
УМЕТНОСТ И ИСТИНА
зборник радова



Библиотека 
ФИЛОЗОФСКА ИСТРАЖИВАЊА 

 
УМЕТНОСТ И ИСТИНА

зборник радова  

Издавач 
Естетичко друштво Србије 
Риге од Фере 4, Београд  

За издавача 
др Мирко Зуровац  

Уредници 
др. Небојша Грубор

Уна Поповић

Штампа 
Зухра, Београд  

Тираж 300 

 ISBN

   

Штампање овог зборника помогло је 
Министарство за науку и технолошки развој 

Републике Србије

УМЕТНОСТ И ИСТИНА
зборник радова

Естетичко друштво Србије
Београд, 2009.



5

УВОДНА НАПОМЕНА



7

УМЕТНОСТ, САЗНАЊЕ, ИСТИНА
Милан  Ранковић

Животно искуство је шире од сазнања јер обухвата и сазнање, 
и емоције и низ разноврсних доживљаја који су у искуству настали. 
Сазнање је ментално искуство које има посебан циљ. Естетско до-
живљајно искуство је само себи циљ. То наравно, не значи да тај циљ 
постоји ван човека. То је један од суштинских циљева који осмишљују 
и квалитативно обогаћују човеково постојање.

Сазнање има унутрашње везе са доживљајем, па је тако природна 
и веза уметности и научног сазнања. Али научно сазнање има циљ који 
је чист од доживљаја. Циљ му је сама истина као највиши циљ сазнања. 
А истина није доживљајни процес, нити је она емотивно стање,  већ је 
она чисто знање. Уметност има за циљ да изазове естетски доживљај, а 
не да достигне  некакву истину која би била чиста од научне истине и 
од ванестетског сазнања.

Чак и када наука још дубље продре у тајну живота него што је 
учинила до данас (а тајна живота је корен тајне сваког живог бића) и 
тада ће начин на који уметност у ту тајну продире бити различит од 
начина на који у њу продире наука. Та ће разлика бити тако велика да ће 
се чинити да су то две различите тајне. Јер уметност кроз непоновљиви 
доживљај непоновљивог субјекта сагледава, прима, и преноси сваку 
тајну постојања, па и најдубље тајне људског бића. То није математичко 
саопштавање путем формула и симбола, какво обавља наука. Откривање 
и саопштавање тајне бића које обавља наука није индивидуализовано. 
Оно је безлично. Два научника, непоновљиви као индивидуе, истом 
формулом саопштавају откривену тајну, а да нису знали један за другог. 
У тој формули нема ничег од њиховог индивидуалног бића.
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Није довољно рећи да је уметност и сазнање, и биће, то јест да није 
ни само једно, ни само друго. Неопходно је показати како то уметност 
истовремено јесте  и једно и друго, како јој то што је биће омогућује 
да буде и сазнање. Човек је сазнајуће биће. И  уметничко стварање 
омогућује човеку и сазнајни акт, али кроз укупни доживљај уметничког 
дела. Уметност не даје сазнање као посебни ефекат.

Уметничко дело јесте биће, настало активношћу људског бића, и 
у његовој је функцији. Прави смисао бића уметничког дела незамислив 
је ван бића човека, иако је биће уметничког дела својом физичком 
основом егзистентно не само ван човековог бића, већ и независно од 
њега. Међутим, оно естетско, тојест оно што је суштински  уметничко у 
бићу уметничког дела, постоји само у непосредној функцији човековог 
бића. Уметничко дело је у функцији онога што је доживљајно у човеку, 
и има сазнајну функцију само за то људско биће.

Јуриј Лотман у „Структури уметничког текста” подсећа да је давно 
било указано да је уметност „облик спознаје живота”.(Ј.М.Лотман: 
„Структура уметничког текста”, Нолит, Београд, 1976, стр. 32.) Иако 
настоји да са овом тезом помири делатну страну естетског феномена 
тврђењем да уметност спознаје живот обликујући га, он с друге стране 
проглашава за општи закон развоја човекове уметничке делатности  
све већу сличност уметничких дела са животним појавама. Неминовна 
тенденција естетског кретања, по Лотману, је све веће приближавање 
уметности животу. У том кретању нека уметничка дела достижу не 
само пуну сличност, него и истоветност са животом. „Настају дела 
типа Крадљивци бицикла, која представљају права ремек-дела и, у исто 
време, достигла су, изгледа, пуну истоветност уметности и живота,” 
сматра Лотман. На овај начин Лотман укида естетску специфичност 
уметничког дела управо иза одељка у коме настоји да је одреди. Ако 
развој уметности доводи до увећања сличности између уметности 
и живота, ако је циљ уметности достизање живота, онда је она само 
нижа врста живота. Она према животу стоји као човеколики мајмун 
према човеку. Осим тога поставља се питање: кад је већа уметничка 
специфичност?  Кад је уметност ближа животу или кад је даља од ње-
га? У складу са оваквом концепцијом уметност би, достижући пуну 

истоветност са животом, морала да губи своју естетску специфичност 
која је и чини различитом од живота. Она би у највећој мери садржала ту 
специфичност баш кад је најдаља од живота. Развој уметности би значио 
њено укидање као делатности различите од живота, било да се уметност 
максимално приближи животу, било да се живот приближи уметности. 
(О овој другој могућности, приближавања живота уметности,  Лотман 
не говори.) Лотман настоји да превазиђе поменуту антиномију тврђењем 
да ма какво било приближавање уметности животу, оно не укида свест о 
њиховој разлици. Тако се оцртава закључак који неће зачудити читаоца 
који дијалектички мисли: увећавање сличности уметности и живота 
продубљује схватање њихових разлика, истиче Лотман.  

Међутим, оваква дијалектичност не делује убедљиво. Ако се најпре 
тврди да је све веће приближавање животу, до њихове идентификације, 
неминовна тенденција развоја уметности, а онда се затим неочекивано 
констатује  да се управо у том процесу продубљује схватање њихових 
разлика, онда је то логички неодрживо. Позивање на дијалектику у 
овом случају је неефикасно, јер дијалектика није бесмислена. Она не  
може да оправда било коју противречност. Лотман разбија дијалектику 
унутрашњег односа између  сличности и разлике уметности и живота 
тиме што наглашава да је тенденција приближавања уметности животу 
неминовна. По чему би разлике између уметности и живота биле веће 
управо онда кад су уметност и живот међусобно ближи и сличнији него 
када су удаљенији и различитији? 

Развој семиологије, теорије информације и комуникологије, охра-
брио је многе теоретичаре да  пожуре да сведу суштину уметности на 
једну реч: уметност је комуникација. Одмах се намеће питање: шта ту 
комуницира? Шта се из уметности преноси у реципијента?

Код Лотмана се може прочитати став „да је сама уметност један 
од облика спознаје живота, борбе човечанства за истину, која му је 
неопходна.” Ипак, Лотман уочава опасности које из овог става про-
истичу. Ако се под таквом спознајом разумеју логички ставови који су 
истородни са резултатима научних истраживања, онда се морамо сло-
жити са тим да човечанство поседује и непосредније путеве који воде 
до тих спознаја. Али у том случају се уметност своди на сазнање нижег 
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типа. (Ј.М. Лотман: „Структура уметничког текста”, Нолит, Београд,  
1976, ст. 32-33.) Остаје, у крајњој линији, могућност да се уметност 
одреди као „особено средство комуникације” па у складу са тим, и као 
„особена врста језика”. 

Међутим, овде се јавља један битан проблем који Лотман не 
уочава. Он губи из вида да уметник може да шаље и поруку коју у 
целости не разуме. Шаље и оно чега делимично, или у потпуности није 
свестан. Осим тога, оно што је послано постаје друкчије у контакту са 
оним коме се шаље. А кад се говори о поруци, мора се имати у виду 
да уметничка порука није писмо са одређеном адресом. Писац шаље 
поруке недефинисаном и непознатом реципијенту. Он шаље поруке 
свима и никоме.  

Проблем односа уметности и језика компликује се чињеницом 
коју помиње Лотман, а то је да човеково сазнање уствари јесте језичко 
сазнање.  На основу тога Лотман сматра да се уметност може описати као 
известан другостепени језик, а уметничка дела  - као текст на том језику. 
(Ј.Л., исто, стр.41.) Међутим, по моме мишљењу, комуникација између 
уметничког дела  и реципијента шири је процес од преношења одређеног 
скупа информација. Осим сазнајног фактора у том скупу,  уметничко 
дело ступа у однос са реципијентом тиме што му уграђује читав систем 
доживљајних стања, емоција, нагонских импулса,  визуелних представа 
које су интерног карактера и остају  не само у свести, већ и у подсвести  
реципијента као снови. Ево, најзад, правог посла за тумаче уметничких 
дела. Књижевно дело се не тумачи препричавањем фабуле,  него би 
то тумачење требало да прерасте у откривање онога што је и самом 
ствараоцу било тајна док је стварао.

Хенрик Маркјевич у „Науци о књижевности” пише: „У књижев-
ности сазнајне садржине ... јављају (се) углавном кроз фикцију. Да 
ли некима од тих садржина можемо приписати особину истинитости? 
Ако истинитост припада само истинитим тврдњама, - на то питање 
треба одговорити негативно: јер ниједна тврдња о чича Горију или 
Ани Карењиној није и  не може бити истинита” сматра Хенрик Марк-
јевич. (Henrik Markjevič: „Nauka o književnosti”, Nolit, Beograd, 1974, 
str. 119.) 

Међутим, овде остаје простор за даљу расправу. Ниједна тврдња о 
чича Горију или Ани Карењиној није истинита због тога што те личности 
нису постојале на начин на који физички постоје људска бића. Међутим, 
тврдње о тим личностима нису нешто што се односи само на таква, 
физички непостојећа бића каква представљају књижевни ликови као 
уметничке фикције. Те тврдње се односе и на друга, физички постојећа 
људска бића, и то не само на она која данас постоје, већ и на она која 
су постојала и која ће постојати. Основна веза између књижевних 
ликова као фикција и физички постојећих људских бића састоји се 
у томе што ови фиктивни ликови имају такве карактеристике да се 
може претпоставити да би те личности могле да постоје и у физичкој 
стварности, на начин материјалног  постојања људских бића. Значајни 
књижевни ликови представљају такве могуће варијанте људске природе 
у којима су на особен начин присутне, истакнуте и комбиноване неке 
од основних карактеристика те природе. Тако су тврдње које се односе 
на чича Горија и на Ану Карењину истините у смислу верности тих 
фиктивних ликова и њихових карактеристика могућој варијанти људске 
природе у којој ће бити јасније и непосредније видљиве одређене 
компоненте суштине човека уопште.

„Умјетност је стварност која је духом прожета, коју је људски дух 
испунио и тиме осмислио,” пише Иван Фохт у „Уводу у естетику”.(Dr 
Ivan Focht: „Uvod u estetiku”, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo,  
1972, str. 146.) 

По моме мишљењу, дух није прожео неку стварност која је ван њега 
постојала, него је уметност  од људског духа створена стварност. Појам 
„људског духа” узимам у смислу човекове активне психичке стварности, 
онога што чини његов унутрашњи живот, обухватајући и мишљење 
и осећања, представе, имагинацију, итд. „Тај дух”, наставља Фохт, 
„прелазећи (из модуса само субјективног постојања у свести) у материју, 
опредмећује се, постаје предмет који је доступан свим људима, постаје 
објективно стваран.” (Фохт, исто, стр. 147.) Ова Фохтова формулација 
претпоставља да је дух објективно стваран само кад се опредмети, а 
да то није у оквиру „модуса само субјективног постојања у свести” 
(осим ако Фохт не претпоставља да је дух тада субјективно стваран!) 
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„Тај дух” је објективно стваран и у духу, иако тада није објективисан. 
И као стварност у субјекту „тај дух” објективно постоји. Његово 
постојање у субјекту не може бити сматрано мање стварним, већ само 
друкчије стварним него када је „тај дух” објективисан у материји. Кад 
се материјално опредмети онда је објективисан па постаје на нов начин 
реалан. У противном, признали бисмо за објективну стварност само 
оно што је материјално објективисана стварност. Духовни садржај у 
субјекту није нестваран када није објективисан. Он објективно постоји, 
иако постоји у субјекту. Произвођење нове стварности која омогућује 
уметничко дело није стварање ни из чега. У субјективној стварности 
се објективно конституише садржај нове стварности уметничког дела, 
која постаје дефинитивно конституисана тек кад се заврши процес 
објективизације.  И у једном и у другом случају реч је о нечему што 
је објективно постојало, само на различите начине. Процес постојања 
уметничког дела претпоставља два глобално различита типа постојања: 
постојање у духу, у субјекту и објективно постојање у предмету. И 
једно, и друго су само различити типови у основи једне исте објективне 
стварности. 

На теоријском плану најнепосреднија последица одсуства уоча-
вања специфичности естетске реалности је теорија одраза. Осим својих 
далеких корена у Платоновој теорији,  теорија одраза је дуго припремана 
и у  руској књижевности и култури. Чак и Тургењев, који је као „за-
падњак”, био далеко од социјалдемократских идеја тадашње руске 
друштвене средине, у полемици са својим критичарима у Предговору 
за своје сабране романе у издању из 1880. године, пише да се уметнички 
таленат јавља као „усредсређени одраз” средине која га окружује и која 
му даје садржај.( И. С. Тургењев, Сабрана дела, том десети, Државно 
издање уметничке литературе, Москва, 1962, стр. 297.) Овде није спорно 
указивање на везу између друштвене средине и уметничког талента. 
Спорно је квалификовање те везе термином „одраза”. Тим се термином 
елиминише укупни квалитет уметникове индивидуалности, његов 
особени доживљај света, па и читава посебност естетске реалности. 
Али тада Тургењев није могао да претпостави колико ће овај термин у 
следећем веку постати штетан за теорију уметности.

         Заступници антихедонистичке тенденције у модерној уметности  
у ефекту задовољства виде облик унижења естетског феномена. Као 
да се достојанство естетског феномена гради пре свега ослобађањем 
од оне врсте ефеката који ангажују емоционалну сферу реципијената 
и на тај начин повезују естетско са генетски нижим слојевима бића. 
Моје естетичко и практично стваралачко искуство  ме наводе да верујем 
да естетско задовољство ни у ком случају није деградација  естетског 
феномена. Напротив, оно је једна од битних витализујућих тенденција 
естетског феномена која га везује са суштином човековог бића. Радост 
коју уметност пружа, оплемењује и духовну патњу коју реципијент 
може да доживи ако уметничко дело презентује несагледане дубине 
људског зла.

Занимљиво би било истражити коју врсту задовољства доживљава 
сноб у процесу рецепције уметничког дела. Сноб нема аутентичан однос 
према уметничком делу, па зато не може ни да доживи право естетско 
задовољство у контакту са њим. Ипак  се не може одрећи да неки од 
снобова ипак доживљавају некакво задовољство,  али оно није естетско. 
Сноб првенствено ужива у сазнању да поседује неку вредну слику, или 
присуствује концерту славног музичара који је на гласу, или позоришној 
представи славног аутора или глумца. Он купи књигу која је награђена и 
стави је на сто у дневној соби да његови пријатељи виде шта он чита. А 
он ништа не чита. Он само поседује. Он највише ужива у вредностима 
које имају високу новцем изражену цену. Ако присуствује уметничким 
призорима, сноб глуми да наглашено ужива у њима, иако су му они 
досадни. Сноб подноси уметничко дело јер је контакт са њим доказ 
његовог социјалног статуса. Од сноба је ближи естетској емоцији онај 
консумент кича који на нижем нивоу, али искрено, тежи ка контакту са 
делом.  Иако је његово естетско задовољство нижег нивоа, оно егзистира 
на рудиментарном нивоу, док је код сноба оно само глумљено.

Иако свака уметничка врста условљава релативно посебни вид 
естетске рецепције, у некима од њих је та условљеност више загонетна 
него у другима. Рецепција књижевног дела је у том смислу и данас 
једно још увек  суштински необјашњено чудо. Замислимо се над тим 
шта радимо кад читамо? Гледамо неке црне знаке на белом папиру а 
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у нама се ствара и почиње да протиче нови живот, кога не занима па и 
не дотиче ванестетски живот који окружује тај процес настајања нове, 
посебне, естетске реалности у нашем духу. У том тренутку, у процесу 
удубљивања  у текст,  читалац занемарује не само собу у којој чита, 
већ и читав космос. Тај нови живот протиче паралелно са ванестетским 
животом из кога физички, својим телом, нисмо изишли, али који 
постепено заборављамо што се дубље уносимо у овај нови живот, са 
папира. Проблем је у томе што други, или друкчије распоређени знаци 
на папиру могу да изазову у свести читаоца и неестетске садржаје, ако 
је реч о научном, образовном, итд. тексту. Тајна је у уму. Проблем је у 
томе шта се догађа у свести кад се читају једни типови садржаја, а кад 
други. Како се то догађа да кад видиш одређени знак или скуп знакова – 
ти видиш лик неког детета које плаче, или се смеје. Ни данас наука није 
дешифровала како функционише тај механизам. Црни знак на папиру и 
нови живот у свести.

Међутим, иако се процес естетске рецепције књижевног дела у 
основи  обавља независно од ванестетске околине у којој се читалац 
налази, то не значи да процеси везани  у суштини за ванестетски свет, 
ни на који начин не утичу на тај процес естетске рецепције. Постоје 
одређена расположења, настала у читаоцу пре него што је узео књигу 
у руке, а испоставља се да су нека од њих погодна за рецепцију једних 
садржаја, а друга за рецепцију других. Животно доба читаоца утиче 
на разлике у пријему истог дела. Исто дело оставља различити утисак 
на истог читаоца у различитим фазама развоја његове личности. 
Неки писац, који одбија одређеног читаоца у читаочевој младости, 
привлачи га у старости. Кад неко претрпи велики душевни потрес, 
неки ненадокнадиви губитак, смрт блиске особе, у периоду непосредно 
пошто се то догодило не може да поднесе хумореске и комедије. 
Доминантна психичка стања условљавају врсту читања. Ако читалац 
лично познаје писца и он му је као човек антипатичан, његово дело 
ће читати са мање објективности, чак и кад се свесно труди да буде 
максимално објективан. Ако не познаје тог аутора, дело би му се учинило 
боље него ако га познаје и мрзи. Младић без животног искуства граби 
дела авантуристичког карактера, или она у којима има много њему 

непознатих а пре свега недоживљених збивања. Девојке које још нису 
доживеле љубав гутају љубавне романе.

Узимајући књигу и читајући је, човек бира свој други, паралелни 
живот. Зато је естетска рецепција изабрани живот, како сам нагласио 
у једној књизи естетичких есеја. Начин на који ће читалац тај други 
живот проживети програмирао је писац а да није знао за постојање 
тога читаоца. Писац организује редослед дешавања у делу, ствара само 
збивање. Води ликове  и стално, сваком ситуацијом у коју их ставља 
осветљава њихов унутрашњи свет. Читалац улази ликовима у душу и 
постаје истовремено сваки од њих и сви они заједно, мада може да се 
више веже за главног јунака коме је и писац посветио највећу пажњу. 
Засићени читањем, реципијенти почињу да бирају шта ће читати, али 
не увек основано: често то чине као каприциозна деца. Ограде се новим 
књигама, па их онда једну за другом одбацују, пошто су прочитали две-
три странице с почетка, средине и краја. 

Професионални критичари високо тиражних дневних листова, 
који најмање једном недељно пишу о новим књигама, доживљавају не 
само засићење, већ и гађење од књижевности. Њихов доживљајни однос 
према књижевности може да се дегенерише, а укус па и критеријуми 
неосетно се мењају. На горе. Читају на прескок јер физички не могу да 
тако брзо прочитају књиге, особите оне дебеле, мада су такве све ређе. 
Правдајући се динамиком свакидашњице, ти критичари шире фаму да 
читалачка маса тражи само кратка штива. Неки од писаца им повлађују, 
па се присиљавају да пишу кратке књиге и  кад им се пишу дугачке - 
ваљда и зато да не би својим књигама замарали критичаре. А увек ће 
бити читалаца који уживају у томе да утону у дебелу књигу коју читају 
недељама и забораве на сав остали свет.

Критичари засићени књижевношћу, која за многе од њих више није 
естетско уживање него мучна обавеза, почињу да се жале на тобоже 
ненормалну појаву да све више писаца у нашем релативно малобројном 
народу све више пише. Неки чланови жирија за најбољи роман године  
били су не само запањени, већ и скоро огорчени кад се једне године у 
малој српској књижевности први пут појавило чак сто романа. Коме 
то треба? Ко ће то све прочитати? Па треба нашој култури. Од вишка 
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глава не боли, каже наш народ. Треба писцима који морају да пишу, који 
нису изабрали ово време да у њему пишу. Треба поздравити то обиље, 
ту богату жетву романа. Та родна година је празник српске културе. То 
обиље  има непроцењиву вредност за наш народ, без обзира на то што у 
тим романима није све на највишем нивоу. Али нигде није, не само код 
нас. То је природно у развоју сваке књижевности, а наша је у бујању. 
Објавио сам пре коју годину један есеј који сам назвао „Процват српске 
књижевности у историјско невреме”. Сад могу да додам томе есеју 
само две речи: Нека цвета!     

ИСТИНА У УМЕТНОСТИ
Мирко Зуровац

Истина је реч о којој се највише спори. Ова спорна реч потврђује 
да постоје различите истине које често једна другој противурече: 
објективна истина је идеал сваке науке, али постоји и субјективна 
истина, на пример она и онаква за коју је Кјеркегор веровао да за њу 
вреди живети и умрети; нама су доступне само релативне истине, али 
се често позивамо и на истине за које верујемо да имају апсолутну 
вредност; постоје истине које се односе на појединачно, али се оне често 
показују лажне чим се упореде са истином целине; поред истине као 
адеквације ствари и интелекта, постоји истина као адеквација човека 
и времена ( у смислу да свако време има своју властиту истину). Ове 
праве контраверзе у вези са истином изгледа да дају за право Јасперсу, 
који је сматрао да постоји једна једина истина, али да она човеку није 
доступна, јер ниједан човек нема читаву истину. Човек увек има посла 
само са релативним истинама, које, управо зато што су релативне, све 
имају своје вишезначно лице.

Традиционална метафизика је одређивала истину као слагање ствари 
и интелекта: Veritas est adequatio rei et intellectus. Али у чему се састоји 
ово слагање? Ову традиционалну одредбу истине можемо схватити у 
двоструком смислу: као adequatio rei ad intellectum и као adequatio in-
tellectus ad rem. Да ли је сазнање мера бића или је биће мера сазнања. 
Сколастика је прихватала овај други однос, али понекад ни то није  била 
последња реч, јер се веровало да људски интелект и ствар морају бити 
сагласни са идејом створитеља, која им тек гарантује могућност њихове 
реципрочне адеквације. Код Канта истина је одређена конституцијом 
трансценденталне субјективности, а код Хегела оба кретања се одржавају 
на путу откривања истине. Код овог последњег истина је целина (das 
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Wahre ist das Ganze). У тој перспективи истина и реалност се подударају, 
али само на онтолошком плану, па логичка и онтолошка истина нису 
више одвојене. Истинско искуство је искуство целине. 

Целина се појављује као својеврсна  обухватност. Она не постоји 
као појединачна ствар, нити се може схватити на начин ствари. 
Погрешно је схватање да се до целине може доћи простим збиром 
појединачног. Целина је нешто више од синтезе појединачних ствари. 
Зато пут ка истини целине није исти као пут ка истини појединачног. 
Ова разлика постоји и она нас не сме заварати.

Ми опажамо унутар света ово или оно појединачно биће, али 
никад не опажамо сам свет. Можда уопште нема по себи хармоничног 
јединства света; можда стварно постоји само хаос сила и наше мишљење 
у тежњи за прегледом и јасноћом; можда постоји само мноштво и наша 
тежња да се из тог хаоса начини космос. Можда живот по себи нема 
никаквог смисла, већ га добија тако што ми тај смисао уносимо у њега. 
У сваком случају понекад смо веома близу да посумњамо у егзистенцију 
хармоничног јединства света.

Чињеница је да постоји историја и да се све мења. Сваки поглед на 
свет доспева у вртлоге историје, па нас лако доводи у наведену сумњу. У 
појединачном можемо тежити стварности, али је свет у целини изложен 
вишеструким тумачењима. Ако недостаје сведочанство ствари, да ли 
тада нашим погледима уопште одговара нешто стварно, или постоје само 
наши погледи? Ова могућност је до краја домишљена код Ничеа: ако је 
све онакво каквим га ми сматрамо, тада нестаје свака могућа разлика 
између истине и лудости. Ако се претпостави да је свет такав каквим га 
ми сматрамо, тада би се морало, бар накнадно, утврдити истина о нама 
самима. Тек тада би ово гледиште било радикално спроведено.

Ипак тешко се одрећи појма истине као „адеквације“. Тај појам 
истине је једнак захтеву да наше мишљење контролишемо чињеницама. 
У том смислу, начин истине, који се односи на појединачно, остаје 
нужан и оправдан. На основу сличног уверења, Амеде Ејфр ( Аmеdéе 
Аufrе) закључује, можда без довољно оправдања и без довољно увида 
у историју филозофије, да већина филозофа од класичне дефиниције 
истине – adequatio intellectus et rei  - иако се не слажу када покушавају 

да одреде њене термине, задржавају бар реч adequatio. Према овом 
схватању, појмови истине и реалности иду бар заједно, ако нису 
практично изједначени. При том постоји стална склоност да се занемаре 
специфичне карактеристике које имају ови појмови. Тиме, наравно, није 
савладана, већ само занемарена, разлика између реалног објекта, који 
својом присутношћу изазива екстероцептивну осећајност, с једне стране, 
и нашег суда о реалном предмету, који се поставља као једна реалност 
другог степена, као над-реалност, као когнитивна чињеница, која може 
да буде истинита или лажна чињеница бивалентне логике, према томе 
да ли је више или мање сагласна са реалношћу објекта, с друге стране. 
У том случају, истина се јавља или као измирење реалног са његовим 
когнитивним супститутом, или као слагање мишљења са његовим 
предметом, који ипак остаје различит од мишљења. Такво слагање је 
могуће претпоставити само под условом да мишљење не започиње 
интерпретацију свог предмета, јер чим интерпретација започне, њен 
предмет и производ могу бити посматрани само у функцији једног од 
њих: предмета или мишљења. Предмет је, наравно, увек присутан, али је 
његова реалност претрпела дубоке промене у процесу интерпретације. 
На основу таквих увида Евангелос Муицопулос изводи трострук 
закључак: „ 1) проучавани предмет ... није више реалан у смислу у ком 
је био раније; 2) само сама научна теорија може бити процењивана као 
истинита или лажна; и 3) стварно је реална само књига, на пример, 
она у којој је изложена.“ (La verité, actes du XII congrès des sociétés de 
philosophiе de lanquе francaisе, Bruxelles-Louvain, 1964, стр. 178-179) 
Тако се чува квалитативна разлика између иницијалних датости, али се 
њима, уз то, додаје и једна трећа чија реалност тежи да потисне сирову 
реалност предмета и да стане уместо ње. То је несавладива тешкоћа  о 
коју се спотиче традиционална теорија истине као адеквације ствари и 
интелекта.

Ствар не стоји ништа другачије ни кад се постави питање истине 
у уметности, иако се ове констатације не могу неизмењене пренети у 
подручје стварања уметничких дела. Аналогно овим констатацијама 
тамо се поставља питање чему треба да буде адекватно уметничко дело 
да би било истинито. 
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Први одговор на то питање дат је чувеном теоријом подражавања 
таквом какву налазимо у иначе веома различитим облицима код Платона 
и Аристотела, као и код већине уметника који су имали класично 
образовање, сваки пут кад су покушали да говоре о својој уметности. 
Али ако пређемо од теорије на праксу, испитивање дела појединих 
уметника јасно показује да су ретки они који су се придржавали својих 
теоријских постулата, а нарочито не они од којих бисмо могли навести 
најпогодније изјаве у прилог теорији подражавања. Нико ни од уметника 
није потврђивао у пракси, иако су неки теоријски заступали такво 
мишљење, да се истина уметничког дела састоји у његовој савршеној 
сличности са реалношћу ствари. То је вероватно зато што је једна таква 
позиција у принципу неодржива.

