Неки од сајтова које је Гугл претраживач приказао су: www.vreme.com/cms/view.
php?id=1173596; http://sr.wikipedia.org/wiki/Nenad_Rackovi%C4%87; http://www.
imdb.com/name/nm0705238/; http://www.supervizuelna.com/razgovori-nenad-racko-
vic-druzenje-je-subverzivna-aktivnost/; http://www.b92.net/video/videos.php?nav_c
ategory=972&yyyy=2011&mm=06&dd=06&nav_id=516983; https://www.youtube.
com/watch?v=VtGfztfbAig; https://www.youtube.com/watch?v=P1KgXtW2GnE
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оригинала. Данас је постала уобичајена појава да фотографишемо 
себе и све што се налази и догађа око нас, јер нам је снимљена ди-
гитална фотографија постала важнија од директно проживљеног 
искуства реалности. 

Треба, исто тако, указати и на феномен да ове дигиталне 
представе задобијају своју виртуелну надмоћ посредством екрана, 
који доминира у спирали од хиперконзумације до културне тран-
формације. Заузимајући пешачке пролазе и саобраћајне путеве, ди-
гитални екрани их прогресивно претварају у рекламне конзумер-
ске зоне. „То се већ десило аеродромима, а десиће се и метроима 
и француским железничким станицама, које ће, слично јапанским, 
постати истинске тржне галерије“.48 Екранска логика адвертајзин-
га инфилтрира се свуда користећи специјалне ефекте. „За отварање 
продавнице Х&М у Амстердаму 2010. направљена је пројекција 
преко читаве зграде, која се трансформисала у екран на којем су 
у вилинској и музичкој експлозији настајали специјални ефекти, 
игре светла, анимације, ваздушасте форме, магичне појаве“.49 

Запажајући да се и град рециклира по сличном моделу, Ли-
повецки (Gilles Lipovetsky) и Сероа (Jean Serroy) указују да екран 
више не прекрива спољашње површине зграде на Тајмс скверу 
(Times square), већ да се сами зидови зграда претварају у екран. 
„На крају, можемо замислити екран који ће се, уместо да се окачи, 
стопити са зидом. Сам материјал од којег ће се правити кућа биће 
истовремено и екран“.50

Употреба екрана убрзано се уздиже на ниво свакодневне и оп-
ште потребе: информишемо се преко екрана, комуницирамо пос-
редством екрана, радимо и играмо се помоћу екрана. Дигитални 
екран ускоро ће завладати светом и потиснути остале форме изра-
жавања. Ово потврђује и чињеница да већина производа и услуга 

48 Липовецки, Ж., Сероа, Ж., Глобални екран, од филма до смартфона, Нови Сад, 
2013, стр. 12.
49 Исто.
50 Исто, стр. 311.
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има своје представљање и дистрибуцију преко интернета, однос-
но екрана. „Све оно што је повезано са пуком информацијом има 
пуно шанси да се на крају производи и дистрибуира првенствено 
на вебу, и да на тај начин доживи судбину коресподенције из које 
је анцестрално писмо готово нестало у корист мејла и СМС по-
руке“.51 Предвиђања су да ће нам у будућности једино кроз екран 
бити обезбеђења веза са светом, његовим сликама и представама. 

Другим речима, једног дана све оно што није доступно преко 
екрана више неће бити интересантно, нити ће уопште постојати за 
једну групу индивидуа. Овде мислим на генерације младих, које 
одрастају уз нове дигиталне медије и технологије, као што су мо-
билни телефон и таблет рачунари. „Скоро све ће се тражити на 
екрану и упућивати нас на екран“.52 Стога се будућност хипермо-
дерног доба не може одвојити од велике екранске експлозије. „Од 
20. до 21. века, одисеја екрана...“53 

Превласт естетике семпловања, у којој првенство задобија 
дигитално ре-продуковање дела и догађаја посредством екрана, не 
мора означавати повлачење и одустајање уметника од реалног из-
вођења уметности. У закључку износим предлоге, који би могли 
постати смернице уметницима у њиховим будућим уметничким 
ангажовањима. 

Први предлог апелује на веће укључивање уметника у органи-
зовање (креирање) клабинга, који је сада постао масовно посећена 
и медијски веома пропраћена забава. Пошто екрaни и рефлектори 
већ представљају значајну техничку подршку „украшавању“ клуп-
ске сценографије, уметничко извођење перформанса, као и осли-
кавање/обликовање клупског простора и његове опреме, допри-
нело би афирмисању артистичких елемента клабинга. Уметничке 
интервенције по свим унутрашњим површинама трансформисале 
би простор клабинга у слику од 360 степени, која осветљена пок-

51 Исто, стр. 324.
52 Исто, стр. 327.
53 Исто, стр. 328.
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ретним сноповима светлости, постаје пример уметничке пано-
раме/паноптикума 21. века. Телесна кретања уметника изазвана 
светлосним и звучним вибрацијама подстакла би остале учеснике 
клабинга да започну своја интерактивна извођења реално-вирту-
елних покрета. Уметничка ангажовања укључивала би креирање 
дизајна техничких апарата, као што је скулпторско обликовање 
светлосних и звучних уређаја (рефлектор, ласер, диско кугла, мик-
сета, семплер, рачунар, звучници). Дизајнирање технике би, исто 
тако, подразумевао и уметников заједнички рад са компјутерским 
програмерима, у циљу стварања рачунарског софтвера, који екран-
ске пројекције и светлосне рефлексије, уместо на математичким, 
заснива на уметничким облицима. 

Други предлог упућује уметнике да сопствени радни простор 
(атеље) претворе у „одаје чуда“. Још од ране ренесансе постојали 
су кабинети реткости (Kunstkammern и Wunderkammern), у којима 
су се чуда природе приказивала упоредо са уметничким делима и 
генијалним људским изумима. Слично Чарлс Вилсон Пилу (Charles 
Willson Peale), америчком сликару који је у Филаделфији крајем 18. 
века креирао свој кабинет реткости, данашњи уметници могли би 
у свом приватном простору стварати „чудна“ уметничка дела која 
би представљала „забаву за разум“. Креирани као „чисти узлети 
маште“, ови уметнички радови представљали би се преко интернета 
и његових друштвених мрежа, тако да би заинтересовани љубитељи 
„необичних разонода“ имали могућност да их виде, коментаришу и 
даље „дорађују“. Уметников приватни простор тако би постао реал-
но/виртуелно место стварања, неговања и преноса „чудних необич-
ности“ до његових заинтерсованих интерактивних корисника. 

Сврха ових предлога, који се односе на масовну индустрију 
забаве и приватност сопствене (радне) собе, јесте да се из споја 
технике са уметником и његовом уметношћу, у наше животе „вра-
ти“ чудо оригинала, односно узбуђење због нечега што до сада није 
виђено. Мишљења сам да се само из прожимања дигиталног са те-
лесним, тј. екранске пројекције са радом руке, уметник може уск-
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ладити са самим собом, а затим са својим ближњима, пријатељима 
и познаницима, како би из овог свеукупног електронско-органског 
спајања афирмативно могао да креира своје дело. 

Другим речима, естетика семпловања би се тада односила и 
на естетику дигиталног присвајања постојећих копија и на естети-
ку покушаја стварања „нове“ идеје оригинала. Уметност више не 
би била сведена само на технику, односно на пуку манипулацију 
(дигитално копирање) постојећег материјала помоћу техничких 
уређаја, већ би важност поново задобила уметност (оригинално) 
створена из непоновљивог тренутка деловања уметникових теле-
сних осећања и сензација.
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THE AESTHETICS OF SAMPLING 
– FROM MASS ENTERTAINMENT INDUSTRY 

TO PRIVACY OF OWN STUDY ROOM – CASE STUDY

(Summary)

The paper considers way in which “sample”, i.e. “sampling”, changes 
our understanding of artist and art of nowadays. The paper also tries to answer 
the question: “Whether in circumstances in which no one challenges the old, 
and no one expects a new shock and no one longer aspires to future inventions, 
the artist only remains to give up on art and retreats into privacy of own study 
room?”

Key words: sample, sampling, remix culture, artist in retreat.
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ЕСТЕТИКА И мЕДИЈИ

Апстракт: Кроз историју многа друштвена дешавања настојала су 
да промене положај уметности у друштву, да је инструментализују 
стављајући је у службу различитих идеологија, али и да је подреде 
материјалним вредностима. Можда је и судбина уметности да се кроз 
епохе, векове, пита о својој сврси не би ли показала да је битан део епо-
хе, века. Свака нова епоха поставља други захтев уметности и креће 
се у новом правцу. Да ли су промене у овом времену толико велике да 
се може очекивати „други карактер“ уметности и неке њене до сада 
непостојеће ознаке и вредности? Уметност представља осмишљавање 
света и покушај човека да разуме самог себе – потврђује идентитете и 
разара их, користећи се естетским структурама. Она настаје као израз 
жудње за животом и његовим стварањем, разумевањем и мењањем.

Кључне речи: естетика, медији, уметност.

Позориште представља место где се нешто налази или се на-
лазило, место на коме се збива нека радња, најчешће глума. Под 
појмом позориште се подразумева: 

– друштвена делатност, тј. комплекс театарског живота у об-
ласти културе и уметности,

– институција која се бави припремом, организацијом и реа-
лизацијом позоришних представа,
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– зграда коју позориште као институција поседује, наменска 
грађевина са свим потребним просторним, уметничким, админис-
тративним и техничким предусловима за припрему и реализацију 
позоришних представа.1

Смех, плач, туга или друга емоција у позоришту има колек-
тивни значај. У позориште се иде у друштву, јер се оно обраћа ко-
лективу. Театар је и кореографска представа, вариететска предста-
ва, театар су и наступи кабаретских плесачица, акробата и пајаца, 
али не треба се чудити да су многи током историје под појам театра 
сврставали и појам амфитеатра, тј. спектакла у арени, спектакла 
у циркусу и на сличним местима приређивали борбу гладијатора, 
приказивали умећа акробата и јахача, тореадора и кротитеља звери.

Глумци драмског позоришта пружају, односно приказују дру-
ге особе, средине, догађаје; једном речју, њихова намена је умет-
ничка.

Позориште представља један од најгениознијих човекових 
компромиса са самим собом. У њему он изводи и забавља друге, 
прави се важан и забавља себе, а опет – оно је један од најмоћ-
нијих инструмената за истраживање и покушај да схвати самога 
себе, свет у коме живи и своје место у том свету.2

Уметност је: посебна способност креативног изражавања 
кроз вештину и машту и стварања уметничког дела, делатност из-
ражавањем естетским формама и изазивање естетских импресија 
код публике, вештина и умешност изражавања естетских форми. 
Она обухвата разноврсне медије, као што су ликовна, књижевна, 
позоришна, филмска, визуелна, мултимедијална, примењена и др.3 

Тежимо идеји да нам уметност дарује лепе тренутке који су 
хармонични, пријатни и забавни. Али уметност је везана и за ве-
лике економске интересе, стога квалитет који је приписан неком 

1 Уп. Здравковић, М., Речник основних позоришних појмова, друго допуњено из-
дање, Народно позориште, Београд, 2007, стр. 115.
2 Уп. Harvud, R., Istorija pozorišta. Ceo svet je pozornica, CLIO, Beograd, 1998, стр. 15.
3 Уп. Здравковић, М., Речник основних позоришних појмова, стр. 162.
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уметничком делу релативан је концепт. У оквиру сваке појединач-
не области уметничког стварања постоје огромне разлике у квали-
тету, а људи који се осећају везаним за одређене жанрове верују да 
знају зашто су нека дела из тих жанрова боља од других. Није лако 
разумети ове критеријуме, јер се разликују од друштва до друштва 
и од периода до периода.

Овакве разлике у друштвеној прихватљивости постоје зато 
што уметност буди наше најдубље емоције. Музика, позоришне 
представе, опера, слике, филмови, романи и поезија су структуре 
осећања.4 

Дуго је у западним друштвима владало мишљење да само њи-
хова култура има вредност и да је уметност највиши представник 
те културе. Сада су људи са запада спознали да постоји више кул-
тура, у ширем антрополошком смислу, у оквиру којих различите 
форме уметности имају много различитих улога. Могло би се рећи 
да је оно што је сматрано вредним на пољу уметности било ствар 
личне и друштвене процене. Са друге стране, све процене културе 
несумњиво су и резултат борби за моћ, укључујући и ону која има 
средства да усмерава, мање или више ефикасно, вредносне судове 
многих делова одређене популације или друштва.5 

Дефиниција уметности као специфичног облика комуника-
ције је можда неутрална, али то не значи да је она неутралан фе-
номен. Она оставља трагове у нашем уму и тражи суд. Неко може 
да воли уметничко дело, неко не; такође, неко дело се може смат-
рати контраверзним или може бити општеприхваћено. Позоришта, 
филм, музика, визуелне уметности, дизајн, књижевност, све су то 
форме уметности које су у основи покретачи комуникације. 

Утицај економске глобализације6 на културу у целом свету 
је велики. Немогуће је позориштем и изучавати га независно од 

4 Уп. Смирс, Ј., Уметност под притиском, Светови, Нови Сад, 2004, стр. 14–15.
5 Уп. исто, стр. 27.
6 Глобализација је појам који се користи за описивање промена у друштву, кул-
тури и светској економији које доводе до великог пораста међународне размене 



Александра Бракус

446

друштвених и културних феномена као што је глобализација. Гло-
бализација означава економски, политички и културни процес који 
је омогућен брзим развојем на пољима транспорта и комуникација, 
а који је често вођен жељом великих корпорација за освајањем но-
вих тржишта.

Културна глобализација је сусрет различитих светских кул-
тура и обичаја. Навике, обичаји и култура долазе са протоком 
робе, капитала и људи преко државних граница. Овакви процеси 
изазивају различите реакције: неки то виде као позитиван развој, 
јер обогаћује већ постојећу културу, а неки у новој култури виде 
претњу већ утврђеним вредностима. Глобализација пружа много, 
она отвара нова питања у свету у коме живимо, у нашем непосред-
ном окружењу, нашем свакодневном животу и нама самима. 

У културном аспекту процес глобализације доприноси отва-
рању граница локалних култура и политичких заједница; а преоб-
ражавајући појединачна искуства у распрострањене информације 
широм света, доприноси развоју једне глобалне културе повезујући 
различите културе различитих земаља и региона. Културни плура-
лизам, мултикултуралност и интеркултуралност, појмови Другос-
ти и Различитости, културни и/или различити алтернативни иден-
титети, релација локално – глобално и сл. постају теме не само 
културних, као и студија медија, већ индиректно и естетике нашег 
доба. Ово се посебно односи на истраживања популарне културе 
и њених феномена, што је урушило баријеру која се столећима не-
критички одражава између тзв. „високе“ и популарне културе (као 
„нижег“ облика културног изражавања и деловања), али и уздр-
мало традиционалну естетичку валоризацију света уметности у 
односу на кич и шунд, условивши тиме и имплицитно одржавање 
ових псеудо културних појава.7

(трговини, култури, људима, идејама и сл.). Она се често посматра искључиво са 
гледишта економије, али глобализација обухвата много шире аспекте друштва.
7 Уп. Vuksanović, D., Filozofija medija 2. Ontologija, Estetika, Kritika, Čigoja štampa, 
Beograd, 2011, стр. 76.
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Очигледно је да се данашња позоришта такмиче са филмс-
ким индустријама. У Индији у сфери позоришта групе посвеће-
них младих људи у скоро сваком граду почеле су да представљају 
уличне представе на актуелне теме. Сваког дана активно је скоро 
седам хиљада група. Све категорије људи су укључене, од радника 
до студената, од професора до професионалних глумаца и поли-
тичких агитатора. Обично се те представе изводе ван канцеларије 
за време паузе за ручак или после радног времена. Увече и за време 
празника, фестивала и вашара, улични ћошкови и отворени про-
стори су идеална места за извођење представа. Број гледалаца ва-
рира између неколицине и неколико стотина. Извођачи лако могу 
допрети до 400 – 500 људи на отвореном простору и у прометним 
улицама, без употребе било каквог озвучења.8

Свака држава у Индији је поносна на разноликост народног 
позоришта које се разликује од позоришта које је познато на Запа-
ду. У Азији постоји традиција луткарских позоришта, луткама се 
приписује ритуална вредност. Овај феномен је присутан од Јапана 
до Турске.

Наша позоришта се сусрећу са финансијском кризом. Однос-
но, буџети позоришта која се финансирају из градске и републичке 
касе смањени су, што је резултирало смањеним бројем премије-
ра. Међутим, смањени број продукција није подразумевао и видно 
скромније продукције. 

Може се поставити питање да ли ће се позоришта определи-
ти за новац или естетику? Да ли ће се ићи на комерцијалну позо-
ришну уметност или на уметнички вредне представе, које ће ујед-
но бити и веома гледане? У западном систему вредности врхунска 
уметност је и по (неписаном) правилу и комерцијална, иначе није 
врхунска. Теоретичар Жак Дерида као основно својство модерне 
уметности наводи економимезис новог доба који, дакле, подразу-
мева кохабитацију уметности и економије.

8 Уп. Srampickal, J., Voice to the Voiceless. The Power of People’s Theatre in India, 
Monahar Publishers and Distributors, 1994, стр. 99–100.



Александра Бракус

448

Немачки сликар Јозеф Бојс, на пример, изједначава уметност 
и капитал. Он је то, не тако давно и без устезања, лаконски изло-
жио: Kunst (уметност) једнако капитал. Да ли је то иронија, цини-
зам, реалност или све то заједно!?

Добри саговорници на ову тему могу бити и литерарни ме-
наџери National Tehater-а или Royal Court-а из Лондона. Један од 
њих, Џек Бредли, објаснио је то примером из драме Сајмона Блока 
„A Place at the Table“, која је оштра сатира о томе како телевизија 
гута писце, а потом их испљуне пошто су послужили сврси. Дак-
ле, Сара (уредник који ангажује писце) укратко сумира разлику из-
међу уметности и трговине: „За писца је то његов живот, за мене 
је то увек и искључиво извор мојих прихода. Ја сам се већ предала 
Уметности, а за узврат сам добила презадуженост и смањену вољу 
за животом. Зато сам морала Уметност да трампим за сазнања где 
ћу сутра да живим.“9 

Почетак XX века у Сједињеним Америчким Државама у 
земљи у којој је владао „шоу бизнис“, где је све било спектаку-
ларно, није било озбиљне драме до појаве Јуџина О’Нила (Eugene 
Gladstone O’Neill), драмског писца. У друштву у којем преовлађују 
модерни услови производње, живот је представљен као акумула-
ција призора. Све што је некада било непосредно доживљено, пре-
творено је у представу. Слике одвојене од свих аспеката живота 
стапају се у јединствен ток ствари, у којем предходно јединство 
живота више не може бити остварено. Фрагментарна опажана 
стварност регрупише се у ново, сопствено јединство, као одвојен 
лажни свет, предмет пуке контемплације. Специјализација слика 
света достиже врхунац у свету независних слика које обмањују чак 
и саме себе. Спектакл је конкретизована инверзија живота, неза-
висно кретање неживота.10

9 http://www.politika.rs/rubrike/Kulturni-dodatak/Kriza-pozorista-pozoriste-u-krizi-kasa-
ili-estetika.lt.html
10 Уп. Debord, G., The Society of the Spectacle, Zone Books, New York, 1992, стр. 6.
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Бродвеј се простире читавом дужином Менхетна, узбудљив и 
бљештав, у срцу великог града представља једну од великих позо-
ришних експлозија двадесетог века. Као такав, представља вели-
ко искушење америчког позоришта. Још четрдесетих година XX 
екпериментална драма је могла да нађе упориште, али због скупе 
продукције се ишло и на комерцијални успех. Докле год је пред-
става доносила профит и пунила сале, била је извођена. Зато су 
озбиљни драмски писци сматрали Бродвеј „местом забаве“. Нај-
већи производ Бродвеја и најуочљивији елемент његовог успеха 
је мјузикл. Публика је плаћала да би на позорници видела велике 
звезде и спектакл.

Мјузикл представља скраћеницу од „музичка комедија“, која 
се уздигла из пепела европске оперете. У мјузиклу заплети су били 
слаби, са мало драмског значаја. Бродвеј није био за драме, већ за 
хитове. Њујорк је морао да развије и друге видове позоришта од 
значаја, а не само позориште које се руководи новцем и тржиштем. 
Тако је настао оф – Бродвеј, па чак и оф – оф Бродвеј. 

На Бродвеју и Вест Енду постављају се спектакуларни мју-
зикли, који коштају милионе долара или фунти, са холивудским и 
другим звездама у насловним улогама. Хтели ми то да прихватимо 
или не, позоришна уметност је у свету одавно постала роба коју 
ваља добро продати. Ако уз добро упакован производ добијемо и 
вредну уметност – тим боље, биће подмирени и каса и естетика. 
Зар није у Москви, у Позоришту на Таганки, чувени Љубимов пос-
тавио „Фауста“ као мјузикл, и зар критика у Лондону не обасипа 
похвалама сличне комерцијалне пројекте од милион фунти?!11 

Можемо закључити да је позориште од ритуалних почетака 
стигло до модерних времена. Оно је пролазан медиј који не може 
дуго да стагнира. Преживело је биоскоп, телевизију, па и револу-
цију технологије, али то не треба да значи да савремено позориште 
нема константне изазове и потребу за прилагођавањем променама 

11 http://www.politika.rs/rubrike/Kulturni-dodatak/Kriza-pozorista-pozoriste-u-krizi-kasa-
ili-estetika.lt.html
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у окружењу. Потрошачко друштво и брз темпо живота условљавају 
позориште да се мења. 

Оно што је сигурно је да ће позориште постојати и у будућ-
ности, али не знамо какве ће промене попримити. Брзе технолошке 
промене утичу на начин на који ће позориште задовољити потребе 
будуће публике. Велики проблем који имају позоришта се своди на 
финансирање, велики несклад између постојећих ресурса и трош-
кова представе. 