Нико, заправо, није озбиљно намеравао да предложи уметности 
као њен идеал тачно и објективно приказивање реалности. Кант је 
одредио уметничку представу као „лепу представу ствари“ и при том 
је ставио нагласак на квалификатив „лепу“, да би тиме показао да се 
ради о лепој представи ствари која није исто што и сама ствар. Хегел је 
такође уочио да је уметност постала свесна да њена функција није да 
имитира ни спољашњу ни унутрашњу природу. И ниједан уметник није 
озбиљно намеравао да ропски подражава и копира ствари, ништа више 
него што то намеравају научник или филозоф.

Ипак у том погледу постоји велика и значајна разлика између науке 
и уметности, јер док научна теорија има вредности само у оној мери у 
којој је сагласна са реалношћу одређеног предмета или одређеног скупа 
чињеница или феномена којима се прилагођава, дотле у уметности нема 
никаквог реалног предмета који нужно претходи стваралачком духу и 
према којем стваралачка активност треба да се управља. У том погледу 
уметничко дело је независно од сваке реалне чињенице. Уметника не 
интересују реални догађаји већ узима ствари као да су се догодиле.

То се може лако доказати на примеру појединих уметности и 
уметничких праваца. Тако, на пример, у позоришту најекстремнији 
покушаји реализма плаћају се неуспехом. Додуше, могу постојати 
различити ступњеви у сценским конвенцијама, али их никада не можемо 
укинути све. Из истих разлога Николај Хартман говори о извесним 

ограничењима реализма у уметности, па у том смислу пише: „Истина 
о људском животу може, у датим околностима, бити непријатна. Она 
нас чак може тиштати и мучити, понекоме може пореметити животну 
радост, а да и не говоримо о радости у песничком делу које пристаје на 
то да нас стално води по ономе што је непријатно и да забада нос у све 
што је срамно. Не може се порећи да постоји приповедачка тактика која 
ово последње обавља са прекомерном ревношћу.“ (Николај Хартман, 
Естетика, Култура, Београд, 1968, стр. 349.) Зато увек постоји један 
темељни хијатус између дела и реалности. Исти је случај и са нај-
реалистичнијом од свих уметности, како неки називају филм, чак и у 
његовој документарној форми, што потврђује и недавни покушај тзв. 
„филма-истине“. Што се тиче сликарства, импресионистичка авантура 
је показала да тражење потпуне верности променљивој реалности 
нужно завршава у једној радикалној форми субјективизма. Тако се једна 
у основи подражавалачка инспирација преобрће у своју супротност.

Упркос томе, од уметности се најчешће тражи да нам она каже 
истину, која би увек морала да буде истина о нечем. При том се прет-
поставља да уметност открива истину кроз приказивање. У том случају 
истина приказане предметности се показује као истина саме уметности: 
уметност је истинита по истини у њој приказане предметности. Зато 
људи често читају роман да би спознали истину о свету и себи самима. 
Осим тога, истина се често узима као главни критериј у процењивању 
романескне вредности романа. Како је то могуће кад знамо да ро-
мансијер често измишља и догађаје и личности? Такво поступање 
романсијера, које није ништа неуобичајено, изгледа да одузима роману 
сваку могућност да открива истину. Зато изгледа да реалну истину 
губимо у уметности. Па ипак сви знамо да је у великим поетикама 
реализма откривамо. Како другачије објаснити снагу којом уметничке 
слике делују на публику?

 Слике које градимо кад смо у додиру са уметничким делима 
делују тако живо на нас као да садрже читав патос овога света. Откуда 
им толика снага? Иако су нешто имагинарно, њих је ипак изазвао неки 
предмет. Шта су уметничке слике и на који начин оне постоје кад ми 
преко њих боље спознајемо ствари него у реалном додиру са самим 
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стварима? Ствари нас у реалном животу често изневеравају. Није ли 
онда реални живот странпутица ако преко слика у уметности сазнајемо 
боље и више о стварима него преко самих ствари? Уметност нас својим 
сликама узноси у истину која изриче страшну осуду реалног поретка 
ствари у име идеалног реда који не постоји. Да ли је онда уметност 
једино или само једно могуће средство поред осталих да се у камену 
или звуку, боји или речи, ухвати одјек тога идеала?

У том случају уметност би била профетска зато што би се кроз 
њу откривала и објављивала истина будућих времена. При том се може 
претпоставити да нас то увек чини крајње несигурним у погледу нашег 
разумевања уметности и истине коју нам она доноси. Филозофија нас 
је научила, бар од Хегела па на овамо, да мислимо сваку производњу 
вредности као антиципаторску. На тим претпоставкама могло се јавити 
схватање човека као бића даљине, а људске егзистенције као фундамен-
талног пројекта. Сви ти описи човековог начина бивствовања треба 
да омогуће увид у профетски карактер уметности: она треба да најави 
могућност једног другог и другачијег света. Тиме што чини назочним 
извесне могућности које су до тада биле само снови, она припрема 
њихово конкретно остварење, које ће касније преузети на себе конкретна 
друштвена пракса. На тај начин она мења човекову визију света и, као 
последицу тога, човека и сам свет. Уметничке слике су погодно средство 
за растварање дате ситуације и моћан начин да се она мења.   

Да ли онда на основу тога можемо закључити да се ми у уметности 
уместо стварима бавимо само сликама? Публика, доиста, гради слике 
не само док чита роман или неки рационални текст, већ и док слуша 
музику. Наивно се претпоставља да се може представити и нешто што 
није ликовних димензија. Ово у бити наивно уверење публике снаж-
но се укоренило у свести неких уметника и естетичара. Кад Рилке, 
на пример, каже да му живот у дубини опет шуми гласније, јер му 
слике постају јасније, онда се то подудара са Сартровим уверењем 
да је „слика истинитија од природе, у смислу у ком би се могло речи 
о нарочито добром портрету да је истинитији од свог модела“.(Ј.-P. 
Sаrtrе, L’imaginaire, Galimard, Paris,1940, стр.79) Како слика може 
бити истинитија од природе, а портрет од свог модела, кад је свест ту 

ангажована само нарочито живо сећање и илузија којој измиче реална 
природа ствари? 

У сећању ствари организују имагинарни простор у ком и најмрша-
вији догађаји – ако начин постоји – могу пружити основ за уметничку 
игру. Шекспир је у својим делима преузимао теме од других аутора, 
али је у игри – у систему правила који је његов властити – дао нешто 
ново. Исто тако, све оно што је Пруст стварно доживео могло је по-
стати елемент за игру тек пошто је пренесено у нестварну сферу. Ова 
нестварна сфера омогућује аутору да догађајима које прича да привид 
нужности. Постоји прича о томе како се прича прича: прича се прича 
тако да онима који је читају или слушају изгледа да се морало догодити 
управо тако као што је то аутор испричао. Трансформација у нестварно 
била је потребна да би догађаји попримили привид нужности: без те 
трансформације, они би били шљокице путовања, љубав девојчура, 
компромитујуће тучњаве, итд., али не авантуре.

У животу нема почетка и краја. Све је мање или више случајно: 
декори се мењају, људи излазе и улазе, дани се додају данима без икаквог 
смисла, бескрајно и монотоно сабирање. Али да би и најмршавији  
догађаји постали авантуре, потребно је и довољно да се почну причати. 
Човек је увек приповедач прича: он увек живи од својих прича и од 
прича других. Све што се збива он види као причу. Зато често тражи 
да свој живот живи као што би га приповедао. Међутим, кад се живот 
прича, све се мења. Они који то не запажају говоре о истинитим 
причама. Као да истините приче доиста постоје. Догађаји се збивају 
у једном смеру, а ми их причамо у другом. Онај ко прича почиње од 
почетка: било је једнога дана. У ствари, почело се с краја. У причи крај 
је увек на почетку. Романописац, заправо, почиње с краја, па крај романа 
трансформише целокупно искуство његових јунака.

Тиме се не жели поставити уметности сувише оштре критерије. 
Уместо тога требало би рећи да је то њена природа која је у том 
погледу много логичнија од живота. Само под том претпоставком, која 
подразумева ову суштинску разлику, има смисла упоређивати уметничке 
чињенице са реалним догађајима. Тако, на пример, Бомхоф (J.G. Bom-
hoff) наводи једну реченицу из једног романа Анри-Албана Фурнијеа 
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(Henri-Аlban Fournier) да би проверио њену чињеничку исправност. 
Та реченица гласи: „Дошао је код нас једне недеље 189...“ (La veritéé, 
стр. 158) Кад би се ова реченица налазила у преписци, могли бисмо или 
да контролишемо њену чињеничку исправност или да је привремено 
сматрамо истинитом из поверења према писцу, али ми знамо да се она 
налази у једном роману и да је узалудно тражити њен објективни адекват 
у реалном догађању. Реченица је написана у прошлом времену и упућује 
на прошлост, али не означава да се догађај збио у једном одређеном 
месту, који би се могао проверити, као што би желели граматичари. 
Читалац зна да се не може тачно одредити ни у простору ни у времену 
где и када се збио овај фиктивни догађај. Са лингвистичког гледишта 
није лако разликовати историјску хронику од романескног стила. 
Романсијери су дуго времена сматрали својим примарним задатком 
подражавање историјске вероватности да би тако придобили поверење 
публике за своје фантазије. Књижевна историја романа чини праву 
ризницу различитих стилских средстава којима се требало постићи да 
роман сличи правој историји. Модерна критика је можда сувише рано 
најавила смрт класичног романа зато што су његова средства била 
исцрпљена или зато што нису више давала добре резултате. У сваком 
случају, истина романа није у дескрипцији реалног, нити се налази у 
истини изолованих судова, од којих се, логички говорећи, састоји роман 
и које је Роман Ингарден описао са много оштрине као квази-судове.
(Roman Ingarden, Das literarischе Kunstwerk, 1960)

Роман представља један имагинарни свет и није добро да се 
директно закључује од онога што роман прича на лично искуство 
његовог аутора. Зато ни тзв. субјективна или аутобиографска истина 
није ништа мање проблематична од других истина у уметности које 
се односе на предмет приказивања. Додуше, свако уметничко дело је 
људски документ: оно сведочи о интенцији аутора; оно је један момент 
у његовој личној историји. Чак је вероватно да је фантазија уметника 
комплементарна његовом реалном животу. Али то није увек случај, 
нити такав случај који, кад постоји, чини сву истину уметничког дела. У 
том погледу нема битне разлике између романа у првом лицу и романа у 
трећем лицу. Биографске студије су показале да постоји разлика између 

идеализоване представе аутора који прича у првом лицу и стварног 
аутора од крви и меса који стоји иза ове представе са свим људским 
слабостима. Не може се порећи присуство аутора у његовим романима, 
али знаци његове присутности нису довољни да се закључи на његову 
субјективну истину јер он често себе приказује таквим каквим би желео 
да буде, а не таквим какав стварно јесте. 

Уметност, дакле, не само да не открива увек истину приказаних 
предмета, већ је веома често прерушава и вешто прикрива. У том смислу 
Аристотел је писао за Хомер: „Он је и осталим песницима показао како 
треба говорити неистину.“ Уметност зна да лаже и да својим „дивним 
лажима“ потпомаже владајућу идеологију. Из тих разлога Сартр је 
жестоко напао дворског сликара и читаву уметност портрета која је 
вековима стајала у служби владајуће класе. Дворски сликар не слика 
стварног владара од крви и меса већ супериорне квалитете његове моћи 
који приањају уз појам владаоца. Службени портрет треба да оправда 
и да сугерише како владалац треба да влада. Тако уметник, који слика 
службени портрет даје представу која није слична стварном човеку, 
јер никада не слика стварну слабост и снагу тела већ право и заслуге 
привилегованог човека. Иза сваког потеза кичице вештог дворског 
сликара скрива се тело у његовој нагости, биће у његовој рањивости, 
месо у есенцијалној људској слабости. Сликар скрива тело што је могуће 
више зато што не жели да покаже снагу која увек помало вређа кад не 
застрашује. Пошто не жели да покаже слабост тела, дворски сликар 
дискретно скрива лице све док га не редуцира на обичну идеју. Оно 
што остаје није ништа друго до изолована краљевска личност створена 
вештом руком уметника. Аутентичан израз, лукавство, неспокојство и 
нискост, немају места у овим портретима. Улога службеног портрета је 
у остваривању принципа и његових садржаја. Сликар зна изглед лица 
који треба фиксирати на платно пре него што је упознао свој модел. 
Пошто треба убедити и застрашити, треба приказати мирну снагу, 
спокојство, строгост и праведност. То је, вероватно, разлог што се често 
сматрало да је портрет религијски предмет.

Ето зашто Рокантен, протагонист Сартровог првог романа, није 
могао да се одбрани од извесног дивљења кад је у Бувилском музеју 
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дошао до портрета трговца Пакома у којем није видео ништа осредње што 
би могло бити подложно критици: „Мала стопала, танане руке, широка 
рамена рвача, дискретна елеганција, с трунком фантазије. Посетиоцима 
је љубазно нудио чистоту свог лица, без бора; сенка осмеха лебдела је 
чак на његовим уснама. Али његове сиве очи нису се смешиле. Могао 
је да има педесет година: био је млад и свеж као у тридесетој. Био је 
леп.“ (Ж.-П. Сартр, Мука, Култура, Београд, 1964,стр.116) Читајући 
сатиричне новине, Рокантен је открио да сликар лаже. Лаж сликара 
јасно се показала на портрету Оливијеа Блевиња, који је према једном 
опису у сатиричном листу био мали (метар и педесет три; лавовска 
вашка. Оптуживан је да подмеће гумене потпетице у ципеле), мршав 
и незнатан човек, с крештавим гласом који је толико пута усхићавао 
целу скупштину, а сликар га је, с љубоморном брижљивошћу, окружио 
предметима који не представљају ризик да га умање. Сликар је пажљиво 
маскирао његову људску слабост смештајући га у театрално раскошан 
оквир који одговара његовим патуљастим пропорцијама. Очаравајућа 
моћ уметности! Од овог малог човека, чија се судбина увек одигравала 
на неколико палаца изнад његове главе, ништа се не би могло пренети 
на потомство осим претећег гласа, охолог геста и закрвављених очију 
бика. Овај некадашњи студент, којег је преплашила Комуна, а касније 
загрижени посланик којег је смрт узела, постао је бесмртан захваљујући 
сликару Бордирену. Али Рокантен се не да заварати: он  зна да је бесмртна 
лаж уметника, слика коју је направио, а не човек којег је насликао.

Тако уметност говори неистину. Али ова неистина може да буде 
истина у једном другом смислу који се не поклапа са истином приказане 
предметности. Теорија подражавања брка истину у уметности са 
логичком или теоријском истином. У овој последњој дух треба да се 
потчини реалности и да се угледа на њу, док у уметности нема ништа 
што би претходило стваралачком процесу и чему би овај требао да 
се прилагођава. Догађаји, друштвени, историјски или неки други, на 
које уметничко дело евентуално упућује, само су претекст његовог 
успостављања као једне чињенице нове врсте и уопште није нужно да им 
буде сагласно или слично. Уметност портрета претпоставља постојање 
реалног модела чије црте сликар, минијатуриста или скулптор, настоје 

да репродукују на што прецизнији начин. Понекад је исто и са пејсажним 
сликарством. Упркос томе, често се не можемо отети утиску да понека 
античка биста или слика у боји која приказује византијског владара, или 
неки Рафаелов портрет, или „историјска“ слика Давидова, или пејсаж 
Ruysadaela имају још вредност, бар за нас, то јест за потомство, само 
још по својој естетичности, која се може схватити само апстраховањем 
од модела којим се инспирисало свако од ових дела. Шта тек рећи о 
оним формама које су састављене од „реалистичких“ елемената и 
вешто распоређених на такав начин да пружају утисак имагинарне 
личности, таквим као што је она Арчимболдова слика у Бечком музеју 
на којој су четири годишња доба представљена у форми Сатира. Зато 
сазнајни момент уметности не треба искључиво везати за функцију 
приказивања. Уметник није тражио истину реалних ствари и догађаја 
да би је приказао у својим делима, нити је то његов основни задатак 
који би требао да оправда његов стваралачки подухват.

Стваралачки подухват не може оправдати ни захтев за искреним 
изражавањем уметника у њиховим делима. Према том захтеву, уметничко 
дело не треба да буде више адекватно реалности спољашњих ствари, 
већ унутрашњем животу уметника и његовој субјективности. Бар тако 
мисли известан број уметника и естетичких теорија, као, на пример, 
различити симболизми и експресионизми за које је једно уметничко 
дело лепо у оној мери у којој оно евоцира један универзум осећања, 
идеја и снова. У том смислу, адеквација са унутрашњим животом треба 
да буде спроведена колико год је то могуће, све до његовог извора, то 
јест до несвесног. Тада имамо надреализам који очекује да ће потпуна 
искреност осигурати лепоту уметничког дела. Технике аутоматског 
писања и слободног цртања треба да достигну саме врхунце уметности. 
Ово гледиште се може добро применити на неке уметнике из прошлости 
и на оне које називамо „примитивцима“ чијој се личној и наивној визији 
дивимо пре свега због њихове искрености. У њиховим делима раније 
теорије су гледале само неспретне напоре и безуспешне покушаје да 
постигну сличност са предметима, а надреализам види у њима узоре 
спонтаног стваралаштва и ничим неспутану искреност чији полет може 
довести до истине. Зато морају бити оцењене веома неповољно све оне 
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уметности које треба да се мере према тежини њихове материје, или 
према савршенству њихових инструмената, или према њиховом захтеву 
за интерпретацијом воље и интелигенције.  

При том није тешко показати да тражење савршене адеквације дела 
са субјективношћу нужно доживљава неуспех, јер  одредити уметника 
као несвесно значи признати и рећи да он никада не коинцидира са 
самим собом. И овде се уметничка истина брка са једном другом, али 
овај пут са моралном истином. Ова последња се супротставља лажи и 
одређује се појмом искрености, док у уметности исправност намере није 
довољна да би уметничко дело било успешно. Чак и кад психолошка 
и психоаналитичка истраживања показују да ток радње и епизоде, 
метафоре и употребљени језик, упућују на психологију и аутобиографију 
уметника, тиме још не достижемо до истине уметничког дела. Тиме, 
у најбољем случају, враћамо последицу на узрок, али губимо из вида 
стваралачку слободу, која се манифестује у могућности искорачења из 
реалности и захватања у једну другу законитост. Постоји битна разлика 
између спонтаног сна, који је условљен психолошким стањем пацијента, 
и будног и контролисаног сна, чији је производ уметничко дело. Ова 
разлика потврђује да субјективна истина није, нити може бити, истина 
уметничког дела. Уметничко дело има општу ваљаност и универзалну 
вредност која превазилази оквире субјективне датости.

Чим човек започне с причањем неког догађаја, он тиме закорачује 
у једну законитост, која је њему трансцендентна и којој он мора да се 
зналачки потчињава. Стога ништа сувишно, ништа споредно, ништа што 
се не би уклапало у тему, не сме бити казано. У том смислу Аристотел 
је писао у својој Поетици да размрсивање радње треба да се развија из 
саме радње, а не позоришном механиком, као што је то случај у Медеји 
или у Илијади када се Ахејци спремају да отплове од Троје. Радња треба 
да се развија по унутрашњој нужности која је радњи иманентна, јер 
тема носи у себи све своје будуће односе који ће се експлицирати у 
току развоја радње по законима вероватноће или нужности. Ова нова 
законитост, која почиње да делује чим се изабере тема, намеће уметнику 
извесне захтеве које овај не сме изневерити. Ти захтеви се тичу естетске 
кохеренције делова и целине. У тој кохеренцији се зачиње и рађа једна 

друга врста истине која је специфично уметничка и која се не сме свести 
ни на теоријску ни на практичну истину. С тога с ону страну теоријске 
и практичне истине треба тражити специфично уметничку истину која 
је поиетичка у најизворнијем смислу речи.  

Тиме се не жели рећи да уметност не може да пружи никакво саз-
нање и никакву истину. Уметност може и да спознаје. То никада није 
било у питању. Зато рећи да истина у уметности није ни теоријска ни 
практична не значи рећи да уметност не може или чак да не треба да има 
никакав теоријски или практични садржај, већ само и једноставно да ти 
садржаји треба да буду формално интегрисани у једну нову перспективу, 
која није њихова властита, јер припада сфери стваралачког. Погрешно је 
само уверење да садржајна анализа, која се односи само на приказану 
предметност и њену истину, треба да открије истину саме уметности, 
јер неко може да исприча све у садржајном погледу једног уметничког 
дела: и његову тематику, и заплет, и расплет, и препознатљиве чињенице 
из уметникове биографије, и услове под којима је стварао, итд., а да тиме 
још ништа не каже о његовој уметничкој вредности. Према томе, мора 
да постоји једна изворнија истина уметности, то јест она истина којом 
уметност на нас истински делује, а која се не може свести на истину у њој 
приказане предметности. Уметност истински делује својом изворном 
истином која је исто што и њена непоновљива лепота. Створена лепота 
је изворна и непоновљива, а предметна истина тражена и можда нађена.

Према томе, у уметности сусрећемо две врсте истине:
Прва је предметна истина до које се може доћи и изван умет-

ности. У уметности до ње се долази приказивањем, одражавањем, пре-
сликавањем, изражавањем, итд. Она се може разделити на теоријску и 
практичну у сагласности са старим разликовањем између „theorein“ и 
„prattein“. Друга подела је на „субјективну“ и „објективну“, у смислу 
да сваки уметник има своју властиту истину или да истина уметничког 
дела кореспондира одређеној епохи и факторима који је обележавају.

Друга врста истине је јединствена и недељива. То је специфично 
уметничка истина, која је везана за сам акт стварања, па се може назва-
ти поиетичком у изворном смислу речи. Уметност стварно успоставља 
један посебан свет који није истоветан ни са спољашњим ни са уну-
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трашњим светом. Ради се о истини тог и таквог света и, дакле, о једној 
veritas in essendo, то јест о једној онтолошкој истини, која се не може 
свести на неку другу истину а да се тиме не наруши и не патвори. 

Тако уметничко дело стиче релативну независност у односу на свог 
аутора и свој материјал, па у принципу остаје необјашњиво субјективним 
и материјалним условима. Његова лепота постаје независна од лепоте 
онога што се приказује и може се схватити само као изворно и аутентично 
произвођење новог по вишим законима лепоте. Аутентичност, наравно, 
није супротна погрешци или лажи, већ претварању, имитацији, erzatz-y, 
кичу и свему оном што није изворно и што се не „држи“ само од себе, 
већ је приморано да се одржава помоћу нечег другог и да се обраћа нечем 
другом да  би се одржало. Тако, на пример, сто са три ноге у природи 
не стоји чврсто, а на уметничкој слици има постојаност каква се само 
може пожелети. У том смислу се каже за неко уметничко дело да оно има 
„постојаност“ и „чврстоћу“. Ова постојаност уметничког дела долази 
од успостављене кохеренције његових формалних елемената која чини 
да се дело „држи“ и да се намеће као нарочита творба са којом треба 
рачунати. У том смислу једно је те исто рећи за једно уметничко дело да 
оно егзистира, да је аутентично, да је лепо или да је истинито. Оно је, 
заправо, оистињено оном поиетичком истином која се састоји у извесној 
компактности и мање или више савршеном јединству форме и смисла. 
Лепота ремек-дела је довољна да би га оправдала.

То не значи да треба потпуно занемарити улогу коју теоријске и 
практичне вредности могу да имају у уметности. Уметничко дело скоро 
никада није чиста креација. Оно је увек мање или више ангажовано 
у субјективним и објективним условима, чије је познавање услов 
разумевања самог уметничког дела, али се мора признати да дело као 
јединствени тоталитет надилази услове свога настанка и да стиче једну 
врсту аутономије која се  може упоредити са аутономијом природних 
ствари. Истинско људско заснивање није у приказивању постојећег, 
већ у произвођењу новог и другачијег света. Уметник ствара нешто 
ново, невиђено, по први пут виђено, као из прста исисано, измишљено 
и измудрено. Оно захтева да му се приђе његовим властитим путем. 
Иначе нам се може догодити да га промашимо.

УМЕТНИЧКА ИСТИНА С ОНЕ СТРАНЕ 
ИСТИНЕ У УМЕТНОСТИ

Сретен Петровић
      

     Модалитети истине

     Разговор о проблему истине уметности у филозофској естетици, 
односно онтологији уметничког дела, легитиман је уколико циља на то 
да оба момента – Истина и Биће1 семантички интендирају исти смисао, 
тј. симболизују саму уметност. 

Друго је сада питање како се уметност поставља према „истини” 
у смислу објективитета који се јавља у неколиким модусима, на пример, 
истина науке или научна истине, потом, у форми истине других бив-
ствујућих у природи, друштву, повести, моралу. Утолико, и као истина 
одређене филозофије, ништа мање идеологије и политике. У естетици 
која се овде разуме као филозофија уметности, однос уметности и 
истине посматра се као однос уметности према већ формулисаним 
истинама других ентитета са трансценденталним статусом, било да 
је реч о односу према истинама етичког или практичног ума, најзад, 
теоријског ума – овде спецификован као дискурсивно-логички. Питање 
је само како таква „посебна” истина доспева у Дело? Да ли посредством 
„одраза” или „израза”, или је таква истина иманентна материјалу који 
се у дело уноси?

Дакле, „истина уметности” и „истина у уметности” имплицирају 
два различита статуса „истине”. Прва синтагма погађа битно онтолошко 
питање уметности, док друга задире у домен гносеологије. Питањем 
односа истине и уметности, као и истине уметности, уводи се у 

1 Термином Биће, са великим почетним словом, овде ће бити назначен смисао немачког 
термина  das Sein, односно франц. l’Étre; као што ће се термином биће алудирати на 
значење немачкога das Seiende, франц. l’être.
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теоријску игру проблем улоге субјекта, уметника. У првом случају: ис-
тине и уметности, од интереса је позиција уметника приликом тран-
споновања на план уметничке форме оне објективизиране истине, која је 
делу и естетској форми, примарно, страна и трансцендентна. У другом 
случају, истине уметности, пред питањем смо како разумети положај 
и улогу субјекта у самој производњи, тј. иманентнога израстања оне 
друге истине која није друго ништа до само обликовање и готов лик 
уметничког дела. 

Како год различите улоге субјекта, уметника биле у реченим 
процедурама, остаје нејасно да ли је уметник уопште свестан речених 
„истина”? Уколико је „свестан” надоласка оне „истине” као делу транс-
цендентне, у коликој мери тада он интервенише – ако то уопште чини, 
како би њена рудиментарност и претходно „сопство” (истине) изгубили 
изворни набој у модусима истина природе, повести, и на истоме трагу, 
морала, идеологије, филозофије, тê, естетски заобљене сада истине, 
задобиле нови, специфичан статус. Или једној таквој „истини”, која 
је делу трансцендентна, уметник напросто „допушта” да се појави у 
своме готово примарном формату у којем је „другде већ” опстојала?

Овим се већ ствар сели на теоријски, онтолошки терен. Уколико 
је, према једном од концепата, који се овде имају у виду, „истина” 
иманентна самоме Бићу, онда се ствар помера ка додатноме питању, 
наиме, да ли је сада филозофски појмњено Биће, а у односу на Уметност, 
примарнија инстанција или није? Под условом да је Биће основно и 
јесте сама основа, ко је, питање је, његов креатор или произвођач, на 
крају, инвенститор такве истине? Бог или промисао? Како год било, 
улога је Уметника одређена. У највећој могућној мери, чак и ако је 
»Биће принципијелно скривено«, он треба да припомогне како би при-
каз тога надоласка Бића и такве његове Истине као „скривање”, био 
транспарентан.

Или је пак Уметност аутохтона реалност, при чему њену истину 
ставља у дело субјект у лику Човека, Уметника? Тачније, пре и 
независно од уметника, „истина” и „Биће” ни онтолошки а ни онтички, 
чак ни теолошки, не егзистирају пре самога дела, пре субјекта – аутора. 