Због свега тога у многим земљама у свету позоришта се сус-
рећу са проблемом да бирају између: „естетике или новца“.
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Aleksandra Brakus

AESTHETICS AND MEDIA

(Summary)

Through history many social events tried to change the position of art in 
the society, making it arranged by putting in the service of different ideologies, 
but subordinate it to the material value. Perhaps it is the fate of Art through 
the epochs, centuries, enquires about its purpose, in order to show that it is an 
important part of epoch, century. Each new epoch puts another request of Art, 
and moves in new direction. Are the changes in this period so great, that we 
can expect ‘another character’ of Art, and some her non – existent tags and val-
ues? The Art represents the creation of the word and attempt of human being 
to understand himself – confirms the identity and destroying them, using the 
aesthetic structures. It occurs as an expression of desire for life and its creation, 
understanding and changing.

Key words: Aesthetics, Media, Art. 
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Милена Јокановић

САВРЕмЕНА УмЕТНИчКА пРАКСА 
КАО ЕСТЕТИКА ЂУБРИшТА

Апстракт: У ери све брже и масовније производње, тенденција умет-
ника – луталице по граду, који сакупља мноштво предмета без јасног 
критеријума о уметничкој, естетској или некој другој вредности, од-
носно по искључиво субјективним и сентименталним потребама за 
превазилажењем усамљености и осећања празнине наметнуте конзу-
ментским духом, изузетно је изражена. Предмети сматрани безвред-
ним, машински произведеним предметима кича, смећем које уметни-
ци често налазе на бувљим пијацама, сада постају саставни елементи 
уметничких дела, те је уметност постављена као „археологија ђуб-
ришта“, поље бескрајних могућности. У раду ћу преиспитивати улогу 
естетике у контексту поменуте савремене уметничке праксе.

Kључне речи: савремена уметност, колекција, смеће, предмет.

Посебну инспирацију овом раду даје све чешћа склоност 
уметника да буде својеврстан баштиник свог времена, колекцио-
нар предмета масовне производње, који своју уметничку и изла-
гачку праксу ослања на историјске моделе колекционирања. Ови 
модели сакупљања различитих предмета од стране уметника могу 
се препознати још у атмосфери модерног друштва у којој нови тип 
уметника – шетача – луталице по граду гомила мноштво предмета 
без јасног критеријума о естетској или некој другој вредности, од-
носно по искључиво субјективним и сентименталним потребама за 
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превазилажењем усамљености и осећања празнине, а наметнутих 
конзументским духом.1 Чини се као да је количина предмета који 
носе посебна значења значајна појединцима покренутим сећајућим 
импулсима у ери све брже и масовније производње данас још им-
позантнија, те они предмети сматрани безвредним, машински про-
изведеним предметима кича, смећем, објекти које уметници често 
налазе на бувљим пијацама, сада постају значајни чиниоци инди-
видуалних уметникових колекција – уметничких дела, односно 
уметникових личних универзума, па је и уметност постављена као 
„археологија ђубришта“, поље бескрајних могућности.

Полазећи од случаја 55. Интернационалне изложбе савремене 
уметности – Бијенала у Венецији, одржаног 2013. године са глав-
ном темом „Палата Енциклопедија“, у овом раду преиспитиваћу 
вредности савремених уметничких инсталација, неретко уређених 
колекција различитих предмета. Стога ће појам колекције, односно 
идеје чувања предмета материјалне културе бити тумачен из пер-
спективе студија баштине и културе сећања, те ће вредност коју 
предмети имају као материјални носиоци памћења и чувања успо-
мена бити посебно наглашена. С друге стране, а с обзиром на по-
рекло уметникових збирки, неретко састављених од нађених, од-
бачених објеката, Теорија смећа Мишела Томпсона представљаће 
други угао могућег тумачења уметникових тенденција да крити-
кује друштво и успоставља потпуно нове односе између уметнос-
ти и реалности уз помоћ предмета самих. Најзад, под уметничком 
вредношћу, у контексту овако одређене уметничке праксе, подра-
зумеваће се превасходно она вредност која је одређена интерпре-
тативном теоријом уметности. Уметничко дело тумачи се у овом 
контексту као предмет који није одређен само морфолошким својс-
твима, него и интерпретацијама које га уводе у Свет уметности 

1 Радић, Н, „Музејски ум Џозефа Корнела“, у: Зборник семинара за студије мо-
дерне уметности Филозофског факултета у Београду, Филозофски факултет, 
Београд, 2009, стр. 194.
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(Art World) и одређују.2 Стога, артефакт који је пред посматрачем 
сада и овде увек упућује на један невидљиви свет, скуп околности 
и система значења у којима је то уметничко дело настало и у који-
ма се појављује. Према томе, уметност је везана за одређени скуп 
друштвених односа и пракси, време и место настанка.

Енциклопедијска палата на венецијанском 
Бијеналу

Бијенале савремене уметности у Венецији, иако не усамљено 
када је илустрација делатности уметника као колекционара у сав-
ременом добу у питању, требало би да представља слику тренут-
ног стања уметничких пракси у читавом свету или бар у Европи, 
институцију са већ дугом традицијом у оквиру које се сва дела, 
била она радови већ чувених уметника или потпуних аутсајдера и 
не-уметника, посматрају као уметничка, саставни део велике из-
ложбе коју главни кустос компонује. 

Главни кустос изложбе 2013. године под називом „Палата Ен-
циклопедија“, Масимилијано Ђони је у централном павиљону у 
Ђардинима, као и у хангарима Арсенала окупљајући уметнике из 
целог света креирао поставку којој би кључне речи свакако могле 
бити: колекција, свезнање, репетиција, таксономија, опсесија за 
уређењем/редом, тежња за именовањем и разумевањем, имагина-
ција. Изложена су дела савремених уметника, како оних већ уста-
новљених и препознатљивих, тако и аутсајдера, али изложене су 
и различите колекције које нису нужно настајале као уметничка 
дела. Коначан резултат је врло прецизна реконструкција савре-
меног визуелног zeitgeist-а, где свако може да креира уметност, 
односно реализује некакав креативни пројекат користећи камеру, 
дневник, колекцију предмета или фотографија, уз помоћ папира и 

2 Danto, A., „The Artworld“, The Journal of Philossophy, Volume 61, Issue 19, Ameri-
can Philosophical Association Eastern Division Sixty First Annual Meeting, October 
15, 1965, стр. 571–584.
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оловке, или уз помоћ неке савремене апликације на рачунару или 
телефону. Интересантно је да је читава поставка стављена у окви-
ре енциклопедирања и представљања слике света уз помоћ разли-
читих визуелних предложака и различитих медија, а инспирисана 
никада оствареном жељом самоуког уметника Марина Ауритија да 
креира 136-оспратни музеј – Палату Енциклопедију. 

Наиме, новембра 1955. године самоуки уметник Марино 
Аурити, италијанско-америчког порекла, креирао је модел за Ен-
циклопедијску палату, имагинарни музеј који би требало да оку-
пи све светско знање, скупљајући на једно место највећа открића 
људске расе, од точка до сателита. Аурити је годинама конструисао 
овај модел зграде са 136 спратова, која би у реалној величини има-
ла висину од чак седамсто метара и заузела простор шест блоко-
ва у Вашингтону. Ауритијев план никада није остварен, али сан о 
универзалном, свеокупљајућем знању понаваља се кроз историју 
уметности и човечанства, те су многи уметници попут Ауритија, 
писци, научници и „самопрозвани пророци“ покушали, углавном 
узалуд, да представе слику света која обухвата његову бескрајну 
разноликост и богатство.

Поређење са Борхесовом бескрајном Вавилонском библио-
теком или са Театром Олимпиком, те различитим тенденцијама ка 
просторном памћењу и окупљању свег знања света на једно место, 
очигледно је. Ипак, занимљива је и метафора кустоса Масимилијана 
Ђонија која представља и име целог пројекта, а која је према ње-
говим речима: „врста пред-историје дигиталног доба, са својом па-
жљивом организацијом и сном о бескрајном знању која је материја-
лизована тачно испред наших очију“.3 Данас, када се суочавамо са 
константном поплавом информација и најразличитијих слика, такви 
покушаји да се знање структурише у свеобухватни систем чине се 
чак још више неопходним и истовремено све узалуднијим. 55. Ин-

3 Gionni, М., „Is Everything in My Mind?“, у: Il Palazzo Enciclopedico: The Ency-
clopedic Palace, Biennale Arte 2013, Volume I, La Biennale di Venezia, Venice, 2013, 
стр. 23–28.
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теранционална изложба савремене уметности у Венецији истражује 
ове излете у личну имагинацију у поставци која комбинује савре-
мена уметничка дела са историјским артефактима и нађеним пред-
метима. Изложба је постављена као привремен музеј који поставља 
питање о много начина на које су слике коришћене да представе, 
односно организују знање и креирају наше искуство света.

Каталог који прати поставку представља скуп уметничких 
дела за себе, збирку кратких прича које не објашњавају дела пред-
стављена на изложби, већ расправљају из много различитих углова 
о човековим покушајима да сазна и разуме свет, именује и органи-
зује своје знање.4

Ипак, ако мало детаљније прегледамо све појединачне радо-
ве, како у централним павиљонима, тако и у оквиру националних 
изложби на Бијеналу, видећемо да велики број дела представља 
уметничке инсталације настале од предмета потрошачке културе 
који немају, нити су икада имали неку изузетну естетску или еко-
номску вредност. Старе играчке, исцепане папире, фотографије, 
потрошене бријаче, делове столица и слично, уметници су неретко 
налазили одбачене на ђубриштима, те њих користили за креирање 
својих дела. Иако се исте теме и тенденције могу препознати и у 
видео радовима, на фотографијама, као и у перформативној прак-
си, у овом раду ћу се задржати на најсликовитијим (а уједно и на 
Бијеналу најбројнијем) медију, уметничким инсталацијама.

Читава поставка ових инсталација према речима кустоса, 
углавном намерно, одговара изгледу кабинета чудеса и раритета, 
односно Wunderkammer-ама, барокним прото-музејима, који су на 
једном месту окупљали сва чуда која је креирао човек, као и она 
природна, и тако конструисали визуелни преглед света, бирајући 
оно у њему посебно и најзачудније. Поставља се онда питање, за-
што предмети са ђубришта, који ни по чему не задовољавају кри-
теријуме посебности, већ су фабрички произведени да буду исти 

4 Il Palazzo Enciclopedico: The Encyclopedic Palace, Biennale Arte 2013, Volume I, 
La Biennale di Venezia, Venice, 2013.
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као и хиљаде њихових копија и одавно одбачени, добијају право да 
постану део слике савременог света, део имагинарног музеја попут 
Енциклопедијске палате?

Уређена колекција као индивидуална слика света

Концепт колекциоирања (лат. colligere – одабрати и сакупи-
ти) разликује се од процеса простог сакупљања, акумулације. Овај 
други, може се односити на нагомилавање хране, папира и сличног 
и представља „инфериорно стање сакупљања“. Следећи стадијум 
јесте акумулција серија идентичних предмета без јасне идеје о свр-
си оваквог скупа, док само колекционирање увек јесте у односу на 
културну оријентацију, вредносни систем и друштвене ритуале, те 
се предмети одабирани за различите колекције увек могу довести 
у везу са човековим идентитетом и поимањем стварности.5 Колек-
ција је „организована опсесија“. Једна од разлика између поседо-
вања и колекционирања је што ово друго укључује и ред, систем, 
употпуњавање, креирање збирке. Чист интерес колекционара није 
у унутрашњој вредности предмета његове жеље. Тако је суштинска 
разлика између поседовања и креирања колекције креирање реда 
и могућности употпуњавања коју колекција поседује. Колекцио-
нирање схватамо као селективно, активно и дугорочно тражење, 
поседовање и представљање групе међусобно повезаних објеката 
(материјалних ствари, идеја, бића или искустава) који доприносе и 
додају изузетно значење ентитету (колекцији) коју ова група чини. 
Колекционирање се увек односи на активног сакупљача, лично је 
и субјективно. Колекција свакако представља више од суме својих 
делова на једном месту. Врста посебне вредности је успостављена 
у групи од стране онога који је поседује, а са препознавањем ове 
додатне вредности долази и давање дела сопства – идентитета – уг-
рађивања личног идентитета у саму колекцију. Колекционар, баш-

5 Baudrillard, Ј., „The System of Objects“, у: The Culture of Collecting, John Elsner 
and Roger Cardinal (ур.), Reaktion Books, London, 1994, стр. 22.
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тиник тако, према професору Булатовићу: „жуди за препознавањем 
себе у корпусу света, света који се спознаје у својој збирци, свом 
театрум мунди, рекао би стари колекционар“.6

Сузан Пирс у својој студији Музеји, предмети и колекције: 
културна студија прави јасну разлику између такозваних колек-
ција сувенира, фетишистичких и систематских колекција. Иако 
су сувенири и фетишистичке колекције на супротним половима у 
оном смислу на који начин се човек односи према њима, постоји 
и тачка у којој се ови супротстављени полови сусрећу. Обе праксе 
део су покушаја да се креира задовољавајући приватни универзум 
и обе то покушавају извлачењем предмета из мреже социјалних 
веза, тежећи да зауставе, заледе време. У музејима, стога, они су 
посматрани као одвојени и статични, плутајући у врсти безсврхо-
витог лимба. Веома је другачији начин на који човек цени и пре-
познаје оно што Пирс назива систематском колекцијом.

Систематска колекција зависи од принципа организације. 
Овакво сакупљање не функционише као акумулирање примерака, 
као што је случај код фетишистичког и сакупљања сувенира, већ 
као одабир примера који ће стајати као представници свих других 
у врсти и употпунити поставку, употпунити место у колекцијама. 
Нагласак је на класификацији, у којој су узорци издвојени из свог 
контекста и физички распоређени у до детаља креиране серијске 
везе. Ово је омогућено дефинисањем ограничења поставке. Колек-
ционирање је обично позитиван интелектуални чин, креиран да 
укаже на сврху. Две основне карактеристике систематских колек-
ција јесу да је она нешто јавно – не приватна колекција, као и да је 
по природи оваква колекција виђена као представа, поставка.

Ипак, много индивидуа бави се сакупљањем и колекције 
најзад указују на елементе више од једног начина схватања, пока-
зујући да оно што је некада био сувенир једној особи може постати 

6 Булатовић, Д, „Музеј као економија жеље“, у: Зборник семинара за студије мо-
дерне уметности Филозофског факултета у Београду, Филозофски факултет, 
Београд, 2009, стр. 23.
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предмет жеље некој другој, односно најзад постати део систематс-
ке музејске или, у нашем примеру, уметничке поставке.

Свакако, креирање уређене колекције један је од начина на 
који ми организујемо сопствену везу са спољашњим, физичким 
светом, којег су колекције делови. Оно је део везе између субјекта, 
односно сваког појединачног човека, и објекта, односно целокуп-
ног света који га окружује, како материјалног, тако и нематеријал-
ног. Колекције су, дакле, значајан елемент у човековом покушају 
да конструише свет, па је и труд да их разуме уједно један од начи-
на да се ова веза појединца са светом истражи. Предмети су тако 
спољашње душе: спољашње због тога што су они физички одвоје-
ни и удаљени, али душе зато што их значење које је пројектовано 
на њих доводи у унутрашњост наших личних живота.7 Велики број 
теорија покушава да одгонетне однос између човека и предмета 
које поседујемо и сакупљамо.

Најзначајније семиотске појаве које Сузан Пирс препознаје 
посматрајући предмете као делове колекције са два различита 
аспекта јесу метафора, односно предмет као симбол, могућност 
подстицања арбитрарне асоцијације код човека предметом, као и 
метонимија, односно предмет као знак за целокупну категорију 
одређених предмета. Управо ове релације ауторка види као кључ 
који нам помаже да рашчивијамо основни аспект природе колекци-
онирања. Све што улази у колекцију било какве врсте јесте резул-
тат некакве селекције. Процес одабира, селекције, основни је чин 
сакупљача, независно од тога које он интелектуалне, економске 
или идиосинкратске разлоге има када одлучује шта ће одабрати за 
колекцију, а шта одбацити. Оно што он одабира носи суштинску, 
директну и органску везу, то је метонимијска веза, са телом мате-
ријала из којег је одабрано јер је интегрални део тога. Али сам чин 
бирања додаје његовој природи. Тиме што је изабран и убачен у 
метонимијску мрежу, одабрани предмет у колекцији сада има реп-

7 Pearce, S., Museums, Objects and Collections: A Cultural Study, Leicester University 
Press, Leicester and London 1992, стр. 36, 37.
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резентативну или метафоричну везу са својом целином (својим це-
лим). Постаје слика онога за шта се верује да целина представља, 
и иако остаје само један део целине, више није додат фрагмент, јер 
сам постаје преплављен значењем.8

Како је колекционирање увек стваралачки и креативни про-
цес, а како су и уметници-колекционари, а свакако и кустос 55. 
Бијенала у Венецији, Масимилијано Ђони, врло свесни тумачења 
значења уређених колекција, те историјских модела колекциони-
рања чијим се изгледом чак и користе у својој поставци, поставља 
се питање о каквим вредностима изложених дела можемо говорити 
ако се присетимо да су она неретко колекције у свакодневици одба-
чених предмета, односно смећа?

Ђубриште као еквивалент забораву

Човек ствара повести у знак протеста против своје коначности, 
кроз потребу насталу из нужде коју доноси труљење и заборав.9 

Налазећи своје полазиште у теорији катастрофе, Михаел 
Томпсон успоставља такозвану теорију смећа (rubbish theory), у 
којој прави разлику у начинима на које предмети могу бити сагле-
дани. У савременој култури он препознаје две категорије: „прелаз-
не“ (transient) и „трајне“ (durable) предмете. Како аутор дискутује, 
предмети из категорије прелазних временом губе на својој вред-
ности, односно на значају за човека, те имају ограничен животни 
век. С друге стране, предмети који припадају категорији трајних 
добијају све већу вредност временом и, у идеалном случају, имају 
бесконачан животни век. Многе познате предмете баштине, те 
предмете који су припадали краљевима, као и оне израђене уз по-
моћ посебне виртуозности, аутор сврстава у категорију трајних. У 
оба случаја, искључиво начин на који се човек односи према ства-
рима сврстава исте у једну или у другу категорију. Наиме, када 

8 Ibid, стр. 39–50. 
9 Катрога, Ф., Историја, Време, Памћење, Клио, Београд, 2011, стр. 37.
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се ради о предметима, постоји веза између нашег погледа на свет 
и наших понашања у том свету, како Томпсон закључује. Ипак, 
свет предмета не исцрпљују само они прелазни и трајни, већ у 
овом свету Томпсон уочава и предмете такозване нулте, односно 
непроменљиве вредности, које он назива смећем и сврстава их у 
трећу категорију. Његова хипотеза је да ова прикривена категорија 
смећа настала управо опадањем вредности прелазних објеката, те 
њиховим одбацивањем и прављењем ђубрета. У идеалном свету, 
сви предмети би, када достигну ову нулту, безвредну тачку, пос-
тали прашина и заувек нестали, међутим, оно што се заправо де-
шава јесте да ови предмети настављају до постоје у такозваном 
ванвременском и безвредносном лимбу, из којег их некада касније 
(уколико се исти заиста не претвори у прашину) не открије неки 
креативни појединац и успешно не преведе у категорију трајних 
предмета. „Очаравајућа последица ове хипотезе јесте да, уколико 
желимо да изучавамо друштвено контролисање вредности, морамо 
да изучавамо смеће“, смело закључује аутор.10 

Са аспекта овако постављене теорије занимљиво је „креатив-
ног појединца“ поистоветити са горе помињаним уметником, те 
покренути низ питања о његовим критичким и кроз дела иронизо-
ваним погледима на савремено друштво и владајуће системе вред-
ности, затим односима између савремене уметности и стварности 
(о чему ће више речи бити касније), као и преиспитати вредности 
уметничких дела ових „креативних појединаца“ који намерно би-
рају смеће за своју колекцију и постављају инсталацију сачињену 
од оваквих предмета у форму Wunderkammer-a, односно личног 
микрокосмоса.

Безвредносни и ванвременски лимбо, у контексту савремене 
науке о баштини, те у контексту вредности трајности као најзна-
чајније баштинске вредности, можемо поистоветити са забора-

10 Thompson, M., Rubbish Theory: the Creation and Destruction of Value, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1979, стр. 10: „The delightful consequence of this hypothesis is 
that, in order to study the social control of value, we have to study rubbish“.
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вом. Култура сећања са Јаном и Алаидом Асман, као и Тодором 
Куљићем и Фернандом Катрогом на челу, прави јасну разлику 
између категорија памћења као складиштења материјала (слика) 
прошлости, сећања као активирања, оживљавања памћења и забо-
рављања као одбацивања нежељених садржаја, предмета (слика) 
прошлости. Памћење формирају појединци, како је у претходном 
поглављу и било речи, склапајући селективне садржаје прошлости 
у поредак, успостављајући склад у прихватању и тумачењу света, 
али наравно не само чувањем одређених садржаја, већ и заборавом 
других.11

Уколико сада ове две теорије сагледамо у контексту претход-
но помињаних колекција у оквиру инсталација, односно тенден-
ција уметника да сакупљају одбачене предмете шетајући се по ули-
цама и бувљим пијацама, а затим исте инкорпорирају у своја дела 
провоцирајући гледаоца, инспиришући га и креирајући просторе и 
платформе сећања, оваквог савременог уметника можемо посмат-
рати као баштиника који кроз своје инсталације и користећи на нај-
директнији могући начин предмете прошлости за своја дела, исте 
спасава од заборава. Вредност коју неретко ова дела за њега лично, 
а затим и за дело само имају, јесте управо могућност покретања 
личних сећања, односно потенцијал да предмет пробуди одређено 
сећање и нагна уметника да исти, стављајући га у контекст колек-
ције/уметничког дела, спаси од безвредносног, ванвременског лим-
ба – заборава.

Стварност у уметности и уметност о стварности

Последњих неколико деценија карактеришу велике промене 
у готово свим аспектима друштвеног и индивидуалног живота. У 
међусобном преплету политике, економије, технолошког развоја, 
демографских премештања, друштвених промена, дошло је до ру-
шења многих система и структура, при чему култура, па самим 

11 Асман, А., Дуга сенка прошлости, Библиотека 20. век, Београд, 2011., стр. 175.
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тим и уметност добијају нова значења и позивају на стална про-
мишљања.