Основни естетички ставови 

Како, дакле, разумети појам „истине уметности”? У коме мода-
литету затичемо „истину уметности” и где, односно како се с њом 
сусрећемо? Ако је у више модуса положена, у којем онда реципијент 
искушава њено најинтензивније присуство? 

Врло условно, и у најопштијем смислу, овде би се могао предло-
жити један став у значењу који тежи тзв. позитивном говору: „Истина 
уметности је у доживљају који траје”, а не тек у доживљају који 
са тренутним важењем. Ближе одређење овог става боље оцртавају 
искази у негативној форми. Најпре, „Сваки доживљај који траје није 
безусловно и уметнички”. То треба даље прецизирати.

У семантичком погледу три исказа: „Истина уметности”, 
„Уметничко уметности” и „Биће уметности” јесу синоними. Према 
томе, „Истина уметности није у сазнању истине у уметности”, те су, 
следствено, „Истина и Биће уметности” предмет онтологије умет-
ничког дела.

Овим исказима већ смо упућени ка родном месту, темељу ес-
тетског који је, а да се при томе не занемарује чињеница производње 
уметности уметником, најпре у незаобилазној естетској делотворности 
уметности – у рецепцији уметности, коју чини динамички однос ре-
ципијента и уметничког дела. Рецепција је, практично и теоријски, 
незаобилазна инстанција у којој врхуни смисао и циљ саме уметности. 
Тек се у процедури рецепције естетски феномен, тачније, уметничко 
дело, потврђује и заокружује. Рецепција је стварност уметности. За ту 
је стварност од суштинског значаја хоризонт „доживљајног искуства”, 
који се на субјективно-рецептивном нивоу увек проводи посредством 
„чулног контакта са делом”, примарно, дакле,  изван домена „сазнајног”, 
„интелектуалног” и „моралног” искуства. 

Свакако, сви ови „изван-естетскога” домени, могу, унеколико, 
опстојати у творевини коју зовемо „уметничком”, под условом да су, 
теоријско-методолошки узев, принципијелно потчињени естетско-
поетском слоју који представља својеврсну доминанту.
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Изведени став, да се стварност и пуни живот уметничког надаје 
тек у „доживљајном” искуству, треба стриктно двојити од модалитете 
и статуса који термин „доживљајно” стиче у моралној или било којој 
другој „заинтересавној” регији трансцендентално схваћеног бића, 
дакле, у његовом темпоралном  или просторном слоју.

Синтагма „доживљај који траје” имплицира димензију трајања 
једног уметничког дела у његовом базичном основу – „доживљају” као 
таквом, за који је, како је речено, неопходно још додатно прецизирање. 
Овде је реч пре свега о доживљају „безинтересног” типа, који 
претпоставља заузимање става индиференције спрам сфера: сазнања 
и морала, сасвим условно, у Кантовом поимању термина. Са једном 
напоменом. Тај доживљај није, свакако, апсолутно „безинтересан”. Та-
чније, овде је реч о „особеној естетској заинтересованости”, до које се 
пристиже када се од „доживљаја који траје” „одлепе” она два модуса 
заинтересованости – сазнајни и морални, према томе, када се елиминише 
интерес за егзистенцију самога предмета доживљаја, а затим, сазнајни 
интерес који предмет интендира, и при томе ставља интелект у 
погон. Овим стављањем у заграде двеју „заинтересованости” отвара 
се тек простор чистине за разумевање једне у доживљају нарочите 
„заинтересованости” са аутором „естетскога”.

Напомена. Када неко из интереса правних наука веома дуго, не-
колико година, чак и деценија, на пример, проучава Злочин и казну рускога 
писца, који прави чак и свој докторат о томе, такав „реципијент”, додуше, 
потврђује истинитост става о трајности у рецепцији дела „Злочина и 
казне”. Но, појам „трајања” дела овде је сагледан из угла једне од двеју 
фундаменталних, но битно „неестетичких” форми заинтересованости. 
Злочин и казна – иако естетска творевина, у овом модусу рецепције 
додуше траје, но, никако већ и на начин „безинтересног доживљаја” у 
стриктно естетском значењу термина.

Имало би смисла да се на истоме трагу додатнога прецизирања 
става „Истина уметности је у доживљају који траје” учине и још 
неколика. Са гледишта естетике, термин доживљај фиксира се за 
самога аутора, уметника, за његов стваралачки процес. Ову позицију 
доживљајног искуства аутора, држим, не треба образлагати, као ни 

чињеницу доживљаја реципијента при чему се, свакако, има у виду 
доживљај са естетском мотивацијом. Међутим, као одсудно, уједно и 
као питање које покреће највише теоријских проблема, јесте оно које 
се односи на карактер самога естетског доживљаја. Наиме, један доиста 
„естетски доживљај” који дело провоцира може стећи више нијанси 
зависно од посебног „естетског постављања” реципијента према њему. 

Када смо већ искључили оне естетском стране „заинтересованости” 
у приступу уметничком делу, дакле, „заинтересоване” битно „неестетске 
доживљаје”, остаје још само питање: да ли на трагу „ексклузивно 
естетске заинтересованости” у приступу делу, имамо тек само један 
једини профил „естетскога доживљаја”, или се они даље упосебљују, 
сагласно различитим угловима истога „естетскога” посматрања дела, 
што је кондиционирано личним мотивима естетски диспонираних 
личности, које спрам „естетскога” остварују слабији или виши ниво 
доживљајнога интензитета. Реч је, најкраће, о статусу реципијента 
према једном делу. Сведено, да ли су сва „естетски заинтересована 
доживљавања” иста? До одговора на ово питање долазимо разматрањем 
проблема структуре самога реципијента, који се може сагледати из 
више перспектива.  

Најпре то је љубитељ уметности. Реч је о субјекту до краја уто-
нулог у дело. Није обавезно да поседује било какво теоријско знање 
из историје уметности а ни естетике ни филозофије, најзад, нити да 
прати критичка реферисања о томе делу, а сходно захтевима тзв. „нове 
критике”. Једноставно, он има осећај за уметност, обожава је, било да 
је реч о литератури или поезији, о сликарству или скулптури, о графици 
или музици, опери или филму, позоришту.

Али реципијент који доживљава уметност може заузимати и став 
стваралачке рецепције. Када дело узноси човека стваралачке кондиције, 
приметне су неколике могућности стања у којем се налази такав један 
субјект стваралачки покренут, то јест, обузет једним или већим бројем 
уметничких дела.

Овде је пред нама најпре случај када је делом уметности стваралачки 
покренута личност која и сама припада области истоврсне бранше 
стваралаштва. Када се пред платнима Пјера Бонара нађе академски 
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сликар Чедомир Крстић, кога ће трајно узнети први доживљај Бонарових 
слика а да сам не зна у чему је тајна тих хроматско-композиционих 
интенција. Па ипак, он ће не само након првога суочења са делом, већ 
и у свакој следећој прилици, када се пред истим визуелним призором 
нађе, доживети, осетити слично продуктивно исклизнуће, хитајући у 
свој атеље и бацити се на посао. 

Постоји, свакако, и једна специфична стваралачка покренутост 
уметношћу једне такође диспониране личности. Реч је о ствараоцу неке 
друге, на пример, теоријске преокупације у којој су једнако аутентично 
могућна постигнућа највишега ранга у датој специји. Но, ова производња 
његова није превасходно уметничкога формата. А ипак, видимо како 
и овога ствараоца управо одређена уметност, чак једно конкретно дело, 
може систематски да нагони на рад, које га бескрајно продуктивно 
инспирише. Овај стваралачки субјект теоријске природе, нема сумње, 
негује естетски заинтересован, пристрасан став према уметничким 
творевинама, но, чије се доживљајно дејство сада заобилазним путем 
транспонује, приводи једном другом гранском домену. 

У овој се групи делатника налази и историчар уметности а и њен 
критичар. Они, условно, припадају типу личности изузетнога занимања 
за уметност. Но, док уметник прави баш уметничко дело, они из 
суочења са целокупном уметношћу дате врсте, прелазе сада на научни, 
теоријски план. Укратко, уметност и њих позитивно инспирише али их 
естетско њено биће нагони сада да се теоријски позабаве делом, како 
би сачинили монографију или (позитивну) критику о том делу, најзад о 
делима појединог уметника. Реч је, дакле, о монографијама, критикама, 
есејима који настају из примарно позитивног ефекта које је конкретна 
уметност, односно дело, произвело на њих. У овом случају природно је 
очекивати позитиван аналитичан или есејистички интониран говор о 
делу и аутору, који би кореспондирао са основном кондицијом, условно, 
са оним што представља élan vital дела и аутора. 

Међутим, баш се у овој групи стваралачки оријентисаних личности 
могу сусрести и делатници из сасвим друге, „неуметничке регије”, 
чију стваралачку иницијативу управо инспирише одређена уметност. 
То могу бити и сушти филозофи, али и теоријски естетичари, најзад, 

у овоме реду видимо како нам промиче не мали број продуктивних 
егзактних научника. Не једном, бројни су електроничари и механичари, 
медицинари и биолози, хемичари, а ту су, најзад и људи политике и 
спорта, који су изјављивали како их је на њиховом путу – мада с оне 
стране уметности, узносио какав интензиван доживљај уметности. 
Присетимо се Тесле, на пример, и његовог усхићења српском пое-
зијом. Дакле, све њих заједно на властитом путу проналазаштва 
покрећу уметност и уметничка дела и то тако што у њима провоцирају 
продуктивну вољу, дају им импулс ради стварања „новога” дела, дабоме, 
неуметничке врсте. Било да је реч о предузимању моралног чина или 
геста, или у оквиру филозофско-естетичких анализа, најзад, у научном 
и политичком заузимању.

Коначно, постоји и једна нарочита врста реципијената који преви-
ђају да су Бит и Истина уметности у њеној „естетичности”, у домену 
доживљајног искуства, у коме се, уистину, све оно Битно уметности, 
телеолошки довршава и у рецепцији извршава. Они, дакле, одбацују 
став да „Истина уметности није у сазнању истине у уметности” – 
већ тој пропозицији насупрот, постављају тезу да је битно оно што је 
неспорно споредно. Они сада екстраполирају споредне слојеве дела, 
те једном особеном методичком редукцијом, „у заграде стављајући” 
естетско и битно, преузимају, односно вреднују из дела његове 
спољашње одсјаје. Ту су сада идеје, садржаји, мотивацијски моменти, 
биографске истине о уметнику, све оне споредне црте дела. И тек 
полазећи од тога акциденталнога, „небитнога”, дакле, материјала у 
делу, граде своје теоријске зиданице, и тиме, не ретко, намећу своју 
„истину” о уметности као да је то њен битан разлог егзистенције. 

Примера има безброј. И код нас се сусрећемо са научницима из до-
мена чак стрингентно методолошких и теоријско-сазнајних дисциплина, 
које као приватне личности а јавно сусрећемо у наоко модној лепршавости 
њиховој, а они би да то ускладе још и са стилом свога научнога писања. 
Видимо их, наиме, како у доказном поступку својих више но логички 
интендираних научних радова и пропозиција, наводе читаве реченице 
истргнуте из књижевно-уметничкога дела неког познатог писца. Тиме 
се, свакако, врши двострука истиносно-научна фалсификација. Најпре, 
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са стране естетске компетенције, огрешење је о само књижевно дело. 
Но, на исти начин, чак још мање оправдано, реч је о грешци на страни 
логичке аргументације. Тамо, где се на месту, на којем се захтева 
радикално ослобађање од ненаучних, нелогичких предрасуда – и у 
овом контексту, избегавање употребе битно естетски заинтересованих 
мотивација, у њиховом научном делу естетско преузима улогу логичког, 
чиме се снижава научно-логичка вредност самога истраживачког посла. 
Овде је захтевану, а респективну процедуру доказивања, преузела логика 
реторичке вероватности, често у мисији паралогике, на ивици већ да 
скрене ка функцији наговарања [persuader, überreden] уместо убеђивања 
доказима [convaincre, überzeugen].  

Ова, феноменолошки диференцирана скала естетичности 
доживљаја, указује на потребну обазривост приликом употребе термина 
„естетског доживљаја који траје”. Још једном. Неопходно је да се појам 
увек конкретно лоцира. Имам у виду случај историчара уметности 
који у свом професионалном послом као научник струке, сасвим 
природно, и воли и уважава одређену врсту естетских творевина, нпр. 
сликарство. Но, шта се дешава када се нађе пред неким одређеним 
платном на изложби слика? Какав став заузима? Да ли је то естетски 
став реципијента који се безрезервно подаје изазову тога платна? Или 
је угао његовог гледања – приступ делу, априори већ детерминиран 
знањима историчара уметности, без обзира колико његово доживљајно 
поље било примарно естетски мотивисано? Неће ли он таквоме делу 
приступити са пртљагом претходне теоријске интервенције која је 
опосредована знањима струке, историјом уметности, а и искуством 
стеченим властитим предрасудама. А против свих тих чинилаца, на 
пример, „нова критика” реско устаје. Питање се може поставити и 
овако. Од двојице реципијената: 1) „школованог историчара уметности 
и књижевности”, или 2) „невинога” доживљаваоца кога бодри искрена 
радост приством слика, у чијем се – од њих двојице – доживљајном 
пољу налази виши ниво „естетскога постигнућа”?

Проблем доживљаја уопште и естетског, посебно

Данас су на сцени две опречне теорије. Прва „истину уметничког 
и естетског” примарно сагледава у медију чулности и доживљаја, и 
нераскидиво је повезана са партикуларитетом и продуктивном има-
гинацијом, игром и спонтаношћу, аутономијом и слободом. Друга 
концепција чулност види као сметњу за надолазак и пројављивање у делу 
истине и идеје, као симболе општега, чиме се уметности приписује статус 
хетерономије и рационалности, и тиме на себе прима дух филозофске 
контроле, са изгледом потирања субјективности и задовољства. 

На линији оних који се залажу за хетерономни статус уметности 
и неопходност присуства „истине у уметности”, данас су најутицајнија 
становишта Ханса Георга Гадамера и Теодора Адорна, уколико изуз-
мемо нешто старије естетичке програме, Хегела и Лукача, иначе, 
незаобилазне за разумевање гносеологизма у естетици оне двојице 
споменутих. Наиме, и Гадамер и Адорно унеколико филозофски 
суптилније промовишу естетички гносеологизам, у смислу неопходност 
деловања уметности као својеврснога сазнања, и тиме, само елегантније, 
подупиру идеју о хетерономном статусу естетскога чиниоца. У њиховим 
теоријским радовима који промовишу дух модерности, препознајемо 
готово све важније савремене естетичке контроверзе. Обојица, 
„креативно” реципирајући феноменологију, критички ревалоризују 
домете оних у традицији пониклих естетичких схватања, која су почев 
од Баумгартеновога логизирања „естетског” а имајући пре свега у виду 
Хегелов панлогизам, антипросветитељски усмерена. Реч је о критици 
романтичке понесености идејом спонтанитета у стварању уметности, 
а затим, на удару су појам генија и улога уобразиље, принцип 
партикуларности са наглашеним персоналним субјективитетом. Овоме 
антипросветитељском комплексу сасвим је блиска идеја слободе и 
концепт аутономије уметности, која се не само преузноси над осталим 
филозофским доменима, већ и над самим доменом филозофије.  

Тако је Гадамер, реторијски најпре благонаклоно, признаје како 
је у романтичкој филозофији естетика генија и херменеутика дала и 
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нешто корисно. „Овде је естетика генија обавила важну предрадњу 
утолико што из ње следи да искуство уметничког дела у принципу 
увек превазилази сваки субјективни хоризонт тумачења, како хоризонт 
уметника тако и онога ко је прима”2. Комплимент је уследио отуд, 
што геније, а Кант је то још увидео, није пуки емпиријски субјект, већ 
гласник intellectus archetypus-а, експонент, хегелијански казано, некога 
Апсолутног духа.  Па ипак, Гадамер читаву теорију генија, посебно 
њен појам „субјективности”, и са тим, заједно, домен „рецепције” коју 
подржава „доживљај” доводи у питање. Покушајмо сагледати врлине 
и мане Гадамерове аналитике појма „доживљаја”, који је од Вунта 
и психолошких естетичара, посебно, од средине XIX века ушао у 
теоријску игру идеја. 

Један број естетичара проистеклих из херменеутичке инспирације 
и наслеђа Хусерлове феноменологије, да ли с правом, или не, тек 
ставили су по страни појам „естетског доживљаја”, интерпретирајући 
га као рецидив психолошке естетике, односно „ирационализма” и 
„волунтаризма”. Није некорисно подсетити да су у духу исте Хусер-
лове феноменологије рани Ђерђ Лукач, а потом Теодор Адорно у 
својим естетикама у знатној мери радикализовали поменуту критику 
субјективизма, и у томе, свакако, у првом реду појам „доживљаја”. 

Идеја феноменологије о „враћању стварима”, као изворном иску-
ству, претпостављала је потискивање доживљаја у модусу „емпиријског 
субјекта”. Било је стога природно поставити питање, ако се уопште 
жели бити „код саме ствари” – а то је даље значило и у средишту Бића 

2 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzüge euner philosophischen Her-
meneutik, 1961. Наш превод: Hans Georg Gadamer, Istina i metoda. „Veselin Masleša”, 
Sarajevo, 1978, 13. Овде ћемо користити наш превод. Свакако, желим упозорити како 
је у том преводу начињено неколико деликатних непрецизности, бар у погледу превода 
кључног термина ästhetisch, посебно у синтагми „естетска свест”. Да подсетим, како 
у српском језику за немачки термин ästhetisch који је у немачком у основи дат са 
амбивалентним значењем, имамо два изврсна посебна термина са прецизним значењем, 
што у немачком није случај. Наиме, наш језик диференцира „естетски” и „естетички”. 
„Естетско” имплицира особеност уметничког, и припада самоме „делу” уметности, 
док је „естетички” ствар теорије, тј. тиче се  „естетике”, дискурзивне дисциплине која 
о уметности говори. Упркос томе, користићемо се нашим преводом. У даљем тексту 
скраћеница Гад.ИМ.

као целине, како је уопште могућно из тога Бића деривирати, „ставити 
у заграде” психолошки интониран „доживљај” а да се тиме не  искључи 
и свака могућност „ејдетског доживљаја” до кога је стало у онтологији 
Бића конституисаној на феноменолошком искуству. Управо је Ханс 
Георг Гадамер најодлучније критиковао волунтаризам и ирационализам 
у савременој филозофији, што је природно водило и до потирања 
важности средишњег појма овога гледишта, „живота” и „доживљаја”, 
које је дало тон читавоме обимном делу Истина и метода. Овде је реч 
о аналитички доследно спроведеној критици поменутих категорија из 
угла просветитељско-рационалистичке филозофије.

О етимологији термина, укратко. Реч „доживљај” [Das Erlebnis] 
је у ширем оптицају тек од 70-их година XIX века, коме је близак 
термин „доживљавање” [Erleben]. У односу на претходни термин 
„доживљавање” указује на позицију субјекта за време  „доживљавања”. 
Тачније овај је „ту присутан” док се доживљава, те се не може ставити у 
заграде за време док се „нешто догађа”. Све то даје тон непосредности, 
тако да је уистину „доживљено увек већ и самодоживљено”. Гадамер 
сагледава како се „облик „das Erlebte [доживљено]” употребљава у 
смислу да означи „трајну садржину онога што се доживљава”, тако да 
нешто постаје „доживљај утолико што се не само доживљава, већ што 
је његово бити-доживљен имало посебну упечатљивост, која му даје 
трајно значење”. Тако онда и сам „доживљај” у уметности индицира 
сасвим ново стање Бића. 

Родоначелник „филозофије живота” Дилтај у својој знаменитој 
књизи Доживљај и песништво, управо ове две реалије ставља у блиски 
смисаони однос. Коментаришући Дилтајево промовисање у филозофији 
реч „доживљај” [Das Erlebnis], не баш са видљивом благонаклоношћу 
Гадамер ће приметити како ће се тај термин „убрзо успети до омиљене 
помодне речи” који су „многи европски језици преузели као туђицу”. 
Само укратко о Дилтајевом поимању појмова „живот” и „доживљај” 
који и језички кореспондирају:. Доживљај је оно „непосредно дато”, 
последњи основ „за све облике фантазије”. Дилтајево узношење појма 
„доживљаја” до централне категорије филозофије, значило је теоријски, 
као својеврстан отклон ако не и жестоку критику рационализма 
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просветитељства. Уосталом, још је Русо користио израз „живот”, који ће, 
затим, за протагонисте просветитељства бити ознаком ирационализма 
и волунтаризма. Термин „живот” наново оживљава средином XIX 
века, као последица краха Хегеловог панлогизма и тиме врхунца 
просветитељства, а са њим и краха стратегије минимизирања форми 
духа сазданих на имагинацији, у првом реду уметности и песништва.

Управо у Дилтајевој антипросветитељској и антирационалистичкој 
позицији, слободан сам да приметим,  треба тражити разлог за снажну 
критику коју је то становиште претрпело од следбеника хегелијански 
интониране херменеутичке теорије Х. Г. Гадамера. Са Гадамером је 
феноменологија, али и херменеутика скренула са главне линије коју су 
зацртали шлајермахеровска и дилтајевска школа, донекле, и Хусерлово 
заузимање за идеју непосредности. Насупрот „апстракцији разума, 
као и насупрот партикуларитету осећаја или представе”, код Дилтаја, 
приметиће Гадамер, овај појам „имплицира везу према тоталитету, 
бескрајности. То се јасно чује у тону који реч доживљај има до данашњег 
дана”. Према томе, Дилтајев појам „доживљаја очигледно обухвата оба 
момента, пантеистички и, још више, позитивистички доживљај”. Тако 
де за Дилтаја „последње јединство свести” налази у „доживљају”, а 
појам „живота” је синоним за „продуктивитет” (Гад.ИМ. 91-93-94).

Филозофски узев, Гадамеру се у Дилтајевом и Хусерловом 
пројекту не чини продуктивним њихов напад на рационализам и 
спознајнотеоријску школу, као ни било који облик толеранције 
ирационализма, а нарочито и саздању романтичарске филозофије. Дух 
просветитељства, сви су изгледи, увелико је лајтмотив Гадамеровог 
дела, а још значајније што њиме промиче ехо гносеолошкога разумевања 
уметности са хегелијанском интонацијом. Какве се консеквенције могу 
очекивати у естетици уколико се појам „доживљаја« протегне на домен 
„естеског”?

Уколико у заснивању естетике пођемо од „естеског доживљаја” 
морамо се, мисли Гадамер, сложити с тим да нема јединства естетског 
предмета, због тога што доживљај претпоставља мноштво варијација, 
често произвољних како их емпиријски субјекти конституишу, дакле, 
без Реда и смисаоног Јединства! Тако би, са ослонцем на једну 

естетику доживљаја, сходно хераклитовској дијалектици, имали 
становиште естетског пунктуалитета. Према таквој стратегији 
уметничко дело би егзистирало само у „овом” тренутку, а то значи, 
оно би као и сам доживљај одмах већ и нестало, што је у основи 
консеквенција субјективизма. Утисак је, да је овом радикализацијом 
критике „естетичког субјективизма” херменеутичка теорија, како је 
утемељује Гадамер, широм отворила врата за инаугурисање теоријско-
разумевајућег приступа духовним феноменима. Био је то у основи 
реторски штит и за у естетику увођење „рационалности” са предзнаком 
„антисубјективистичкога” усмерења.

Могу ли нас, макар и привидно, неки Гадамерови ставови 
заварати, у погледу његовог елаборирања појма доживљаја? На 
пример, када након исцрпне појмовне анализе „доживљаја”, како 
се он разуме у неокантизму, француској филозофији, имајући у виду 
Георга Зимела, Наторпа и Бергсона, пређе на терен у коме доживљај 
стиче карактеристику „естетског”. Како је, дакле, „естетски доживљај” 
одређен у поменутим филозофијама, и како је било могућно да се такве 
стратегије Гадамер одрекао? „Естетски доживљај није само једна врста 
доживљаја поред других, већ репрезентује суштинску врсту доживљаја 
уопште. Као што је уметничко дело као такво свет за себе, тако је и 
естетски доживљено као доживљај удаљено од свих стварних веза”. У 
овој тачки Гадамер се осим тзв. „естетске свести”, присетио и једног 
другог Кантовог иначе естетички продуктивног појма, посебно оног о 
безинтересном допадању. Шта се, међутим дешава када реципијента 
понесе уметничко дело? Да би уопште „уметничко дела постало 
естетски доживљај”, мора „онога који доживљава једним ударцем да 
истргне из склопа његовог живота снагом уметничког дела, а ипак 
да га истовремено веже за целину његовог опстојања. У доживљају 
уметности је присутна пуноћа значења која не припада само овој 
нарочитој садржини или предмету, већ, напротив, заступа смисаону 
целину живота. Естетски доживљај увек садржи искуство неке 
бесконачне целине”, дакле, моменат трајности. Управо је у овом, за 
наше потребе, тачноме аналитичком извођењу, сам Гадамер опонирао 
гносеологизму у естетици, и тиме прећутно, на трагу Зимеловом и 
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неокантизма, учинио искорак у правцу Кантовога естетичког пројекта у 
коме врхуни „слободна лепота”, покрај „безинтересног свиђања”.

Како „естетски доживљај” „егземпларно представља садржај 
појма »доживљај«, схватљиво је да појам доживљаја постаје одредбен 
за заснивање ствановишта уметности. Уметничко дело се схвата као 
испуњење симболичке репрезентације живота, чему се већ приближава 
сваки доживљај. Стога се само он истиче као предмет естетског 
доживљаја. За естетику то има као последицу да такозвана уметност 
доживљаја изгледа као права уметност”. Због свега реченог, Гадамер 
је настојао сада да отклони извесну двосмисленост израза: „уметност 
доживљаја”. „Појам уметности доживљаја садржи карактеристичку 
двозначност. Уметност доживљаја првобитно очито значи да уметност 
проистиче из доживљаја и да је израз доживљаја”. У другом смислу 
користи се „појам уметности доживљаја и за ону уметност која се 
прави ради естетског доживљаја. Обоје је очигледно повезано” (Гад.
ИМ. 98,99).

Бољим увидом у ствар, приметиће се како у наведеним исказима 
код Гадамера, заправо, и нема суштинске разлике између „естетског” и 
неког другог „доживљаја”, што је само аргумент, да га могао радикално 
одбацити „доживљај” као уопште непримерени појам, дакле, и за ствар 
уметности. Уосталом, на овом другом доживљају најниже врсте управо 
се гради стратегија уметничких сурогата: кича, тривијализма, шунда, 
свет „индустријске културе”. Неспорно је да и у таквом, а оскудном 
доживљају, казаћемо, столује „аутентичан” доживљај целине, да је 
ту седиментиран опсег духа у целини, а да је ипак, то још увек веома 
далеко од једнога спецификованог „доживљаја” какав је везан за 
еминентне „уметничке продукте”. То само помаже да схватимо којим 
се све механизмима служи уметност као Живот, али је Уметничко дело 
још и нешто друго. Ми смо кадри, наиме, да разумемо да гледалац који 
посматра латиноамеричку серију, себе осећа како дрхти и плаче, радује 
се једнако као и приликом сваког другог а обичног доживљаја. Но, то 
није исто, нити сагласно у нијансираном, естетски спецификованом 
уметничком доживљају? Остаје, свакако, отворено питање упућено 
естетичкој теорији. Како се теоријски и аналитички може сада став 

психолошке естетике, и у томе Липсов појма „уживљавања”, уопште 
диференцирати од истинског „естетског доживљаја”?