Тенденција уметника да скупљају одбачене предмете ше-
тајући се по улицама и бувљим пијацама, а затим исте инкорпо-
рирају у своја дела провоцирајући гледаоца, инспиришући га и 
креирајући просторе и платформе сећања, може се окарактерисати 
својеврсном археологијом ђубришта.12

Артур Данто почетком шездесетих година двадесетог века пре-
познаје „крај уметности“ у дотадашњим оквирима њеног разуме-
вања. Пратећи развој уметности од самих почетака, како их модеран 
човек примећује у историји, па све до данас, Данто примећује да се 
ликовна уметност развија од пуког подражавања стварности, преко 
проналаска фотографије и технолошких средстава, која аутоматски 
укидају потребу за пуким подражавањем од стране уметника, до 
redy-made-а и поп-арт-а, који буквално уносе стварност – предмете 
који у оквиру дела самог постају дефункционализовани, односно 
рефункционализовани (као и предмети у музејској поставци) или 
се директно поигравају са тренутним вредностима владајућим у 
конзумеристичкој култури.13 Крај шездесетих и седамдесете, сва-
како не случајно, доносе и расправе о крају историје уметности, у 
којима предњачи Ханс Белтинг, теоретичар који, поново не случај-
но, јесте велика инспирација кустосу Масимилијану Ђонију при-
ликом креирања горе представљене изложбе. Потпуно се природно 
у истом временском периоду расправља и о крају музеографије, 

12 Уметник Леонид Шејка је у свом делу Град – Ђубриште – Замак, пишући о 
сиротињском социјалистичком Београду педесетих, најавио будућу планетарну 
цивилизацију ђубришта, па је чак предвидео и космичко ђубриште. У складу са 
тим уметност је за њега била археологија, поље бескрајних могућности, магијске 
и религијске праксе. Идеја креативног појединца, а истовремено и археолога ђуб-
ришта може се препознати и у Теорији смећа Михаела Томпсона: Thompson, M., 
Rubbish Theory: the Creation and Destruction of Value, 1979. 
13 Danto, A., „The End of Art: a Philosophical Defense“, History and Theory, Volume 
37, No.4, Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the 
End of Art, December 1998, стр. 127-143.
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односно преименовању дисциплине која се бави колекционирањем 
и чувањем предмета прошлости, те њиховим представљањем у на-
уку (музеологију) која ће временом превазићи и саму институцију 
музеја (и постати наука која се бави свим аспектима наслеђа, како 
материјалним, тако и нематеријалним - херитологија), те ни у овом 
контексту није случајно да се уметници враћају оним некадашњим 
индивидуалним микрокосмосима, личним кабинетима чудеса, те 
своја дела не покушавају да уклопе у већ постојеће велике и по-
пуларне музејске колекције са одавно установљеним излагачким 
политикама, већ свој однос према стварности представљају делима 
у којима би пажљивији посматрач свакако могао да примети знање 
о историји уметности и културе које се спретно преплиће са крити-
кама владајућих система вредности, потребом за представљањем и 
разумевањем сопственог идентитета и проналажењем реда у хаосу 
претеране производње свега.

Сам Данто препознаје да је за одређену уметност заиста не-
опходно познавање претходне историје уметности, те достизање 
времена када „другачија“ уметничка дела могу бити перцепира-
на као уметности. Тако је предмет сам могао постати уметничко 
дело у једном времену, али не у неком пре. „Пикасо је, међутим, 
био славан по својим преображајима свакидашњег. Он је направио 
главу шимпанзе од дечје играчке; козји грудни кош од старе корпе 
– па зашто не и коначан преображај – уметничко дело од ствари 
– ‘Cravat’ од кравате? Тада је већ постојало место у простору умет-
ничког света и у унутрашњем устројству Пикасовог корпуса које је 
одредило простор унутар уметничког света за такав предмет који 
би Пикасо тамо и тада створио. Сезан, међутим, колико год био 
оригиналан унутар граница сликарства, могао је само бирати да 
истражује подручје опасано тим границама, а да при том не преоб-
рази саме границе, па је могао изабрати само то да јабуке и планине 
прави од боје“.14 Након целокупног искуства историје уметности и 

14 Danto, A., „Preobražaj svakidašnjeg: filozofija umjetnosti”, Kruzak, Zagreb, 1997, 
стр. 66.
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оваквих запажања у самој филозофији уметности, не би требало 
да чуди да је дошло до тренутка када читаве колекције предме-
та отргнутих од „стварности“ представљају уметничка дела, те се 
уметникова свест о развоју погледа на уметност, музеологију, па и 
психологију, економију и целокупну историју човековог погледа на 
свет око себе и тежњу да исти разуме, уплићу у визуелну културу у 
којој можемо препознати естетику ђубришта.

Ипак, вредност оваквих дела нећемо моћи да пронађемо ис-
кључиво у њиховој формалној анализи, већ ћемо је препознати 
управо у односу уметности према стварности и у њеној филозо-
фији која је, и према Дантоу, одувек неодвојива од саме уметности. 
„Човек би могао да замисли свет без уметничких дела или бар без 
било чега на шта би његови житељи реферирали као на уметничка 
дела, јер такав би свет био тачно онај у којем појам стварности 
још није настао. Филозофска вредност уметности лежи у повесној 
чињеници што је уметност помогла да се заједно са њом освести 
и појам стварности. Ништа од тога није толико унапредило фило-
зофску дефиницију уметности колико је показало зашто је дефи-
ниција уметности ствар филозофије“. Тако, како би уопште могло 
да се размишља о вредности једног уметничког дела и његовом 
односу са материјалним компонентама – предметима од којих је 
сачињено, дело се мора тумачити, односно рас-тумачити, нарав-
но, у односу на време и културно окружење у којем настаје.15

Уместо закључка

Све чешћим тенденцијама за сакупљањем објеката прошлос-
ти и директним „уплитањем“ предмета прошлости у уметничко 
дело, односно буквалним коришћењем и реконтекстуализацијом 
предмета, уметник ствара инсталације – својеврсне колекције. Ови 
савремени кабинети чудеса врло често „цитирају“ капиталистич-
ко друштво предметима потрошачке културе, тиме константно 

15 Ibid, стр. 118.



Савремена уметничка пракса као естетика ђубришта

467

постављајући питања вредности уметничког дела, вредности про-
шлости и баштине, односно питања поимања вредности у 21. веку 
уопште.

Ипак, битно је напоменути да савремена уметност тематизује 
контекст, односно идеју коју уметник индивидуално препознаје у 
предмету (често на основу својих сећања). Такође, интересантно 
је да, попут уметнице Синди Шерман на венецијанском Бијеналу 
2013. године, уместо да допусте да буду део неке већ постојеће 
колекције, уметници креирају алтернативне колекције – инстала-
ције које испуњавају читав музеј или изложбени простор. Медиј 
ових инсталација је у основи поређење између различитих типо-
ва уметничких колекција, постојећих традиционалних са једне, и 
имагинарних са друге стране. „Таква компарација је сама по себи 
колекција, колекција која документује изложбу колекција. Док ком-
парација/инсталација – медиј не функционише као уметност, тра-
диционална колекција коју документује, постаје све више и више 
естетизована и семиотизована“.16

Уметници стварају, дакле, визуелни наратив који реконстру-
ише и коментарише прошлост или критикује стварност и пружа 
свом ствараоцу и публици осећај сврхе и значења. Многи аспек-
ти њихових дела често асоцирају на гротескну естетику кича, поп 
културе, цртаних филмова, порнографије, жуте штампе и trash 
entertainment-а. Оваква, такозвана карневалска култура Запада, 
служи као критика конзумеризма, доминантне културе, вечне мла-
дости, политичке коректности и технофилије и пружа критику и 
контраст.17

Интересантно је посматрати и однос који уметници имају 
према стварању, те тврдње неких да се њихове колекције не од-
носе на стварање сећања, одабраног и официјелног, него управо 

16 Groys, B., „Logic of Collecting“, 15.1.1999, http://www.artmargins.com/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=436:boris-groys-the-logic-of-
collecting&catid=115:interviews&Itemid=94, 3.6.2014.
17 Ђорђевић, Ј., Посткултура, Клио, Београд, 2009, стр. 197.
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говоре о заборављању, односно о свему оном одбаченом што за-
право заиста представља свакодневицу у 21. веку. И Борис Гројс, 
коменаришући постојање институције музеја савремене уметнос-
ти, наглашава контрадикторност овог појма: „У двадесетом веку 
налазимо се у парадоксалној ситуацији у којој музеј не сакупља 
оно што би, према свом сопственом критеријуму, требало бити са-
купљано – а то је кич, већ напротив, сакупља оно што према овим 
критеријумима не би требало бити сакупљано. Ова парадоксална 
ситуација такође се односи на само-контрадикторни израз: ‘Му-
зеј савремене уметности’, израз који карактерише контрадикторна 
операција према ономе шта су музејске функције, одбацивање оно-
га што треба бити укључено и насупрот томе, укључивање онога 
што би требало бити изостављено“.18 

Наиме, тржиштем владају краткорочна сећања. Без забо-
рављања, не би постојало ни тржиште. Рад који поседује ултима-
тивно сећање поништава потребу за другим радовима. Заборав је 
стога део тржишта. Међутим, савремене уметнике занимају „не-
важни“ објекти који су саставни део анти-архива и колекција, као 
што су ове представљене у Палати Енциклопедији венецијанског 
Бијенала, јер они критикују тржиште и тржишне вредности самим 
сећањем о својој „бескорисности“. Тако је уметност последњих де-
ценија често одраз хипер-продуктивности, која је постала платф-
рома за арбитражу укуса и сећања.

Ипак, до парадокса и контрадикторности доводи чињеница 
да изложба чије је трајање ограничено на шест месеци носи на-
зив енциклопедијске палате, те жеље да трајно сачува све знање 
у једној уређеној слици света, исто колико је и узалудан покушај 
креирања реда у хаосу представа које се непрестано и све брже 
производе, као што је, на крају крајева, контрадикторна и чињени-
ца да је безвредно ђубре уметничко дело.

18 Groys, B., „Logic of Collecting”, 15.1.1999. http://www.artmargins.com/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=436:boris-groys-the-logic-of-
collecting&catid=115:interviews&Itemid=94, 3.6.2014.
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Milena Jokanović

CONTEMPORARY ARTISITC PRAXES 
AS THE TRASH ESTHETIC

(Summary)

The era of mass production brings the new kind of artist – walker through 
the city who collects many objects without a clear criteria of their artistic, es-
thetic or other values. This artist is driven only with subjective and sentimental 
needs for surpassing the loneliness and the feeling of emptiness imposed by 
consumer spirit. Objects, thought not to have any value, such as mass-fabricat-
ed kitsch objects and trash which artists find on the flea markets, are becoming 
elements of artworks. The art is meant as the archeology of rubbish, the field 
of unlimited possibilities. In this paper the roll of esthetics will be questioned 
in the context of the above explained contemporary artistic praxes.

Key words: contemporary art, collection, rubbish, object.
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Светлана Калаба 

ИНТЕРДИСЦИпЛИНАРНИ ЕКСпЕРИмЕНТ 
4’ 33’’ ЏОНА КЕЈЏА КАО пАРАДИГмА 

БУДУЋЕ ЕСТЕТИКЕ

Апстракт: Интердисциплинарни експеримент 4’ 33’’ артикулише бу-
дућност естетике у погледу увођења великог броја иновативних модал-
ности и приступа у музици и уметности. Дело више није ограничено 
својим димензијама, већ се конституише бескрајно у простору и вре-
мену. Музика је остварена као саставни део свакодневног живота, али 
и као интердисциплинарна област која се удружује са визуелним ас-
пектом, перформансом, театром и религијом. Тишина дела 4’ 33’’ није 
одсуство, редукција или ништавило, јер се мапира као бесконачност 
могућности и означитеља кроз узрочно последично конфигурисање 
било ког тона или слике као конституента амбијенталног дискурса.

Кључне речи: интердисциплинарност, тишина, музика, неинтенцио-
налност, будућност естетике.

Кејџ (John Cage) се сматра највећим експерименталним ком-
позитором 20. века, али и пиониром у области флуксуса, перфор-
манс арта и концептуалне уметности. Интердисциплинарност се 
манифестује и у целокупном Кејџовом стваралаштву, у коме он 
делује као композитор, извођач, филозоф, теоретичар, предавач, 
песник, сликар, графичар, миколог1 и следбеник зена. Његови фи-

1 Кејџ је био члан Њујоршког миколошког друштва. Са Александром Ханчетом 
Смитом (Alexander Hanchet Smithe) објавио је Књигу печурки (Mushroombook, 
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лозофски и теоријски списи су неодвојиви од уметничког ствара-
лаштва и практичног деловања, а самим тим подједнако важни за 
разумевање целокупног дела.

У основи Кејџовог дела 4’ 33’’ и свих његових дела и спи-
са налази се појам и естетика тишине, коју је теоријски разрадио 
у књизи Тишина.2 Актуелност и будућност естетике на примеру 
феномена тишине се манифестују у: 1) увођењу естетике свакод-
невног, која подразумева повезивање уметности и живота, 2) разу-
мевању тишине као звука амбијента, 3) промени статуса и појав-
ности дела, 4) промени односа композитора, извођача и публике, 5) 
увођењу шума у музику и 6) схватању музике као интердисципли-
нарне уметности која улази у визуелну и текстуалну област.

Тишина је бескрајно мистичан појам, невидљив, парадокса-
лан, неухватљив, облик интердисциплинарног и интермедијског 
знака, код кога је због његове апстрактности понекад тешко одре-
дити означено и означитељ. Макс Пикард (Max Picard) дискутује о 
тишини као о „базичном феномену“ кога није могуће „заменити“, 
нити упоредити ни са једним другим феноменом или појавом, осим 
са Божанском природом, и који указује на порекло и суштину свих 
ствари.3 Тишина, према Пикарду, је „прворођени од свих базичних 
феномена“4 (у које још спадају живот, смрт, љубав, лојалност) и 
испуњава их као што се налази и у сваком човеку, успостављајући 
ауру мистерије. Тишина је без почетка и краја и „изгледа да је њено 
порекло из времена када је све било једно чисто Биће. Она је као 
нестворено, бескрајно Биће“.5 

1972). Кејџ је рекао да није обећао свом учитељу Шенбергу (Arnold Schoenberg) 
да ће свој живот посветити музици, одлучио би се за позив миколога.
2 Cage, J., Silence, Weslyan University Press, Hanover, 1961.
3 Уп. Picard, M., The World of Silence, Henry Regnery, Chicago, 1952.
4 Исто, стр. 5.
5 Исто, стр. 1.
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У својој естетици тишине,6 Сузан Зонтаг (Susan Sontag) гово-
ри о постојању нових приступа у новој ери, који су резултат постп-
сихолошког концепта и жеље за достизањем тишине иза говора и 
непознатог, иза знања, тако да се уметност креће ка анти-уметнос-
ти, уместо интенције настаје случај, долази до нестанка „субјекта“ 
и наступа тишина. Свака епоха у историјској парадигми има свој 
„пројекат ‘спиритуалности’“,7 у коме је спиритуалност скуп идеја 
и знања који заокружују људску свест, понашање и трансценден-
цију. Уметност у савременом друштву презентује једну од „најак-
тивнијих метафора“8 тог пројекта када долази до промена у умет-
ности, њене демистификације и кризе, промена свести, критичког 
и проблемског приступа појединим активностима. Живимо у свету 
са превише речи, али нам оне истовремено недостају, јер нико није 
у могућности да „све“ каже и изрази. Тишина се нуди пре и после 
говора, она је њен предуслов и циљ и истовремено „део програма 
перцептуалне и културне терапије, често модел шок-терапије пре 
него убеђивања“.9 Зонтаг, ослањајући се на аргументе мистичне 
традиције и психијатрије, верује да човек треба да престане да по-
везује нове меморије са старим, које се нису завршиле и на чијем 
крају се пружа тишина.

Тишина је кључни проблем не само дела 4’ 33’’ и његових 
верзија, већ се испољава и у многобројним другим делима пос-
ле 1952. године. Тишина је саставни део Кејџових предавања10 и 
филозофских и теоријских списа, што се чита у престанку гово-
ра током предавања и празном простору између пасуса у његовим 
списима. Дело 4’ 33’’, пo Кејџовим речима, урачунава се у његово 
најбоље дело, на коме је дуго радио и компоновао „сваку ноту“, 

6 Sontag, S., Aestetics of silence. http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.
html, приступљено 12.2.2015. године.
7 Исто, стр. 1.
8 Исто.
9 Исто, стр. 9.
10 Кејџ своја поједина предавања компонује као што би компоновао музику као 
„Предавање о ничему“. Уп. Cage, J., Silence, стр. 109–127.
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а сваки пут када би компоновао неку другу композицију, увек се 
враћао на свој „тихи комад“.

1. Утицаји савременика и претходника 

На стварање овог дела, као и на сам концепт тишине, утицали 
су Кејџови многобројни савременици и претходници: Ерик Сати 
(Eric Satie), Антон Веберн (Anton Webern), Марсел Дишан (Marcelle 
Duchampe), Роберт Раушенберг (Robert Rauschenberg), Д. Т. Сузуки 
(D. T. Suzuki), Мајстор Екхарт (Meister Eckhart), Мортон Фелдман 
(Morton Feldman), Хенри Дејвид Торо (Henry David Thoreau)...

Ерику Сатију су посвећена два текста у књизи Тишина (1961) 
(„Ерик Сати“ и „Одбрана Сатија“), а на Кејџа је извршио утицај 
схватањем музичке структуре као ритмичке (путем временских 
дужина), „краткоћом и непретенциозношћу израза“11 и залагањем, 
као и Кејџ, за употребом шумова у музици.12 У делу Парада (1917), 
поред традиционалних инструмената интерполирани су и писаћа 
машина, бродска сирена, пиштаљка и лутријски точак. Сати је ис-
мевао „озбиљну“ традиционалну музику и иронично јој присту-
пао, што је евидентно и у насловима његових дела.13 Пропагирао је 
да музика треба да буде једноставна и саставни део живота,14 чиме 
је претеча Кејџа.

Веберн је утицао на Кејџа својом техником компоновања, а на 
основу његовог пунктуализма интегрални серијалисти окупљени 
око Дармштата су уврстили паузу и трајање у серију и тиме извр-
шили изједначавање звука и не-звука, односно тишине. Мирјана 
Веселиновић-Хофман у свом тексту „Читање ‘музике тишине’“ овај 

11 Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939–1979, уредили Miša Savić i Filip Filipović, 
Radionica SIC, Beograd, 1981, стр. 146.
12 Уп. Cage, J., Silence, стр. 139.
13 Три комада у облику крушке (1903), Арије које терају у бег (1897). 
14 Ово је уједно и зеновска мисао.
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процес назива „фазом деконструктивистичког читања“ музике,15 у 
којој се развија „обртање дотадашње хијерархијске позиције“ зву-
ка и тишине.16 За разлику од композитора интегралног серијализ-
ма, где је у реч о „физичкој“ тишини, односно паузи (не-звуку), код 
Кејџа тишина је питање концепта, док је „хијерархијски акцент“ 
пребачен са звука на тишину. Интегрални серијалисти претендују 
на „тоталну“ организацију, „тоталну“ детерминацију и серијали-
зацију свих параметара, док је код Кејџа артикулисана „тотална“ 
слобода, неодређеност (indeterminacy) и неинтенционалност. Иако 
су у питању дијаметрално супротни ставови, у оба случаја може-
мо говорити о „смрти аутора“ у Бартовом (Roland Barthes) смислу 
речи.17 Композитор може узети серију из неке друге композиције 
или направити нумеричку табелу из које ће математичким опера-
цијама бити конституисан остатак дела, тако да процес аутоматиз-
ма и језик нумеричких операција генеришу дело. „Језик је онај који 
говори, а не аутор; писати значи, кроз унапред претпостављену им-
персоналност (...), достићи ону тачку, где само језик ‘изводи’, а 
не ‘ја’“.18 За разлику од примене аутоматског процеса интегралних 
серијалиста, код Кејџа, брисањем разлика између композитора, из-
вођача и слушаоца и неодређеношћу дела у односу на извођење, 
слушалац (читалац) иступа као аутор дела. „Читатељ је простор на 
којему су сви цитати који чине писање записани, а да при томе ни 
један од њих није изгубљен; јединство текста не лежи у његову 
поријеклу него у његову одредишту“.19 

Утицај Дишана приметан је кроз концепт реди-мејда (ready-
made) и трансформацију уметника од уметника ствараоца ка умет-
нику који означава и именује. Свакодневни обични предмети про-

15 Veselinović-Hofman, M., „Čitanje ‘muzike tišine’“, Zbornik Matice srpske za scen-
ske umetnosti i muziku, бр. 22, 23, Matica Srpska, Novi Sad, 1998, стр. 121.
16 Исто.
17 Уп. Bart, R., „Smrt autora“, у: Suvremene književne teorije, уредио Miroslav Beker, 
SNL, Zagreb, 1986, стр. 179–180.
18 Исто, стр. 177.
19 Исто, стр. 179.
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цесом презначавања интегришу се у уметничке, односно „све што 
се види – то јест, сваки предмет плус процес гледања у њега – јесте 
Duchampe“.20 Мишко Шуваковић у делу Пролегомена за аналитич-
ку естетику објашњава дело 4’ 33’’ као пример реди-мејда уз про-
ширивање саме области музике, када се применом презначавања 
путем реди-мејда тишина обзнањује као музика.21

Кејџ је имао прилику 1951. године да се на Блек Маунтин 
Колеџу (Black Mountain College) упозна са Белим сликама (1951) 
Роберта Раушенберга, које су га охрабриле у настојању да напише 
„комад тишине“. Иако је Раушенберг обојио слике белом бојом, 
слике теже ка облику реди-мејда као и Кејџов 4’33’’, јер бела плат-
на већ постоје пре сваког процеса сликања. Раушенберг је уз ин-
тервенцију (пребојавањем белом бојом) празно бело платно, које 
није уметничко дело, означио као уметничко. Шест белих слика 
указују на „аеродроме за сенке и прашину“ и „огледала ваздуха“,22 
јер се на њима могу пратити кретања светлости и сенки и свих дру-
гих промена околине и ваздуха које су уочљиве због белине платна. 
Услед сталних измена и дејства амбијента, запажа се да су слике 
увек различите, као што је и извођење 4’ 33’’ увек другачије због 
неодређености и неинтенционалности. Из тог разлога, Кејџови 
неинтенционални звуци и звуци амбијента кореспондирају са Ра-
ушенберговим неинтенционалним сликама и сликама амбијента. 
Поред тога, Раушенберг је оставио инструкцију да је због задржа-
вања беле боје потребно повремено слике пребојити уз истицање 
улоге посматрача (субјекта који их поново боји) у односу на слика-
ра, који cе поред утицаја амбијента (светлости и сенки) сврстава у 
ко-ауторa дела према Бартом текcту „Смрт аутора“. 