Гадамерова естетичка позиција се понајбоље може сагледати на 
примеру разумевања „уметничког дела”. Такво његово разумевање 
опонира идеји меродавног естетичког свођења уметничког дела на 
„доживљај”, и захтева виши ниво одговорности уметника и уметности 
за повесни живот егзистенције, који врхуни у једном нарочитом типу 
сазнања, које нам уметност пружа и приводи нас самоодређењу. 
Супротстављајући се, начелно, гледишту естетичког пунктуалитета који 
се заснива на „доживљају”, уметничко дело није „страни универзум” 
у коме смо се неким чудом нашли, и у коме ћемо неко време, макар 
и на кратко, опстати. Напротив, ми у њему „учимо да се схватамо, 
а то значи укидамо дисконтинуитет и пунктуалност доживљаја 
у континуитету нашег опстојања. Треба, стога, према лепом и 
према уметности да се добије једно становиште које не претендује 
на непосредност, већ одговара повесној збиљи човека. Позивање на 
непосредност, на генијалност тренутка, на значај »доживљаја« не 
може опстати пред захтевом људске егзистенције на континуитет и 
јединство саморазумевања. Искуство уметности се не сме стерати у 
необавезност естетске свести” (Гад.ИМ. 127, курзив С.П.). 

Шта се овим ставовима казује? Њиме се артикулише мисао о 
одговорности уметности у ширем социјалном контексту. Пријемом 
дела, које се одиграва с оне стране осећања и доживљаја – као дожив-
љајне непосредности, ми смо кадри да укинемо дисконтинуитет 
и пунктуалност доживљаја, и тако искорачимо ка јединству само-
разумевања људске егзистенције, сагледавајући тако нашу „повесно 
објективну” позицију. Шта је, надаље још, имплицирано овим 
гледиштем? Гадамерово порицање субјективизма, непосредности 
искуства и доживљаја, јер све то разбија Јединство, држимо, једне 
„трансценденталне субјективности”. Најзад и најважније: искуство 
уметности не сме бити сведено на „необавезност естетске свести”. 
Тако су још говорили Адорно и Блох, устајући против Шилерове и 
Кантове теорије о уметности као необавезној и испразној „лепотној 
форми” и „игри”. Адорну и Блоху, а сада Гадамеру, такво виђење ствари 
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само је теоријски алиби за став о својеврсној ангажованој уметности, 
која осим етичко-политичког, може себи прикачити и сазнавалачки 
интерес, дух рационалности, истину и разумевање, најзад, покривање 
бити уметности огртачем „истине у уметности”. Са становишта 
„доживљаја”, мисли Гадамер, уметност се разлаже на бројне варијације. 
Консеквенција је, вели он, неприхватљива: наспрам Јединства имали 
бисмо Дисконтинуитет. Али, осим са становиштем необавезне естетске 
свести, Гадамер се разрачунава и са романтичком естетиком генија као 
наглашено теолошки интонираној, упркос, признаје, зрну истине које се 
у појму „генија” налази, као подстицајном у заснивању једне нарочите 
хеуристике. Али, превиђа, да би се из естетике генија могао деривирати 
и принцип заснивања једне естетичке онтологије, којој управо принцип 
јединства долази од субјекта у лику генија. 

Гадамер признаје како се на Хусерла ослања једна од најзначај-
нијих модерних струја у филозофији – феноменолошка оријентација. 
Међутим, и Хусерл је, као и Дилтаја појам „доживљаја” сматрао 
суштинским за утемељење духовних наука, дакако, на новим, „фено-
менолошким” основама. Хусерл је, наиме, универзалну сазнајнотеориј-
ску функцију појма доживљаја постулирао инсистирањем на 
дистинкцији феноменолошког и популарног појма доживљаја. Ху-
серл је феноменолошки појам „јединства доживљаја” разумео као  
„интенционални однос” према коме је „јединство смисла »доживљаја«” 
у бити „телеолошко јединство”. Једном речи, код Хусерла је појам 
доживљаја постао „обухватни назив за све акте свести чије је суштинско 
стање интенционалност”. У феноменологији је, тако, појму доживљаја 
приписано једно нарочито „згушњавајуће, интензивирајуће значење”. 
У једном нарочитом смислу, ову линију су развијали рани Лукач и 
Емил Ласк, затим, Мориц Гајгер, делом Ернст Блох и Арнолд Хаузер и, 
свакако, Николај Хартман. Најинвентивнији одговор у естетици, ипак, 
дошао посредством француске феноменолошке школе са Микелом 
Дифреном и Етјеном Суриоом у првом реду, а затим у Пољској са 
Романом Ингарденом.

Гадамер добро уочава како се и у Хусерловој феноменологији 
„доживљај конституише у сећању”. Па ипак, прозирући у филозофији 

Дилтаја и Хусерла чињеницу да њихово разумевање доживљаја садржи 
„супротност између Живота и Појма”, те да сам „доживљај поседује 
једну наглашену непосредност, која избегава сваку оцену његовог 
значења” (Гад.ИМ. 95, подв. С.П.), Гадамер је, упркос наклоности коју је 
имао за феноменологију и Хусерла посебно, радикално одустао од појма 
„доживљаја” у филозофији, дакле, и естетици. Колико год је Хусерл у појам 
„доживљаја” сагледавао његову „интенционалност”, она је само донекле 
гарантовала неопходну „објективност”. Свакако, не и довољно убедљиву 
и фундаменталну и онтолошку, како је то претпостављао Гадамер већ 
сасвим импресиониран Хајдегеровим постигнућем у делу Биће и време. У 
настојању да сасвим утемељи једну „објективистичку” позицију, Гадамер 
је, каткада и без преке потребе, а можда и без намере, радикално отписао 
сваку „субјективност” и то на свим линијама, поричући је и таквим 
духовним феноменима какав је естетски и уметнички. Највише штете 
имала је природно сама „уметност”. Гадамерова филозофија указује на 
то какве се консеквенције могу очекивати за феномен „естетског” када 
теоретичар или нема потребан сензибилитет за „естетско” (Кант), или 
су му, пак, теоријско-сазнајни интереси постали примордијални, као у 
случају Хегела и самог писца Истине и метода.

У Гадамеровој теорији се, ту и тамо, може на појединим местима 
доконати и каква, са нашега гледишта, свакако, прихватљива назнака 
која алудира на самосвојност феномена „уметности”. Па ипак, 
преовлађујући је његов поглед на уметност као форме макар и веома 
специфичног „уметничког сазнање”, и коликогод се оно разликовало 
од знања егзактних наука. У избору пак оних фундаменталних двеју 
врста „истина”, иначе, историјско-естетички вишеструко промичућих 
у виду Истине У уметности и Истина САМЕ уметности, Гадамер ће 
се, недвосмислено, приклонити оној првој која пада с оне стране самога 
Бића уметности. Овај тип „истине У уметности” имплицира присуство 
у делу „парцијалних” истина других регија: науке, морала, филозофије, 
религије, док је „истина” саме Уметности истоветна са уметничким 
„Бићем”. 

Како то Гадамер артикулише? „Зар у искуству уметности нема 
захтева за истином, који је, заправо, другачији од захтева који поставља 
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наука, али који исто тако сигурно не заостаје за њим? И није ли задатак 
естетике да управо докаже да је искуство уметности начин спознаје 
посебне врсте, наравно, другачији од начина чулне спознаје?” (Гад.ИМ. 
127). Сасвим је недвосмислено да се овде уметност узима као „сазнање”, 
свеједно што се надодаје како је реч о специфичном „извору спознаје” 
који пружа уметности. Овај приступ „уметности” Гадамера сврстава 
у протагонисте баумгартеновско-хегелијанске традиције естетичкога 
мишљења, ништа мање у заговорнике савременога гносеологизма, у 
којој су групи амерички теоретичар Нелсон Гудмен који у провокативној 
књизи Начини стварања светова заступа тезу „да се мора сматрати да 
уметност стоји раме уз раме с науком као начин откривања, стварања, 
и ширења знања у најширем смислу продубљивања спознаје”3. У 
том смислу се и „естетичко” становиште Гадамерово прикључује 
струји модерног естетичког когнитивизма, коју следе, осим Гудмена и 
Морган4 и Грејам. Овај последњи чак записује како он лично „брани 
једну верзију естетског когнитивизма – гледиште по коме је уметност 
највреднија онда када служи као извор разумевања”, односно како се за 
„уметност ипак, ништа мање него за историју или науку, може рећи да 
значајно доприноси људском разумевању”5.

Угуравајући духовне феномене науку и повест, филозофију и ма-
тематику, уметност и поезију на једно место, да би потом у испитивању 
њихове специфичности на све њих применио исти поступак „разумевања” 
Гадамер је, природно, био пред следећом одлуком, да из сваке од ових 
„посебности” деривира њихову „ексклузивну истину”, која би сада 
важила за сваку од њих на специфичан начин. Генерално узев, ниједна 
од ових „специјалних” истина не може се структурно разликовати од 
саме – Једне истине Бића. Реч је само о спецификацији, дакле, о начину 
како се и у коме правцу гносеологизира једна херменеутичка форма. 
Да ли је реч о „егзактној” истини, или о „истини” математике, најзад о 
„истини” филозофије, а потом, на самоме крају Исте истине, надолази 

3 Goodman, N., Ways  of World Making. Indianopolis, Hackett, 1968, стр. 102. Види и Feri, 
Homo.. 61.

4 Morgan, у: Hospers, J., Introductory Readings in Aesthetics, New York, The Free Press, 
1969, 231.

5 Грејам, Гордон, Филозофија уметности. Увод у естетику. CLIO, Београд, 2000, 87

још и „истина” са којом „ради” уметност. Гадамер је у Кантовом делу 
пронашао основу за ту, уметности примерену „истину”, која је сагласна 
са „судом укуса”, а чији орган није исти са оним у науци, на пример, где 
влада интерес: Логоса или Разума, већ је то „опште чуло”. Истина коју 
може испословати уметност нешто је другојачија у односу на непосредно 
искуство, од научно-експерименталног приступа ствари. Наиме, док су 
научни суд и истина науке дати у форми „аподиктичног закључка”, у 
уметности је тај закључак, односно суд у форми „вероватности”. 

Истражујући „искуство уметности” у настојању да управо из тога 
сад екстраполира један могући суптилнији метод тумачења, Гадамер 
је, супротно Хегелу, држим само привидно, отишао у другу крајност. 
Док је Хегел, наиме, Баумгартенову gnoseologia superior [више, логичко 
сазнање] покушао применити на све феномене – проналазећи [најпре 
у њима већ претпостављени]  исти Логос у посебним медијима: у 
митологији религији и уметности, дотле је Гадамер, користећи такође 
теоријско-сазнајни поступак у лику gnoseologia inferior [у смислу: ars 
analogi rationis]6, покушао овај метод применити на све друге феномене, 
што је, такође значило исти тип гносеологизације ових феномена но, 
препокривених и смекшаних сада „естетским привеском”, својеврсним 
обликом „неегзактне” истине. Овим поступком, чињеницом да се сви 
феномени бивају теоријско-сазнајно нивелирани духом једне ниже, 
чулне гносеологије, уметности али и другим модалитетима духа укида 
се специфичност њиховог Бића. 

Рећи да уметност треба да сазна истину, значи да се овде инсистира 
на истини аналогно научној, или вишој гносеологији. А то је, видели 
смо, већ Баумгартен. „Неопходно је”, сматра Гадамер да се супротно 
Канту „искуство уметничког дела може схватити” у смислу у којем је то 
учинио Хегел у „дивљења достојним Предавањима о естетици. Овде 
је на величанствен начин доживела признање садржина истине која је у 
самом искуству уметности и истовремено је посредована историјском 
свешћу. Естетика тиме постаје повест погледа на свет, тј. повест 
истине, каква је видљива у огледалу уметности. Тиме је у принципу 

6 A. G. Baumgarten, Texte zur Grundlegung der Aesthetik..Velix Mainer Verlag, Hamburg, 
1983, 79, § 1. Естетика је „нижа гносеологија”, „аналогна мишљењу”.
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признат задатак који смо формулисали: да се у искуству уметности 
оправдава сама спознаја истине” (Гад.ИМ. 127-128 и д.). Нигде Гадамер 
тако одлучно и сасвим прецизно није артикулисао становиште свога 
естетичког гносеологизма као овде. Дакле, у искуству уметности 
ради се о самој спознаји истине. Естетика, која тумачи уметност 
реферише о историји погледа на свет, а то је, уистину „повест истине, 
каква је видљива у огледалу уметности”, која се та истина Огледа као у 
Огледалу. А то је становиште естетике мимезис. Свуда тамо где имамо 
Мимезис, одмах је већ ту и Одраз, а овај већ пактира са Истином. Све те 
категорије увиру у једну тачку – у консеквентну гносеолошку естетику.

За добар број херменеутичаре, као и реторичара, естетичара и 
теоретичара уметности, херменеутичко тумачење духовних творевина 
полазило од једне необично саздане „истине” о тумаченом делу, тексту 
предања, уметности, која има статус „неаподиктичног”, „дијалекти-
чког”, у сваком случају „општег” сазнања. У Гадамеровој теорији 
његова херменеутика ослоњена је изричито на једну врсту „естетског 
искуства”. 

Док је хегелијанско тумачење све форме сводило на матрицу ис-
тога логоса, минимизирајући тим поступком вредност оних које на 
путу до логоса спречава њихова чулна материја, дотле херменеутичко, 
и у томе Гадамерово тумачење, све духовне феномене своди на истину 
вероватног, сензитивнога сазнања. Овим методом тумачења настоје се 
сада „естетизирати” – баш у буквалном смислу овога термина, све друге 
форме, а консеквенција је очекивана: у вредносном смислу најгоре би 
сада прошле наука и филозофија, посебно егзактне науке, које би се, 
када би се за овим повеле, сасвим изгубиле у есејистичко-литерарној 
презентацији истина до које су дошле..

Овим нижим обликом сазнања, и за нас најважније, било би 
веома отежано разграничити „уметничку” форму од других духовних 
феномена. Дакле, у свакој је „посебности” ових форми унесен исто-
ветан им сазнајни параметар, као њима саприпадан, тако да су све 
оне гносеологизоване једним јединственим сазнањем, но, које је у 
погледу аподиктичности или веродостојности, дато у модусу нижега 
интензитета. Из овога проблематичног херменеутичког захвата догађа 

се, у постмодернистичкој филозофији изричито, као и у књижевности 
данас, да је веома отежано прецизно диференцирање фронтова једне 
и друге форме, јер су постале недиференцираним изразом сада једин-
ствено пројектованог духовног „жанра”. Још одређеније тешко је 
разлучити облике „апоретичке филозофије” или „филозофске прозе” од 
„филозофирајуће књижевности” које истрајавају на идеји повлађивања 
прве необавезној литераризацији »садржаја своје истине«, а друга 
филозофском дискурсу, који јој звучи отмено и надмено, у односу на 
класичну играрију речима.

Да ли Адорно показује више слуха за главни естетски ресурс 
уметности – њену чулност, и с њом повезаних осећања и уживања, 
свакако, и са улогу самог уметника? Реч је о појмовима са којима, иначе, 
оперише феноменологија уопште, и естетичка теорија на њу ослоњена, 
знатније још. Наравно, сваки баштиник феноменологије према том се 
ресурсу позиционира на свој начин. Када је о уметности и искуству 
естетскога Адорно је далеко суптилнији од Гадамера, али зато жешће 
но Гадамер брани позицију Истине у Уметности.

За Адорна је основно: да је „искуство уметности као искуство њене 
истине или неистине више од субјективног доживљаја”, а то може, надаље, 
значити само једно: „провалу објективитета у субјективну свест”7. Када 
се томе још дода како је „уметност толико мало одраз уметника, тако 
да је Хегел стварно имао право да критикује празну фразу према којој 
уметник мора бити више него његово дело”. Минимизирајући улогу 
субјекта, творца дела ставом да он и није ништа друго до „на неки начин 
празна љуска онога што он у ствари објективира” (Ad.Äst.Th.68), Адорно 
се недвосмислено доводи у питање значај субјективног доживљаја у 
уметности, потирући, уједно, улогу творца дела, саму индивидуалност 
уметника. О Адорновој одбрани Хегелове критике става да је уметник 
више но његово дело, само толико, да је теза у бити неоплатонска, која 
се темељи на десупстанцијализацији изворне лепоте, која опада у како 
се еманација енергије преноси од Апсолуту на уметника, и даље до 
његовога дела а чија је консеквенција, да је изворне моћи у уметнику  

7 Theodor W. Adorno, Aesthetische Theorie. Gesammelte Schriften. Bd. 7. Suhrkamp, 
Frankfurs am Main, 1970,  363. У д. тексту: Ad.Äst.Th..
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мање но у извору, каогод што ју уметник, ипак поседује у знатнијој 
количини него што се могла пренети на дело. Кривац за то, је пут ка 
чулности, ка делу, које оспорава и успорава пријем изворне лепоте, која 
је »по-себична» и у чистом лику тек у свом Извору.

Ко је прави творац дела, уколико већ то није уметник, а ни било која 
друга индивидуалност? Веома условно, творац или субјект уметности 
јесте, сматра Адорно, „друштво које се јавља као детерминанта 
искуства”. Оно конституише дела и јесте „свој истински субјект” (Ad.
Äst.Th.33). Још одређеније „то шта је уметност” егзистира сасвим „не-
зависно од свести самих уметничких дела”, у првом реду независно 
од самога уметника (Ad.Äst.Th.272). Уметничка дела су објективне 
чињенице. Општост њихова, супстанцијалност, хоризонт објективитета 
надолази им присуством у њима Истине, чији је, пак, носилац некакав 
општи субјект, Дух, код Адорна је то, извесно, Повест, чак и нека врста 
Друштвеног субјективитета – али никако индивидуализовани субјект у 
личности уметника.

Ако су „садржај истине и историја естетски дубоко повезани” 
(Ad.Äst.Th.67-68), каква је онда позиција уметника? Он је, бар 
номинално, у некаквој слуганској улози, својеврсни хајдегеровски 
»проход«, са јединим задатком одговорности да у раду на делу себе 
самодеструише, вазда остајући на курсу, како то Адорно зове „критичког 
самоосвешћивања уметника”. Најефикаснији је пут да уметник и 
уметност „на себе прикопчају рефлексију”8. Није тешко разабрати, како 
спонтанитет и имагинацију замењује рефлексија, као што активна улога 
уметника приликом настајања дела пада на терет његовога ауторског 
одсуства из процедуре преданим самопоништавањем.

Са јасном свешћу јединке која није више потребна делу, шта онда 
ваља уметнику да чини, како би процедура израстања дела неометано 
ишла до краја? Шта с њим бива да га у делу не би било? Кога ће сад усуд 
неодређености овде надоместити? Адорно интервенише, како забуна не 
би било. Као избавитељица, уместо спонтанитета и самовоље уметника 
пристиже сада „естетика [... која] треба да помогне унутрашњим 

8 Theodor W. Adorno, „Frühe Einleitung”, У: Aesthetische Theorie. Gesammelte Schriften. 
Bd. 7. Suhrkamp, Frankfurs am Main, 1970, 508. У д. тексту: Ad,FrüEin.

тенденцијама уметности да дођу до теоријске свести”. Естетика, а и 
филозофија уметности, то су чеда Естетичара и Филозофа. Да ли су, 
онда то они једини власни субјекти који проноси тај нови хегелијански 
Дух света, ако већ не и сам Апсолутан дух? Дакле, рефлексија, сазнање 
и садржај истине – битно гносеолошки корелирајући, интервенишу у 
конституисању хетерономне позиције уметности. Адорно то и каже: 
„Појмовно је неодвојиво од сваке уметности”! И онда, као и Гадамер, 
свакако, увиђајући, ипак, екстремност такве гносеологистичке пози-
ције, настоји сад уклонити ону својеврсну догматску спрегнутост 
процедуром омекшавања тврдога, лукачевско-хегеловског естетичког 
рационализма. Додаје, потом, како је, додуше, оно »појмовно« на јед-
нак начин „укључено у њен [уметности] језик”, али да, истовремено, 
то појмовно у уметности „постаје нешто квалитативно друго у односу 
на појмове дистинктивним елементима емпиријских предмета”. Па 
онда са моментима његове већ добро-познате апоретичности излагања, 
примесама есејистичког и афористичког говора, увек када се настоји 
нешто прикрити, релативира онај посве груби гносеологизам. Наиме, 
оно „уношење појмова није идентично са појмовношћу уметности”, 
да је „уметност исто тако мало појам као и опажај”, да уметност сад 
„протестује против раздвајања” тога двога, опажаја и појма, те да се, 
коначно, уметничка „опажајност разликује од чулне перцепције пошто 
се стално односи на њен дух”9. Најзад, рећи ће и то да „опажајност није 
никаква characteristica universalis уметности” (Ad.Äst.Th.150). Ето, у 
препознатљивом стилу речено је све друго и готово ништа експлицитно, 
како би се мисао сама ослободила оптужби због онога што сама држи за 
једино могућно, свакако, изван реченог. Разбокорени језик кријумчари 
тако идеју »мимезис« у лику »одраза«, која се у битноме појмовно 
незнатно разликује од начина како ју је у Особености естетског 1963. 
Лукач већ много елегантније изложио.

Идеје су јасно артикулисане. Прво „појмовно је неодвојиво од 
сваке уметности”, а затим, „опажајност није никаква characteristica 
universalis уметности”. То двоје можемо узети као теоријски пледоаје за 

9 Theodor W. Adorno, Aesthetische Theorie. Gesammelte Schriften. Bd. 7. Suhrkamp, 
Frankfurs am Main, 1970, 148. У даљем тексту: Ad.Äst.Th..
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један нарочити естетички концепт, по коме уметност може постојати без 
опажаја, али она не бива то без појма! Уметност је, такође, могућна без 
задовољства и без чулности, али никако већ без рефлексије и општег 
духа! А чулност увек укључује задовољство и осећање. Што је више 
»појмовнога«, природно је, чулности и емоција је све мање! Савремена, 
тачније, модерна уметност прихвата објаву рата против управо ова два 
носећа стуба на којима структурно егзистира традиционална умет-
ност. Добро је познато, Адорно је један од најгласнијих промотера те 
стратегије. То и не крије. „Сентименталност и слаботиња готово читаве 
традиције естетичке свести водила је томе да прећути уметности 
иманентну дијалектику рационалитета и мимезиса” (Ad.Äst.Th.86). 
Ову антисентименталистичку оријентацију у естетици, и филозофији 
уопште, добро је познато, промовисала је пре свих Хегелова естетика. 
„Објективни идеализам је”, наглашава Адорно „први и с пуном енергијом 
нагласио духовни моменат уметности на штету оног чулног. На тај начин 
он је повезао њен објективитет са духом: без устезања везано за традицију, 
чулно је за њега било идентично са случајним” (Ad.Äst.Th.139). И сада 
је право питање, на које Адорно пристаје: „ако би се негирао сваки траг 
уживања” у уметничком делу, „ради чега уопште постоје уметничка 
дела”? И како одговара? Каже Адорно како ће се „у уметничким делима 
утолико мање уживати уколико се она боље разумеју” (Ad.Äst.Th.27).

Сада смо пред новим питањем: питање иницијативе. Наиме, ко је 
титулар, односно субјект, иницијатор стављања у дело једне антиeмо-
тивистичке, античулне, неопажајне, антииндивидуалистички кондици-
је коју уметност интендира? Адорно игра сада са старим категоријама 
Марксове економске теорије. Таква интенција већ се надаје из самога 
најнапреднијега материјала, за којим уметник посеже! Тај материјал 
иманентно већ стилистички интендира ка најновијим модернистичким 
тенденцијама, и у томе, посебно ка конструктивизму. Наиме, управо 
„конструкција на критички начин ограничава естетички субјективитет”, 
а такву ситуацију пратимо пре свега у „конструктивистичком стрем-
љењу – поменимо Мондријана”. Реч је о смеру који је „изворно чинио 
антитезу експресионистичким тенденцијама”, чији је пандан у музици 
Шенберг (Ad.Äst.Th,91-92).

Када смо већ код музике, у Адорновој естетичкој теорији уживање 
и игра симболизују једну позицију конформизма спрам друштвеној 
реалности, како би Маркузе рекао, форму конформизма, status quo, 
дакле, једну друштвено дезангажовану уметничку производњу. Тамо 
где је уживање, нема сазнања, имамо одсуство критичке позиције. 
Стога, тек на рушевини естетскога привида, чулности и уживања, 
можемо се надати запоседању једне критичко-сазнајне, друштвено 
одговорне уметности. „Негирајући привид и игру музика тендира спо-
знаји”. Све је то у интересу борбе против људске патње, због које данас 
нису „више допуштени привид и игра”10 (Ad.Fnm,68-69). Питање је сад 
о каквом је то сазнању у уметности реч, а на чему Адорно инсистира? 
„Уметност, емфатички казано, јесте сазнање, али никако не сазнање 
објекта”. Уметничко дело пружа сазнање само за онога „који дело 
поима као комплекс истине”11. И сада се овде испречавају две логике, 
дакле, и два типа сазнања, свакако, и две истине. „Логика уметности 
је, парадоксално према правилима једне друге логике, поступак 
закључивања без појма и суда”, но свакако, ту је положен својеврстан 
логицитет. Уметнички је феномен, према томе већ „духовно посредован” 
и утолико „у извесној мери логицизиран” (Ad,Äst.Th.205).

10 Адорно, Филозофија нове музике. Нолит, Београд, 1968, 68-69. 
11 Theodor W. Adorno, “Paralipomena”, У: Aesthetische Theorie. Gesammelte Schriften. 

Bd. 7. Suhrkamp, Frankfurs am Main, 1970, 391
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О истини (ALETHEIA, veritas, verum, Wahrheit) се дуго говори 
и то на многим местима и на различите начине. Значења истине се 
мењају, и та промена значења није само тема историје филозофије 
већ и проблем с којим се људи стално срећу. Иако често изгледа да су 
сасвим заборавили на истину, изгледа да ипак не могу без ње. Она је 
термин свакодневног језика, али и разних видова културе. О истини се у 
различитим подручјима не говори исто. Да ли је ‘’строга’’ теорија једина 
права област употребе појма истина? Ту се истина најчешће тражи у 
резултату суђења, а поступак суђења се у неким случајевима одвија по 
унапред утврђеним и формализованим правилима.1 Неки су сматрали да 
је у другим областима уопште не треба спомињати. Уметност је једна од 
области у којима се употребљава појам истина и говори о посебном виду 
истине: уметничкој истини. Има мишљења да је ова употреба спорна 
или бар да је вишезначни термин истина неприкладан када се ради о 
уметности.

У вези с уметничком истином може се поставити много питања. 
Наводим нека. Какав смисао има помињање истине у уметности? Како 
су се филозофи односили према истини и уметничкој истини? Какав 
је однос између филозофског и уметничког приступа истини? Како 
се развијао говор о естетској и о уметничкој истини? Какав је однос 
између филозофског и уметничког приступа истини? Ко може да осети 
уметничку истину и како може да је процени? Како се закорачује на 
пут који води уметничкој истини? Како треба да изгледа потврђивање 

1 У трансценденталној теорији истине се мишљењем утврђује неопходност одређених 
тврдњи. У материјалној теорији истине захтева се слагање мишљења и бића. При томе 
је у метафизичком виду ове теорије нагласак на мишљењу, а у емпиристичком виду на 
бићу.
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уметничке истинитости? Који би критеријум истинитости могао 
да буде најпогоднији за употребу у простору уметности? Може 
ли уметничка лепота да буде сматрана потврдом истинитости 
уметничких дела? Каква је веза уметнички вредног и истинитог?

Какав смисао има помињање истине у уметности? Да ли у њој 
истина има само практичку вредност слагања с оним што се у одго-
варајућој теорији сматра истинитим? Када би било тако, не би било 
много разлога за помињање уметничке истине. Вероватно је разлог што 
се о овој истини све више говори њена везаност за језгро свега што 
постоји у свету уметности.

Ретко се пита шта је истина у уметности. Пре одговарања на ово 
питање ваља се присетити питања шта је уопште истина и како би се 
могло допрети до ње. Увек је било оних који су настојали око истине и 
истине о истини, али су се њихова настојања веома разликовала. Људима 
су можда били најупечатљивији покушаји приближавања истини разних 
митотвораца, беседника, филозофа, оснивача религија, научника и 
уметника. 