Повезаност белог (беле боје) и тишине аргументована је у 
теорији Кандинског, где свака боја има свој звук и где је звук беле 
управо тишина: „Бела делује на нашу психу као велика, за нас ап-

20 Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939–1979, стр. 177.
21 Уп. Šuvaković, M., Prolegomena za analitičku estetiku, Četvrti talas, Novi Sad, 1995.
22 Solomon, L. J., The sounds of silence, стр. 4. http://azstarnet.com~solo/4min33se.htm 
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солутна тишина... Бело звучи као тишина која се наједном може 
разумети. Она је ништа које је младо или још тачније, које је на 
почетку, које се рађа. Тако је можда звучала земља у белим вре-
менима леденог доба... То је тишина која није мртва, већ пуна мо-
гућности“.23 Тишина код Кејџа такође не реферише на одсуство и 
недостатак звука, већ подразумева све шумове и звукове окружења 
и свакодневице.

Поетика Едгара Вареза (Edgar Varese) мапирана је у Кејџовом 
делу примењивањем шумова који су, као и код Кејџа, „саставни 
део наше свакидашње свести“.24 Варез ситуира шумове и кластере 
у свом делу Ionisation (1931) за 41 удараљку и 2 сирене и, слично 
Кејџу, конципира музику кроз њен просторни карактер.25 

Деловање Хенрија Дејвида Тороа се распознаје у Кејџовом 
стваралаштву применом његових списа Есеји о грађанској непос-
лушности и Валден.26 Торо придаје велики значај тишини кроз њен 
социјални карактер: „Најбоље заједништво које људи имају је ти-
шина“.27 Идеја о вечности музике, која је изражена у Кејџовој ес-
тетици, индијској филозофији и зен-будизму, рефлектује се и код 
Тороа: „Музика је стална... само је слушање повремено“.28 Кејџ је 
написао дело Mureau (1970), чији назив формира спој првог сло-
га речи MUsic и задњег слога имена ThorEAU и, аналогно насло-
ву, применио музику (односно његов метод компоновања музике 
помоћу I-Chinga) на цитате Тороа о тишини, звуцима и музици. 

23 Kandinski,V., O duhovnom u umetnosti, Esotheria, Beograd, 1996, стр. 102–103.
24 Kovačević, K., (ur.), Muzička enciklopedija (treći tom), Jugoslovenski leksikografski 
zavod, Zagreb, 1977, стр. 638.
25 „Са двадесет година почео сам звук осећати као живу ствар коју треба обликова-
ти без произвољних ограничења... отада мислим на музику само као на просторну 
појаву“. Исто, стр. 639. 
26 Торо, Х. Д., Валден, О грађанској непослушности. Српска књижевна задруга, 
Београд, 1981.
27 Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939–1979, стр. 200.
28 Исто, стр. 639.
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Крајњи резултат је рашчлањени скуп слова, слогова, речи и рече-
ница које су изгубиле свој првобитни смисао. 

2. Религиозни аспект – зен, немачки мистицизам 
и индијска филозофија

Кејџ је упознао премисе далеко-источне филозофије и рели-
гије 1947. године на Универзитету Колумбија (Columbia University), 
где је слушао предавања др Д. Т. Сузукија. Суштина зена јесте 
спознаја себе самог и достизање саторија (просветљења). Тишина 
и празнина принципијелно означавају битан феномен у зену. Зен 
учитељи формулишу ћутњу као средство комуникације које говори 
више од речи, јер су у њеној основи мудрост и знање: „Онај ко то 
зна, не говори; онај који говори, не зна“.29 Други ниво тишине је 
исказан „парадоксалном“ зеновском логиком: „Тишина одн. ћутња 
у зену не искључује реч одн. није супротност ‘речи’ већ ‘реч’ сама, 
то је ‘громовита тишина’, а не она тишина што тоне у дубине 
ништавила или је апсорбује вечна равнодушност смрти. Источњач-
ка ћутња личи на ‘око’ урагана: то је средиште разбеснеле буре без 
којег нема кретања“.30 Основни концепт тишине, по коме тишина 
није одсуство звука, већ звучање амбијента, Кејџ је практично до-
казао у глувој соби Харвард универзитета (Harvard University). Том 
приликом чуо је два звука: један високи и један ниски, од којих је 
први био рад нервног система, а други циркулација његове крви.

Поред тишине, следећи значајан појам у зену је појам праз-
нине (sunyata), која такође не репрезентује негативне флуксеве, 
јер обавија свет, егзистира свуда и у свему као тишина. „Зеновски 
појам празнине подразумева истинско значење одрицања од своје 
воље“.31 Кејџ приликом компоновања стреми потпуној слободи 
(чак и слободи од сопствене воље) техником неинтенционалности 

29 Исто, стр. 105.
30 Исто, стр. 91.
31 Исто, стр. 221.
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уз употребу операција случаја и неодређености у циљу оствари-
вања будуће естетике.

Зеновски појам уметника живљења упућује на Кејџову мисао 
о уметности, односно музици као начину живота и ишчезавању раз-
лика између уметности и живота, јер се музика никад не зауставља. 
Иста премиса конзистира и у индијској филозофији: „Индуси већ 
одавно знају да музика непрекидно траје и да је њено слушање као 
гледање кроз прозор у предео који нестаје када се човек окрене“.32 
Природа има велики значај и у индијској филозофији и зену. Кејџ 
уводи операције случаја и неодређености под утицајем индијског 
филозофа Ананде Кумарасвамија (Ananda Coomaraswamy), који 
утврђује да је „функција уметности да подражава природу у њеном 
начину деловања“.33 

У Кејџовим списима често се спомињу премисе и цитати 
Мајстора Екхарта (Meister Eckhart), теолога и највећег представ-
ника доминиканског реда и немачког мистицизма. Сличност мис-
тицизма Мајстора Екхарта, зена и Кејџове теорије фигурира у сле-
дећим одредницама:

1. Екхартово схватање Бога се приближава појму Буде у зену, 
који кореспондира са Бартовом теоријом Смрти аутора и Јунго-
вим (Carl Gustav Jung) анализама. Јунг разлучује да је разлог овак-
вог виђења Бога резултат друштвено-историјског дискурса, када 
захваљујући реформацији услеђује субјективизација појма Бога, 
стварање секти, а крајња последица је индивидуализам. У зен бу-
дизму, консеквентно тежиште је такође на индивидуалном искуст-
ву и достизању просветљења.

У Кејџовом делу, „смрт аутор“ се чита кроз неинтенционал-
ност путем употребе I-Chinga-a и неодређености у односу на из-
вођење. Верзија 0’00’’ (1962) је писана за било који инструмент 
и било које трајање. Тишина је амбијентални звук и самим тим 
се публика својим звуцима и алеаториком перцепције дешифрује 

32 Исто, стр. 191.
33 Исто, стр. 161.
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као музика уз укидање разлика између композитора, извођача и 
слушаоца, при чему слушалац заузима место ко-аутора дела. Са 
друге стране, композитор, извођач и публика препознају се и као 
слушаоци дела, јер је извођење неодређеног комада непоновљи-
во и непредвидљиво. Кејџ у тексту „Будућност музике“34 наводи 
три разлога који су узрок брисања разлика између композитора, 
извођача и слушаоца као будућих естетичких одредница:

1) захваљујући композиторима, пре свега Фелдману и Волфу, 
који су компоновали неодређена дела,

2) развоју технологије, јер свако може да компонује музику 
користећи електронске уређаје,

3) прожимању култура које су раније биле одвојене (озбиљна 
и популарна музика, оријентална музика, индијска музика). 

2. Друга сличност зена, Кејџа и немачког мистицизма мапи-
рана је у односу према знању. Учитељи зена су указивали да поз-
навање будизма није неопходно за доживљај саторија.35 Хуј Ненг 
(Huineng), кинески оснивач зена, пре доласка на место патријарха 
радио је као туцач пиринча у манастиру, а неки извори тврде да је 
био готово неук.

Екхарт је констатовао да „човек треба бити слободан од свог 
властитог знања као што би био да не постоји“.36 Овим речима Ек-
харт не реферише на заборављање наученог, већ на независност 
у односу на научено. Аутономност у односу на научено код Кејџа 
се испољава у радикалнијем облику кроз рушење и одбацивање 
традиционалних канона и стандардизација. Теорију и технике ком-
поновања које је научио код Шенберга (Arnold Schoenberg) (два-
наесттонски низ, серија) одбацио је и кренуо потпуно опозитним 
путем.

3. Кејџ пре компоновања не размишља о композицији при-
мењујући слободу од своје воље, док је иста замисао детерминиса-

34 Исто, стр. 204.
35 Suzuki, D. T., From, E., Zen budizam i psihoanaliza, Nolit, Beograd, 1969, стр. 147.
36 Исто, стр. 111.
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на и код Екхарта у примени на сликарство: „Ако би сликар морао 
да планира сваки потез четком пре него што је направио свој први 
потез, он уопште не би сликао“.37 

У јапанском sumiye сликарству (које је под утицајем зена) због 
крхкости материјала на коме сликају уметници немају времена да 
размишљају. „Ако се икаква логика или размишљање испречи из-
међу кичице и хартије, цео ефекат ће бити покварен“.38 Потези се 
морају повлачити што брже и у што мањем броју, док накнадне 
исправке или брисање нису могући због природе материјала. 

3. Композиција

Композиција 4’ 33’’ је настала након Кејџовог повратка из 
Блек Маунтин Колеџа 1952. године. По његовим речима, прве на-
знаке и асоцијације тишине сусрећу се већ у делима тридесетих 
година, док се прва идеја о концепту тишине провлачи 1948. годи-
не у оквиру његовог предавања Composer’s confession, одржаног 
на Васар Колеџу (Vassar College). Током предавања, Кејџ спомиње 
„структурални ритам“, Јунгова схватања, индијску филозофију, 
као и концепт „тихог комада“, кога би назвао Тиха молитва (Silent 
Prayer) и који би трајао три или четири минута, јер темпорално 
формира стандардну дужину која би одговарала издавачу Musac.
Co. Од тада је прошло четири године до појаве прве редакције 4’ 
33’’ (Woodstock ms), коју је Дејвид Тјудор (David Tudor) користио 
на премијерном извођењу и која је изгубљена. Друга редакција 
Кремен мс из 1953. године коинцидира са једном од првих графич-
ких нотација. First Tacet Edition је трећа и уједно најпознатија вер-
зија 4’ 33’’ у облику вербалне партитуре: испод римских бројева 
ставова уписана је реч TACET (тишина) и упутство за извођење.39 
37 Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939-1979, стр. 82.
38 Suzuki, D. T., From, E., Zen budizam i psihoanaliza, стр. 162.
39 „Име овог дела је целокупна дужина у минутима и секундама свог извођења. У 
Вудстоку, Њујорк, августа 29. 1952, наслов је био 4’ 33’’, а имена делова су била 
33’’, 2’ 40’’ и 1’ 20’’. Извео га је Дејвид Тјудор, пијаниста, који је означио почетак 
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SECOND Tacet Edition је пета верзија и издата је за Henmar Press 
1986. године, док је шеста верзија (Kremen Edition) из 1993. године 
репродукција кременског издања.

Запажа се различита дужина трајања ставова између кремен-
ског издања и трећег издања, што Лери Соломон (Larry Solomon) 
објашњава Кејџовом грешком, односно могућношћу да је трајање 
ставова заборавио, јер је прво издање изгубљено.40 Поновном при-
меном операција случаја готово је немогуће добити идентично 
време дела и приближно исто трајање ставова, што доказује да 
Кејџ није рекомпоновао дело. 

Према Кејџовој теорији, дело се састоји из четири елемента: 
структуре („подела целине на делове“), методе („поступак од ноте 
до ноте“), форме („морфологија континуитет“) и материјала (ти-
шина и звуци).41 Звук има пет карактеристика: висину, боју, низање 
у поретку, трајање и амплитуду, од којих је једино трајање иста 
одлика звука и тишине. Из тог разлога, трајање и феномен времена 
су класификовани као веома битни елементи у Кејџовом стварала-
штву, а управо је време једини одређени параметар у првој верзији 
дела 4’ 33’’.

У верзији 4’ 33’’ бр. 2 (1962), под називом 0’ 00’’, и временс-
ки параметар је укинут, јер дело може бити изведено за било које 
време и за било који инструмент. Замисао дела јесте неинтенци-
оналност и конституисање „тихог комада“ који неће зависити од 
прохтева композитора: „Основно значење тишине је напуштање 
интенције“.42 Тишина не сугерише одсуство звука, већ одсуство 

ставова затварањем, а крајеве отварањем клавирског поклопца. Ипак, дело може 
извести било који инструменталиста или комбинација нструменталиста и траја-
ти било коју дужину времена“. Nyman, M., Experimental music, Cage and beyond, 
Cambridge University Press, 1973, стр. 3.
40 Solomon, L. J., The sounds of silence. http://azstarnet.com~solo/4min33se.htm, 1. 
март 2015. 
41 Уп. Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939-1979.
42 Solomon, L. J., The sounds of silence, стр. 3. http://azstarnet.com~solo/4min33se.htm, 1. 
март 2015.
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интенционалног звука и звучање амбијента испуњеног неинтенци-
оналним звуцима.

Појам неинтеционалности код Кејџа теоријски је веома про-
блематичан и дискутабилан. Дело демонстрира највећи степен 
неодређености и неинтенционалности, али не може се говорити 
о „апсолутној“ неинтенционалности композитора. „Једном речју, 
аутор пружа уживаоцу дело на довршење: он не зна тачно на који 
начин ће дело бити приведено крају, али зна да ће дело приведено 
крају ипак бити његово дело, не неко друго, и да ће се на концу 
интерпретативног дијалога конкретизовати један облик који је ње-
гов облик, иако организован од неког другог, на начин који он није 
могао потпуно да предвиди“.43 Иако наведени Еков цитат није у 
потпуности примењив на 4’ 33’’, јер се музика не завршава, већ 
непрекидно траје, примењује се основни концепт према коме ће, 
независно од највећег степена неинтенционалности, дело 4’ 33’’ 
увек бити Кејџово дело, као што ће и концепт тишине бити консти-
тутивни елемент Кејџове естетике. Кејџ није у могућности да уста-
нови крајњи резултат дела, јер није потчињен његовој аспирацији, 
али је управо његова одлука одредила да дело буде на тај начин 
неодређено и неочекивано.

Кејџов појам „звука као звука“, односно звука по себи без со-
цијалног контекста, такође је споран и релативан. Адорно (Theodor 
W. Adorno) подразумева да се музика никад не може опажати изван 
друштвено-историјског контекста, јер увек фиксира неки утицај. 
У овом случају, један од утицаја је зеновска поетика, јер спознаја 
предмета онаквих какви јесу, „самих по себи“ јесте идеја зен бу-
дизма.

За стварање овог дела, Кејџ је користио I-Ching, операције 
случаја и Тарот карте. Метод I-Chinga налаже бацање штапића или 
новчића који формирају одређене хексаграме, од којих сваки има 
своје тумачење у кинеској Књизи промена (Book of changes). Про-
мена је веома значајна категорија дела, јер неинтенционални звуци 

43 Eko, U., Otvoreno djelo, Veselin Masleša, Sarajevo, 1965, стр. 55.
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су спонтани и уникатни. Оваква констатација имплицитно указује 
на појам експерименталне музике који се везује за Кејџа, где се ек-
сперимент не рефлектује кроз унапред задате хипотезе нечег унап-
ред планираног, већ кроз неочекиваност и неодређеност крајњег 
исходишта, чиме Кејџ утемељује пут будућности естетике. 

4. Од дела до текста

У читању естетике тишине уочавају се три нивоа текста:
1. феномен тишине из свакодневног живота изграђује кон-

цепт дела, 
2. дело објект презначава се у дело процес када се истиче 

дистинкција дела приликом сваког новог извођења. Музика (у 
циљу повезивања са будућном естетичком парадигмом) непрекид-
но траје и саставни је део живота,

3. применом Бартовог текста „Од дела до текста“, компози-
ција 4’ 33’’ се не разматра више као дело већ као текст, и на њу се 
могу применити Бартове карактеристике текста:

1) Дело је део материје и заузима простор у књижари, биб-
лиотеци, каталозима, док текст није предмет, већ „методолошко 
подручје“.44 Аналогно Лакановој (Jacques Lacan) разнородности 
између „стварности“ (оног што показује) и „стварног“ (које демонс-
трира), тако је и текст „процес демонстрирања, он говори по неким 
правилима (или против неких правила)“.45 Текст је заступљен у је-
зику и говору, док се дело као предмет може држати у руци. „Текст 
се доживљава само у делатности производње“,46 непрекидно је у 
покрету и пролази кроз једно или више дела. Тишина није затво-
рено дело, које има свој почетак и крај и које је децидирано својим 
димезијама, већ је саставни чинилац уметности и живота када је 
изложено непрекидном покретању и мењању. Тишина је концепт 

44 Уп. Bart, R., „Od dela do teksta“, у: Suvremene književene teorije, стр. 182.
45 Исто.
46 Исто.
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и процес, процес демонстрирања постојања амбијенталних звуко-
ва и слика, док у композицији 4’ 33’’ тишина превазилази границе 
свог дела (партитуре), оснажује се у животу и никада не престаје. 
Циљ је развијање свести код људи и публике о свему што их окру-
жује: шумовима, тишини, свакодневном животу. Према Кејџовим 
речима, дело 4’33’’ доживљава трансформацију и концептуализа-
цију од „дела-објекта“ у „дело-процес“, чиме се формира премиса 
за естетику будућности.

2) Текст не подлеже класификацијама и хијерархијама и при-
ступа граничним подручјима „правила о исказивању“47 и досеже 
иза јавног мњења уз истицање парадоксалности као битне од-
реднице текста. Тишина као текст је парадоксалан појам: Кејџ је 
доказао да тишина не постоји конституишући је као сваки звук и 
шум амбијента (шетњу кроз шуму, скупљање печурки или било 
коју животну ситуацију), а паралелно са њим, Раушенберг је кон-
статовао да сликарско платно никад није празно. Из Кејџових и 
Раушенбергових ставова произилази естетичко виђење тишине као 
сложеног концепта повезивања уметности и живота, као и разуме-
вања променљивог дискурса амбијента. Појмови „ништа“ (у зену) 
и тишина нису негативни појмови, јер увек презентују и упућују 
на неки други знак или мрежу знакова. У зен-будизму је изведена 
„парадоксална“ логика (насупрот западној логици), према којој се 
сваки појам може тумачити и као негација тог појма.

3) Дело се разазнаје на подручју означеног, у коме је затворе-
но, док у тексту влада „бесконачност означитеља“48 са везивањем 
за појам игре и „производњу вечног означитеља“.49 Симболично 
као карактеристика је умереног интензитета у делу, насупрот текс-
ту у коме је „радикално“ ојачана.

 Бесконачност означитеља у делу тишине ствара се кроз пре-
мештање означитеља од нултог до бесконачног степена, у коме 

47 Исто, стр. 183.
48 Исто.
49 Исто.
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је нулти степен еквивалент празнине и одсуства (као на примеру 
неприсутности звука у филму и празног звучног канала). Сле-
дећи степени обележавају звук и шум амбијента, слику и сенку 
окружења на сликарском платну, чиме се остварује различитост, 
посебност, јединственост дела тишине у константном процесу 
трансформације и производње значења. Бесконачност се мапира и 
у интерпретацији посматрача, који је и сам остварен као део тиши-
не, својим покретима, шумовима и сенкама, док његова просторна 
позиционираност у односу на платно тишине конструише виртуел-
ни идентитет и доживљај слике. Композиција 4’ 33’’ је „отворено 
дело“, неодређено у односу на извођење, док је верзија 0’ 00’’ пи-
сана за било који инструмент или групу инструмената и формира 
непоновљивошћу интепретација бескрајан број различитих озна-
читеља.

4) „Текст је плуралан. То не значи само да он има више зна-
чења, него да постиже само мноштво значења“.50 Тишина је плу-
ралан текст и производи велики број значења: празнину, одсуство, 
отворено дело, дело процес, зен-концепт, естетику свакодневног 
живота... Текст је интердисциплинаран, што је документовано у 
формирању отвореног поретка односа и мреже утицаја са другим 
текстовима културе. Интердисциплинарност се преноси и на упли-
ве и суодносност са другим уметницима, филозофима, теоретича-
рима, религијама...

5) Насупрот традиционалном ставу, према коме је аутор 
„отац“ и „власник“ дела (уз изузетно поштовање интенције и руко-
писа аутора), текст се чита независно од аутора и наслеђа. Према 
Барту, аутор се може „вратити“ у текст као „гост“, јер он није више 
отац дела, већ има улогу „папирнатог аутора“.51 Уместо померања 
од живота ка делу, стиже се до супротног смера, јер се сам живот 
поима као дело, као уметност. Раушенберг и Кејџ су се залагали 
за спајање уметности и живота и прелаза уметности у живот, уз 

50 Исто.
51 Исто.
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тежњу ка апсолутној неинтенционалности и ослобађању уметника 
од самог дела.

6) Док у делу задовољство остаје на парадигми потрошње 
и читања, код текста задовољство се заснива на производњи и 
учешћу у самом тексту. На примеру тишине, публика је учесник у 
стварању и производњи дела: сви звуци и шумови који се остварују 
померањем слушаоца, заједно са звуком амбијента улазе у састав 
дела. 

5. Извођење

Дејвид Тјудор је премијерно извео 4’ 33’’ у Вудстоку (Њујорк) 
1952. године. Седео је непомично за клавиром, осим док је окре-
тао стране партитуре. Време је мерио штоперицом, док је сваки 
почетак става обележио затварањем клавирског поклопца, а крај 
његовим отварањем. Захваљујући томе што су у Маверик концерт-
ној сали (Maverick concert hall) врата од улаза била отворена, у току 
првог става чуо се ветар. За време другог става, киша је почела да 
пада по крову и производи звук, док су се у трећем ставу чули ша-
пат и жамор публике.

Прво извођење дела 4’ 33’’ изазвало је скандал: „Људи су по-
чели да шапућу једни другима, а неки људи су почели да изла-
зе. Они се нису смејали – они су само били изиритирани када су 
схватили да се ништа неће десити, и нису заборавили то тридесет 
година касније: још увек су љути“.52

Приликом изводјења 4’ 33’’ извођач не производи никакав 
звук, при чему се пажња публике преусмерава на визуелно и про-
сторно: са звука на тело извођача, тело инструмента, као и све објек-
те амбијента. Музика није само аудитивна, већ улази и у оптичку 
област, јер потенцира и визуелне сензације и асоцијације. „Уши су 

52 Solomon, L. J., The sounds of silence, стр. 2. http://azstarnet.com~solo/4min33se.
htm 1. март. 2015.
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само део слушаочевог тела“,53 а поред њих композитори и слуша-
оци имају и остале делове тела. Кејџ се убраја у пионире флуксуса 
оваквим тенденцијама, што је даље мапирано у постојању партиту-
ре (Tacet edition и 0’ 00’’) у којој се вербално и текстуално описује 
као радња у флуксусу која током извођења треба да се изврши, али 
без постојања нотног текста. Вербални текст описује радњу која ће 
бити виђена, што је типично за највећи број дела флуксуса. Друга 
сличност јесте у испољавању музике као дискурса и конструисању 
концепта музике у коме је она широко поље звучних, визуелних и 
текстуалних акција. Трећа заједничка особина флуксуса и 4’ 33’’ 
јесте интердисциплинарност и интер-медијалност догађаја. „Inter-
media се може дефинисати као концептуално место између ме-
дија или традиционалних уметности“.54 Интердисциплинарност, 
слично интермедијалности, код Кејџа и флуксуса не антиципира 
повезаност уметности у смислу њиховог јединста (као нпр. појам 
Gesamtkunstwerk код Вагнера (Richard Wagner)), већ један дијалек-
тичан однос између дисциплина.

Парадигма различитих дисциплина (визуелног, аудитив-
ног...) указује на појаву театралног елемента и перформанс-арта 
(performance-art), при чему је Кејџ први уметник који је увео пер-
форманс у музику. Композиција 4’ 33’’ има све карактеристике 
перформанса: параметар просторно-временског односа и догађаја, 
незавршеност дела, где се ауторство приписује публици која се шу-
мовима које производи реципира као сама музика и њено извођење. 
Кејџ је инсистирао на чину извођења који није његова репродук-
ција, већ креативан процес извођача и публике. Коинцидентност и 
непредвидљивост реакција публике и неинтенционалних звукова 
упућују на хепенинг (happening), облик перформанс арта.

53 Cage, J., Radovi/tekstovi, izbor 1939–1979, стр. 161.
54 Shaw-Miller, S., „Concerts of everyday living: Cage, Fluxus and Barthes, interdis-
ciplinarity and inter-media events“, у: Image: Music: Text, Marcia Pointon and Paul 
Binski (ур.), Blackwell Publishers, Oxford, 1996, стр. 2.
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Кејџово дело 4’ 33’’ садржи и премисе театралог дела, јер за 
Кејџа театар је идеална форма због његове најближе (у односу на 
остале уметности) везе са животом. Опажа се и кохеренција дела 4’ 
33’’ и јапанског Но-театра, који се развијао под утицајем зена. Но 
је облик театра у коме су музика, поезија, игра и драма међусобно 
испреплитане. Најчешће се изводи у природи на отвореном, јер је 
уметност, као и код Кејџа, и у зену саставни део природе и живота. 
Његове одлике су једноставност, статичност и монотоност у виду 
дугих пауза и делова када се ништа не дешава, као што су тишина 
и једоставност конститутивни елементи Кејџовог дела.

Тишина, осмишљена са аспекта простора, према Џозефу 
Брандену (Joseph Branden), може се довести у кореспонденцију са 
архитектуром стакла – „архитектуром тишине“.55 Ради се о ствара-
лаштву Mies van der Rohe-a и његовим пројектима Fansfort House 
(1945–1951) и Crown Hall ITT (1950–1956), где се тишина проду-
кује кроз траспарентност зидова који су направљени од провидног 
стакла. Овим поступком се губи граница између спољашњости и 
унутрашњости и зграда је у потпуности отворена према окружењу 
и саставни део природе. Исти концепт код Кејџа и у зену остварен 
је у аргументовању уметности као конститутивног дела живота и 
природе. Кејџов стан у Њујорку, у Gatehill Cooperative Community 
је управо имао провидне зидове са могућношћу потпуног поме-
рања на страни окренутој према спољашњости, чиме је објектив-
но уклоњена и физичка препрека унутрашњег и спољашњег про-
стора. Крајњи резултат јесте увођење свих спољних дешавања у 
унутрашњост стана: временских прилика, свакодневних звукова, 
неинтенционалних шумова, звукова природе који су потпуно не-
предвидиви од стране аутора (архитекте). Због тога, можемо го-
ворити о елементима „смрти аутора“, јер природа и амбијентални 
простор изграђују звучни, визуелни и просторни ефекат зграде.

55 Термин Брандена Џозефа. Уп. Branden, J., „John Cage and the Architecture of 
silence“, у: October 81, Rosalinnd Krauss and Annette Michelson (ур.), MIT Press, 
Cambridge, 1997, стр. 81–104.
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Кејџов концепт тишине прати се развојним путем: од утицаја 
Раушенбергових слика, где су изложене неинтенционалне слике 
(амбијенталне слике), преко дела 4’ 33’’, односно неинтенционал-
ног звука (амбијенталног звука), до „архитектуре тишине“ и не-
интенционалног простора (амбијенталног простора). Архитекту-
ра тишине, као трећи ниво тишине, уједно уједињује претходна два 
и артикулише синтезу дијалектичног односа визуелног, звучног и 
просторног параметра, који су главни конституенти Кејџове есте-
тике тишине и мапирају будуће модалности естетике и уметности.

Закључак

У Кејџовој естетици, тишина се не манифестује као негати-
ван појам, одсутност, ништавило и редукција, већ као бесконач-
ност могућности, многострукост, отвореност, различитост. Дело 
прелази од завршеног објекта ка делу које се посматра као текст и 
дело у покрету, које је отворено, у сталном покрету и интеракцији 
са другим текстовима. Издваја се нова дијалектика између аутора и 
публике у контексту појма отвореног дела, односно дела у покре-
ту, где читалац учествује у самој организацији и изградњи форме 
уметничког дела, као што је у Кејџовом примеру дела 4’ 33’’.

Својим стваралаштвом, естетиком и деловањем Џон Кејџ од-
бацује и критикује традиционалне приступе у музици и уметности, а 
експерименталном поетиком постиже највише домете у музици два-
десетог века. Музика више није само аудитивна уметност, већ интер-
дисциплинарна област која прожима визуелно поље, перформанс, 
религију, теорију, естетику, театрологију, свакодневни живот...

Концептом тишине Кејџ уводи велики број иновативних еле-
мената у музику: на првом месту, остварује другачије схватање 
односа звук-тишина-шум, у коме је тишина звучање амбијента. 
Принципом реди-мејда, Кејџ проширује поље музике увођењем 
тишине, док у метод компоновања уноси операције случаја и I-
Ching, чиме креира неинтенционалност дела. Неодређеношћу 
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дела, слушалац се реципира као аутор дела, а сам чин извођења 
индентификује се као креативан чин. Перформанс је први пут код 
Кејџа саставни део извођења.

У погледу будућности естетике, на актуелном примеру тиши-
не и Кејџовог експеримента 4’ 33’’ може се закључити да је не-
опходно стално проналазити нове парадигме, иновативна решења 
у контексту конституисања нових облика уметничког дела као дела 
у покрету и једном ширем схватању уметности која се интердис-
циплинарно повезује са различитим уметничким дисиплинама, ес-
тетиком, религијом, али и прати научна и техничка достигнућа са 
циљем достизања неког будућег знања, будуће естетике и знања 
иза знања. 
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Svetlana Kalaba

INTERDISCIPLINARY EXPERIMENT 4’ 33’’ 
OF JOHN CAGE AS THE PARADIGM OF FUTURE AESTHETICS

(Summary)

Interdisciplinary experiment 4’ 33’’ articulates the future of aestethics 
by the introduction of great number of inovative modalities and approaches in 
music and art. The work is not limited by its dimensions, but it is constituted 
as a text and continues its life in space and time. Music is accomplished as an 
integral part of everyday life, but also as an interdisciplinary area that is con-
nected with visual aspect, performance, theatre and religion. Silence of 4’ 33’’ 
is not an abscence, reduction or nothingness, because it is mapped as the end-
less source of possibilities that causely configures any sound or image as the 
constituent of the ambiental discourse.

Key words: interdisciplinarity, silence, music, non-intentionality, future 
of aesthetics.
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Ђорђе Кадијевић

мЕТАУмЕТНИчКИ АКТИВИЗАм 
,,НОВЕ УмЕТНИчКЕ пРАКСЕ“� 

Као никада раније, мисао о уметности почетком двадесетог 
века стала је да се рачва у два дивергентна смера. Догодило се то у 
време преиспитивања системa вредности традиционалне културе 
грађанског друштва претходне епохе. После планетарне катастро-
фе какву је изазвао Велики рат 1914–1918. у коме је ,,човек пао 
на испиту историје“, чинило се, не без разлога, да ништа не може 
остати онако као што је било. Изгледало је да је време ,,лепе умет-
ности“ заувек прошло, јер се за ,,палог човека“, изгубио њен сми-
сао. Уметност се окренула према новом хоризонту, осећајући свој 
нови задатак, да одрази фрустрацију, револт и резигнацију насталу 
након моралног пораза друштва поратног света. 

Први на удару такве тензије нашао се естетизам традицио-
налне уметности. Од ње се тражило да изиђе из магле утопијских 
епифанија чијим декором је украшавала слику предратног света. 
Уметник је имао да се суочи са стварношћу ,,каква јесте“, и пре-
узме одговорност за оно што се у њој збива. Као ефикасан начин 

1 На скупу Естетичког друштва Србије 13. и 14. децембра 2013, чија је тема била 
Криза уметности и нове уметничке праксе говорио је и Ђорђе Кадијевић, ликов-
ни критичар и филмски режисер. Због обавеза у 2014. години, његово ауторизо-
вано излагање стигло је са закашњењем за Зборник, који је објављен 2014. Ре-
дакција користи прилику да Кадијевићево, унеколико измењено, излагање објави 
са радовима аутора прошлогодишњег (2014) скупа са сличном темом. Напомена 
Уредништва.
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критичке валоризације бивства реалне егзистенције показао се 
иронијски начин уметничког говора, посезања за пародичним гес-
товима свесно тривијализованих значења, без зазирања од брутал-
них садржаја, у чему је предњачила авангардна група Дада. Таква 
тенденција апсолвирана је у методу ,,таутолошке редукције вишка 
предметног значења“, каквим се сматрао његов естетски садржај. 
Тим начином, уметност се, наводно, непосредно суочила не само 
,,са стварношћу каква јесте“, већ и са собом самом. Она се први пут 
,,срела“ са својим предметом ,,на нултој тачки естетске репрезента-
ције“. Таутолошки детерминизам, чије реперкусије је апсолвирао 
Марсел Дишан, узроковао је ,,револуционарну“ промену у ,,онто-
лошком поимању уметности“ која је, како је речено, представљала 
догађај од непролазне важности. Према уверењу Дишанових след-
беника, појава његових ,,редимејда“ (предмета утилитарне намене, 
представљених као уметничка дела у затеченом стању, без видљи-
ве ауторске интервенције) повукла је ,,епистемолошки рез“ у исто-
рији уметности, чиме је коначно остварен њен есхатолошки циљ 
,,сједињења са стварношћу“... Дишанови неодадаистички епигони 
отишли су и даље. Они су ,,озваничили“ крај ере класичне, исто-
ријске уметности и најавили њен нови, ,,други“ почетак. 

Разумљиво да је овако радикална опозиција традиционалној 
култури узроковала појаву мноштва конфликтних ситуација које 
ће имати видног одраза на отвореној уметничкој сцени двадесе-
тог века. Стваралаштво које следи линију континуитета историјске 
генезе уметности после дадаистичке ,,револуције“ није тек тако 
ишчезло. Али, то се у табору апологета ,,друге уметности“ пред-
стављало као реликтна појава. Јер, инерција анахроног естетизма 
која делује у свести традиционално усмерених уметника неминов-
но ће да слаби и да се коначно изгуби. Промена језика уметности, 
појава ,,нових медија“, интермедијског начина изражавања и кон-
цептуализације садржаја стваралачке акције формира нову рецеп-
цију продуката уметничке креативности у којој су сазнајни, инфор-
матички и комуникацијски аспекти саобразни формирању ,,нове 
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сензибилности“, управо супротне оној ,,старој“, историјској, која 
се базирала на садржајима естетског искуства. 

Са друге стране, опоненти у табору ,,традиционалиста“, 
сматрају да је активизам у знаку нове праксе ,,друге уметности“ 
парауметничка појава, узрокована управо ,,буђењем дијахроничког 
логоса естетске свести“ која је у термину апокалиптичних збивања 
са почетка века, хтела или не, морала да се спусти на најнижи ниво 
стваралачких алтернатива, и пошто је досегла до границе смисла, 
стекла могућност да се поново уздигне, подстакнута моралним 
правом задобијеним у издржаном искушењу. Тим искушењем ис-
купљен је грех Великог рата. Њиме је плаћена цена распада мо-
рално етичког кодекса културе претходног времена... Отуд се ме-
тауметнички активизам ,,нове уметничке праксе“, посматра као 
латерална појава. Сам по себи, тај тренд се не мора сматрати диг-
ресивним, јер реално скреће са линије историјског континуитета 
уметничког стваралаштва. Деструктивност која му се приписује 
узрокована је више тензијама које је спонтано подстакао, од којих 
је заиста дигресивна симулација уметности. 

Херменеути ,,нове праксе“ су пренебрегли Хегелову рану 
мисао по којој ,,крајњи циљ разума, у коме он схвата тоталитет 
идеја, јесте естетски чин, јер су истина и доброта сједињене само 
у лепоти“2. Историја показује да ескалација људског безумља као 

2 Мисао коју цитира Ђ. Кадијевић, приписујући је Хегелу, део је из кратког про-
грамског текста Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealizmus из 1795/96. 
године. Тај је текст у Хегеловој заоставштини пронашао Франз Розенцвајг и 
исте године 1917. објавио. Види у: Hrsg. Von Franz Rosenzweig. Sitzungsberich-
ten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg, 1917. Abhandlung 5. 
О овоме кратком нацрту, систему-програму, потом се у филозофским круговима 
водила опсежна дебата о питању његовога ауторства. Чињеница да је овај текст, 
од свега једне или две странице писан Хегеловом руком, најпре се сматрало да 
би могао бити Хегелов. Но, дискусија је показала да је реч о идеји „естетичко-
га идеализма“, која је изложена сасвим у романтичком духу. У време у којем је 
текст написан, 1795/96, аргументовано је показано да је такав концепт сасвим 
експлицитно заступао Шелинг, да би, сасвим експлицитно, такав програм и обе-
лоданио у Системуз трансценденталнога идеализма (1800). Потом је, у свим 
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ни агресивна воља самоуверене умности, не могу да оспоре ту 
истину. Отуд се активизам ,,нове праксе“, с обзиром на Хегелов 
став, не може доводити у везу са уметношћу. Његови протагонисти 
отуд морају разумети реакције својих опонената који њихов ,,рад“ 
посматрају као појаву која се збива у амбијенту културе, али ван 
простора уметности. 

Фатална ,,грешка“ у херменеутици ,,друге уметности“, дакле, 
јесте њен антиестетизам. Што се данашњи Дишанови следбеници 
третирају као уметнички ствараоци резултат је невиђене агресив-
ности самоувереног идеолошког лобија који је успео да за њих ос-
воји тај статус. То освајање не зауставља се у области теорије, већ 
продире у културни простор друштва, захвата његове институције 
и претендује на политички утицај, са нескривеном намером да за-
узме доминантну позицију. Ради се, дакле, о дешавању од ширег 
културног значаја које, у акутној ситуацији оптерећеној бројним 
нерешеним дилемама, ствара стање чије реперкусије је тешко са-
гледати. 

Применом формуле ,,таутолошке редукције вишка предмет-
ног значења“ уметничко дело – или по новом речнику ,,продукт 
радне праксе уметника“ – лишено баласта наслеђеног талога ес-
тетске супстанце, уклоњена је навећа препрека на путу остварења 
агитованог гесла апологета ,,друге уметности“ да свако жив може 
да се бави уметношћу. За ту стваралачку делатност, дакле, није 
потребан некакав изнимни дар, дат од Бога или природе. Јер умет-

издањима Шелингових списа овај програмски текст, без двоумљења, приписан 
Шелингу, који је тих година, иначе, друговао са Хегелом. Пракса преписивања 
текстова колега у оно време, крајем XVIII века, није била никаква реткост. О томе 
видети Бигзово издање Шелингове Филозофије уметности. Београд 1989, у коме 
је овај Најстарији програм система немачког идеализма публикован као Шелин-
гов спис. У овом нашем преводу текст је преведен: „Убеђен сам да је највиши 
акт ума, онај којим он обухвата све идеје, естетски акт, и да су истина и добро 
само у лепом здружене“. О обимној дискусији поводом овога Нацрта видети у 
Предговору Сретена Петровића за Шелингову Филозофију уметности. Напомена 
Уредништва Зборника.



Метауметнички активизам „нове уметнички праксе“

499

ничку активност не покреће инспирација већ воља! Ја, елем, нисам 
уметник као миљеник муза, већ као човек који зна шта хоће. Моје 
дело није плод стварања, већ продукт рада. Оно тако треба и да 
се вреднује – не по томе колико се уздиже на екрану утопијских 
естетских илузија, већ према снази којом приања на тлу реалне 
егзистенције. Уклањањем аксиолошке баријере естетског крите-
ријума широм су отворена врата простора уметности за све нас 
који смо били ускраћени за своје право да се уметнички искажемо, 
обесхрабрени укорењеним предрасудама о приоритету ,,талената“ 
и фрустрирани наметнутом харизмом генија. 

Промовисани акт ,,демократизације уметности“ и њен ан-
гажман на плану шире сагледане друштвене стварности, у кратком 
временском интервалу подстакао је хиперпродукцију артефаката 
који се на јавној културној сцени презентирају као уметничка дела. 
Вал инфлације таквих супститута веродостојне креативности то-
лико је нарастао да се изгубила могућност његове контроле. Томе 
је допринело и презриво игнорисање метијерства које је успешан 
рад у маниру класичних медија, сликарства, скулптуре и других, 
условљавало оптерећујућом дуготрајношћу савладавања неопход-
ног ,,заната“. Могућност да се, уместо захтевног обликовања амор-
фне материје класичних медија задовољавајући резултат оствари 
употребом ,,приручних“ материјала, узетих из фундуса предмета 
утилитарне намене, са минималном ,,ауторском“ интервенцијом 
као и без ње, дала је силан полет активизму амбициозних претен-
дената на статус уметника, међу којима је тешко идентификовати 
наивне занесењаке, самовољне авантуристе и лукаве симулаторе 
са прорачунатим циљевима. 

Тако је стихијски либерализован инпорт квазиуметничких 
симулата на актуелној уметничкој естради чији простор није мо-
гуће целовито сагледати. На тај начин се ова врста контракултур-
ног деловања инсталирала као нормална појава. Отуд је настао 
највећи проблем савремене уметности који, за чудо, као да није ни 
сагледан у свој својој озбиљности. Још мање је одмерена тежина 
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његових последица не само за културу, већ и за свакодневни живот 
човека овог времена.
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Радомир Виденовић

СТАТУС ЕСТЕТИКЕ У „ЦАРСТВУ 
пРОЛАЗНОСТИ“ И ЊЕНА БУДУЋНОСТ

Апстракт: Живимо у доба „естетизације“. Доминантни визуелни 
идентитети нашег времена су дизајн и мода – одређују нам не само 
понашање и укус, већ и циљеве и сврхе. Задовољство је основна вред-
ност, а и оно је дизајнирано. Није питање бити или имати, него – из-
гледати. Имати и изгледати. Дизајн је и комуникација – шаље поруку 
о томе ко смо и шта смо, или, како се, бар, приказујемо, како желимо 
да нас виде. Основно питање је: како популарност естетике и есте-
тизација стварности, односно владајући савремени идентитети утичу 
на разумевање савремене уметности и да ли су плуриперспективизам 
и интердисциплинарност методолошка основа естетичких истражи-
вања у будућности?!

Кључне речи: естетика, дизајн, мода, плуриперспективизам, интер-
дисциплинарност.

Да ли је естетика par exelence философска дисциплина?! 
Да ли је (само) философска дисциплина?

Какав је статус естетике, дакле, стање, положај, прилике? 
Високо је цењена, а тиме и сами естетичари?! Да ли је данас, за-
иста, толико актуелна и/ли популарна (дакле, савремена, важна, а 
затим и приступачна и разумљива „ширим“ слојевима) да се њоме 
сви баве? Јер, естетика је у тренду, она је cool, in... Наиме, естетика 
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је данас поново, као некада, „суд за све“ („Sammelbecken“, А. Бојм-
лер), за нај-различитије активности, појаве и догађаје, (а и творе-
вине, производе, дела).1 И, како је рекао Жан Пол пре више од 200 
година, свет је препун естетичара.