Митотворци су настојали, некад и уметничким средствима, да 
дају некаква објашњења основних питања која занимају људе. Веровало 
се да су њихове тврдње истините или бар близу истине. И добра, често 
уметнички надахнута беседа је увек изазивала дубок утисак. У Грчкој 
и Риму су беседници убеђивали људе на јавним местима да је нешто 
истина. Многи слушаоци су били убеђени, па су се и политичари 
заинтересовали за вештину беседништва.

Како су се филозофи односили према истини и уметничкој исти-
ни? Филозофи су углавном ниподаштавали митотворце и беседнике и 
њиховој истини-мњењу супротстављали свој труд око праве истине, 
која је најчешће схватана као слагање мишљења и бића. Ксенофан је, 
међутим, рано изразио сумњу да је људима доступна потпуна истина. 
Парменид је описао како га је водила богиња, јер смртник сам не може 
да допре до истине. Софисти су у причу о истини увели човека. Ако 
је човек мера свих ствари, како је тврдио Протагора, истина је можда 
релативна. Горгија је спомињао да можда ништа није истинито, а 

Ксениадес је касније тврдио да је сваки суд лажан. Платон и Аристотел 
су допуштали да опажања могу да изгледају истинито, али их је више 
интересовало оно што је сигурно истинито. За Платона је истинит онај 
суд који изражава биће.2 Истина је и име највише идеје. Људи могу 
да говоре о истини ако је нескривеност PHYSIS-а праћена исправним 
сагледавањем. Оснивач Академије  је сматрао да само филозофи могу да 
се надају да ће се приближити истини. Аристотел је био заинтересован 
пре свега за истину као меру вредности мишљења. Истинит је онај суд 
који за оно што јест тврди да јест, а за оно што није да није.3 Говорио 
је о подударању (ХOMOIOSIS) оног што се тврди с оним о чему се то 
тврди. По Енезидему је истинито оно у чему су сви сагласни. Код Секста 
Емпирика постоји следећа причица. У мрачну кућу, у којој има блага, 
дошли су људи да траже злато. Пипали су по мраку, нешто налазили и 
сваки од њих је био уверен да је баш он пронашао оно што је тражено. 
Ипак ниједан није био сигуран шта држи у руци. С филозофима је, по 
Сексту Емпирику, слично. Они траже истину, али ни онај који се пробио 
ка њој није у то сасвим сигуран.

Већина старих филозофа је била убеђена да су уметници у много 
већем мраку. С друге стране, уметници нису, као филозофи, раздвајали 
LOGOS од ALOGON-а. Можда се самим LOGOS-ом не може допрети 
до пуног смисла? Уметници су покушали на свој начин да продру ка 
смислу и филозофи нису могли да превиде те покушаје. Постављало се 
и питање односа уметника према истини. Код Грка је, на пример, био 
обавезујући ‘’тебански закон лепоте’’, односно придржавање упутства 
да прикази људи буду слични онима на које се односе и да истовремено 
буду лепши од њих. Ако је први део упутства могао да се схвати као 
позив да се ‘’не лаже’’, други део је подсећао уметнике да њихова дела 
ипак почивају на привиду и да је извесно лагање неизбежно’’. Другачије 
речено, сматрано је да је ‘’уметничка истина’’ различита од истине ван 
уметности, али да с улепшавањем истине не треба претеривати.

Уметност је представљала проблем с којим је филозофија морала 
да се суочи. Платон је сматрао да има право да критикује уметнике, 

2 Платон, Кратил, 385б
3 Аристотел, Метафизика, 1011б  
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јер им истина није једини циљ, али се сам није устезао од уметничког 
изражавања. Аристотел је у својим текстовима одустао од употребе 
уметничких ефеката, иако је, тврдило се, био вешт у томе. Било му је 
јасно да пут ка истини, око кога се трудио у логичким текстовима, не 
може да буде примерен у уметности. Песник, који би употребљавао 
силогизме, био би досадан. Покушао је да разуме како песници допиру 
до смисла и истине. Касније је дуго владало уверење да се уметност 
појављује уместо нечег другог и да нема самосталну истину.

Софист Горгија је тврдио да трагедија почива на обмани (APATE). 
Инсистирање на обмани као основу уметности многи сматрају правим 
почетком естетике. Можда су касније, након Баумгартеновог заснивања 
естетике, на овом трагу повезали естетски привид с учењем о лепом? 
Већ је Горгија сматрао да обмањивање може да значи и навођење на 
другачији пут. По Протагори, ‘’приказивањем мита (приче) и страсти 
трагедија обмањује, при чему је онај који обмањује праведнији од онога 
који не обмањује, а обманути је мудрији од необманутога.’’4 На шта је 
упућивао Протагора означавајући уметничку обману као праведну и 
мудру? Можда се ради о обмани при обмањивању, односно о ‘’привиду 
привида’’? Да ли је Протагора мислио да је обмањујуће обмањивање 
уметника ближе истини од изношења разних несумњивих, али баналних 
тврдњи? Можда је реч само о томе да уметнички обликоване илузије 
могу на свој начин да усрећују смртнике? Да ли је тада почела прича 
о ‘’уметничкој истини’’? Један од проблема је што ни тада многи нису 
били, а ни данас многи нису у стању да ‘’привид привида’’ доживе као 
истину, јер се уметничка истина доживљава и не проверава, а научна 
доказује и проверава. 

Сократ није прихватао теорију уметничке обмане. Он је сматрао да 
уметници подражавају стварност и да при томе треба да се труде да им 
подражавање буде што верније. Сократово уверење је прихватио Платон 
и оно је постало општеприхваћено убеђење о односу уметника према 
истини све до ренесансе. Аристотел је нудио могућност заснивања 
другачије теорије тврдњом да код песника има реченица које нису ни 
истините ни лажне. Ни у антици нису сви прихватили Платонов приступ. 

4 Diels, H., Фрагменти пресократоваца, Протагорин фрагмент 23 

Филострат је тврдио да је машта мудрија од подражавања, јер не мора да 
се ограничава на оно видљиво. Код Плотина је остало нејасно да ли је 
еманација из Једног издаја његове истине и пад у оно ниже, неистинито 
или весео, стваралачки чин којим Једно потврђује своју истину. 

Августин је у делу ‘’Soliloquia’’ тврдио да је истинито оно што јест. 
Истина је вечна, непромењива, неусловљена. Бог је праистина у којој се 
спајају све истине. Шта је с оним што личи на оно што јест? Скулптура 
коња није коњ. Зато је био убеђен да уметност не може да буде истинита. 
По Алберту Великом, истина је прва, недељива, прототип је свих ствари. 
Сколастичко схватање праве истине било је удаљено и од свакодневне 
и од уметничке стварности. Истина до које људи могу да допру је за 
сколастичаре била ‘’adaequatio rei et intelectus’’. За Тому Аквинског 
истина је да оно што јест - јест, а оно што није - није. У ренесанси 
је обновљено интересовање за истину. Неки су се опредељивали за 
сигурну истину, коју је обећавала наука која се помаљала, други су били 
више наклоњени истини која се може назрети у уметности. По Еразму, 
човек је створење које живи у илузијама и за њих, јер га више привлачи 
лаж него истина.  

Монтењ је поставио питање ‘’шта знам’’ и одговорио да се ништа 
не може сигурно знати. Декарт је на свој начин наставио одговарање на 
ово питање. Био је убеђен да зна да је он тај који пита ‘’шта знам’’ и да 
је у стању да од почетне опште сумње стигне до истине. Сматрао је да 
истина мора да буде извесна, јасна и разговетна. По Спинози, истинита 
је свака идеја која је апсолутна, или адекватна и савршена. Вечне су оне 
истине које не могу да буду оспорене. Лајбниц је говорио о слагању суда 
и ствари. Разликовао је чињеничке истине, које се заснивају на искуству, 
и нужне истине, које се изводе помоћу мишљења.

У 17. веку је Блондел, пишући о архитектури, говорио о истинитом 
у уметности као успелом. Романтичари су били уверени да уметници 
могу да затварају очи пред истином. Дуго се сматрало да и истина и 
привид у уметности служе лепом. Касније је, међутим, било позива да се 
у име уметничке истине потпуно одбаци лепота. У 19. и 20. веку истина 
у уметности је схватана као сагласност дела с уметничким циљем, 
искреност, сагласност дела и стварности, тачно преношење идеје, уну-
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трашња доследност итд. Било је и оних који о истини у уметности нису 
уопште размишљали. С друге стране, многи савремени филозофи нису 
више тражили истину у свему, већ само у ужем подручју, у коме често 
није била уметност.

Уметничка дела јесу и то може да буде и основ њихове истине. 
(‘’Wahres’’ у немачком не упућује само на логички истинито, већ и на оно 
што постоји.) Дела изгледају пуна живота. Да ли је илузивна ‘’живост’’ 
основ њихове истине? Можда је важнија њихова испуњеност уметничким 
‘’духом’’, која омогућује чвршће повезивање дела с публиком? Успелост 
се, међутим, не може сводити на очулотворење идеје (sinliche Scheinen 
der Idee). Загонетност уметничких дела је често наводила на помисао да 
уметничка истина превазилази само дело.

Многи су веровали и верују оснивачима религија и њиховим 
настав-љачима. У свакој религији се сматра да је баш она у поседу 
апсолутне истине. И са хришћанством, које је један од основа европске 
културе, је тако. У Библији, која је за хришћане сведочанство истине, 
Исус каже: ‘’Ја сам за то рођен, и за то дођох на свијет да свједочим 
истину. И сваки који је од истине слуша глас мој. Рече му Пилат: шта је 
истина?’’5 По Августину је Бог вечна и општа истина, која обједињује све 
посебне истине.6 За Тому Аквинског је права истина једино у Богу. Умне 
истине су вечне у Божјем Духу.7 Црква је очекивала од уметника које је 
запошљавала да прихвате овакво схватање истине и да не инсистирају 
на посебној, ‘’уметничкој истини’’.

Модерној науци је било потребно доста времена да напусти идеју 
о Божјој истини. Списи филозофа обележили су етапе на овом путу. 
Декарт је сматрао да су вечне истине математике независне од људског 
мишљења и да их је утврдио Бог.8 150 година после Декарта је Лагранж 
објашњавао да не спомиње Бога, јер му таква претпоставка у математици 
није потребна.  Хобс је био убеђен да истина и лаж нису особине ствари, 
већ говора.9 Лок је указивао да истинити судови треба да буду сагласни 

5 Јеванђеље по Јовану, 18, 37ф
6 Августин, О истинитој религији, 66 
7 Тома Аквински, Summa theologica, I, 10, 3
8 Декарт, Р., Медитације, В, 42    
9 Хобс, Т., Левијатан, I, 4

са стварношћу.10 И по Лајбницу се истина састоји у слагању (correspon-
dance) судова и ствари.11 У науци нису хтели да се ограничавају на оно 
што јест и оно што је било. У њој се говорило и о оном што ће бити. 
Понуђене су, на пример, и истине о коначности постојања људског рода 
и света.12 Истина је постала инструмент сазнања. Остало је нејасно 
како процењивати могућност истинитости чулних утисака и како се 
односити према чулности у уметничким делима. Покушаји одговарања 
на ова питања довели су до стварање естетике.

Како се развијао говор о естетској и о уметничкој истини?  
Баумгартен је с једне стране говорио о ‘’метафизичкој истини’’, као реду 
мноштва у једном,13 али је с друге стране спомињао ‘’естетску истину’’, 
односно истину чулног сазнања. Заборављена је тврдња неких античких 
мислилаца да су чула рђави сведоци, па је и у чулним утисцима тражена 
истина. Многи су сматрали да нова филозофска дисциплина, естетика, 
може да оправда своје постојање и да се чак представља као наука, уколико 
је у стању да се на свој начин бави истином. Гете је био уверен да не треба 
тражити ништа иза феномена, јер су они сами већ теорија. У његово време 
су многи, попут Шилера, сматрали да у уметности истину треба уздизати 
изнад лепоте, јер само истина омогућава да се разуме уметничка улога 
ружног, ниског, гадног. Шилер, који се неко време залагао за развијање 
‘’аналитике лепог’’, нешто касније је тврдио да лепоту у естетици не 
треба ни спомињати, јер истина може потпуно да је замени.

Почело је и разликовање уметничке и логичке истине. Кант је у 
‘’Критици чистог ума’’ упозоравао да се о објективној истини морамо 
обавестити изван логике. Формална истина се састоји у слагању са 
законима ума. Вечне истине настају у априорним судовима. За Канта је 

10 Лок, Џ., Есеји, II, одељак 32, § 1, 3 и 4 
11 Лајбниц, Нови есеји, IV, одељак 4, § 12 
12 Земља погодна за живот има свој век трајања. Трајање људског рода биће можда и 

краће. У астрофизичкој теорији о сукобу тамне материје и тамне енергије говори се о 
крају света, без обзира која страна у сукобу надвлада. Научници засад ''типују'' на победу 
тамне енергије. У том случају би сви познати облици били разложени, чак и атоми. 
Уместо звезданог неба завладала би општа тама. Питање је колико крај људског рода и 
крај света могу озбиљно да буду схваћени као питања од пресудне важности за човека.

13 Baumgarten, A. G., Metaphysica, § 89
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вероватноћа била недовољно образложена истина.14 Да ли се у уметности 
срећемо само с таквом врстом истине? За Фихтеа је истинито било оно 
што се слаже с нужним законима сазнања. Истинито је оно сазнање које 
изражава апсолутну идентичност субјекта и објекта. По Хегелу се истина 
односила на објективност самих појмова. Оно што је истинито, истинито 
је у мишљењу и истинито је увек, а не данас или сутра. Представе могу 
да буду у већој или мањој сагласности с истином. Хегел је био убеђен да 
ће истина за човека кога обузме увек бити велика реч и увек ће га такнути 
у срце.15 У уметности се лепо показује као чулни изглед истине. За Хегела 
је оно истински лепо сама истина. При помињању уметничких дела је, 
међутим, ретко говорио о њиховој истини.

За Киркeгора је истина била субјективна. Сматрао је да велики 
уметници, попут Моцарта, умеју да је дочарају. По Ничеу нема апсолутне 
истине, већ је истинито оно што служи циљевима живота. Оно због 
чега пропадам је сигурно неистинито. Ниче је питао шта је безусловна 
воља за истину. Да ли је то воља да се не дамо обманути или воља да не 
обмањујемо? Али зашто не обмањивати, зашто се не дати обманути?16 
Бити упорно истинољубив значи животињски лагати. Ниче је трагао за 
нечим снажнијим од истине. У његовој ‘’Заоставштини из осамдесетих’’ 
је записано да је лаж, а не истина, божанска. Неке лажи могу да буду 
веома корисне за живот. Уметничка лаж је дубоко животна.

Дјуи је сматрао да је истина претпоставка која се стално проверава 
у стварности. Људи је на посебан начин проверавају и у уметности. По 
Џемсу је истинито све што може корисно да нам послужи. 

За Рикерта је истина била вредност, а вољу за истином сматрао 
је основом сазнања. Хусерл се борио против релативизма истине. Оно 
истинито је апсолутно, истинито по себи. Истина је надвремена идеја. 
Иза евидентности истине је биће. Схватања Рикерта и Хусерла утицала 
су на многе естетичаре.

Још је Шпенглер био убеђен да је оно, што савремени људи сма-
трају истином, углавном производ штампе. Совјетски главни дневни 

14 Kant, I., Werke, III, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1968, 308
15 Хегел, Г. В. Ф., Историја филозофије, Увод, А, Први одељак, б 33  
16 Nietzsche, F., Fröhliche Wisenschaft, GW, Schlechta, Bd. V, II, 207 

лист ‘’Правда’’, што на руском значи истина, обнародовао је оно што 
је партија сматрала истинитим. Овај лист више не излази, али све друге 
новине у свету, чак и оне ‘’жуте штампе’’, уверавају да је све што је у 
њима објављено истинито. Данас већина људи потпуно или делимично 
верује оном што прочита у новинама или што чује на радију или чује 
и види на телевизији. Када у више извора нађе исти суд, прилично је 
убеђена. Кажу да је пре двадесетак година било довољно да светски 
медији нешто три седмице пласирају као истину, па да већина људи 
на Земљи поверује у то. Изгледа да је данас потребно мање времена. 
Није важно што кратко верујемо у истине у које нас убеђују и што су 
данашње истине често потпуно супротне јучерашњим истинама. Тежи 
се стално новим истинама, макар неки и дошли до свести да је таква 
производња истина доиста заблуда. Да би се нешто могло признати, 
потребно је лагати, поручивао је Кафка. Додавао је да се на лажи гради 
светско устројство. 

Да ли је и свет уметности заснован на лажи? Однос истине и лажи 
је, међутим, у уметности далеко сложенији него у обичној стварности. 
Сартр је поручивао да се у уметности увек мора лагати, да би се 
постигла истинитост. Други су одбијали да говоре о уметничкој лажи. 
Бењамин је био убеђен да уметничка истина, као битни садржај лепоте, 
не уништава тајну дела. Адорно је сматрао да је ништавна естетика која 
не стреми истини. Уметничка дела не треба да подржавају лаж лепоте, 
већ да суделују у истини и тако доприносе сазнању. И Гадамер је био 
уверен да уметничка истина омогућава сазнање. Хабермас је међутим 
упозоравао да је увек важно и ко говори о истини. Како утврдити његову 
компетентност? Може ли се у комуникацији стићи до консензуса? Када 
би се истина заиста увек могла потврђивати пуним консензусом, ни 
за уметничку истину не би морала да се тражи друга потврда. Штета 
је што известан консензус обично постоји само када је у питању 
нешто што изгледа очигледно или што је неважно. У очигледности се 
можемо и варати. Често се само чини да је нешто неважно. Људи су 
се свађали и око датума, јер су своје супротстављености изражавали и 
употребом различитих календара. У уметности никад није било пуне 
усаглашености схватања, мада се у разним приступима уметности 
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итекако претпостављала могућност консензуса оних који се налазе у 
простору уметности.

Логичари су дуго били убеђени да истина јест или није, да не 
може бити више или мање истина. Истина се изриче у облику потврдне 
реченице.17 Оваквим реченицама се, међутим, може и лагати, што су 
уочили још Грци. За Шлика је суд истинит онда када није вишесмислен. 
Зар је вишесмислен суд сасвим одељен од истинитости? По Раслу, 
истинит је суд у коме се наглашава оно што јест, неистинит онај у коме 
то што јест није наглашено. Зар суд ‘’Можда је постојала Атлантида’’, 
у коме постојање није наглашено, нема своју меру истинитости? Фреге 
је указао да је илузорно покушавати помоћу неке дефиниције одредити 
шта је истина.18 Мора се правити разлика и између значења и смисла. 
Суд може да буде испуњен значењем, али да то што се њим тврди нема 
много или нема уопште смисла. Логичари су настојали да разреше 
тешкоће с којима су се сусретали у покушајима да одреде истину. Тарски 
је упућивао на методе који омогућавају употребу појма истина иако 
није разрешен проблем његовог дефинисања. Почетком 20. века почео 
је развој модалне логике, у којој се говорило и о нужно истинитом и 
могуће истинитом. Крајем 20. века све чешће се говорило о фази (fuzzy) 
логици, у којој су дозвољени различити степени истинитости (између 
крајности: лажног и истинитог). Попер је предлагао да се говори о 
‘’истиноликости’’, односно степену приближавања истини. Тешкоће у 
вези одређења истине су указивале и уметницима да су им увек отворене 
различите могућности.

Изгледа да уметници могу у успелим делима да на свој начин 
покажу истину и да допру до смисла. Касирер је у ‘’Есеју о човеку’’ 
тврдио да се у уметности обзнањује истина. По Херберту Риду, и лепота 
и истина су нам схватљиве само у уметничком делу.19 Често се тврди да 
уметност има своју истину, која се односи на оно битно у уметности, 
оно према чему се одређује вредност уметничког дела. Сигурно је да 
се уметничка логика разликује од логике дискурзивног мишљења. 

17 Frege, G., Logische Untersuchungen, izd. G. Patzig, Göttingen, 1966, 35  
18 Frege, G., Logik, Hamburg, 1969, 139 
19 Read, H., Умјетност и отуђење. Улога умјетника у друштву, Младост, Загреб, 1971, 24  

Уметничка истина не подноси притисак ничега изван уметности, не 
трпи ‘’административне мере’’, како би рекао Адорно. По њему се у делу 
закључује без појма и суда. Логика уметности обухвата део подручја 
које је изван граница уобичајене логике. По Адорну, постоји дубинска и 
површинска ‘’логичност’’ дела. Класична уметничка дела су површински 
логична, а у дубљим слојевима се открива њихова нелогичност. Код 
модерних дела је обрнуто. Она своју логичност откривају само оном 
који је вољан да тражи начине да продре до њихових дубљих слојева. У 
уметничкој логици је неразлучив спој уметнички логичког и уметнички 
каузалног, које је опет различито од емпиријске каузалности. Уметност 
слободно располаже својом каузалношћу, затим својим простором и 
временом, својим синтезама, које сама ствара и разара. Некад уметност 
слободно мења или према потреби суспендује своју логику, те се, по 
томе, приближава дијалектици. До језгра логичности дела можемо да се 
пробијемо преко његовог облика.

За Адорна је уметност истовремено израз привида и истине. Дело 
није истинито као направљена ствар, већ је истинит његов дух који се 
разликује од духа другог дела. Мноштво истина уметничких дела чини 
истину уметности, препознатљиву по унутрашњој напетости којом се 
супротставља свету. За Адорна је жеља дела да не пропадне граница иза 
које је лаж. Права уметничка дела не лажу, јер се не мире с неистином 
људског света. И када је њихов садржај привид, иза њега ваља назирати 
истину. Дела, међутим, нису у служби истине. Једино су неуспела дела 
лажна.20 Проблем је што је људски истинито многим људима постало 
туђе, па и уметничка истина може да остане непримећена или несхваћена.

Уметност је увек фрагментарна, постоји преко уметничких дела, 
па тешко може да буде обухватан израз опште истине, за коју су се 
интересовали неки филозофи. Не може да буде, иако су то од ње често 
очекивали, ни ваљан израз религијске, политичке или неке друге посебне 
истине, на пример данас обично високовредноване научне истине или 
техничке ‘’истине’’, која се највише процењује према употребљивости 
и ефикасности. Многи су питали зашто се истина уопште везује за 
уметност.

20 Адорно, Т., Естетичка теорија, оп. цит, 221фф
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Кете Хамбургер није хтела да разликује истину која се односи на 
уметничку фикцију од истине која се односи на стварност. Сматрала је 
да је погрешно говорити о уметничкој и о естетској истини, осим као 
о метафори.21 По њој, помоћу лепоте не може да се објасни суштина 
уметности и лепота не може да се употреби за заснивање естетике.22 
Касим Прохић је тврдио да морамо да пристанемо да говоримо о естетској 
истини ако хоћемо да чинимо нешто на измени неистинитог света.23

 Какав је однос између филозофског и уметничког приступа ис-
тини? Филозофи често размишљају о једној истини и о разним њеним 
видовима, па и о истини о уметности. Истина о уметности, међутим, 
није истина у уметности, уметничка истина. Невоља је што филозофи 
свему чиме се баве могу да приступе понајвише уз помоћ појмова, па 
углавном тако прилазе и непојмовној истини уметности и сматрају да 
би у филозофији било неприкладно тражити неки други начин. Можда 
је ту основ вечитог неспоразума филозофа и уметника? Неспоразум 
постоји и када се тврди да га нема.24 Оним ретким уметницима, који 
уопште узимају у обзир однос уметности и филозофије, често се чини 
да филозофи нису кадри да се пробију до уметничке истине, јер нема 
појмовне мреже која би била толико густа да ‘’ухвати’’ тананости ове 
истине, ни толико ретка да испусти све што не спада у ову истину. Они 
филозофи, који не изузимају уметност из свог круга интересовања, 
признају да уметници могу да се приближе истини, али сматрају да 
уметници никад не допиру до нивоа на коме је могуће опојмљење 
истине. Да ли то треба сматрати маном? Може ли се уметничка истина 
опазити? Да ли опажаји могу сигурно да воде ка овој истини?    

 По Хегелу се филозофија пробила до нивоа опојмљења истине, 
а уметност није дотле стигла и зато је остала нешто што припада 

21 Хамбургер, К., Истина и естетска истина, Свјетлост, Сарајево, 1982, 56фф и 145фф
22 Хамбургер, К., Истина и естетска истина, Свјетлост, Сарајево, 1982, 58   Видети 

такође: Хамбургер, К., Логика књижевности, Нолит, Београд, 1976. 
23  Прохић, К., Филозофско и умјетничко искуство, Веселин Маслеша, Сарајево, 1985, 
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24 По Ничеу је филозофија органон уметности, мада је вероватније да је у његовом 

случају уметност понекад била органон филозофије. 

прошлости. Уметност још није чиста мисао, али није више ни пука 
чулност. Она је и блиска и далека филозофији. Некад је угрожава, јер 
изазива одушевљење које може да послужи у покушајима да тешки рад 
појма буде замењен нечим другим. Хегел је размишљао о истини и о 
лепоти, али је њихова веза остала у сенци. Увек је истицао истинитост 
идеје, али је допуштао да очулотворена идеја може да буде лепа. На трагу 
Платона, који је сматрао да је једино тачно увиђање идеја истинито, 
Хегел је тврдио да прави лик истине може да буде само знанствени 
систем. Чулни ликови идеја су нижег ранга од сагледавања истинитости 
идеја.25 Оно лепо се ослања на истинито, али није једнако с њим. Шелинг 
је био много благонаклонији према уметности.

Хајдегер је настојао да упути ка бићу као ствари мишљења. Ако 
човека сматрамо пастиром бића, за такву улогу су највише дорасли 
филозоф и уметник. Могу ли они, филозоф од појмовног, а уметник 
од непојмовног потврђивања да биће јест, да стигну до исказивања, 
односно показивања какво је биће? Можда се за Хајдегера уметност не 
може протумачити ни као сазнање ни као делање? Изгледа да се истина 
као ALETHEIA, нескривеност бивствујућег, може сматрати основом 
Хајдегеровог приступа уметности, али овај приступ тешко да може да 
буде смештен у оквире традиционалне естетике. Да ли је Хајдегер сматрао 
да алетиологија уметности, ослоњена на онтологију, може да замени 
естетику? У поговору за ‘’Извор уметничког дела’’ Хајдегер је тврдио 
да развој суштине уметности одговара преображају суштине истине. 
Овај паралелизам се тешко може доказати. За Хајдегера је савремена 
апстрактна уметност била уметност без суштине. Може ли она још да има 
однос према суштини истине? Хајдегеров став према оним делима која 
су представљала даљи развој уметности и према могућности филозофије 
да буде у односу с тим делима остао је нејасан. Јасперс је био најближи 
схватању да уметност има своју посебну истину о свету. Сартр и Мерло-
Понти су били убеђени да уметност ствара свој свет и његову истину.

Вероватно не треба очекивати нестајање напетости између 
уметности и филозофије. Уметници ће и даље настојати да уметничку 

25 Може се поставити питање зашто чулно лепо не би индиректно могло 
суделовати у истинитости идеја.  
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истину показују властитим средствима, а филозофи ће покушавати да се 
било ком виду истине приближе пре свега помоћу појмова. Многи неће 
одустати ни од покушаја да разумеју уметничку истину и некако искажу 
то разумевање.26

Мора се ипак питати да ли је у савременом свету сасвим исправно 
говорити о издвојеној уметничкој истини? Зар оно што сматрамо овом 
истином није својим привидом-сјајем (Schein) увек дубоко увучено у 
стварност? Треба се сетити да је Хајдегер тврдио да су заблуда и привид 
постали равноправни сарадници у збивању истине и стварности.27 У 
уметности се изгледа одувек рачунало с овим сарадницима. Можда се 
многи филозофи, за разлику од уметника, још нису навикли на овакве 
помоћнике, па им њихово појављивање с истином или чак унутар истине 
смета чак и у уметничком приступу истини? Може ли се очекивати да се 
филозофи промене?