И какво је сутра естетике и може ли се њена будућност пред-
видети.2

Наше доба је опседнуто – изгледом.
Доминантни (визуелни) идентитети су дизајн и мода, ин-

тердисциплинарне области и активности. Њихова основна карак-
теристика је естетичност, ако не и остварена, онда у интенцији. 
Естетичност која подразумева – хедонизам. 

Када кажем „царством пролазности“, асоцирам дизајн и моду, 
јер је Жил Липовјецки моду назвао царством пролазности. Пролаз-
ност је, овде, површност – живљење без (покушаја) великих узле-
та, без далеких хоризоната и дубоких промишљања и доживља-
вања – симулирамо, фингирамо лепоту, младост. Живот...

Дизајн је интердисциплинарна активност, јер обухвата мно-
штво делатности, а има и педесетак значења – планирати, скици-
рати, конципирати, скројити... Означава и идеју о (новом, а „ново“ 
може бити и оно што је заборављено) производу, али и реализова-
ни, спреман за продају, производ. То су најчешће ствари за употре-
бу, али које имају леп изглед, дакле покушај повезивања естетских 
и функционакних елемената. Производња се обавља, што значи да 
је могућа поновљивост машином (по потреби, жељи). Ђило Дорф-
лес сматра да употребни моменат и није неопходан као компонен-
та дизајна. Јер – могу постојати и постоје „бескорисни“ предмети; 

1 О чему сам писао (и говорио) на неким ранијим скуповима ЕДС.
2 Већ је речено (и написано) да је Естетичко друштво Србије spiritus movens раз-
воја естетике код нас. И то не само формалном организацијом скупова (сада, да-
нас је тема: „Актуелност и будућност естетике“), него по усмерењима и пред-
лошцима које даје – овог пута – одређење естетике у контексту нових догађаја и 
догађања, односно може ли се старом естетиком објашњавати ново, са-времено 
и, посебно – „могућност схватања естетике као домена интердисциплинарних ис-
траживања“. 
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украсни, декоративни. Да би се један предмет сматрао дизајном 
предуслови су: серијабилност, механички начин израде и естетски 
коефицијент од самог почетка, а не накнадном мануелном интер-
венцијом. Дизајн нам одређује укус, амбијент у коме живимо и ра-
димо, начин живота...

Феномен мода је изузетно актуелан. Разлози су у доминацији 
потрошачког друштва и, парадоксално, у побуни против тог истог 
менталитета.

Мода је диктаторка и унифицира. Да ли је демократска када 
већ свима прописује исто, дакле нивелише разлике и смањује при-
вилегије? Не, јер се тако брзо мења да је могу пратити све мање и 
уже друштвене групе. Тако се (поново) успостављају разлике из-
међу друштвених група.. Мода је перфидна: многе су побуне и пок-
рети почињали превратом, а завршавали ухваћени у замке моде.

Закони моде су као и закони уметности (?!) – ирационални. 
Карактеришу је периодичне осцилације. Мода је увек између арте-
факта и природе. Она је статусни симбол. Раније су носиоци моде 
били виши друштвени слојеви, па је она некада и стизала до нај-
нижих слојева, а најчешће – не. Данас се мода прилагођава нижим 
слојевима, али то не сме да завара – није то знак демократизације, 
већ манипулације. Истраживачи моде кажу да је одећа, облачење 
најједноставнији начин да се покаже неслагање са претходном ге-
нерацијом. У прошлом веку, од 1950. године се морало обући по 
одређеном обрасцу, моди; од 1960. млади се разилазе са модом, а 
од 1970. сви се облаче како сами желе. Тада је Ив Сен-Лоран узвик-
нуо: Није више модерно бити модеран! 

Ах, да мода говори, она је комуникација. 
Уметност је оно што сви, као, знају шта је, али, не умеју да 

(ис)кажу.
С друге стране, „Нешто као Уметност заправо не постоји. 

Постоје само уметници“.3

3 Гомбрих, Е. Х., Сага о уметности, Лагуна, Београд, 2011. Ипак, оставимо по 
страни, сада, анализу и логичност овог исказа.
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Разлог за овакву тврдњу би могао бити у многострукос-
ти појављивања уметности (уметничких дела?) које је дошло до 
крајњих граница:

Све(т) је естетизовано. Све мора бити лепо (или бар тако из-
гледати), а онда напросто нема места за лепоту уметничких дела, 
јер све жели да буде уметност, а има све мање уметности, јер је 
све више трошења, замора, својеврсне инфлације због непрестаног 
умножавања.

„Уметност се расплинула у естетски етер“, каже Ив 
Мишо.4

(Уметничких) дела више нема, па зато све може бити прогла-
шено (уметничким) делом.

Од Дишана до данас – „Цар(ица) је го(ла)“.
Али, и даље испробава своју нову одећу.
Енди Ворхол од кутија средства за чишћење прави – скулпту-

ре, мултипликује ликове познатих (наглашавајући популарно, уг-
лавном персони-фикације америчког сна – успех, „најбоље успева 
успех“, снима самоубиства познаника (да ли то беше он, или, неко 
други?!). У сваком случају, Ворхол је видео и показао да свет и 
уметност прелазе у нову сферу.

Уметност прелази у индустријску сферу, или обрнуто, а то, 
опет, доводи до нестајања дела. Све то ствара свет популарне кул-
туре, која доноси изједначавање, уједначеност, нивелисање. Можда 
– демократичност. И политика нас нечему учи – то је контролисана 
демократичност.

„Не заборавимо и све оно што се због велике присутности и 
свеприсутности више и не види: дизајн, чудесан свет марки, 

4 Michaud, Y., Umjetnost u plinovitu stanju, ogled o trijumfu estetike, Zagreb, 2004, str. 
9 Уметничка дела нестају, каже он: „тамо где су била дела, остала су само искус-
тва. У уметничкој производњи дела су замењена механизмима и поступцима који 
функционирају као дјела и производе чисто искуство умјетности...“ Исто, стр. 9.
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козметички производи, естетска хирургија, индустрија моде 
и укуса.“5

Свуда се дела и свуда су лепа, осим у уметности.
Како разумети своје време, овде и сада, и његову уметност. 

Прихватити, најчешће не значи и разумети, а разумети би могло 
значити – и прихватити. Вредело би истраживати парадокс савре-
мене уметности, макар ове две познате речи биле под знаком пи-
тања (и одвојено и заједно). А(ли) већини и није до разумевања. 
Чему?

Ипак, постоје два табора – они који нападају и они који бране 
данашњу уметност.

Ево једног (карактеристичног) става, са којим бисмо могли, 
у дијалогу, поделити извесне затечености и недоумице пред савре-
меном уметношћу:

„Уметност данас изазива очај. Сав језик, свакидашњи, као и 
традиционални, једнако је мртав и неупотребљив; крајње је неспо-
собан да изрази оно што осећамо и што нам се дешава...

Не можемо се отети утиску о излишности данашње уметности...
Данашња уметност, нећу рећи савремена уметност (јер она 

није са-времена, није у духу са нашим временом већ је једноставно 
данашња, тиме што настаје данас), јесте уметност музеја... У тој 
уметности више нема живота“,6 каже Милан Узелац, познавалац и 
поклоник уметности (дакако и естетике), али огорчени тон његовог 
текста говори о опирању данашњој уметности.

(„...То чудно подручје које се назива ‘савремена уметност’“. 
(Ив Мишо))

У оваквој ситуацији, пише даље Узелац, естетика има две мо-
гућности: „она или пада заједно с уметношћу, као њена филозо-
фија, или се над гробом уметности уздиже и позивањем на свима 

5 Исто, стр. 12.
6 Узелац, M., Посткласична естетика, Вршац, 2004. стр. 7. Текст са прве стране 
књиге, као што се види, није целовито цитиран, али се надам да овде наведено 
показује ауторов став и да смисао није ничим нарушен. 
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познато искуство уметности покушава да друштву прикаже његов 
прави лик у истинском огледалу остајући трајна опозиција свакод-
невном владајућем мишљењу.“7

Међутим, питање је да ли је судбина естетике нужно иста као 
судбина уметности (и времена) на које се односи. Није ли данашња 
уметност исувише слободна? Неограничена слобода на крају може 
разорити саму себе.

Да, јесу „стари појмови, временом преведени у празне апс-
тракције“ неадекватни да изразе данашњег човека и његов свет, 
како каже Узелац. Али, да ли то спречава појаву неког „новог јези-
ка који би можда и могао да изрази ужас оног што јесте и обећање 
оног што може бити“? – како каже.

Међутим, није ли управо ужасно једна од нових категорија 
(као и одвратно, шокантно, хорор...) које су истиснуле лепо, узви-
шено...?! Дакле, није ли израз данашње уметности – управо са-вре-
мен?!

Дијалог други:
Истакнути естетичар и теоретичар културе, Сретен Петровић, 

у једном интервјуу, каже: „Уметник је стваралац, он је услов дела. 
Међутим, сам уметник као субјект, није и не може бити дело. Дело 
има онтолошку, не психолошку егзистенцију“.8 На питање – да ли, 
на пример, перформанси Марине Абрамовић могу опстати кроз 
време, Сретен Петровић, упоређујући нове радове са Мунковим 
„Криком“, који је продат после 120 година за 120 милиона долара, 
одговара шалом: „Ја бих, дакле, сачекао да прође 120 година, па да 
видимо шта ће бити са перформансима уметнице“.

Али, шта ако и после много година нешто буде сматрано 
уметничком делом, ако већ није и сада, да ли је пре тих година 

7 Исто, стр. 8.
8 Поводом годишњег скупа ЕДС, Политика, децембар, 2013. Видети: Сретен Пет-
ровић, „Дело као услов постојања уметности, анализа „не-уметничких визуелних 
презентација“, зборник радова Криза уметности и нове уметничке праксе, ЕДС, 
Београд, 2014, стр. 17–40. Видети наравно и цео, до сада, најобимнији, зборник.
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било или је само временом постало уметничко дело. Могуће је да 
актера не интересује будућност и хоће да буде – сада.

И даље: „Једино на шта не пристајем то је да потврдим да је 
пред нама уметност, уметничко дело...“

Ипак, да ли се ради о естетском доживљају? Ако естетика 
није (само) философија уметности? Да ли би се смер и аргумента-
ција у дијалозима суштински променили?

И још: „Теоријски се морају јасно повући границе између 
уметничког и неуметничког“.

Знамо да је то јако тешко... Тако Платон, у Хипији већем, по-
казује шта све лепо/лепота није, али не даје изричит одговор шта 
она јесте: „Све лепо је тешко“.

Изузетни познавалац источних култура и естетичар, Душан 
Пајин, говорећи о новим (уметничким) формама9, каже:

„Узимајући све у обзир, најтачније би било то називати пока-
зивачким праксама, а термине ‘уметност(и)’, или ‘уметничке 
(праксе)’ изоставити, будући да су те праксе и творевине оду-
дарале од уметности и естетике, а некад их и саме, директно 
оспоравале и одбацивале“.10

Са давних предавања професора Старделова11, сећам се њего-
ве тврдње да је изградња естетике ишла паралелно са настојањима 
њеног рушења, а да се притом не може јасно разграничити која је 
група више учинила за естетику. Те две супротстављене групе је 
називао – конструктивисти и дезинтегратори.

 Интересантно је да су примери из српске естетике: Миха-
ил Христифоровић Ристић и Ђорђе Анђелић, а на другој страни 
9 На истом скупу ЕДС.
10 Пајин, Д., „Нове показивачке праксе“, Криза уметности и нове уметничке прак-
се, стр. 87.
11 Георги Старделов, естетичар и књижевник; академик и председник МАНУ. Ње-
гова предавања слушао сам на Филозофском факултету у Скопју, 70 – тих година 
прошлог века. Верујем да су његови ставови наведени тачно, више из белешки, 
него по сећању.



Радомир Виденовић

508

– Светозар Марковић и Марко Ристић. Тако, својим антиестетиз-
мом, Светозар Марковић одбације естетичка истраживања, јер су 
бескорисна за (било коју) уметност.

За Марка Ристића, естетика треба да се одбаци, јер је регре-
сивна и дело је класицистичке здраворазумске мисли.

Показало се, сматра Старделов, да се да су домети Светозара 
Марковића и Марка Ристића виши и да се из њихових покушаја за 
рушењем естетике родила нова естетика чије су вредности далеко 
више него њихових претходника који су естетику „градили“.

Такође, сматрао је да је (сваком) новом времену потребна 
нова уметност и нова естетика.

Најзад, социолог уметности и естетичар, Драган Жунић се 
пита: Да ли нам је још увек потребан појам уметности12? Бавећи се 
питањима – ли се тај начелно и не може дефинисати, Жунић ука-
зује да појам уметности обилује присуством вануметничких вред-
ности, као и од повезивања са појмом лепог. 

Притом, Жунић подсећа на давнашњи рад Милана Дамњано-
вића „Уметност као дефиниција човека“, који сматра да одредба 
homo aestheticus није довољно обухватна и целовита дефиниција 
човека.

Исто тако, указује и на дело Сретена Петровића Деконструк-
ција естетике, где, како каже, „аутор одбија традиционално есте-
тичко фаворизовање уметности, препоручујући пуно уважавање 
аутентичности сваког трaнсцендирајућег напора“.

На крају ове скице, кратак предложак о будућности естетике.
Видели смо: и поред тога што се сви баве естетиком и што 

сви постају уметници, треба се запитати – шта ће се у будућнос-
ти догодити са естетиком, хоће ли постати експериментална или 
друштвена наука?

Шта ће се (и дали ће се) ишта променити? Е да би остало 
исто?!

12 Жунић, Д., саопштење Да ли нам је још увек потребан појам уметности, изло-
жено на скупу ЕДС Уметност у култури, 6. 12. 2007.
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Десоар, за разлику од оних који говоре о њеној популарнос-
ти, каже да „естетици никад није ишло добро“, а наш најпознатији 
естетичар Мирко Зуровац, на крају једног свог дела, опомиње, упо-
зорава:

„А тамо где се нешто корени, одатле и успева. Естетика има 
своје филозофске корене, па их сама не би смела сећи ако не 
жели да увене и остане без плода. Она је сама филозофија, па 
се не може искључити из система филозофских дисциплина. 
Њена метода је превасходно филозофска, иако не треба да се 
лишава услуга емпиријских наука, чија сазнања може корис-
тити у свом настојању да одговори на битно питање лепоте 
и уметности“.13

Сведоци смо настојања, па и напада емпиријских истражи-
вања и владајућег симулакрума да се преузме поље естетског. Так-
вих тенденција је било и према самој философији, а постоје и да-
нас. Маргинализовање философије (и естетике) је заправо стална, 
латентна тежња кратковиде парцијалности.

Уз то, талас владајућих, углавном визуелних, али и аудитив-
них и тактилних (!) идентитета, укључујући опседнутост изгледом, 
младошћу и задовољством – у овом селфи – добу14, односно свеоп-
штом естетизацијом и преображајем свакодневног, доводи нас до 
дефанзиве, али и до консолидације.

Све то нам даје довољно наговештаја и аргумената да се бу-
дућност естетике може тражити у њеном интегративном потен-
цијалу, по угледу на биоетику, односно – интегративну биоетику.

Тако би интегративна естетика – у односу на своје предметно 
подручје: естетско – повезивала различите приступе и перспекти-
ве у јединствени духовни хоризонт. То је појам ширег обима од 
познатих облика научне интегративне методологије (мултидис-
циплинарност, интедисциплинарност, трансдисциплинарност), а 

13 Зуровац, М., Методичко заснивање естетике, Дерета, Београд, 2008, стр. 186.
14 Ето, и то је написано ћирилицом.
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укључује не-научне позиције и приступе (религијски, уметнички, 
грађански, културне перспективе).15
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Radomir Videnović

THE STATUS OF AESTHETICS IN THE REALM 
OF EPHEMERAL AND IT’S FUTURE

(Summary)

We are living in a time of „aesthetization“. Dominant visual identities of 
our times are design and fashion – not only our behaviour and taste are being 
determined, butalso our purposes and goals. Pleasure is the basic value, and it 
is being designed as well. It’s no longer a question of being or having, but ap-
pearing. To have and to appear. Design is communication as well – it sends a 
message about who and what we are, or at least, how we appear to be, how we 
want to be seen. The basic question is: how do the popularity of aesthetics and 
the anesthetization of reality, that is to say, the dominant contemporary identi-
ties influence the understanding of contemporary art and are pluri-perspectiv-

15 Наравно, постоји проблем плурализма истина и методолошког плуриперспекти-
визма, као и међусобне толеранције становишта, али то је тема за другу прилику.
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ism and interdisciplinarity the methodological basis of aesthetics research in 
the future?

Key words: aesthetics, design, fashion, pluriperspectivism, interdisci-
plinarity.
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Василија Антонијевић

ЕСТЕТИКА ТРЕшА

Апстракт: Покушај позиционирања феномена треш културе у оквиру 
популарне културе кроз примере из светске кинематографије и студије 
медија који би довео до рађања новог термина „треш“ поред две кате-
горије кич и шунд. Естетика треша није одређена строго дефинисаним 
својствима, али је парадоксално специфична и јасно препознатљива. 
Од експлицитних фузија у уметности и њених наглашених елемената 
у виду хибридизације жанрова и филма експлоатације, па све до ре-
визије ишчитавања опште литературе, естетика треша потврђује своју 
доминантност у савременој култури и даје претпоставку о будућој 
афирмацији. 

Кључне речи: треш, популарна култура, сексплоатација, филм, 
еуротреш.

Класификација треша, његове естетике и поетике, почиње од 
анализе појављивања и постојања везаног за одређену културу, у 
овом случају треш културу. Дискутабилан положај треш културе 
могуће је одредити кроз анализу односа популарне културе и ви-
соке културе, односно како Херберт Ганс (Herbert Gans) истиче у 
својој књизи „Popular Culture and High Culture“ постоје различите 
класе дефинисане социјално-економски-образовним аспектом и да 
од саме класне поделе произилази и културолошка подела, тј. за-
кључак да за сваку класу постоји „њена“ култура, одакле подела 
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на високу и ниску културу. Изједначавајући популарну културу са 
ниском културом, Херберт Ганс говори о препознатљивости ниске 
културе дајући нека општа, али применљива обележја те културе, 
која треба тумачити са дистанцом и у оквиру контекста времена 
у ком је настала књига. Говорећи о естетским стандардима ниске 
културе, Ганс критикује подређеност исте, недостатак апстрактних 
идеја, односно недостатак „критике актуелних проблема и питања 
у фиктивним формама“,1 мислећи притом на друштвена (савре-
мена) питања, а не на индивидуалне репродукције које се ограни-
чавају на само себи познате проблеме. Оно што је ниска култура 
у својим продуктима су реалити телевизија, кич, слепстик, кемп, 
физиолошки хумор, жута штампа, порнографија и филмови екс-
плоатације.

Ниска култура свакако није апсолутни еквивалент популар-
ној култури, првенствено је то пежоративан термин неких форми 
популарне културе које привлаче масу, у контрасту са високом кул-
туром. Треш култура као део популарне културе се развија и еволу-
ира, самим тим естетика треша није одређена строго дефинисаним 
својствима, али је парадоксално специфична и јасно препознатљива.

Први број часописа који се бави анализом треш културе „Trash 
Culture Journal“ објављен je 2013. године, садржи предговор у виду 
„Увода у треш културу“ (Trash of the Titans: An Introduction to Trash 
Culture2) и говори о тој култури као разноврсном културном арте-
факту који се може експлицирати, али конкретизацијом са многим 
претпоставкама, од којих је већина субјективна3. Аутор наглашава 
да треш култура укључује сваки аспект културе, од музике, пре-
ко књижевности, до филозофије. Литература у треш култури ван 
контекста шунда, петпарачких прича или јефтиних хорор прича 

1 Gans, H., Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation Of Taste, 
Basic Book, NY, 1974, стр. 72.
2 Lyons, S., „Trash of the Titans: An Introduction to Trash Culture“, Trash Culture 
Journal Trash Culture Journal, 2013, https://trashculturejournal.files.wordpress.com/
introduction1.pdf
3 Ibid.
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(Penny Dreadful) постоји као репродукција и понављање темати-
ке, односно заплета великих дела у историји књижевности. Ричард 
Келер Симор у својој књизи „Trash Culture: Popular Culture and 
the Great Tradition“ описује треш културу као ревизионистичку, у 
којој је њена присутност последица преписивања и прерађивања 
великих дела у књижевности и оптимистички заснива премису да 
постоји вредност у високој култури и ниској култури подједнако4. 
Интерпретација као део треш културе повезује наизглед неспојиве 
врсте или појаве у медијима; нпр. трагедију у форми talk show-а, 
ситкома, модерног таблоида или телевизијске „сапунице“ са вели-
ким трагедијама у књижевности. 

Оријентација на публику и гледаоце доводи до питања кон-
зумента и потребе за бекством од стварности скретањем пажње 
(escapist entertainment5), али се ипак савремена (популарна) кул-
тура посматра као диверзивна и она која захтева интертекстуал-
ну писменост своје публике и интерпретацију, будући да је реч о 
репродукцији већ установљених схема. У делу „Trash Aesthetics: 
Popular Culture and It’s Audience“ скреће се пажња на американиза-
цију британске културе и „генерално постављање нижих стандар-
да естетских вредности“,6 која се једино могу уочити поседовањем 
предзнања и критичким приступом савременој уметности. Анали-
зом и студијом медија упућује се на одређена средства и особе-
ности треш културе кроз шаблоне конзумеризма. Иако је стереоти-
пизација Запада постала заступљен став о ширењу треша, једнака 
одговорност припада и Истоку, што се најбоље може приметити на 
примерима из кинематографије. Линија развоја може се тумачи-
ти на примеру вестерна, специфичног жанра који је хронотопски 
дефинисан, који ће се касније извлачити из конвенција и еволуи-

4 Simon, R. K., Trash Culture: Popular Culture and the Great Tradition, University of 
California Press, 1999, стр. 19.
5 Simon, R. K., Trash Culture: Popular Culture and the Great Tradition, стр 5.
6 Cartmell, D., Trash Aesthetics: Popular Culture and It’s Audience, Pluto Press, Lon-
don, 1997, стр 2.
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рати у италијански шпагети вестерн, а затим и у савременој треш 
култури добити још један талас ишчитавања у форми треш филма. 
Конкретно, од филмова „Вера Круз“7 (1953) и „Рио Браво“8 (1959) 
долази до сличне визуалне стилизације и понављања стереотипа у 
филмовима „За шаку долара“9 (1964) и „Ђанго“10 (1966) у италијан-
ској продукцији, која ће се касније јавити у популарној култури као 
јапанска репродукција каубоја у филму „Сакијаки вестерн Ђанго“11 
(2007) и редитељска верзија из савремене перспективе – „Ђангова 
освета“12 (2012).

Треш филм или естетика треша филма односи се на одређену 
визуалну стилизацију, заједничка је филмовима америчке Б про-
дукције, нискобуџетним или екстремним хорор филмовима. Де-
скрипција у фрази „the living room was decorated in cheap 1950s 
style monster movie kitsch“13 показује да се кич као термин уводи 
да би се описао треш, што доводи до одређене неопходности да 
се треш уведе као још једна категорија поред кича и шунда. Треш 
филм може, али не мора нужно бити кич, „са становишта естетс-
ког предмета треш филм не мора увек да буде кич, али се не може 
завити ни у рухо оригиналности и аутентичности“.14

Европа није остала имуна на појаву треш културе, већ је ма-
нипулацијом садржаја адаптирала за сопствене потребе, између 
осталог и за политичку пропаганду. Алтернативна Европа довела 
је до стварања термина еуротреш на примеру кинематографије и 
филмова експлоатације15. Приступ филму сексплоатације кроз екс-
7 „Vera Cruz“ (1954) – режија: Robert Aldrich.
8 „Rio Bravo“ (1959) – режија: Howard Hawks.
9 „A Fistful of Dollars“ (1964) – режија: Sergio Leone.
10 „Django“ (1966) – режија: Sergio Corbucci.
11 „Sukiyaki Western Django“ (2007) – режија: Takashi Miike.
12 „Django Unchained“ (2012) – режија: Quentin Tarantino.
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Kitsch
14 Крстић, Д., „Шта је естетика филма?“, у: Шта је естетика?, Естетичко друшт-
во Србије, Мали Немо, Београд, 2006, стр. 126.
15 Mathijs, E., Mendik, X., Alternative Europe – Eurotrash and Exploitation cinema 
since 1945, Wallflower Press, London, 2004.
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тремне комбинације секса, насиља и рата могу се, између осталог, 
анализирати на примеру филма Gestapo’s Last Orgy (1976) пред-
стављајући најнижи облик треш културе16 у филму о последњој 
Гестаповој оргији. Сличан приступ имају и поједини поджанрови 
у јапанској кинематографији, тј. такозвани пинк филмови (pinku-
eiga) – јапански еротски и софт порн филмови. Објективизација 
жена у филмовима сексплоатације добила је пандан са критиком 
шовинизма у треш филму Queen Kong (1976)17. „Анатомија екс-
тремно лошег филма“18 анализира феминистичку идеологију у 
филму осликавајући експлицитну метафору перцепције и репре-
сије женског рода. Акцентовање треша доводи до стварања хиб-
ридизације великог броја жанрова; филм је мјузикл, научна фан-
тастика, телевизијски ситком, филм катастрофе и секс комедија. 
У том погледу треш прелази границе визуалне стилизације ниско-
буџетног или „no budget“ филма и захвата сам драмски контекст. 
Треш филм постоји као прихваћена категорија у историји кине-
матографије, често и као део процеса развијања ауторске препоз-
натљивости. Афирмација градирања присутности естетике треша 
доводи до претпоставке о будућности развијања уметности која не 
мора нужно одговарати предрасудама. 

16 Koven, M. J., „THE FILM YOU ARE ABOUT TO SEE IS BASED ON FACT: 
ITALIAN NAZI SEXPLOITATION CINEMA“, Alternative Europe – Eurotrash and 
Exploitation cinema since 1945, Wallflower Press, London, 2004, стр 19.
17 Женска верзија Кинг Конга у филму Френк Агарма, у коме се џиновска горила 
заљубљује у човека и коју излажу у Лондону, приморавајући је да носи одећу како 
би прикрила своја женска обележја. У име нехуманог поступања која трпи Квин 
Конг, жене излазе на улицу и протестују.
18 Hunter, I. Q., „DEEP INSIDE QUEEN KONG: ANATOMY OF AN EXTREMELY 
BAD FILM“, Alternative Europe – Eurotrash and Exploitation cinema since 1945, стр 
32.
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Vasilija Antonijević

TRASH AESTHETICS

(Summary)

Attempt to reposition trash culture phenomena within the popular culture 
trough examples of world cinematography and media studies, which would lead 
to introduction of new term “trash“ next to kitsch and schund. Trash aesthetic 
is not strictly defined by its properties, but paradoxically exists as specific and 
clearly identifiable. From the explicit fusion in art work and its emphasized ele-
ments in the form of hybridization of genres and exploitation of the film all to the 
general revision of reading literature, trash aesthetics confirms its dominance in 
contemporary culture and provides a presumption of future affirmation.

Key words: trash, popular culture, sexploitation, cinematography, eu-
rotrash.
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ИНТЕРАКТИВНА УмЕТНОСТ – 
пРОБЛЕм ВРЕДНОВАЊА

Апстракт: Интерактивну уметност можемо дефинисати као уметност 
засновану на међусобном деловању гледаоца и уметничког дела. Улога 
уметника у том процесу је да претходно креира правила која ће одредити 
промену форме дела, у складу с квалитетом интеракције. Проблем лежи 
у томе што, да би се разматрала интерактивна уметност, треба напусти-
ти традиционално схватање уметничког дела. Можда најбитнија про-
мена лежи у томе да оно више не може постојати без посматрача, који 
на одређени начин чак учествује у стварању дела. Интерактивно дело 
настаје у садејству са посматрачем: уметник ствара поље интеракције, 
у коме ће посматрач сам креирати значења и искуства, чиме настају не-
конвенционални дискурси. Уз то, интерактивно дело често комбинује 
електронску слику и звук, простор, као и све врсте нових технологија 
и медија, чиме се ствара нови естетски комплекс који није подложан 
традиционалној естетској и вредносној анализи. Још један од проблема 
интерактивне уметности, за коју се може рећи да је и даље у повоју, је и 
непостојање културе гледаоца. Веома често гледалац (а понекад ни сам 
уметник) заправо не говори језик којим дело комуницира са њим.
Сврха овог рада је да покрене нека од питања везана за став о интерак-
тивној уметности, пошто се она често потцењује и не узима у размат-
рање у озбиљнијим круговима. Шта је неопходно да би се интерактив-
на уметност сматрала уметношћу? А када је прихватимо као уметност, 
на основу којих критеријума ћемо вредновати таква уметничка дела?

Кључне речи: интерактивна уметност, интерактивност, вредновање, 
уметничко дело, нови медији.
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Интерактивна уметност појавила се пре готово три деценије 
и од тада се, захваљујући интензивном напретку технологије, а по-
себно компјутера, нових медија и телекомуникација, на практич-
ном плану развила до широких размера и разноликих формата и 
подврста. Па ипак, теоријски аспект интерактивне уметности за-
остаје – и даље не постоји естетика интеракције, као филозофске 
перцепције и вредновања интерактивности. Не само да не постоји 
теоријски оквир вредновања, поређења и дискусије о интерактив-
ним уметничким делима, већ се још увек воде расправе о томе да 
ли се поједини аспекти или чак већина интерактивне уметности 
може сматрати уметношћу.

Сврха овог рада је да покрене нека од питања везана за став о 
интерактивној уметности, пошто се она често потцењује и не узима 
у разматрање у озбиљнијим круговима, што само успорава развој 
теоријског мишљења о интерактивности, као и да понуди основне 
поставке интерактивне уметности које морају бити усвојене како 
би се постепено развио чвршћи теоријски систем разматрања ин-
терактивности и интерактивних облика уметности.

Сајмон Пени (Penny), један од истакнутијих како теоретича-
ра, тако и стваралаца на пољу интерактивне уметности, још 1996. 
године настоји да што прецизније дефинише интерактивну умет-
ност. Интерактивна уметност подразумева да уметник при ства-
рању дела првенствено креира правила која ће одређивати проме-
ну форме дела у складу с квалитетом интеракције.1 Самим тим, 
интерактивно уметничко дело подразумева одређени машински и 
компјутерски систем који реагује у реалном времену, као и гледа-
оца, односно прецизније говорећи учесника, који ће у интеракцији 
с делом, у времену, делу давати значење и на неки начин га довр-
шавати и градити даље. Пени разликује два основна облика интер-
активне уметности, и неке од њених подврста:2

1 Penny, S., „From A to D and back again: The emerging aesthetics of Interactive Art“, 
http://simonpenny.net/texts/atod.html, 29.03.2015.
2 Ibid.
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•	 Инсталације и конструкције у простору (gesture based 
interactivity) – нпр. David Rokeby,Very Nervous System,

•	 Компјутерски системи (screen based interactivity): 
	 хипертекстуална дела (hypertext) – подразумевају про-

стор база података којим учесник може слободно уп-
рављати

	 инструментовани виртуелни простори (instrumented 
virtual spaces) – виртуелна стварност

	 мапирани вуртуелни и стварни простори (mapped virtual 
and real spaces) – нпр. Jeffrey Shaw, Legible Cities

Са појавом интернета и развојем телекомуникација, може 
се рећи да ова категорија интерактивне уметности добија нову-
димензију, јер долази до појаве тзв. телеинтерактивности (tele-
interactivity) и многих нових облика интерактивних дела и ин-
теракције; било у стварном, било виртуелном свету, како између 
географски удаљених особа, тако и између особа и машина...– нпр. 
PaulSermon, Telematic Dreaming.

Интерактивност је практично, а далеко више и теоријски, 
слабо истражено поље, а интерактивна уметност не налази се чак 
ни у основној подели уметности. Карен Чем пише о проблему јаза 
између уметности и технологије присутном кроз историју уметнос-
ти. Она наводи да су сви облици уметности, који су уско повезани 
са одређеним технолошким достигнућем, били маргинализовани 
због своје доступности и негирања концепта аутентичног и ориги-
налног. Требало је да прође доста времена од њиховог прихватања 
како би престали да буду занемаривани у озбиљним теоријским 
круговима. Чемова критикује елитизам теоријских кругова који од-
бијају било какав масовнији приступ уметности, наводећи пример 
видео арта, чија масовна прихваћеност негира ексклузивност не-
оподну да би се успоставиле естетске вредности.3

3 Cham, K., „Aesthetics and Interactive Art“, http://oro.open.ac.uk/5009/, 31.03.2015.
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Када је у питању интерактивна уметност, узевши у обзир 
њену блиску везу са дигиталним технологијама и интернетом, на-
ведени јаз се само може пооштрити, јер не само да је интерактивна 
уметност механички и технолошки производ, већ је и путем ин-
тернета доступна мноштву људи, који је мењају, стварају и дају јој 
значење, што се апсолутно супротставља традиционалном погледу 
на јединственост уметничког дела и негира концепт поседовања и 
(не)доступности.

Битно је напоменути и да је интерактивно уметничко дело 
на одређени начин увек недовршено и у сталном настанку. Још од 
почетка 20. века уметничка дела убрзано мењају форму, превази-
лазећи материјалност једног естетског објекта. Дело више није ар-
тефакт за анализу, већ се нагласак преноси на гледаочево искуство 
дела, односно на интеракцију с њим. 

Будући да се једно интерактивно уметничко дело гради у вре-
мену кроз интеракцију са посматрачем, кога би пре требало звати 
учесником, оно самим тим не може бити посматрано као традици-
онални естетски објекат. Због тога интерактивни уметнички текст 
умногоме зависи од учесника: уметник само нуди поље интерак-
ције, док учесник довршава дело. Учесник сам ствара значења и 
искуства, чиме настају неконвенционални дискурси, а деконструше 
се традиционални аспект уметничког дела којим уметник преноси 
одређену поруку.4

Још једна од отежавајућих околности за традиционални при-
ступ разматрању нове интерактивне уметности је специфичност фор-
ме интерактивног уметничког дела. Будући да оно обједињује више 
изражајних средстава (електронску слику и звук, простор, скулптуру, 
сензоре покрета, температуре, итд.), формира се нови естетски комп-
лекс, који не може бити подложан традиционалној анализи.

Нудећи могући модел анализе у контексту стваралаштва веза-
ног за компјутеризоване или машинске системе, а које подразумева 
реаговање на окружење у реалном времену, Сајмон Пени предлаже 

4 Ibid.
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неопходност бављења управо тим аспектом симултаности и реак-
ције, и захтева развој нове гране естетике, естетике понашања 
(aesthetics of behavior).5

У недостатку не само таквог модела читања интерактивног 
дела, већ и икаквог другог, може се говорити о кризи значења на-
сталој с појавом интерактивне уметности, где, због новине овог 
облика, и даље нису устаљене конвенције значења и технике пос-
матрача, тј. учесника, у делу.6 Дело не може да има значење уколи-
ко учесник не познаје језик којим оно с њиме комуницира. Распон 
динамике у интерактивном искуству уметника је узак, а у гледа-
очевом готово да и не постоји:7 ни уметник, а поготово учесник, 
није довољно упознат са могућим нијансама значења које интерак-
тивност нуди, већ се интеракција углавном своди на штури технич-
ки аспект (акција посматрача – реакција дела).

Фасцинација технологијом карактеристична је за интерак-
тивну уметност, што као непознаница збуњује теоретичаре и може 
их одбити од дубље анализе, али и, као новотарија, ограничити 
ствараоце на ниво поигравања пуким технолошким аспектом и мо-
гућностима које нови медији нуде. Та тенденција не треба да из-
ненади: ако погледамо историјат развоја других облика уметности 
такође уско повезаних с технолошким достигнућима и специфич-
ностима медијума, на пример, филма, видимо сличност. У почеци-
ма филима, једна од његвих основнх функција била је забава, али 
управо тиме је он и стекао верну публику. Ране теоретичаре филма 
из епохе визуализма фасцинирала је сама филмска слика – дивили 
су се чудесности визуелног. Тако Жан Епстен пише о метафизици 
кинематографа, времену које напушта свој уобичајени ток, и свету 
који постаје поприште иреализама и чуда (нпр. ватра која настаје 
из дима пуштањем филмске траке уназад), што би са данашње тач-

5 Penny, S., „Experience and Abstraction: The Arts and the Logic of Machines“, http://
simonpenny.net/texts/expabst.html, 30.3.2015.
6 Ibid.
7 Ibid.
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ке гледишта било помало уско и технолошко схватање могућности 
филма. На сличан начин се вероватно и ми тренутно бавимо најиз-
ражајнијим одликама интерактивности и нових медија, док ћемо 
тек временом, даљим анализама, а и даљим развојем интерактивне 
уметности бити у могућности да је детаљније сагледамо и дамо 
њен потпунији теоријски оквир.

Упркос лутањима са почетака филмске уметности, током не-
што више од века постојања филма развијен је скуп мање-више ус-
тановљених конвенција његовог читања и разумевања, а и несумњи-
во му је омогућено да буде прихваћен и институционализован као 
уметност, и то уметност која није нашла свој дом у музеју. Нема раз-
лога да и интерактивна уметност не крене сличним путем.

Наведене специфичности интерактивне уметности треба 
имати у виду при било каквом теоријском бављењу интерактив-
ношћу. Да бисмо могли да је разумемо и прихватимо, неопходно је 
анализирати и разумети начин на који она значи и комуницира са 
учесником. Само напуштањем традиционалног схватања уметнич-
ког дела и избегавањем анализе из угла пластичних и визуелних 
уметности омогућиће се нови поглед на интеракцију и развиће се 
теоријски оквир који ће понудити начине вредновања и разматрања 
интерактивног уметниичког дела.
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Sara Santini

INTERACTIVE ART – THE VALORIZATION PROBLEM

(Summary)

Interactive art can be defined as an art form based on mutual influence 
between the artwork and the observer. The artist’s role in that process is to have 
previously created the rules by which the form of the artwork changes, accord-
ing to the quality of the interaction. The problem arises from the fact that, in 
order to discuss interactive art, traditional conception of a work of art must be 
abandoned. Perhaps the most important change happens to the importance of 
the viewer: in a way, the viewer now takes part in the process of creation. An 
interactive work of art is created through a synergy with the viewer: an artist 
creates the field of interaction, within which the observer creates meanings and 
experiences, all of this resulting in rather unconventional discourses. In addi-
tion, interactive work of art often combines electronic image and sound, space, 
as well as all other sorts of new technologies and new media, which altogether 
adds up to a new aesthetical complex that cannot be a subject to traditional 
aesthetical analysis. Another problem of interactive art, which can be perhaps 
described as still being in its early development, is also the lack of the viewer 
culture. Oftentimes the viewers (and sometimes the artists as well) don’t really 
understand the language in which the artwork communicates. 

The purpose of this paper is to raise questions concerning the viewpoint on 
interactive art, since it is often underestimated, or not even taken into consideration 
among theorists. What is necessary in order to accept interactive art as a form of 
art? And once we accept it that way, which criteria shall we use to valorize it?

Key words: interactive art, interactivity, valorization, work of art, new 
media.
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Марија Поповић

мАшИНЕ ЗА пИСАЊЕ пОЕЗИЈЕ

Апстракт: Данас су човеку техничка помагала неопходна колико и 
сопствене руке не би ли човек могао више да мисли, лепше се језички 
изржава, дуже да памти и лакше да доноси одлуке. Особина човека да 
ослањајући се на технику оставља сопствени печат, било да је то креа-
тивни акт али и грешка, чини га реметилачким фактором у том склад-
ном техничком поретку. Располућени Франкештајн, који постаје нови 
Прометеј, симбол борбе за напредак и срећу човечанства, новостворени 
получовек полумашина, налик је нама, обогаћен је за невидљиву трећу 
руку или треће уво, постао је стварност. Идеал у ком би човек коначно 
био супституисан је остварен је у процесу производње. Да ли је тако и у 
области стваралаштва? Трагајући за одговором схватамо да је стварала-
штво са освртом на поезију имало потешкоће у сваком времену, међутим 
проблеми који се отварају тичу се и заобилажења личног, унутрашњег 
имагинарног света човека који се испољава у форми стварачког дела. 
Први део овог рада говори о машинама или софтверима које омогућа-
вају писање поезије. Поетска мисао која се до сада бележила масти-
лом или провлачила на папиру кроз машину за куцање и остајала цела, 
сада када постоје машине за писање поезије ситуација је обрнута, по-
нуђена мисао или реч као да се провлачи кроз главу човека. Песме 
овако настале, у области популарне културе, наишле су на прихватање 
па чак и награђивање.
Други део говори о одговорима истинских стваралаца на изазове ин-
формационог друштва са освртом на два авангардна књижевна пок-
рета, а то су су фларф и концептуализам. Они су успели да стварају и 
поред доминације моћних система претраживања који у зависности од 
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фреквенције кључних речи одређују саджаје доступне јавности. Пе-
сме које су изнели не само они него и многобројни други ствараоци и 
прегаоци и одговорили провери времена, показују нам да је за човека 
стваралаштво sui generis.

Кључне речи: Tехничка помагала, располућени Франкештајн, ства-
ралаштво, машина или софтвер за писање поезије

Од када је људску руку зменила покретна трака, целокупно 
знање и прегалаштво је усмерено ка ефикаснием процесу рада. 
Иновативност је довела до низа промена у свим сферама живо-
та човека обухватајући и стваралаштво. Данас су човеку техничка 
помагала неопходна колико и сопствене руке. Особина човека да 
ослањајући се на технику оставља сопствени печат, било да је то 
креативни акт али и грешка, чини га реметилачким фактором у том 
складном поретку. 

Одговарајући на питање где стваралац, огружен светом који 
функционише по принципу старт, рестарт ор делите, налази инспи-
рацију за рад један београдски сликар је одговорио „у мозгу“. Овај 
наизглед баналан одговор је заправо истинит са аспекта медици-
цинских наука. Нервне ћелије су на физиолошком нивоу одговорне 
за процес мишљења али и једине ћелије у људском организму које 
се не размножавају током живота. Стога би задатак истаживачима, 
да уместо паметног телефона или рачунара, рецимо могао бити на-
лазење решења за генезу супериорних нервних ћелија, које ће има-
ти дужи рок трајања, не би ли човек могао више да мисли, лепше 
се језички изржава, дуже да памти и лакше да доноси одлуке. На 
овом путу незаобилазан је располућени Франкенштајн, који пос-
таје нови Прометеј, симбол борбе за напредак и срећу човечанства. 
Тај новостворени полу човек полу машина, налик нама, обогаћен 
за невидљиву трећу руку или треће уво, постао је стварност. Идеал 
у ком би човек био коначно супституисан је остварен је у процесу 
производње. 



Машине за писање поезије

529

Још од Алана Тјуринга,1 који се у свету науке везује за појам 
вештачке интелигенције, трага се за машином која ће реализовати 
задатке са карактеристикама људског размишљања. Историја нам 
даје пример и Еде Бајрон Лавлејс,2 ћерке славног енглеског пес-
ника, која је још у 19. веку предвидела да ће аналитичка машина 
служити за компоновање музике. Дакле, данас су ова предвиђања 
постала стварност, те је уместо композиција за клавир, гитару, 
кларинет популарно компоновати за компјутер, на којем се сада 
и црта, слика и дизајнира. Системи који подржавају ове захтеве, 
наводе нас на закључак да машине имају и одлике уметничке ин-
телигенције. 