Филозофска озбиљност би данас морала да подразумева осећање 
за разне облике стања савременог света, у коме и све већа стихијност 
и захтеви за присилним увођењем реда указују на раст кризе. Многи 
говоре о истини као изазивајућем разоткривању. Од филозофа се очекује 
да одговорно упућују на промишљање проблема савременог друштва, 
у коме се изгледа незаустављиво повећавају насиље и манипулисање. 
Ни уметност не може да избегне кризу, али мора при томе на свој начин 
да се суочи с дешавањима у свету и променама у човеку. Начин треба 
да буде уметнички, јер су на чињенице људи одавно огуглали, а поруке 
која се споља додају уметности умањују њену продорност и истинитост. 
Они који се не осећају странцима у простору уметности могу да осете 
истинитост успелих дела. Некад таква дела више од било које теорије 
објављују кризу. Проблем је што многи нису способни да чују уметничку 
објаву кризе. Неки је чују, али се праве да ништа нису чули. Најмање је 
оних који и чују и реагују на оно што уметничка објава садржи. 

  
26  Код нас је, колико ми је познато, Љубомир Недић први писао о ‘’естетичкој исти-

ни’’ у својој критици дела Милорада Поповића Шапчанина. Ова истина је, по Недићу, 
најдубљи основ вредности уметничког дела. Повезана је с осећајношћу. Тамо где нема 
снажне осећајности не може, сматрао је Недић, да буде изражена естетичка истина.

27 Heidegger, M., Vom Wesen der Wahrheit, V. Klostermann, Frankfurt/M., 1967, 22f  

Уметност и филозофија су потребне једна другој. У филозофији се 
стиже и до оног најопштијег, али често по цену заборављања једностав-
них животних истина. Уметност може да послужи као опомена филозо-
фији у којој се понекад заборавља веза општег и појединачног или се, 
када се инсистира на строгом методу, стиже и до истина према којима 
је већина људи сасвим равнодушна. Иако се уметности може приступати 
са разних становишта, ипак се, када је реч о теоријском приступу, досад 
најдаље допирало са становишта филозофије. Без обзира с ког се становишта 
прилази уметности, у њој се не може наћи друга истина осим уметничке. 
Неки мисле да су нашли и нешто друго, али то друго је нешто што је додато, 
што не припада језгру уметности. Шта је, међутим, у том језгру? 

Тврди се да је уметност дубоко људска, па може да се пита да ли се у 
њој свет највише приближава људској истини о себи, можда својој правој 
истини, и тиме људима нуди могућност спасавања света. Позитиван 
одговор је привлачан, али претерен. Ако и постоји близина истини о 
свету, основни задатак уметност не може да буде ни да открије и покаже 
последњу истину света ни да спасе свет. Уметност пре свега мора да 
изражава своју истину. Питање је има ли уопште смисла говорити о 
заокруженој, пуној истини света? Чак и када бисмо се одлучили за такав 
говор, увек морамо да имамо на уму напетост између истине реда и 
истине стварања. Формалнологичке законитости не могу се наћи у 
свету, иако се могу успешно примењивати у теоријама које се односе 
на разне облике његових испољавања. У свету се стално откривају нове 
супротности и противречности. Ако се у њему све мења (па је једино 
промена оно што је стално), претерано је очекивати да ће уметност 
потпуно и заувек ‘’ухватити’’ оно непромењиво, до кога се не може 
заиста допрети ни у једној теорији. За уметност мора да буде сасвим 
довољно што је једно од јачих светала у светској ноћи и што је њена 
истина понекад у стању да добро продрма свет. То можда индиректно 
понекад и понегде и делује спасоносно.28 По Пикасу, уметност је лаж 
која нам помаже да схватимо истину.

28 Истину не налазимо увек тамо где је тражимо. Њутн је велики део живота посветио 
тражењу и дешифровању истине скривене у Светом писму и у својој алхемијској 
лабораторији је покушавао да потврди своје налазе. Питање је шта је нашао и до каквих 
је потврда стигао. Остао је познат по другачијим, научним достигнућима.
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Уметник, као и филозоф, тражи истину у слободном простору 
могућности. Увек је изнова тражи, јер до једне, последње истине не може 
да стигне. Док сам био на одслужењу војног рока, водили су нас на врх 
неке планине. Када смо се попели, видели смо да нисмо на правом врху. 
Официр није умео да чита карту, па смо морали да се спуштамо и поново 
пењемо. С пењањем ка уметничкој истини је сложеније. Нема путовође 
ни карте и без обзира на сва претходна упутства, знања и искуства, ка овој 
истини морамо увек изнова да се пробијамо сами. И ризик неуспеха је 
само наш. Велики уметници крче нове стазе. Они који после њих користе 
те стазе никада не успевају да досегну висине до којих су они стигли. 
Арган је сматрао да је савремена уметност истраживачка.29 Вероватно је 
велика уметност увек била и истраживачка, али се то често није јасно 
видело и није се на томе инсистирало. Уметник спреман да истражује не 
зна сасвим до чега ће на крају стићи. Доиста краја истраживања и нема. 
И истина која се може повезати с уметничким истраживањем, не може 
да буде фиксирана.

 Ко може да осети уметничку истину и како може да је про-
цени? Вероватно могу да је осете сви који су кадри да живе не само у 
физичком простору и друштвено-историјском простору, већ и у простору 
уметности. То су људи способни да створе себе и да буду ствараоци 
уметничких дела или примаоци уметничких порука. Хајдегер је тврдио 
да они треба да остану крај уметничког дела све док оно не проговори 
из себи својствене истине.30 Проблем је што се само мањина људског 
рода пробија до уметничког простора. Незнатан део те мањине је 
способан не само да осети већ и да изрази уметничку истину стварајући 
уметничка дела. Да ли је претерано када се тврди да ствараоци не само 
што изражавају, већ и обликују уметничку истину? Ако истину увек 
треба тражити у односу субјекта и објекта, место уметничке истине је у 
односу ствараоца, дела и публике.  

29 Арган, Г. Ц., Студије о модерној уметности, Нолит, Београд, 1982, 153фф 
30 Хајдегер је питао да ли се у уметности још увек збива истина која одлучује о 

историјском опстанку људи, али је додао да се сигуран одговор још не може дати. (Hei-
degger, М., Извор умјетничког дјела, у: О бити умјетности, Младост, Загреб, 1959, 79)  
По Хајдегеру се суштина истине разоткрива као слобода.

Уметници стварају дела којима други признају или не признају 
уметничку истинитост. Питање је шта доиста процењујемо. Да ли 
процењујемо сама дела или наш утисак о делима? У објективистичкој 
естетици сматра се да дело одређује наше доживљаје дела. Дело, које 
може да постоји и без нас, нама нешто саопштава. У субјективистичкој 
естетици влада уверење да наши доживљаји дела одређују и само дело. 
Оно што ми сматрамо да нам је саопштено је дело, кога без нас и нема. 
Без обзира на приступ, ако публика не признаје уметничку истинитост 
и док је не признаје, и не ради се о уметничким делима, јер се она у 
простору уметности налазе на местима у којима се укрштају односи 
између субјеката и зачињу односи субјеката и дела, местима на којима 
се једино може наћи уметничка истина. Да ли се може отићи корак даље, 
па тврдити да се не ради само о признавању истине, већ да и уметничка 
публика учествује и у њеном одређивању? Неки чак сматрају да је реална 
мера уметничке истине и вредности само успех уметничких дела на 
тржишту, иако тржиште обично прелази границе уметничког простора. 
Онима који на тржишту нису успешни, бављење уметношћу се данас 
често претвара у споредно занимање или хоби.31

По Адорну, истина уметничког дела је конвергентна с истином о 
друштву. Довршена неистина је своја супротност, па задатак уметности 
није да се директно бори за истину. Дело није бонбон који одмотамо и 
поједемо. Одмотањем се уништава уметничка истина. Свако дело је поље 
сила и од његове истинитости зависи и успелост. Уметник мора у пољу 
сила увек изнова да трага за правим обликом. Просветљење и критичност 
не гарантују да је неко дело истинито, али уметност која пристане на 
дисциплину, на апологију постојећег, не може да буде истинита.32 Адорно 
је у ‘’Естетичкој теорији’’ тврдио да естетика, која се у перспективи не 
креће ка истини, малаксава на свом задатку. Сматрао је да је истинито 
оно што не пристаје овом свету. У сваком уметничком делу појављује се 
нешто што не постоји, па се ‘’мрља лажи’’ не може отрти с уметности. То 
што не постоји може, међутим, да буде истинитије од оног што јест.

31 Колико композитора озбиљне музике може данас да  живи од свог стварања?
32 Adorno, T. W., Dissonanzen, Einleitung in die Musiksoziologie, Suhrkamp, Frankfurt/M., 

GA 14, 52
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Уметници не успевају увек у настојањима да створе дела. Већином 
и сами осећају када су неуспешни. Често у самониподаштавању пре-
терују. Познато је да се многим песницима, који су настојали да се 
приближе песничкој истини, чинило да свака њихова реч звучи муцаво. 
Слично осећање су имали и други уметници, па су нека остварења и 
уништавали. Неки су сањали најуспешнија дела, али у будном стању 
нису били у стању да их створе. Можда и осећај несразмере између 
циља и средстава која могу да воде ка њему може да допринесе одржању 
потребе да се увек изнова покушава стварање?                         

Да ли је естетика, бавећи се понајвише собом, најчешће била 
неправедна према уметничком стварању и новоствореним уметничким 
делима? Можда је она, баратајући увек само појмовима, морала да 
остане далеко од живе уметности? Ниједна традиционална естетичка 
категорија не може да се поистовети с уметничком истином. Покушаји 
успостављања истине као естетичке категорије обично су били део 
покушаја спасавања естетике лепог. Оно лепо, које је дуго имало улогу 
средишне естетичке категорије и које је често било шире од уметнички 
лепог, не мора да буде и уметнички истинито. Уметнички лепо је 
вредност која је током развоја уметности чешће од других вредности 
узимана у обзир приликом процењивања успелости дела. Временом 
су се значења појмова уметност, лепота и истина мењали и није чак 
увек инсистирано ни на њиховој повезаности. Античко тројство ‘’лепо-
добро-истинито’’ почивало је на убеђењу да се чланови тројства не 
могу сасвим раздвојити. Касније искуство је водило закључку да је 
уметничку истину могуће наћи и тамо где није приказано нешто лепо, 
што показују разни примери, рецимо Леонардове студије искривљених 
лица.  Без лепог је зграда традиционалне естетике у опасности да се 
сруши. Зато су се многи плашили преиспитивања улоге лепог. Вероватно 
је важније имати отворен видик филозофије према уметности, него по 
сваку цену чувати наглашену улогу лепог. Унутар видика филозофије 
према уметности свакако има места и за уметнички лепо и за друге 
естетичке категорије. Вероватно није неопходна хијерархија вредности 
која врхуни лепим. Безразложно је проглашавање лепог за последњу 
инстанцију уметнички истинитог. Нема непромењивог процењивања 

уметничке истинитости и уметничке вредности, јер не постоје ни 
истиносне ни вредносне константе, које би могле да се употребљавају 
у свим раздобљима уметности и за све уметнике. Уметничка истина не 
може да буде једнозначно одређена. Она је истовремено и једно и друго, 
и по себи и за нас.  

И они који сматрају да је истина једна, допуштају да има много 
ликова. Неки ликови су више раскривени, осветљени, други остају 
скривени, затамњени. Одавно је схваћено да се не може свим ликовима 
истине приступати на исти начин. Тамо где многи путеви ка другим 
ликовима истине остају затворени, некад се отвара пут ка уметничком 
лику истине. Без овог пута би укупна истина била неприступачнија и 
нејаснија. Ако се пут као истини одреди и као откривање, као што су 
то чинили Грци, један вид откривања нуди уметност. Ствараоци на свој 
начин настоје око откривености. Да ли је пут ка истини, који се описује 
као откривање, проходан у нашем времену још једино у уметности?

Како се закорачује на пут који води уметничкој истини? Ве-
роватно је и овде, као и на другим путевима истине, најважнија воља 
подстакнута страшћу према истини. Онај који је без ове страсти, 
не може, ако га и гурну према уметности, да самосвојно иде њеним 
путем. У великим ствараоцима се увек изнова, чак и када постоје разне 
ограничавајуће околности, распаљује пламен страсти према истини. 
Пробој ка истини никад није лак, али прави уметници имају потребу за 
њом, способни су да је наслуте из даљине, да је осете када су јој близу 
и да не одустају док некако не изразе ту близину.

Некад се каже да онај који тражи праведност не може да нађе 
истину. Да ли нешто слично важи и за уметност? Да ли онај који у 
уметности трага за лепим заборавља на истину? Да ли онај који хоће 
успело уметничко дело не треба првенствено да тражи уметничку 
истину? За богињу правде се каже да има повез преко очију. Постоји 
ли у уметности инстанција која има сличан повез, инстанција коју не 
интересује ко се пред њом налази? ‘’Правда’’ на тасове својих теразија 
ставља све исказе и покушава незаинтересовано да суди. Може ли у 
уметности да буде такве незаинтересованости? Кант се при одређењу 
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лепог позивао на незаинтересовано суђење. Треба ли се и при процени 
уметничке истинитости позивати на незаинтересованост?     

Да ли је уметничка истина једна и недељива? Помињу се истина 
музике, истина ликовних уметности итд, а некад се иде и у даљу деобу 
истине. Сигурно је да се истина иконописаца разликује од истине 
Рембранта, а истина Бетовена од истине композитора нечујних дела. 
Можда свако дело има своју истину. Могу ли врло различите истине 
уметничких дела да учествују у конституисању уметничке истине?  

Каже се да је истина, која је потпуно непривидна и раскривена, 
често у уметности слаба истина. Уметничка истина мора, с једне стране, 
да буде привидна и прекривена велом, заборавом (LETHE). Као да никад 
не успевамо све да доведемо до вида и извучемо из заборава. Као да је 
нескривеност увек непотпуна. То није мана, јер се уметничка публика 
мора заинтересовати, навести на трагање. Не пружа јој се истина о 
истини, па се истини мора приступати изокола. У то су се уверили сви 
који су покушавали директно да јој приђу.

С друге стране, људи се целог живота вежбају у прикривању 
истине. Потребно им је да их понекад запљусне истина иза које као да 
нема ничег другог. Ако се о уметничкој истини говори и као о узбудљивој 
и опасној отворености (ALETHEIA), о виду, она никада не може да буде 
само привид. И они који говоре о привиду, на крају ипак морају да се 
врате и нескривености вида. И лаж, као што су подсећали филозофи, 
указује на истину. Она, међутим, указује и на величину кризе уметности. 
Тамо где уметничка истина никада не може отворено да се појави, или 
тамо где се јавља потреба за одустајањем од ње, у кризи је и естетска 
вредност. У савременом свету шире се анестетске вредности (на пример 
у кичу) и невредности (као што је шунд), и оне можда најприкладније 
одговарају његовом нехуманом устројству. Израђевине не могу без 
рекламе да рачунају на продају ни дела на успелост. И ‘’традиција’’ и 
‘’модерност’’ су још само оно што може да се прода.  

Ствараоци и публика различито присупају делима. Ствараоци 
морају да знају како да почну, како да оно скривено извуку из дубине.33 
Ствараоци се одмичу од дела која се помаљају, посматрају их, упоређују 

33 Schöpfen у немачком и значи, поред осталог, црпсти, вадити из дубине.

са својом замисли, размишљају како да наставе стварање и када да га 
прекину. За готова дела често уопште нису заинтересовани. Публика 
прилази готовим делима и процењује њихову успелост. У многим 
случајевима се лако поводи за ранијим вредновањима. Код уметничке 
критике је од вредновања створена професија. Критичари могу да 
докажу професионалност једино поверењем које успеју да изазову 
код оних који читају или слушају њихове критике. Многе критике се 
показују као промашене. Поред тога, критичари некад и варају, јер многе 
критике, како позитивне тако и негативне, пишу по наруџбини. Потреба 
да се ствара, покренута страшћу према уметничкој истини, и потреба 
да се процењују дела, покренута склоношћу да се ужива о оном што је 
признато или што само признајемо као уметнички истинито, додирују 
се у само делу. За право уметничко дело се може рећи да је успело, 
уметнички вредно и уметнички истинито.

Да би допро до уметничке истине, уметник може да користи 
разна средства, укључујући и лаж. Можда због тога вековима одјекује 
‘’уметник лажов’’ (artifex mendax). Међутим, прави уметник никада не 
лаже да би лагао, већ ради истине, да би показао и разобличио лажну 
стварност. Не може се бити уметник лажи, већ само уметник истине. 
Таквом уметнику ниједно средство није забрањено, укључујући и 
обликовање привида које изгледа као лаж. С друге стране, онај, који се 
бар мало не отргне од живота у лажи, не може да буде уметник.

У животу је тешко са сигурношћу тврдити да је нешто истинито 
или лажно. Често нам нешто, што смо дуго сматрали истинитим, 
изненада покаже своју лажност, а оно што смо сматрали лажним 
открије да је у дубљем слоју сачувало своје истинито језгро. Процена 
уметничке истинитости још је тежа. Постоје многе препреке које 
ометају приближавање уметничкој истини. На пример, евроцентричка 
култура дуго је својим припадницима затварала могућност упознавања и 
вредновања уметничких дела других култура. Многе религије, политичка 
устројства и идеологије представљали су снажне бране слободном 
процењивању.

У уметности се, по Канту, изражава како се човек осећа у свету. Никада 
се у њему неће сви осећати исто. Истина уметности је и истина човековог 
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постојања. Она не показује само човеково место у постојећој стварности, 
већ и човекове могућности да буде изван и изнад те стварности. Оно 
што је уметничко дело у стању превазилази оквире естетског уживања. 
Живот се кроз уметност на неки начин приближава својој истини. Истина 
великих уметничких дела премашује ограничено људско време њихових 
стваралаца и појединаца који чине њихову публику.

Како треба да изгледа потврђивање уметничке истинитости? 
Многи сматрају да верификовање не треба уводити у простор уметности. 
Они који не избегавају ово увођење, обично сматрају да је слобода 
предуслов не само уметничког стварања већ и процењивања уметничке 
истинитости. Изгледа да они који су у стану да користе ову слободу могу 
да пореде истинитост уметничких дела, али не могу да измере колико 
је неко дело далеко од пуне уметничке истине. ‘’Јер заблуда и обмана 
нису никада опаснији и моћнији до онда када наступају с претензијом 
да приказују коначно нађену, дефинитивну истину.’’34 Такве апсолутне, 
последње истине нема, али ‘’сав напредак у сазнању суштине умет-
ности почива на развитку појма уметничке истине’’.35 Да ли би било 
боље говорити о естетској истини, као што је предлагао Сурио, јер оно 
уметничко може да обухвати и много неестетског које утиче на умет-
ничку истинитост? Естетско се, међутим, често односило и на оно изван 
уметности, а поред тога се не може занемарити ни неестетско, па је 
можда ипак боље говорити о уметничкој истини.

Истицани су многи критеријуми истинитости, али су још филозофи 
хеленистичког раздобља сматрали да нема општег критеријума истине. 
Вероватно с једним општим критеријумом истинитости не треба 
рачунати ни у простору уметности. AISTHESIS, чулна потврђеност, 
коју је помињао Хрисип,36 превазилази сферу уметности. Може ли и ту 
истина да буде сама себи критеријум, како је сматрао Спиноза?37

34 Фидлер, К., О просуђивању дела ликовне уметности. Модерни натурализам и умет-
ничка истина, БИГЗ, Београд, 1980, 102 

35 Фидлер, К., О просуђивању дела ликовне уметности. Модерни натурализам и умет-
ничка истина, оп. цит, 108

36 Диоген Лаертије, Живот и мишљења истакнутих филозофа, VII, 1, 34
37 ‘’Veritas norma sui et falsi.’’ (Спиноза, Етика, I, став XLIII)

Који би критеријум истинитости могао да буде најпогоднији за 
употребу у простору уметности? Могу ли се при провери уметничке 
истинитости као критеријуми употребити адекватност, кохерентност, 
јасност и разговетност, непротивречност, новост, евидентност, утисак, 
осећања, једнодушност процене, комуникативна способност самих 
дела, плодоносност, лепота, смисаоност, аутономност итд? Могу ли 
се критеријуми комбиновати? Да ли је најбоље уметничку истину 
повезивати с успелошћу, односно вредношћу?38

Нови уметнички продори отварају и нове хоризонте према укупној 
уметности и њеној истини. Не може се ни у филозофији ни у уметности 
бити искључив. Свако дело, сваки уметник имају своју ‘’меру уметничке 
истине’’. У ‘’имагинарном музеју’’ у нашој свести, како га је назвао Малро, 
кога су због тога називали и ‘’гробаром уметности’’, сва раздобља, сви 
правци, све школе, морали би да имају почетну равноправност.39 Ако је 
‘’мера уметничке истине’’ мала, поједина дела могу да буду занемарена, 
али не и цела раздобља. Сликари 20. века, на пример, васпитали су наш 
вид, композитори наш слух, тако да сада другачије видимо и чујемо. 
Научили смо да ниједна уметност није ‘’приказивачка’’, већ је уметност 
пре свега по својој властитој тежњи која не може да се потпуно испуни. 
Савремени свет је сувише разноврстан да би у њему могла да постоји 
некаква монолитна уметност и њена коначна истина.

Говори се о кризи уметности и кризи теорије која се бави умет-
ношћу. Као и у свету, и у уметности увек нешто одумире, а друго се рађа. 
Они који виде одумирање, престанак важења многих старих вредности, 
говоре о кризи. Они који су више заинтересовани за оно што се помаља, 
за превредновање, радије говоре о новим почецима.     

38 О критеријумима уметничке истинитости говорио сам на састанку Естетичког 
друштва..

39 Једнака почетна могућност свих уметника у имагинарном личном музеју потпуно 
је супротна од велике неравноправности до које се стиже. Питање је да ли икада дозво-
љавамо и почетну равноправност. Обично нас утицаји које трпимо и личне склоности 
опредељују да према неким делима будемо отворенији, према другима затворенији. 



81

УМЕТНОСТ И ИСТИНА?
Ксенија Марицки Гађански

На први поглед изгледа да је јасно о чему наслов говори и о чему би 
требало разговарати. Да, на српском језику. Али можда не ни на српском, 
јер код Вука, на пример, нема теме: уметност. Да су наша лексикографска 
издања српског језика стигла до краја, сазнали бисмо кад се уметност 
први пут јавља, код ког аутора и у ком значењу. Истина, додуше, има 
са живописним примером: отишао на истину (ist gestorben). Латински 
превод је veritas, Wahrheit, немачки. Ове две стране речи иду заједно, по 
пореклу, а и значе исто. Немачко wahr и латинско varus је сродно нашој 
речи вера и заправо значи achtbar: вредан поштовања, за поштовање; 
частан, поштован. Значи да се немачка ономасиологија креће у домену 
онога што је стварно, као што и латинско veritas значи réalité.

Уметност, које нема код Вука, на немачком је Kunst. Тај израз озна-
чава све што се наставља на изразе Wissen, Weisheit, Kenntnis, чак и 
Wissenschaft, нпр.  die sieben freie Künste. Затим се пренело значење 
на све делатности људског стваралаштва, затим и на целине производа 
такве делатности: грађевине, песничке, народне, музичке, сликарске и 
др. Овде је занимљиво поређење с Вуком, јер он има глагол „умијети“ 
(јуж.) у значењу wissen, verstehen, intelligo, scio. То је и за очекивати, јер 
та лексичка група потиче од нашег израза „ум“. Балтичке паралеле (au-
muo) показују да је и индоевропски корен ове речи *au, која има израз 
у санскрту ávati „faire attention“, али и у српским речима „јавити, ухо“.

Али да се вратимо на кратко на немачко Kunst, које, као што сам 
рекла, најпре значи „знање“. Корадикали овог израза су у многим 
језицима врло бројни, и сви са истим значењем: и латински глагол (g)
nosco, грчки gignèskw, српско знати, од индоевропског *génə-.
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То све показује да је семантичко поље израза уметност по своме 
настанку доста широко и да указује на сазнајни аспект.

Да се вратимо паровима нашег наслова у другим језицима.
Латински: ars atque veritas.
Француски: l’art et la verité.
Енглески: art and truth.
Немачки смо већ рекли.
Мада ни у свим наведеним случајевима није сасвим прихватљиво 

поклапање израза ars  са нашим уметност, ипак је прихватљиво. Али, 
ако дођемо до античког грчког, ствари нису баш такве.

То би рецимо било:
грчки tšcnh kaˆ ¢l»qeia.
Tšcnh баш и није уметност, или није само уметност, или није само 

уметност. Она је у опозицији са fÚsij и са ™pist»mh. Али најбоље да 
погледамо укратко као с тим стоји код Платона. Можда да почнемо 
с ¢l»qeia, која код Платона има троструку употребу: онтолошку, 
епистемолошку, моралну (у значењу: истинољубље, veracité, искреност, 
franchise). У прва два смисла Платон синонимно употребљава изразе 
¢kr…beia „тачност“, Ôn, oÙs…a, затим gnîsij, ™pist»mh, frÒnhsij. По 
значењу се приближава и 1) metriÒthj, summetr…a, 2) noàj, а у 3) слу-
чају: ¢ndre…a, dikaiosÚnh, ™leuqer…a, swfrosÚnh. 

Као што се види, а како сам ја чешће истицала, код Платона немамо 
чврсту терминолошку употребу, што се јавља тек с Аристотелом. Уз то 
је за њега било очигледно значење ¢l»qeia, ¢lhq»j, које је постојало 
још од Хомера, и односи се на ствари и на догађаје које не скривамо, у 
опозицији с оним што је yeàdoj, yeud»j, apparent, видљиво, очевидно, 
па и привидно, значи: лажно. Стога се и код Платона као супротност 
„истинитости“ јавља 1) f£ntasma 2) dÒxa и 3) yeàdoj. Сам израз 
¢lhq»j је композит с основом глагола lanq£nw „скривати“, и l»qh 
„за-борав“, имплицирајући да је то оно што човек зна, чега се сећа. Код 
неких философа је стога  ¢l»qeia супротстављено L»qh.

Толико укратко о истини код Платона.
Други термин о коме данас разговарамо је tšcnh, уколико можемо 

да прихватимо да то значи „уметност“. Да, значи, али у комбинацији 

са: вештина, занат, посао, наука, а у плуралу нарочито: лукавство, 
претварање. Стога, и код Платона, израз супротан tšcnh гласи ¢tecn…a, 
неумешност, неспретност.

Не бих могла овде излагати о дистрибуцији израза у Платоновим 
дијалозима и могућим дефиницијама, једино да споменем синонимне 
речи које Платон користи уз tšcnh, у три смисла поново: 1) art, science, 
вештина, наука 2) connaissance, méthode, сазнање, метод и 3) fraude, 
превара, обмана.

Допуштајући да би могло бити занимљиво анализирати ове разне 
употребе код Платона, јер бисмо тек тако стекли јаснију слику његове 
концепције уметности него из појединачних одломака, на крају желим 
да кажем да сам овим кратким излагањем хтела само да укажем да 
ја верујем да су ствари сложенијег настанка него што можда може 
изгледати из интерпретације модерних теоретичара који углавном не 
воде рачуна о језику и лексици. Бојим се да моји наводи такође указују да 
је тешко дати неки општеважећи, универзални суд о односу уметности 
и стварности. Моја анализа грчког случаја као да најпре указује на 
Платонову дефиницију уметности као „средства сазнања живота“, коју 
је јуче изнео професор Милан Ранковић.
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РАПСОДСКА ВЕШТИНА ИЗМЕЂУ ЗНАЊА 

И НАДАХНУЋА У ПЛАТОНОВОМ ДИЈАЛОГУ ИЈОН 
Небојша Грубор 

Платонова естетика. Није саморазумљиво користити формулације 
какве су Платонова, Аристотелова или античка естетика. Наиме, 
естетика је релативно млада филозофска дисциплина настала тек у 
18. столећу. Међутим, уколико се не посматра име дисциплине, него 
сама ствар о којој она расправља онда с правом можемо да говоримо 
Платоновој естетици. У Платоновој филозофији се, наиме, несумњиво 
обрађују естетички проблеми. С друге стране, пак, уколико узмемо у 
обзир ону најједноставнију и најуобичајенију дефиницију естетике као 
филозофске дисциплине која разматра два основна тематска подручја 
означена појмовима лепоте и уметности, онда у вези са античком 
естетиком наилазимо на једну особеност. Ради се о томе да проблематика 
уметности и проблематика лепоте у античкој естетици нису на такав 
начин уско међусобно повезане као што је то случај у модерној естетици, 
код мислилаца какви су Баумгартен, Кант или Хегел. Код античких 
филозофа могуће је доста јасно разликовати теорију лепоте од теорије 
уметности. Код Платона је у том смислу могуће говорити о релативно 
независној теорији лепоте с једне и теорији уметности с друге стране. 
Ова релативна независност проблематике лепоте и проблематике 
уметности отвара могућност да се уметност не разматра првенствено 
с обзиром на категорију лепоте, него с обзиром на категорију истине и 
посебно с обзиром на концепцију знања. 