Стваралаштво можемо разумети као способност стварања 
вештином маште, која неспутана превазилази границе досада поз-
натог, што резултира решењем до тада нерешивог проблема или 
осмишљавањем метода или направе која помаже у томе. Њиме се 
открива и начин новог уметничког изражавања. Стваралаштво је 
имало потешкоће у сваком времену; међутим, проблеми који се 
отварају тичу се и заобилажења личног, унутрашњег имагинарног 
света који се испољава у форми стваралачког дела. У овом тексту 
осврнућу се на поезију.

Поетска мисао се бележила мастилом или провлачила на па-
пиру кроз машину за куцање и остајала цела, а сада када постоје 
машине за писање поезије ситуаија је обрнута, понуђена мисао 
или реч као да се провлачи кроз главу човека.

Листајући лексикон савремене културе3 упознала сам се са 
појмом програм за писање поезије. Када сам желела да се боље 
упознам са овим феноменом и уштедим на времену, укуцала сам 
кључну реч у популарном претраживачу. Наишла сам на занимљи-
ве одговоре, који су као две стране медаље објашњавали ову појаву. 

1 http://elementarium.cpn.rs/elementi/alan-tjuring-u-serbornu/, датум 05.12.2014
2 Лексикон савремене културе, Плато, Београд, 2008, стр. 568.
3 Исто.
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Листа првих десет гуглових предлога приказивала је инфор-
мације о машинама или софтверима које омогућавају писање пое-
зије а то су МастерВрајтер, ТекКранч, али и оне мање познате, које 
се могу бесплатно преузети са интернета.

Логика њиховог рада иде овим током.
Изаберете одређени тип песме који желите да креирате (на 

пример, хаику, виланеле, сонет, и тако даље). 
Софтверски програм поставља шаблон који приморава да 

пишете у складу са смерницама о врсти песама, броју слогова, 
стихова. Програм за обраду текста ће исправити правопис и гра-
матику.4 Већина програма има уграђен речник синонима и речник 
функције. Идеја којом се воде ови програми је да се генерише што 

4 Прочитајте ове две песме, и покушајте да одговорите коју је написао човек, а 
коју машина (Тјурингов тест).

To Truth, by ?????? 
To truth I offer this thanks, 
when needing something like reality 
When I’m writing and drawing blanks, 
I almost settle using actuality. 
I am in search of more, 
trying to sing your praise! 
It’s you I very much adore, 
lacking in so many ways.

To Felicity, by ?????? 
Felicity, my dear, my thanks 
the cheque you sent was great. 
Tomorrow I’ll go to the bank 
my rent’s already late. 
And sorry for the shoddy rhyme 
I’m tired, I’m not on it, 
perhaps if you send more next time 
I’ll scribble you a sonnet.

Да вас даље не држим у дилеми, To Felicity написао песник Лука Рајт, To Truth је 
дело рачунара.
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више података, песама, писаних дела свих жанрова, мноштва тих 
речи, програм ће вам предложити реченице или стихове које аутор 
даље користи. Само Амазон је генерисао око 100 000 књига. 

Примена ових машина не разликује се од примене машине 
уопште, то је справа која савлађује отпор на неком месту, она је 
средство за уштеду рада или времена, при чему се извршавају од-
ређене трансформације.5 Намена и употреба је широка. На списку 
добитника Греми награде, која се додељује за изузетне доприносе 
музици и доскографији, компанија МастерВрајтер поносно истиче 
свој подугачак списак. Дакле, ради се о песмама различитих жан-
рова у популарниј музици, а створила их је машина, наишле су на 
широко прихватање. Да би се популарисао овај начин стварања, а 
уједно да би се указало докле се стигло, установљена је Лоебнер 
награда у вредности од 100.000 долара за дело рачунара које ће вас 
убедити да је дело човека. Нико још увек није освојио награду.

Какви су одговори стваралаца на актуелни тренутак или, 
казано речима Дисциплине Кичме, „Нова изненађења за нова по-
кољења“? У америчкој поезији 21. века јављају се фларф и кон-
цептуализам (авангардни књижевни покрети). Представници овог 
покрета стварају поезију техником колажа, полазећи од већ пос-
тојећих стихова, података, речи, надовезујући се на већ постојеће 
они колективно стварају. 

По схватању Голдсмита (иначе концептуалисте), „Фларф је 
дионизијског, а концептуално писање аполонског карактер“. 

Концептуално писање речи третира више као материјалне 
предмете, а мање као носиоце значења. Мноштво тих материјал-
них предмета доводи писца у ситуацију да чин писања замењује 
начином на који ће обликовати масу претходно написаног. Све су 
ово идеје готово идентичне значењу редимејд предмета које су то-
ком Првог светског рата и између ратова користили Марсел Дишан 
и други авангардни ликовни уметници. Интернет нове технологије 

5 http://otodada.files.wordpress.com/2012/10/1-uvod-u-masinstvo-posteri.pdf, датум 
05.12.2014.
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омогућавају копирање, сечење, лепљење, који утичу на процесе 
стварања у којем аутор све што представља спољну манифестација 
текста, који укључују маргине, фонтове, размак, итд, прихвата као 
значајније од смисла текста. 

Фларф поезију осмислио је песник Дру Гарднер. Поступак се 
састоји од преузимања резултата са интернет претрага на познатим 
претраживачима, где се као почетни параметри за претрагу уносе 
необичне комбинације речи. Не користе се сви текстови добијени 
на овакав начин и не користе се аутоматским преузимањем у це-
лини, као код концептуалног писања, већ се бирају и модификују 
како би били што бесмисленији, увредљивији и у естетском смис-
лу ружнији.6

Интересантне су њихове јавне расправе на тему који је од ова 
два правца бољи. Они сматрају да је данас промоција заменила кри-
тику, тј. критикујући једни друге они се међусобно промовишу, као 
што то ради Кока Кола и Пепси, или, пак, компаније Рибок и Најк.

Логика којом се ови ствараоци оба наведена правца воде је 
слична логици машине. Она није у смислу, она је у форми. Познати 
трансформатор развоја људског друштва Бил Гејтс носилац је Ас-
пергеровог синдрома (један од неколико поремећаја из аутистичког 
спектра),7 као да је унео елементе личности у своје дело. Особе 
које имају овај синдром не разумеју хумор, иронију, задиркивање. 
По том принципу раде и гуглови txt robots: претражују садржај 
сајтова, у зависности од понављања кључних речи, оцењују пози-
цију странице, без увида у суштину, оргиналност. Песници ова два 
правца су схватили да ће бити видљиви само уколико користе те 
високофреквентне речи, не бавећи се смислом и постигли су свој 
циљ. 

Технолошка достигнућа која су обележила наше време у све-
ту стваралаштва као да теже да идеју или надахнуће нумерички 

6 http://www.agoncasopis.com/Broj_17/, датум 05.12.2014.
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AList_of_recognised_people_with_autism_spec-
trum_disorders, датум 05.12.2014.
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дефинишу постављајући му мноштво захтева који чекају јасан и 
прецизан одговор. Једна страна ума навикла на ширину и дубину, 
разноликост, а друга притиснута, ограничена, сведена али ефикас-
на. Он, уметник, очекује инспирацију, а потребно је да ствара у 
складу са очекиваним тренутком или губи шансу. 

Поетски говор који у својој бити шири идеју игре, тренсфор-
мације и метаморфозе, раскида конце са облицима, чулима, време-
ном, бори се да преживи. Владајућа логика разума нема саосјећања 
за ту узаврелост мисли којима је све могуће. То је разлог због чега 
се сматра да су машта и живот у вечитом сукобу. Дела која су на-
стала и одговорила провери времена, показују нам да је за човека 
стваралаштво sui generis.

Marija Popović

POETRY WRITING MACHINES

(Summary)

A nowadays’ man needs technological aid as much as he needs his own 
hands so he can think more, use language more proficiently, hold memory 
longer or make decisions more easily. Man’s character to leave his own mark 
with the help of technology, whether it is act of creativity but also a mistake, 
makes him actually disturbing agent in that concordant technical order. Di-
vided Frankenstein who becomes new Prometheus is a fight symbol for pros-
perity and happiness of the mankind, freshly made half-man, half-machine. 
He resembles us, with third hand or third ear added, he becomes reality. The 
ideal where man would be finally substituted is accomplished in the process 
of production. Is it so in the arts? In search for answers we realize that creat-
ing poetry was difficult in any period. However, the problems that emerge are 
related to avoiding personal, inner, imaginary world of a man that is displayed 
in the work of art.



марија поповић

534

First part of this article is about machines or software that enable writing 
poetry. Poetic thought that used to be noted down with ink or typed on paper 
by typing machine was integral. Now, when there are machines for writing 
poetry, it is all vice-versa and it looks like that the thought or the word offered 
tries to find its way through a man’s head. Thus formed poems in the area of 
pop-culture were acclaimed, sometimes even awarded. 

Second part is about response of true creators to the challenges of in-
formation society with reference to two avantguarde litterary movements: 
flarf and conceptualism. They managed to create poetry in spite of presence 
of dominant powerful search engines that generate publicly available content 
based on the frequency of key words. Poems that they wrote and not only them 
but other poets and sedulous writers thus responding to the test of time, show 
us that the art of creating is sui generis for a man.

Key words: Technological aid, divided Frankenstein, creativity, ma-
chines or software that enable writing poetry.
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дине, а докторирала на истом одсеку 2014. године. Посебна поља 
интересовања: савремена филозофија, историја филозофије, есте-
тика, филозофија језика.

Александар м. петровић (1958.) је ванредни професор на Фи-
лозофском факултету у Косовској Митровици Универзитета у 
Приштини, на предметима естетика и античка филозофија. 1982. 
године дипломирао на Одсецима за филозофију и класичну фило-
логију Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, 1998. годи-
не магистрирао на Одсеку за филозофију Филозофског факултета 
Универзитета у Новом Саду, а 2005. године докторирао на Одсе-
ку за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Источ-
ном Сарајеву. Најважније публикације: Философска разматрања 
о темељима историје мишљења (1998.), Археологика ума (1999.), 
Естетика: естетска проблематика у класичној и посткласичној 
историјској перспективи (2008.).

Богомир Ђукић (1943.) је редовни професор Филозофског факул-
тета Универзитета у Бања Луци. Основне студије завршио је на 
Филолошком факултету Универзитета у Београду (1967.), постдип-
ломске студије у Сарајеву (1977.), а докторску тезу из филозофије 
одбранио је на Филозофском факултету у Сарајеву 1988. године. 
Објавио је преко сто научних, филозофских и стручних прилога у 
разним публикацијама, и деветнаест књига, од којих су најзначај-
није: Естетичке теме (1997), Хеленска естетика (1999), Огледи 
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из умјетности (2003), Естетика приче (2004), Философска мисао 
Срба Босне и Херцеговине I-III (2010.), Форма и вреднота (2010.), 
Logos, poiesis, aesthesis (2011.).

Бошко Телебаковић (1948.) је редовни професор на Факулте-
ту политичких наука Универзитета у Београду. Дипломирао на 
Одсеку за филозофију Филозофског факултета Универзитета у 
Београду 1973. године, магистрирао (1980.) и докторирао (1985.) 
на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Најваж-
није публикације: Негација и слобода (1988.), Револуција и улти-
мум (1990.), Разум и срећа (1993.), Увод у филозофију (2001, 2004. 
и 2010.), Античка филозофија 1 (2002.), Античка филозофија 2 
(2003.), Филозофија политике (2004.), Средњовековна филозофија 
(2006.), Приступи уметности (2009.), Сажета историја филозо-
фије 1 (2010.), Студије о Блоху, Адорну и Маркузеу (2011.) и Фило-
зофија политике 1 (2011.). 

Александар чучковић (1968.) ванредни је професор Економског 
факултета у Суботици. Студирао је филозофију на Филозофском 
факултету у Београду, где је магистрирао и докторирао у области 
Естетике. Од 2001. године ангажован је на Факултету примењених 
уметности у Београду, где предаје предмете из области Историје и 
теорије дизајна.

Драган Ћаловић (1976.) је доцент на Факултету за културу и ме-
дије Мегатренд универзитета у Београду, где предаје теорију ме-
дија, теорију уметности и семиологију, те гостујући наставник 
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где предаје 
исламску уметност, исламску архитектуру и арапску калиграфију. 
Дипломирао је сликарство 1998. и арапски језик и књижевност 
2006. године. Магистрирао теорију уметности и медија на ин-



Подаци о ауторима

539

тердисциплинарним последипломским студијама на Универзите-
ту уметности у Београду 2005., а на истој групи је и докторирао 
2008. године. Најзначајније публикације: Јосип Броз Тито: сту-
дија имиџа (2006.), Увод у теорију медија (2009., 2010.) и Увод у 
теорију модерне и постмодерне уметности (2011.).

Весна миленковић (1958.) дипломирала је на Факултету поли-
тичких наука Универзитета у Београду на мастер студијама, област 
комуникологија. Докторирала је на Факултету драмских уметности 
Универзитета уметности у Београду на студијама Теорије драмс-
ких уметности, медија и културе на тему нових медија. Ради на Фа-
култету за спор Универзитета „UNION – Никола Тесла“ у Београ-
ду, научна област – културолошке науке и комуникологија. Члан је 
Удружења новинара Србије, Удружења грађана „Млади грашак“ за 
уметност, културу, медије и друштвена питања, Београд. 

марко Новаковић (1983.) је дипломирао на Одсеку за филозо-
фију Филозофског факултета у Београду 2008. године. Студент је 
докторских студија на истом факултету. Посебна подручја инте-
ресовања:филозофска естетика, филозофија ликовних уметности 
и музике, модерна и савремена филозофија, филозофија образо-
вања.

Влатко Илић (1981.) је доцент на Факултету драмских уметности 
Универзитета уметности у Београду, на предметима: теорија кул-
туре, естетика, савремена естетика, филозофија медија. Дипломи-
рао позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности 
2006, а докторирао на интердисциплинарним последипломским 
студијама теорије уметности и медија на Универзитету уметности 
у Београду 2010. године. Добитник Специјалне Стеријине награде 
за режију (2007.), аутор књиге „Увод у нову теорију позоришта“ 
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(2011.), и гостујући предавач на Факултету умјетности Универзи-
тета Доња Горица у Подгорици.

Дамир Смиљанић (1972.) је ванредни професор на Одсеку за 
филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 
Предаје теорију сазнања, филозофију језика, биоетику, општу и 
филозофску методологију. Магистрирао је 1998. на Универзитету 
Ерланген-Нирнберг радом о херменеутичкој логици, а на истом 
месту докторирао метафилозофском тезом о перспективизму. Обја-
вио монографије: Синестетика. Скица патичке теорије сазнања 
(2011), Иритације. Синестетички огледи (2014).

Небојша Грубор (1971.) је ванредни професор на Одсеку за фи-
лозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду, на 
предметима: естетика, проблеми савремене естетике, Хајдегерова 
филозофија, херменеутичка естетика, историја естетике. Дипломи-
рао (1997.), магистрирао (2003.) и докторирао (2007.) филозофију 
на Одсеку за Филозофију Филозофског факултета Универзитета 
у Београду. Најзначајније публикације: Хајдегерова филозофија 
уметности. Проблем заснивања (2005.), Херменеутичка феноме-
нологија уметности (2009.), Лепо, надахнуће и уметност подра-
жавања (2012.).

Саша Радовановић (1972.) је предавач на Високој струковној шко-
ли за васпитаче у Крушевцу, где предаје филозофију. Дипломирао 
(1998.) и магистрирао (2008.) на Одсеку за филозофију Филозофс-
ког факултета Универзитета у Београду. Као стипендиста DAAD-a 
био на студијском усавршавању у Фрајбургу. Пријавио докторат на 
тему Хајдегерово алетиолошко тумачење уметности. Објавио је 
више научних радова из области естетике и филозофије културе. 



Подаци о ауторима

541

Нада м. Секулић је диломирала филозофију на Филозофском фа-
култету у Београду, а на истом факултету је магистрирала и докто-
рирала на одсеку за интердисциплинарну антропологију. Као ван-
редна професорка, предаје Увод у социокултурну антропологију, 
Студије рода и Антропологију рата на Филозофском факултету у 
Београду. Објавила је две књиге: О крају антропологије (постс-
труктурализам и савремена антропологија) (2007) и Скривени 
рат (друштвене основе ратне трауме) (2014), као и више десе-
тина сручних радова из области антропологије, историје и теорије 
рата, као и студија рода. 

Давор Лазић (1978.) је завршио основне дипломске студије фи-
лозофије на Одсеку за филозофију Филозофског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Добитник различитих награда (Летња 
филозофска школа „Felix Romuliana“ – Зајечар, Летња филозофска 
школа Матице хрватске – Оребић), као и стипендија за студијске 
боравке у Грацу (Аустрија) и Лајпцигу (Немачка). Током основних 
студија чланство у управном одбору клуба студенткиња и студена-
та филозофије Герусија (2006–2010). Од 2012. чланство у Martin-
Heidegger-Gesellschaft e.V. Meßkirch. Тренутно завршава мастер 
студије на Институту за филозофију Факултета за филозофију и 
науку о образовању Универзитета у Бечу. Подручје интересовања 
естетика и филозофија језика (систематски); класична као и савре-
мена феноменологија и критичка филозофија (методолошки). 

милан Вукадиновић (1989.) завршо је основне и мастер студије 
филозофије на Филозофском факултету Универзитета у Новом 
Саду. На истом факултету трентно похађа докторске студије фило-
зофије. Посебна поља интересовања: филозофија језика, естетика, 
семиотика, метафорологија, савремена уметност, електронска му-
зика.
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Вера Обрадовић (1966.) је редовни професор Факултета уметнос-
ти Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косов-
ској Митровици. Предаје Сценске игре. Основне студије завршила 
је на Одсеку за андрагогију на Филозофском факултету у Београду. 
Магистрирала је на Универзитету уметности у Београду. Докто-
ранд је на Факултету драмских уметности у Београду. Награђивана 
је за кореографију. Радила је и ради као сарадник у нашим најзна-
чајнијим позориштима – сценски покрет, режију и кореографију 
за бројне представе, као и ауторске кореодраме. Члан је Удружења 
балетских уметника Србије и Светског савета за игру – Cid Unesco, 
као и потпредседник Београдске секције Cid Unesco.

Драган Крстић (1954.) је професор филозофије у Гимназији ,,Све-
тозар Марковић“ у Суботици. Дипломирао је на Филозофском фа-
култету на групи за филозофију у Београду. Оснивач је естетичке 
трибине ,,Дијалог“ у Гимназији ,,Светозар Марковић“ у Суботици. 
Културно просветна заједница општине Суботица 21. 5. 2003. доде-
лила му је специјално признање ,,Др Ференц Бодрогвари“ за реали-
зацију трибине ,,Дијалог“ и објављивање књиге Тајна уметности. 
Стручни тим за усавршавање професора филозофије ,,Дијалего“ 
доделио му је признање за иновације у настави филозофије, тј. 
допринос програму ,,Florilegium filosofum“. Објавио је пет књига: 
Тајна уметности (2002.), Филозофија и филм (2007.), Филозофија, 
уметност и кич (2010.), Суботички естетички разговори (2013.) и 
Филозофска питања. О истини, лепоти и доброти (2015.)

Јадранка Божић (1959.) дипломирала је на Катедри за општу 
књижевност и теорију књижевности, а магистрирала на Интер-
дисциплинарном смеру из антропологије (област митологије и 
религије). Докторанд је на Факултету политичких наука (Катедра 
за комуникологију). Ради у Одељењу за научноистраживачки рад 
Народне библиотеке Србије. У домену њених интересовања су: 
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феномен књиге и читања, трансформације концепата усмености и 
писмености у информатичкој култури, савремене теорије читања, 
социокултурна антропологија, социолингвистика, студије културе, 
комуникологија, психологија, филозофија медија, теорија визуел-
не културе. Сарадник је Завода за проучавање културног развитка, 
Института за књижевност и уметност, Вукове задужбине. Члан је 
Естетичког друштва Србије, Етнолошко-антрополошког друштва 
Србије и Библиотекарског друштва Србије. 

Никола Танасић (1983.) научни сарадник Института за фило-
зофију. Аутор Нове српске политичке мисли. Дипломирао 2007. 
године на Одсеку за филозофију Филозофског факултета Уни-
верзитета у Београду. Студент докторских студија. Посебна поља 
интересовања: античка филозофија, историја филозофије, филозо-
фија политике и друштвена критика, естетика, уметничка и филм-
ска критика.

милан Вучковић (1986.) је мастер културологије и дипломирани 
глумац. Докторанд је на Факултету драмских уметности у Београ-
ду, одсек Теорија драмских уметности, медија и културе. Године 
2010. дипломирао је глуму на факултету драмских уметности, а 
2012. мастерирао на Факултету политичких наука, смер културоло-
гија. Био је ангажован на неколико пројеката у народном позориш-
ту у Београду, позоришту Бошко Буха, као и на филму и телевизији 
као глумац. Пише поезију. Научне области интересовања: филозо-
фија културе, естетика, теорија и филозофија медија. 

Оливера Ерић (1974.) је докторирала Теорију драмских уметнос-
ти, медија и културе на Факултету драмских уметности у Београ-
ду 2011. године. Магистарске студије Теорије уметности и медија 
је завршила на Универзитету уметности у Београду 2007. године. 
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Дипломирала је на Одсеку за Историју уметности на Филозофском 
факултету у Београду 2002. године. Ради као кустос-документа-
риста на Факултету ликовних уметности у Београду. Посебна поља 
интересовања: култура клабинга, дигитални медији, савремена 
уметност и индустрија забаве.

Александра Бракус дипломирала је на Економском факултету 
Универзитета у Београду, смер маркетинг. На истом факултету од-
бранила је мастер рад из области Маркетиншке комуникације и 
односи са јавношћу. На Факултету драмских уметности Универзи-
тета у Београду 2014. године одбранила је докторат на тему Стра-
тешко позиционирање позиришта на тржишту културних услуга. 
Учествовала је на међународним и домаћим научним скуповима и 
објавила радове везане за економију, културу и медије.

милена Јокановић (1989.) сарадник је Центра за музеологију и 
херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
где је и на докторским студијама на Одељењу за историју умет-
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