Платонова теорија уметности. Од Платона нам није остало 
неко дело које је стриктно и у целини посвећено естетичкој тематици, 
било теорији уметности било теорији лепоте. Платон, насупрот, Ари-
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стотелу није написао Поетику. Естетички проблеми су обрађивани 
у дијалозима, али ови дијалози у погледу њиховог главног проблема 
обично говоре о нечему другом. Чак и у дијалозима који су на први 
поглед с обзиром на њихову тему у целини посвећени неком естетичком 
питању, као што је случај са дијалогом Хипија већи и питањем о томе 
шта је лепо, требало би бити веома опрезан у пребрзом изједначавању 
у том дијалогу разматране категорије лепоте са лепотом као основном 
естетичком категоријом. Ипак, естетичка проблематика је у приличној 
мери заступљена у Платоновим дијалозима. У Држави и Законима 
налазимо значајне Платонове ставове о уметности, а у Ијону теорију 
поезије. Хипија већи, Гозба и Федар расправљају о лепоти. Такође, ста-
вови о уметности и лепоти су расути и у другим Платоновим дијалозима 
као што су Софист или Тимај. 

Уколико говоримо о Платоновој теорији уметности уопште и 
посебно унутар ње о односу између уметности и истине, онда би 
требало истаћи да је у дијалогу Држава теорија уметности развијена на 
темељу појма mimesis-а, и да је уметност према том схватању директно 
подређена појму истине. С друге стране у дијалогу Ијон развијена 
је ентузијастичка теорија уметности односно песништва, и премда 
Платон, у овом свом сасвим раном дијалогу, уметност не критикује 
тако експлицитно с обзиром на појам истине, као што је то случај у X 
књизи Државе, управо у овом дијалогу развијена Платонова теорија 
песништва омогућава да се разуме општа основна појмовна мрежа коју 
је Платон поставио ради разумевања уметности и поезије као и њиховог 
односа према знању и истини. 

Најзад, пре него што се окренемо тумачењу дијалога Ијон, требало 
би истаћи да су Грци, за разлику од нас, јасно разликовали поезију од 
корпуса онога што ми данас подразумевамо под појмом уметности, а 
што су они називали techne-ом, односно вештином, умећем. Платон, 
такође, претпоставља ово разликовање и оно за њега представља готово 
једно методичко начело у случајевима када тестира могућност да се 
поезија разуме као нека врста знања. 

Платонова теорија песничке инспирације. У дијалогу Ијон на-
илазимо, дакле, на једну, само у општим цртама назначену теорију 

уметности, која укључује теорију песништва, али пре свега теорију 
рапсодске, рецитаторске тј. извођачко-глумачке уметности. Платон у 
овом дијалогу развија једну теорију песничког надахнућа, а насупрот 
покушајима да се уметност повеже са некаквим знањем или истином.  
Дијалог је структуиран на следећи начин. Имамо најпре један кратак 
увод, опис рапсода и примену овог описа на Ијона (530а-д) (Погл. I/
II). Увод је између осталог значајан јер се у  њему можда по први пут 
у историји  филозофије формулише херменеутички проблем, о коме 
ћемо најпре нешто више рећи у наставку текста (2.) Затим следе три 
основна дела дијалога и сваком од њих посветићемо део текста. Прво 
се рапсодско «знање» испитује с обзиром на, могло би се тако рећи, 
његов обим – питање се састоји у томе да ли Ијон зна пун обим онога 
за шта се рекламира да поседује знање, да ли зна пун обим песништва 
(530д – 533ц, Погл. II-IV) (3.). Сократ даље у дијалогу излаже своје 
објашњење рапсодске делатности путем слике магнета односно преко 
појма надахнућа (533ц – 536д, Погл. V-VII) (4.),. И најзад, у дијалогу се 
поново расправља о „знању“ рапсода, али сада с обзиром на садржај тог 
тобожњег знања – испитује се да ли  рапсод зна оно о чему пева, да ли 
зна оно што знају други (стручњаци) у својим областима (536д – 542б, 
Погл. VIII-XII) (5). Након спроведене анализе дијалога, покушаћемо да 
изведемо одређене закључке у вези са питањем односа песништва и 
истине односно знања (6). 

Дијалог се одвија између Сократа и рапсода Ијона који је управо 
освојио прву награду на Асклепијевим играма у Епидаурусу и нада се 
победи на предстојећем Панатинском празнику. Основна тема дијалога 
састоји се у питању да ли Ијонова, рапсодска делатност има карактер 
вештине, умећа, уметности односно да ли има карактер знања. Ијон је 
један од најинтересантнијих Платонових дијалога који се тиче теорије 
уметности и посебно теорије песништва. Тема дијалога је заправо: рапсод 
(Ијон), рапсодска делатност, и то она врста рапсода који песништво не 
само преноси/рецитује, односно он није неко ко само зна напамет речи 
песама, него рапсод који уједно излаже/тумачи (Хомерово) песништво. 
При томе не би требало губити из вида да Сократ и поред тога што доводи 
у питање пре свега рапсода као онога који интерпретира песништво, 
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такође, доводи у питање и само песништво, па се може сматрати да у 
позадини дијалога, стоји однос између филозофије и песништва, као и 
Платонова критика песника. Управо стога што Ијон није представљен 
само као мајстор рецитовања, него и као тумач великих песничких дела, 
дијалог се сматра једним од најранијих текстова о херменеутичком 
проблему. Наиме већ на самом почетку дијалога Сократ заправо 
скицира суштинске елементе херменеутичког проблема1: „Већ сам ви-
ше пута, Ијоне, позавидео вама рапсодима служајући вашу уметност! 
Јер, што се, с једне стране, увек појављујете у руху онако како доликује 
вашој уметности и показујете се у пуном сјају лепоте, а, с друге стране. 
Што вам је дужност да се бавите не само многим другим одличним 
песницима него, пре свега, и Хомером, најбољим и најбожанственијим 
од свих песника, и што продирете у дух његова песништва, а не тувите 
само речи, – све је то достојно завиђења. Јер нико не би могао постати 
рапсод кад не би разумео смисао песникових речи. Та рапсод треба да 
тумачи слушаоцима песникове мисли, а тај задатак не може извршавати 
ако не зна шта песник мисли“2

Ијон не само што зна речи, него и тумачи смисао речи. Смисао 
песникових речи означава песникове мисли, а песникове мисли оно 
шта песник (о нечему) мисли. Овде постоји извесно клизање значења 
од смисла речи до мишљења песника. Постоји дилема да ли би смисао 
речи требало разумети у смислу «шта је писац хтео да каже» (ауторитет 
аутора) или, пак, у смислу «шта је збиља речено».  На тај начин се 
отвара простор да се у дијалогу препозна једна од претходних варијанти 
херменеутичке максиме која гласи «Боље разумети писца него што је он 
разумео самог себе». Платон ипак, преко питања „А има ли нешто о чему 
Хомер и Хесиод говоре исте ствар?“3, ипак довољно јасно ставља до 
знања, да он мисли на речи у смислу онога што је њима збиља мишљено 
о стварности. Платону је пре свега стало до истинитости мишљења, 
а не до некаквог „субјективног“ става према предмету мишљења. 
Несумњиво је на делу Платоново уверење да у крајњој линији постоји 

1 U. Јapp, Hermeneutik, с. 582 
2 Платон, Ијон, с. 5-6, 530б-ц 
3 Исто, с. 6, 531а 

само једно исправно и истинито знање о стварности, и да такво знање о 
стварности мора да представља коректив сваке исказане претензије на 
знање о неком предмету, па била та претензија формулисана и од стране 
рапсода у вези са поезијом коју рецитује. Ако се дакле, код Платона 
јавља, макар и у наговештају херменеутички проблем у облику питање 
о бољем разумевању, онда је он схваћен, рецимо то тако предметно-
критички, тј. боље се може разумети нешто с обзиром на располагање 
једном и исправном истином о стварности. Платону насупрот томе не 
пада на памет, да би се стварност могла да протумачи на различите 
начине и да би некакво појединачно разумевање и тумачење стварности 
представљало било какав добитак у њеном сагледавању. Ово начелно 
Платоново уверење о једном исправном и истинитом знању о стварности, 
премда не сасвим експлицитно истакнуто, прожима наредне мисаоне 
кораке који су изведени унутар дијалога. 

Наредни мисаони корак у дијалогу одвија се с обзиром на Ијонову 
тврдњу о томе како располаже стручним знањем, у овом случају 
знањем које се тиче његовог умећа, а то подразумева познавање 
одређених песника. Ијон себе, међутим, представља као некога ко 
поседује рапсодску вештину која се тиче само Хомера. То даје повода 
за оповргавање његове претензије на знање и стручност. Јер има и 
других песника осим Хомера који би завређивали пажњу. Поред тога 
истиче Сократ други песници певају о истим стварима о којима пева 
и Хомер4, што Платону имплицитно служи за увођење „објективног“ 
мерила истине као критеријума просуђивања песничке и рапсодске 
вештине, премда ће то мерило сасвим доћи до изражаја тек у трећем 
делу дијалога. Истински стручњак и познавалац, у овом случају рапсод, 
за ког би се претпостављало да се бави својом делатношћу на основу 
знања, морао би да може да просуђује исте предмете различитих 
аутора, односно да буде на неки начин способан да на једној општијој 
и принципијелнијој равни приступи Хомеру. Не Хомеру напросто, него 
Хомеру као једном од песника. Оштрица критике упућена је пре свега 
на чињеницу да је Ијоново знање недовољно према свом обиму. Да 
се збиља ради о неком истинском знању о песницима, оно би морало 

4 Исто
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да се тиче свих песника, а не само Хомера. Онај ко може да тумачи 
само једног песника није збиља познавалац, он заправо не познаје свој 
фах, јер неко ко познаје оно чиме се бави, познаје читаву област свог 
интересовања и знања. Уколико рапсод поседује вештину, он не би 
требало да шири своју компетенцију само на део песништва или само 
на једног песника, у овом случају Хомера, него би требало да се разуме 
у све песнике. Сократ из тога изводи закључак да Ијон не располаже 
чињеничним познавањем ствари, него да делује у складу са божанском 
обузетошћу или инспирацијом (гр. enthusiasmos). 

Оно што је Сократу важно у разговору са Ијоном јесте да региструје 
његов захтев за знањем и да га транспонује у свој појмовни оквир. 
Сократ у Ијону развија уобичајену схему: саговорник се изјашњава да 
зна нешто, а испитивањем се утврђује да то за шта тврди да зна не зна. 
Софистичко знање, које се овде приписује и Ијону, који се од стране 
Сократа посматра као једна новија, модернија врста рапсода, је привидно 
знање, односно уопште и није знање. Право знање, права вештина, умеће 
(гр. techne) је знање занатлије, дакле стручно знање о једној области. 
Rapsodike techne, рапсодско умеће, је за Сократа у строгом смислу једна 
врста парадокса, то је нешто што је што је немогуће, односно рапсодска 
techne уопште и не би могла да се разуме као некаква techne. Сократова 
односно Платонова теза у овом дијалогу гласи да је ентузијастички, 
музама инспирисани и надахнути рапсод способан да тумачи и рецитује 
само једног одређеног песника, док би технички рапсод морао да има 
преглед и да по знаје целину песништва. Насупрот сликарима, вајарима, 
музичарима који су способни да просуђују све ствари из врсте којом се 
баве, рапсодска делатност не може да буде умеће, јер сам Ијон тврди 
да познаје само Хомера, а не све песнике. Рапсодска вештина према 
томе не задовољава критеријум стручног знања. Сократ покушава да 
испита принципијелну разлику између подручја рапсодске вештине, 
али и песничког уопште и подручја техничког, стручног, фах знања. 
У наредном кораку Сократ развија своју позитивну тезу о песничко-
рапсодском надахнућу. 

Своју позитивну тезу о Ијону и рапсодима Сократ објашњава 
преко појма надахнућа, ентузијазма, а овај појам уводи преко слике 

магнета: тако како један магнет за себе везује читав ланац гвоздених 
прстенова, тако и бог преко муза посредује песнику моћ која, надаље, 
преко интерпретатора/рапсода прелази на слушаоца5 Ову теорију Ијон 
најпре сматра погодном за објашњење сопствене делатности. Међутим, 
с обзиром на то да ово схватање подразумева да је ентузијазам схваћен 
радикално као једна врста екстазе која искључује свест онога ко 
је под његовим утицајем, Ијон се враћа својој првобитној тези да је 
његова вештина ипак неко знање. Ијон, не пориче  да је под утицајем 
надахнућа. Он, међутим, не прихвата да је његово надахнуће неки 
потпуно ирационални процес, тотална обузетост и потпуни транс, 
него, напротив, сматра да приликом свог наступа задржава једну врсту 
прибраности и присебности духа. Сократ инсистира на дисјункцији: 
или је рапсодска делатност вештина или је настала на основу надахнућа; 
Ијон, пак, макар и индиректно, брани становиште према ком он има 
вештину, али и још нешто, што не може сасвим да се објасни. 

У сваком случају Ијон одбацује схватање према ком надахнуће 
искључује вештину. Оно што заступа Ијон има озбиљан смисао, који се 
види управо у његовој анализи дејства песништва на публику, али и на 
њега као извођача: “Ијон: Како си ми, Сократе, јасан доказ дао за твоје 
схватање које си тиме изнео! Јер говорићу ти без икаква прикривања. Јер 
мени се, кад говорим нешто дирљиво очи напуне сузама, а кад говорим 
нешто што изазива језу и страх, онда ми се од страха коса накостреши 
и срце ми лупа. Сократ: Шта, дакле, Ијоне? Хоћемо ли рећи да је 
још при пуној свести човек који, украшен шареним рухом и златним 
венцима плаче усред приношења жртава и у празничној радости, не 
изгубивши ниј едну од тих својих драгоцености, или страхује усред 
скупа који броји више од двадесет хиљада њему оданих људи, од којих 
ни један изразом лица не показује да ће га опљачкати или му што друго 
нажао учинити. Ијон: Не, тако ми Дива, Сократе, то је истина да кажем 
нешто немогућно. Сократ: Знаш ли ти да ви и сав онај празнични свет 
стављате у исто расположење? Ијон: Да, то ја веома добро знам. Јер ја 
их сваки пут са висине своје позорнице посматрам како ударају у плач 
и како љуто гледају око себе и са мном страхују под утиском онога што 

5  Исто, с. 10, 11, 533д-е 
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излажем. Јер морам велику пажњу да обраћам на њих: ако их нагнам у 
плач, онда ћу се ја сам на крају смејати јер ћу примити новац; а доведем 
ли их дотле да се они мени смеју, онда ћу на крају плакати јер ћу 
новац изгубити“6(535б-е). Сократ у Ијоновом објашњавању утицаја на 
публику, види само његову намеру да заради новац, док се у ствари ради 
о томе да се Ијон брани од тумачења према ком он делује само према 
слепом, божанском надахнућу. У крајњој линији ради се о питању како 
би требало разумети естетско искуство, а с обзиром на разлику између 
методски утемељеног увида и ентузијастичког самозаборава. 

Требало би на овом месту истаћи да је идеја о надахнућу, инспи-
рацији, ентузијазму једна стара, архајска теорија о позиву, зову муза 
и одражава саморазумевање песника према ком је његово песништво 
бесвесно и представља божански дар. Појам надахнућа се у артикули-
санијем облику појављује код Платона, али би требало имати у виду, 
да Платон није изумитељ, него пре критичар ентузијазма. Поред ен-
тузијазма рапсода који рецитују и о ком се расправља у дијалогу Ијон, 
код Платона се може говорити и о ентузијазму песника и профета/
пророка7, као и о ентузијазму филозофа8. Међутим, с обзиром на то да 
ово схватање имплицира ентузијазам као једну врсту екстазе, Ијон се 
враћа својој тези да је његова делатност умеће тј. неко знање. 

Након изнетог Сократовог објашњења рапсодске делатности преко 
појма надахнућа и Ијоновог противљења да  разуме своју активност 
на тај начин, мисаони ток дијалога се враћа разматрању тезе по ком се 
рапсодска делатност базира на неком знању. Поново се тврди полазна 
претпоставке да само стручњак поседује знање о свом фаху, а да мимо 

6  Исто, с. 13, 535ц-е 
7 Uпор. Платон, Закони, с. , 719ц: „ ... ми песници често понављамо и сви остали у њу 

верују, да песник, када седи на музином троношцу, није при свести, него као неки извор 
пушта да без сметње тече све што извире из  њега“; као и Платон, Тимај, с.  71ц: „А ево 
довољног доказа да је бог вештину прорицањадоделио немоћи људског разума: нико, на-
име, при пуној свести не постиже способност истинитог и надахнутог прорицања, него 
се то догађа, кад му је у сну спутана моћ расуђивања, или услед болести, или уколико се 
од разума удаљи под утицајем неког божанског заноса. Тек при пуној свести, међутим, 
човек је у стању да, присетивши се, размишља о оном што му је, било у сну било на јави, 
проречено пророчким даром и божанским надахнућем ...“. 

8 Платон, Федар, 249е, и даље; и 278д 

тога о другим струкама нема знања. Тако ни рапсод, без обзира на то да 
ли је Хомер у праву или не у вези са стварима о којима пева, не може 
да претендује да познаје све садржаје о којима се говори о песништву. 
Рапсодска вештина се доводи до апсурда, јер се из ње искључују једна 
за другом различите области знања. 

Излаз из заоштреног спора о томе да ли је рапсодска вештина 
уопште нека вештине, који се дијалогу у једном тренутку указао, 
а он се састоји у томе да се обрати пажња на песничку форму, а не 
на садржај песништва, Сократ не допушта. Ово место заслужује да 
се наведе у целини. „Сократ: И ти, Ијоне, истину говориш кад ми то 
потврђујеш. Дела и ти мени кажи! Као што сам ја теби из и из Одисеје и 
из Илијаде извукао какав стручни задатак има врач и какав има лекар и 
какав има рибар, тако и ти мени извуци – јер ти Хомера боље познајеш 
него ја – у чему се, Ијоне, састоји задатак рапсода и рапсодске вештине, 
дакле шта рапсоду пада у део и да са знаје и да оцењује за разлику од 
осталих људи? Ијон: Ја, Сократе, тврдим: све. Сократ: Али према твојој 
ранијој изјави, Ијоне не све! Или зар си толико забораван? Па ипак 
таква заборавност не би доликовала теби као рапсоду. Ијон: Али шта 
ја заборављам? Сократ: Зар се не сећаш да си казао да се рапсодска 
вештина разликује од вештине возарске? Ијон: Сећам се. Сократ: Зар 
се ниси слагао и с тим да она, као другачија вештина, има посла и са 
другим предметима сазнања? Ијон: Јесам. Сократ: Дакле, према твојој 
изјави, ипак се сазнање рапсодске вештине неће односити на све. Ијон: 
Изузев, можда, ствари те врсте, Сократе. Сократ: То твоје „ствари те 
врсте“ не може зацело, ништа друго значити него „све друге вештине“ 
...“9 Схватање према ком песник и рапсод знају «све», а да при томе то 
«све» не буде знање о свему, о садржају онога што знају стручњаци 
различитих подручја, него да се о свему зна на један други и другачији 
начин, представља  могућност истраживања која у дијалогу нажалост 
није била на слеђена. Питање о рапсоду је у дијалогу постављено, али 
на то питање није одговорено. Феномен о ком се расправља у најмању 
руку се тумачи једнострано. Сократ с једне стране доводи до гротеске 
Ијона који тврди да је бољи војсковођа од правих војсковођа, с друге 

9 Платон, Ијон, с. 18-19, 539д-540б 
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стране, сумњиво је да ли и сам Сократ збиља верује у своју позитивну 
тезу о надахнутом рапсоду. 

Ијон, дакле, није способан да наведе специфичну компетенцију 
рапсода. Напротив, испада да он прелази преко граница свог фаха, 
да показује претензију да познаје све, у том смислу да познаје и да 
се уживљава у све области живота. Стављен пред избор да ли да не-
оправдано себе представља као некога ко поседује некакво знање или 
да себе разуме као некога ко је инспирисаним од стране бога, Ијон се 
ипак опредељује се за другу могућност.               

У дијалогу се супротстављају два основна појма: знање и божанског 
надахнуће.  Сократ (Платон) своје основно истраживање води преко 
једноставног и једностраног питање о знању рапсода и то пре свега с 
обзиром на предмете који се у песништву обрађују. Рапсодска вештина 
покушава да се разуме с обзиром на стручно знање занатлије. По свему 
судећи рапсодска вештина, уколико се тако уопште сме назвати, мери 
се непримереним, неадекватним мерилима, што води од апсурдних 
резултата. У неким тренуцима изгледа као да је Сократу само стало до 
тога да бламира Ијона, а не да збиља досегне разумевање рапсодске 
делатности. 

Рапсодска вештина у строгом смислу и није вештина (знање, 
умеће, уметност), него је настала и одвија се под утицајем ентузијазма 
(инспирације, надахнућа). Рапсодска делатност није вештина јер према 
својим карактеристикама није знање какво су знања сликара или вајара, 
који знају о свим стварима које се тичу њихове уметности. Софистички 
рапсод је неко ко је «стручан» само за једног песника, Хомера. Рапсодска 
вештина какву наводно поседује Ијон, према свом обиму не задовољава 
критеријуме стручног знања. С друге стране, поставља се питање да ли 
се ентузијазам може и мора свести на потпуни транс и занос, на некакав 
ирационални процес, или се ипак и у рапсодском заносу задржава једна 
врста прибраности. Најзад, поново се показује као рапсодска вештина 
није ни вештина и ни знање не само о песништву, читавом домену 
рапсодског, него да није ни знање о садржајима о којима пева Хомер. 
Могућност да се рапсодско знање тиче форме, а не садржаја песничког 
изражавања, да се ради о знању које се тиче ефеката и утицаја на публику 

– при чему уз такво знање егзистира и надахнуће, али не и тотална 
обузетост која сасвим искључује свако знање – представља потенцијално 
плодну нит истраживања, која је у дијалогу само назначена, али није 
даље слеђенДијалог Ијон, ипак показује, како су и унутар ригидног и 
једностраног Платоновско-Сократовског појмовног оквира, на видело 
избили, макар и индиректно, важни естетички проблеми и питања. У 
дијалогу су у најмању руку назначена три проблемска комплекса која 
би заслуживала даље истраживање. Најпре, назначен је херменеутички 
проблем односно питање о правом смислу разумевања и тумачења, у 
овом случају, песничких, дакле, уметничких дела. Друго, показано је 
да и поред Сократове наметнуте алтернативе, према којој је рапсодска 
вештина или знање или, пак, само плод надахнућа, при чему, узгред буди 
речено, ни сам Сократ не верује у ту алтернативу нити у своју позитивну 
тезу према којој се рапсодска и песничка вештина објашњава као 
потпуна обузетост, надахнуће и транс. Сам Ијон износи став према ком 
његово делање и с њим повезано знање, представља једну специфичну 
комбинацију обузетости и дистанцираности, он се збиља јежи када 
прича страшне ствари или се расплаче кад говори о тужним догађајима, 
али такође задржава контролу, над собом и публиком. На тај начин је 
заправо скицирана једна од основних карактеристика естетског искуства. 
Естетско искуство као заоштрено и парадоксално искуство с једне 
стране се састоји у предавању и препуштању, али с друге стране, и оно 
подразумева и задржавање одвојености и дистанце према уметничком 
дешавању. Најзад, Ијон је изнео тезу према којој уметничко искуство 
потенцијално може да тематизује сва подручја живота, али не на тај 
начин што би располагало свим могућим знањима и компетенцијама, 
него на тај начин што би о свему могло да се говори на други начин, 
узимајући у обзир оно што је карактеристично за човека као човека, а 
не само за човека као некога са овим или оним знањима и вештинама. 
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ИДЕЈА, ИКОНА, ИДОЛ
ПЛАТОНОВА ФИЛОЗОФИЈА И ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Никола Танасић

I. Платонова филозофија – камен спотицања или 
    камен темељац уметничког стваралаштва?

Платонов филозофски систем вековима је посматран као један 
од естетски најлепших, као и естетички најинспиративнијих. Бо-
жанственом Атињанину мало ко је спорио суштинску протканост 
његовог мишљења лепотом, како формално, тако и садржински, али 
опет се мало ко усуђивао ослонити на његове дијалоге као на валидну 
и употребљиву, а пре свега проскриптивну теорију стваралаштва.  
Напротив, став плећатог филозофа према уметности, каквом је ми данас 
схватамо, општеприхваћено се види као у најмању руку намћораст, 
ако не и отворено негативан. Све оно што ми, можда неповратно 
„затровани“ лепршавошћу, распојасаном хировитошћу и опхрвавајућом 
емотивношћу генијалних дела ренесансе, класицизма, или романтизма, 
саморазумљиво узимамо за највећа достигнућа људског духа и међаше 
повести човечанства, све то тешко да би издржало неумољиву оштрицу 
Платонове критике. Да ствари буду још горе, скоро сва она имена из 
класичне епохе хеленске културе и уметности, чијим се остацима и 
наговештајима дивимо као врхунцима историје уметности, Платон је 
на овај или онај начин оспорио, покудио и омаловажио. 

Док стоји чињеница да је појмовна структура која се условно 
може означити као „платонистичка“, а чији се развој и опстанак може 
пратити вероватно целим током развоја западне цивилизације, свакако 
послужила да обликовање највећег дела наше теорије уметности, сама 
Платонова филозофија се углавном избегавала када се приступало 
појмовном утемељењу уметничке делатности. Како и не би? Према 
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његовом сопственом признању, у његовом друштвеном поретку не би 
било места за једног Хомера, великани атичке трагедије и узвишена 
традиција рапсодства исмејани су у његовим дијалозима, а задивљујућа 
достигнућа класичног хеленског вајарства у његовом систему сведена 
су на празно и лажљиво опсенарство, различито од најнижих про-
извођачких заната само по томе што је бескорисно, ако не и сасвим 
штетно. Не изненађује, стога, што се дуга традиција уметничког 
стваралаштва више инспирисала Платоном, него што га је читала, 
увек се радије ослањајући на његова позноантичка или ренесансна 
препричавања, него на саму писану заоставштину овог филозофа.

Платон је тако схваћен као „ковач појмова“ који је лично саткао 
терминолошку мрежу на којој почива западна теорија уметности, али 
је, из тамних и нејасних разлога, сам тај појмовни апарат окренуо 
против уметности, критикујући је, уместо да је заснива. Значајан број 
теоретичара уметности не би био склон да Платоновој филозофији 
укаже поштовање које превазилази његов ореол крајње мрзовољног 
и крутог критичара свега онога што наша цивилизација уобичајено 
доживљава као лепо и узвишено.

Међутим, често се занемарује колико је заснивање уметничке 
делатности на „платонистичкој“ традицији пре свега заслуга самог 
Платона. Велики број теоретичара уметности понекад заборави не само 
колико су управо Платонова одређења неких од централних појмова 
његове филозофије кључна и незаобилазна при схватању процеса 
уметничког стварања и вредновању уметничког дела, него и колико 
они, у скоро неизмењеном облику, представљају живу традицију у 
нашој сопственој, од Платона толико далекој цивилизацији, као и у низу 
пракси нашег стваралаштва.

Циљ овог рада биће да се укаже на Платонову филозофију као, не 
само истински инспиративну, него и проскриптивну по уметничко 
стваралаштво. Настојаће се показати да ово важи упркос опште-
прихваћеном виђењу његове филозофије као негативно настројене 
према уметности у савременом смислу. Платоново инсистирање на 
подређености свега постојећег врховном Добру, односно идеји или 
истини, посматраће се као теоријски став који не одбацује уметност 

као такву (чак ни уметност у јаком, савременом смислу), већ уметност 
утемељује на начин који би требало да је доведе у склад са савршеном 
структуром свемира. Ови аспекти Атињанинове филозофије, или, 
условно говорећи, „естетике“, разматраће се с обзиром на ликовне 
уметности, не само због недостатка простора за свеобухватан преглед 
свих уметничких праваца, него и због специјалног статуса који ликовно 
стваралаштво има унутар Платонове терминологије, не само као жижна 
тачка његове критике, него и због специфичне „ликовности“ платоновски 
структурисаног космоса.

Три појма из Платонових дијалога нарочито се намећу пажњи ако 
се жели обрадити његов однос према ликовним уметностима – а то су 
τὸ εἶδος, ἡ εἰκών и τὸ εἴδωλον. Настојећи да осветлимо непосредни утицај 
Платонових списа на вишемиленијумску традицију стваралаштва и 
теорије уметности, нећемо се устручавати да на ове појмове реферишемо 
у облику у коме се њима користимо у својој свакодневној језичкој пракси 
– идеја, икона и идол. Колико год велико било одступање у значењу и 
смислу ових српских појмова од употребе коју њихови претходници 
имају у Платоновој филозофији, њихова етимолошка, културолошка, а 
видећемо, и онтолошка веза је довољно велика не само да нам допусти 
за право ово преношење (ἡ μεταφορά), него и да баци додатно светло на 
појмове које у наше време можда узимамо здраво за готово.

II. Појмовне одреднице о три појма

Сва три одабрана појма могу се наћи на структурно битним местима 
у Платоновим дијалозима и сва три спадају међу темељне појмове у 
ликовним уметностима. Идеја се традиционално схвата као нешто што 
уметничком делу треба да буде надређено, што кроз њега треба да се 
појављује, а чиме уметник треба да се руководи у своме стваралаштву.1 
Икона је општепознат појам који се нашироко употребљава у смислу 
„знака“ или „симбола“, који се односи на одређени тип садржаја или 
класу значења („икона“ у информатичким оперативним системима), 

1 Види Катарина Еверет Гилберт и Хелмут Кун, Историја естетике, Дерета, Београд, 
2004, стр. 313-314.
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док се у нашем језику она првобитно везује за религијски живопис.2 
Најзад, идол је појам пре свега контаминиран негативном конотацијом 
преузетом из безмало свих „великих религија“ (хришћанство, ислам, 
јудаизам), а које подједнако проповедају дубоки презир према идо-
латрији (идолопоклонству), које опет представља искривљено и 
„суштински лажно“ опредмећење и оприсућење недоступног (божан-
ског) бића у вештачком (artifi cialis,  тј. τεχνικός)  предмету.3

Сва три појма, међутим, имају веома слично значење у обичном 
хеленском језику – оном који је био део Платонове свакодневице и који 
му је стајао на располагању приликом ковања своје терминологије. 
Стручна литература τὸ εἶδος преводи као „идеју“, „форму“, „суштину“ 
или „архетип“,4 мада су њени вероватно највернији преноси у српски 
језик „облик“ или „вид“. При томе треба имати на уму две ствари. Прво, 
у хеленском језику „видети“ и „знати“ су најтешње повезани појмови,5 
тако да не изненађује што су Платонове вечне суштине управо оно што 
је „вид-љиво“, „е-вид-ентно“, дакле „сазнаљиво“. Друго, ови вечни 
облици нису „видљиви“ очима, него управо умом, па се њихова спознаја 
своди на њихово умозрење.6

2 Уп. чланке Icon и Computer icon на англојезичној Википедији, http://en.wikipedia.org/
wiki/Icon_(disambiguation), од  20. септембра 2009. године.

3 Види Сергеј Аверинцев, “Филозофија од VII до XII века“, у Сергеј Аверинцев и Игор 
Медведев, Преглед византијске филозофије, Плато, Београд, 2005, стр. 63

4 Уп. чланак τὸ εἶδος у Лидел-Скот-Џонс лексикону старогрчког језика, у Henry George 
Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised and augmented throughout by Sir 
Henry Stuart Jones, with the assistance of. Roderick McKenzie, Oxford, Clarendon Press, 
1940, електронско издање преко Пројекта Персеј на адреси http://www.perseus.tufts.
edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry%3Dei)%3Ddos, од 20. септембра 
2009. год. У даљем тексту ЛСЏ.

5 Садашње време глагола „знати“ (οἶδα, „знам“) заправо представља изузетно стар пер-
фекат глагола „видети“ (корен *Ϝιδ-, словенско „вид“), који установљује древну логику 
сазнања у Хелади: „видео сам“, па „знам“. У класично доба у употребу улази млађи 
облик глагола видети (ὁράω), али веза и даље остаје очигледна, будући да у аористу 
испливава стари корен (εἶδον, „видех“), онај исти који налазимо у речима ἰδού (гле!), τὸ 
εἶδος („вид“, „облик“), односно εἱδώς (зналац, управо партиципски облик глагола οἶδα). 
Уп. ЛСЏ, ibid, те Бојана Шијачки-Маневић, Граматика грчког језика, Плато, Београд, 
2001, стр. 171-172.

6 Види нпр. Allan Silverman, „Plato’s Middle Period Metaphysics and Epistemology“, Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy, интернет издање на http://plato.stanford.edu/entries/

Икона и идол, у својој древнохеленској употреби, дотичу се 
овог значења и укрштају са њим, с том разликом што они никада не 
представљају суштине,  већ управо појаве, тј. „прилике“. Оба појма 
могу означавати сенке, одразе, одсјаје и слике, тако да се прилично 
основано могу посматрати као, платоновски узето, подређени идејама. 
Истовремено, сва три појма могу се документовано пронаћи у употреби 
којој одговара српска реч лик, што их подједнако чини темељним по 
уметност коју називамо ликовном.7  Производи ликовних уметности 
увек су неки „ликови“, био то лик (држање, став, појава) државника 
коме се подиже споменик, или, нешто суштинскије, „лик богиње“ утис-
нут на ковану монету.

Ово значењско укрштање појмова који се у свакодневном језику 
могу пронаћи у најразличитијим контекстима, са појмом који пред-
ставља терминолошко средиште Платоновог филозофског систем,  
свакако је један од разлога Атињанинове више него жустре полемике 
са „миметичарима“, производи чијих делатности су се у оно време још 
увек лако могли помешати са оним што представља предмете трагања 
појединачних сократовских дијалога. Очигледно је да је Платон, из 
својих разлога, инсистирао на вези између својих вечних суштина са 
језичким интуицијама везаним за „знање“, „зрење“ и „вид“,8 па му је 
plato-metaphysics/, од 15. августа 2009. год; Роберт Хајнамен, „Платон: метафизика и 
епистемологија – Теорија идеја“, Раутлиџова историја филозофије, том I – од почетка 
до Платона, Плато, Београд, 2007, стр. 350-361.

7 Уп. ЛСЏ чланке за τὸ εἶδος, ἡ εἰκών и τὸ εἴδωλον.
8 На пример, у дијалогу Федар, Платон у свом сложеном космолошком миту наводи  

да је човечја душа крајње непосредно гледала истину док је „летела са боговима“ (Phdr. 
248c, ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ συνοπαδὸς γενομένη κατίδῃ τι τῶν ἀληθῶν, подвукао Н.Т.). У 
овом контексту треба разматрати и фигуру Сунца из Платонове Државе, где се идеја 
Добра изједначава са Сунцем, које је „узорк вида“ (Resp. 508а-509а, нарочито 508b, ὁ 
ἥλιος ὄψις μὲν οὐκ ἔστιν, αἴτιος δ᾽ ὢν αὐτῆς), а чуло вида означава као  чуло „повезано 
највишом везом“ са овом светлошћу (Resp. 507d-e, συζεύξεων τιμιωτέρῳ ζυγῷ). Слично, 
у „Миту о Пећини, знање је алегоријски приказано управо као виђење и сагледавање 
различитих нивоа стварности (Resp. 514a-519d). Најзад, Аристотел на самом почетку 
Метафизике истиче да су „очи најбоље од свих чула“ (Met. 980a20, μάλιστα τῶν 
ἄλλων ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων). Уп. Платон, „Федар“, Дела, превод, напомене и објашњења 
Милош Н. Ђурић, Дерета, Београд, 2002, стр. 100; Платон, Држава, превели др Албин 
Вилхар и др Бранко Павловић, БИГЗ, Београд, 2002, стр. 200-201, 206-211; те 1. 
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утолико више било битно да своје „облике“ очисти од свих „сенки“, 
„одраза“ и „приказа“ које не потпадају под његово значење идеје, а које 
је такође наметала језичка пракса.  Уосталом, чак је и Аристотелу, који 
је на располагању, поред свога, имао и готов Платонов појмовни апарат, 
најлакше да свој „формални узрок“ (causa formalis, односно управо τὸ 
εἶδος) објасни преко примера вајара који каменој грађи даје облик статуе.9

III. Укратко о Платоновом појму идеје

Унапред се мора одбацити свака помисао да се на овом месту могу 
дати било каква коначна одређења идеје у Платоновој филозофији. 
На страну чињеница да је у питању један од најнеухватљивијих Ати-
њанинових термина, око чијег се статуса и структуре он сам често 
колебао. Настрану и то што је за захватање овог појма неопходно распро-
стрети контекстуалну мрежу која у најмању руку покрива целину, 
рецимо, дијалога Држава, а врло вероватно и целокупни Платонов opus 
као такав. Дакле, не улазећи уопште у питање немогућности адекватног 
одређења идеје на овом месту, биће довољно да се истакне да је у питању 
један од највише изучаваних појмова не само у историји филозофије, 
него истовремено и предмет од највећег значаја за естетику и теорију 
уметности, када се ова бави класичном хеленском филозофијом. Може 
се, стога, с разлогом претпоставити да је у питању прилично познат 
(ако не и спознат) појам, у чије извођење неће бити потребе улазити. 
Уместо тога, овде ће се скренути пажња на два парадигматска својства 
Платонове идеје, од кључног значаја по овдашњу расправу. 

α’) Идеја представља истину по своме месту у Платоновом систему.

У трагању за одговорима на темељна филозофска питања, као 
и у покушајима одређења појединачних ствари с обзиром на њихова 

Аристотел, Метафизика, пријевод с изворника Томислав Ладан, Факултет политичких 
наука Свеучилишта у Загребу и Свеучилишна наклада Либер, Загреб, 1985, стр. 1. Даље 
ће се наводити само стандардна пагинација.

9 Met. 1013b4-10.

суштинска својства, платонов Сократ у основи трага за истином у 
јаком смислу. У већини случајева, истина ствари (догађаја, појава, 
вредности и норми) налази се у њиховим идејама, које су вечне, не-
пропадљиве, непромењиве, које, другим речима, поседују све оне 
квалитете које би истина морала да поседује. При томе, појединачне 
истине о појединачним стварима опредмећују се у идејама тих ствари,10 
док врховну истину представља врховна идеја – односно, идеја Доброг 
(τὸ ἀγαθόν) .11

За која год одређења Платонових идеја се ухватили, јасно је да 
оне одговарају великом броју каснијих појмова суштине (ἡ οὐσία, es-
sentia), која опет, како нам то саопштава Аристотел, представља основу 
и темељ сваке науке, ако она треба да буде наука.12 Истовремено, ова 
снажна и непосредна веза идеје са истином, идеју нужно доводи у 
сукоб са појавама (τὰ φαινόμενα), чија структура доста подсећа на идеју, 
али чија је веза са истином у најмању руку другостепена, а свакако 
посредна и изведена. Појава се показује као при-вид, при-каз, оп-сена, 
оно што Платон онтолошки дисквалификује као ἡ σκιά,  непостојану и 
променљиву сенку, чије се постојање увек темељи на нечем другом, па 
која стога никада не може бити предмет (а још мање темељ) било каквог 
стварног сазнања.13

10 Овде нас не занима нарочито да ли идеје представљају саму истину, или је истина 
онтолошки у њих похрањена. Довољно је истаћи да доступност истине, као епистемолошког 
појма, у оба случаја почива на истоветности природе идеја и разума који их сазнаје, без 
обзира да ли им митолошким речником постулирамо „божанску“ природу (па је бесмртна 
душа „посматрала“ идеје), или филозофским речником, „логичку“ природу (тј. природу 
логоса, τοῦ  λόγου, по којој је свет идеја по својој суштини онтолошки доступан сазнајним 
моћима као таквим). Уп. Pl. Resp. 508e, 510b, 511b. У овом контексту вероватно треба 
тумачити и славну Хегелову максиму из Основних црта филозофије права, „што је умно, 
стварно је; и што је стварно, умно је“, Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frank-
furt am Main, 1972, §11.

11 Ради једноставности, овде се држимо грубе скице Теорије идеја која одговара Пла-
тоновим дијалозима средњег периода, а која се отеловљава у дијалогу Држава. Види Resp. 
508a-511e. Ова основна својства идеја мање-више остају непромењена и касније, када се 
статус идеја код Платона увелико проблематизује, као што се она могу назрети у још увек 
неуобличеним представама раних сократовских дијалога.

12 Met. 1004a1-10.
13 Resp. 509d-510b.
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Када се ствари поставе на овакав начин, као природни непријатељ 
платоновски схваћеног сазнања јављају се управо приказивачке вешти-
не, односно све данашње уметности, које листом своју „истину“ по-
храњују у предмете чија суштинска својства по правилу почива на 
нечем другом, оном шта (τόδε τί) се приказује. Будући да Платон све 
уметности, а парадигматски оне ликовне, оцењује као подражавалачке 
(αἱ μιμητικαὶ τέχναι), а да су њихови предмети подражавања оне исте 
ствари чија истина лежи у идејама, јасно је да се уметнички предмети 
морају котирати веома ниско на његовој онтолошкој лествици.14 Ме-
ђутим, природа идеје има још једну страну.

β’) Идеја и сама јесте вид, облик, виђење-нечега, сазнање-о-нечему.

У савременој англосаксонској филозофији, заснованој на темељима 
британског емпиризма, идеја је просто „слика“, „представа“, односно 
субјективни, мисаони одраз неке ствари, који је, захваљујући тој 
својој „иманентности“ нашем духу, „спознатљив“, односно „видљив“. 
Рећи „имам идеју“ значи поседовати представу о нечему, и овај израз 
и смисао је широко одомаћен у наше време.15 Не треба, међутим, 
мислити да ово „извртање“ Платоновог појма (а он би га сигурно видео 
као такво, будући да овакав смисао идеје онтолошки пада на само 
дно његове онтолошке хијерархије) представља пуки лингвистички 
куриозитет – он је последица многовековне жустре расправе која се 
по европским универзитетима водила управо око појмовног наслеђа 
Платонове филозофије.16

14 Resp. 595a-598d.
15 Уп. Џон Лок, Оглед о људском разуму, том I, „Култура“, Београд, 1962, стр. 16-

17, 24; George Berkeley, The Principles of Human Knowledge, интернет издање Jonathan 
Bennett, адреса http://www.earlymoderntexts.com/pdf/berkprin.pdf, објављено 2004, 
приступљено 17. септембра 2009. год, одељак 1, стр. 11.

16 Уп. Maurice De Wulf, „Nominalism, Realism, Conceptualism“, The Catholic Encyclo-
pedia, Vol. 11, Robert Appleton Company, New York 1911, интернет издање на адреси 
http://www.newadvent.org/cathen/11090c.htm, приступљено 17. септембра 2009. год; 
као и Richard Cross, „Medieval Theories of Haecceity“, Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy, интернет издање на адреси http://plato.stanford.edu/entries/medieval-haecceity/ 
објављено 2003, приступљено 17. септембра 2009. год.

Истовремено, овај смисао није био стран ни Платоновом времену, 
и сам Атињанин га је свакако узимао у обзир када је утврђивао свој 
филозофски појмовник.17 Не треба сумњати да су неки од платонових 
полемичких саговорника у класичној Атини истину (па и идеју) схватали 
на овај начин. На пример, када Херодот пише о Хомеру и Хесиоду, он 
подвлачи да су ова двојица Хеленима пренели све што знају (ἐπίσταμαι) 
о боговима, њихове почасти, вештине и ликове (τὰς εἴδεα).18 Платонов 
термин овде препознајемо у контексту сазнања, и то нимало наивног 
сазнања божанског, које опет у хеленском свемиру одговара Платоновом 
свету вечних суштина. Набрајајући чиме су све два велика песника 
задужила Хеладу, Херодот не говори да су они своме народу пренели само 
како Богови изгледају (што се опет каже τὰς εἴδεα), него уопште све што 
се о боговима може знати. Наравно, „све што се може знати о боговима“ 
на овај начин пада у домен песничког стваралаштва, аристотеловске 
ποίησις, односно платоновске μιμετικὴ τέχνη. При томе, „подражаваоци“ 
овде не само да оспоравају Платонов појам истине, него истовремено 
придају темељно другачије значење централном појму τὸ εἶδος.

Платон је свестан да ова два аспекта његових идеја долазе у 
међусобни сукоб и спреман је на крупне резове како би то исправио. 
Његова одлука јесте да „жртвује“ одређене начине доласка до истине, 
како се не би погрешно схватио његов прави, истински пут (ἡ μέθοδος). 
На овај начин, наравно, страдају све оне уметности које нам непосредно 
доносе τὰ εἴδη богова, чије узорне представнике чине управо вајарство 
и сликарство, чија сачувана дела све до нашег времена детерминишу 

17 У дијалогу Теетет Платон разматра и оспорава тезу о знању као опажању, где се 
управо као конкуренција његовим идејама јавља емпирички појам представе (Tht. 151d-
152e,  153d-157a, 163c-164e). Уп. Платон, Кратил. Теетет. Софист. Државник, пре-
вели са старогрчког језика Динко Штамбук, Миливој Сиронић, Вељко Гортан, Плато, 
Београд, 2000, стр. 112-129.

18 Hdt. II, 53. ἔνθεν δὲ ἐγένοντο ἕκαστος τῶν θεῶν, εἴτε αἰεὶ ἦσαν πάντες, ὁκοῖοί τε τινὲς 
τὰ εἴδεα, οὐκ ἠπιστέατο μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χθὲς ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον 
ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι: οὗτοι δὲ εἰσὶ οἱ 
ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας 
διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες. Види Херодотова историја, са старогрчког превео 
Милан Арсенић, Дерета, Београд, 2005, стр. 83.
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наше представе о хеленским боговима. Уметници који се њима баве 
проглашавају се за опсенаре и заводљиве преваранте, чија дела одвлаче 
људе од истине, а самим тим и од врлине и Добра самог.19

IV. Идол као место негативног у ликовним уметностима

Расправљајући са својим полемичким противницима, Платон 
се на више места изражава о производима ликовних уметности као о 
„идолима“ (τὰ εἴδωλα). У овом случају, он се надовезује на дугу традицију 
употребе овог појма у смислу „приказе“, „наличја“ или „изгледа“, оштро 
супротстављеног неком стварном, истинском предмету. Овај појам је, 
на пример, средишњи у низу заплета Илијаде и Одисеје,  када богови 
обмањују јунаке стварајући εἴδωλα, тј. „опсене“, „призраке“, „авети“, 
које их, попримајући лик неког њиховог познаника или саборца, наводе 
да поступају у складу са божјом вољом. Аполон тако ствара „утвару 
сличну самом Енеји“ (ὃ εἴδωλον...  αὐτῷ τ᾽ Αἰνείᾳ ἴκελον), како се не би 
приметило да је Енеја склоњен из борбе, док Пенелопи „утвара тамна“ 
(εἴδωλον ἀμαυρόν), подобну „лику“ (δέμας) служавке Ифтиме, јавља 
да јој је син жив и здрав.20 Разочарани Есхилов Агамемнон, вративши 
се кући, истиче да му се људска оданост чини „налик сени“ (εἴδωλον 
σκιᾶς), истичући истовремено да он то говори као „зналац“ (εἰδώς) како 
стоје ствари у свету.21 У свим случајевима, идоли су представа, приказ 
некога или нечега што сáмо није ту. Ово представљање, међутим, нема 
улогу вођења ка сазнању ствари која се представља, већ му је једина 
сврха лаж, обмана да је присутан неко, кога ту у ствари нема. Ово 
схватање веома наликује „сенкама на зиду“ из Платонове пећине, на 
шта Есхилови стихови више него непосредно подсећају.22

19 Resp. 606e-608b.
20 Il.V, 449; Od. IV, 796-797, 824, 836. Уп. Хомер, Илијада, превео Милош Н. Ђурић, 

Матица српска, Нови Сад, 1972, стр. 148; и Хомер, Одисеја, превео Милош Н. Ђурић, 
Матица српска, Нови Сад, 1972, стр. 128-129. Слични примери могу се наћи и код 
Херодота и другде.

21 Aesch. Ag. 838-840. Уп. Есхил, Софокле, Еурипид, Грчке трагедије, превео Милош 
Н. Ђурић, Дерета, Београд, 2001, стр. 211.

22 Resp. 514a-517a.

У Платоновим дијалозима, појам идола одговара овој уобичајеној 
употреби.  Тако он у Федону говори о „варљивим сликама“ које потичу 
од изложености душе телесним страстима, страховима и жудњама,23 док 
у Теетету истиче да се ум и разум код омладине мора вежбати, како 
не би производио „уобразиљу и лаж“ (εἴδωλον καὶ ψεῦδος), већ „рађао 
истину“ (γόνιμόν τε καὶ ἀλεθές).24 Оно што је занимљиво у Платоновим 
примерима, јесте да идол представља психолошки појам, односно 
илузију или опсену у врло савременом смислу, производ на-ше чулности 
који се може уклонити само ако се изложи трезвеном и неафектираном 
умском разматрању. Илустрацији негативног статуса идола у Платоновом 
систему доприноси и пример из Државе, где он, говорећи о типовима 
карактера који одговарају различитим државним уређењима, истиче да 
ови карактери представљају „одразе“ правичне душе, онолико удаљене 
од ње, колико су њима одговарајући пореци удаљени од хармоничне 
и правичне државе. Тиранинова душа, тако, неспособна на право 
задовољство, подлеже задовољствима која су „идоли троструко даљи од 
истине“ (τρίτῳ εἰδώλῳ πρὸς ἀλήθειαν), него задовољства олигархијског 
човека, док вредносни системи и мотивациони апарати све тројице 
представљају само илузију врлог и оствареног живота.25 С обзиром да се 
за предмете ликовних уметности  X књизи Државе каже да су „троструко 
удаљени од бића“ (τριττὰ ἀπέχοντα τοῦ ὄντος),26 те да њихов онтолошки 
статус одговара сенкама (τὰς σκιάς) са дна „подељене линије“ и са зида 
пећине, јасно је колико управо појам идола садржи све оно негативно 
што Платон приписује подражавалачким уметностима.27

„При-вид“, „при-каза“, „у-ображење“ – идолу одговара све оно 
што се ствара да би било истини налик, док суштински представља 

23 Phd. 66c, ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας 
ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς. Уп. Платон, „Федон“, Дела, op. cit, стр. 187.

24 Tht. 150c. Уп. Платон, Кратил. Теетет. Софист. Државник, op. cit, стр. 111.
25 Resp. 587c-e (стр. 288-289). Уп. Nickolas Pappas, „Plato’s Aesthetics“, Stanford En-

cyclopedia of Philosophy, интернет издање на адреси http://plato.stanford.edu/entries/
plato-aesthetics/, објављено 2008, приступљено 17. септембра 2009. год, одељак 2.3, 
„Republic 10: copy-making“.

26 Resp. 599a (стр. 299).
27 Уп. Resp. 510a, те 515а и 602d.
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лаж и далеки одраз онога што представља стварну истину.28 При томе 
се не треба устручавати да се повуче паралела између света Илијаде и 
Одисеје на једној, и света Платонове пећине на другој  страни. Хомерови 
богови, са својим „утварама“ и „опсенама“ представљају управо врхунске 
миметичке τεχνῖται,  који манипулишу стварним светом на исти начин 
на који магловити господари Пећине управљају својим театром сенки. 
Јасно је да је оваква слика за Платона неприхватљива, и док се ова врста 
обмањивања може допустити у онтолошки (и психолошки) најнижим 
сферама стварности, недопустиво је да оне представљају начело устројства 
те стварности, до чега га, сматра Платон, уздижу управо песници попут 
Хомера, или ликовни уметници попут Фидије или Зеуксида.

Такође, важно је скренути пажњу да је привид такође неки вид, 
а уобразиља такође неки образ. Уочљива је структурална сличност 
идеје, која се може видети као суштина која исијава из саме ствари, 
као пројекција те ствари у вечност, и идола, који представља сенку која 
претекне када се свака вечност (односно постојаност и општост, све 
оно што представља основу сазнања) уклони из предмета. И поред овог 
појмовног контрапункта, и идеја и идол стоје у односу одсликавања 
према предмету и на тај начин упућују једно на друго. Опасност од 
контаминације вечне идеје обманљивим идолом представља озбиљну 
бригу за Платона,  и атински филозоф са овом врстом просуђивања (ἡ 
κρίσις) стоји на истој линији са већином монотеистичких религија, чије 
ће теолошке поставке касније инспирисати управо својим учењем о 
односу истинитог и лажног, вечног и пропадљивог.

Тако друга од  десет заповести из Старог завета Светог писма , 
списа који свакако није настајао под Платоновим утицајем, каже „не 
чини себи лика резана нити какве слике... немој им се клањати, нити 
им служити“.29 Забрана идолопоклонства, веома значајан аспект већине 
монотеистичких религија, у много чему почива на истим интуицијама, 
на којима се темељи и Платонова критика подражавања. Не треба 
заборавити да, на пример, јудаистичка и исламска религија забрањује 

28 Уп. Resp. 605c (εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα, τοῦ δὲ ἀληθοῦς πόρρω πάνυ ἀφεστῶτα, 
„фантазирајући ствара фантоме који су од истине веома далеко“, стр. 308).

29 II Мој. XX (�� ������	
 ����
 ������ 	� ������� �����������)

свако представљање божанства, при чему прва не допушта ни његово 
именовање (ὀνομάζειν), док се друга задржава само на строгој забрани 
сваког ликовног представљања. Назори ових религија у дубоком су 
складу са Платоновом критиком песника и подражавалаца, који у 
Држави такође најављује забрану низа уметности, између осталог и 
зато што „приказују богове на недоличан начин“.30 Наравно, главни 
улог у расправи и код једних, и код других, јесте врховна истина, која је 
у религији опредмећена у Богу, а код Платона у Добру. 

У Првој посланици Коринћанима, Св. апостол Павле каже: „знате 
да кад бијасте незнабошци идосте безгласним идолима (� ������� 
�����������, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα), како вас одвођаху“.31 Платонови 
закључци постају само заоштренији, када се из контекста филозофског 
сазнања преместе у контекст религијског спасења – онтолошка тежина 
лажи и обмане постаје само уочљивија и јача. На основу новог, 
темељнијег и, у извесном смислу, филозофски рефлектованог појма 
Бога, Херодотови εἴδη θεῶν песника и уметника проглашавају се за 
идолопоклонство, један од најстрашнијих грехова (ἁμαρτία), што 
објашњава одакле потиче ранохришћанска агресивна одбојност према 
врхунским делима хеленске и хеленистичке уметности. Један од светих 
отаца, Дионизије Ареопагита (Псеудо-Дионизије), гради свој систем 
„негативног богословља“ како би, одређујући шта све Бог није, избегао 
сваки, и најмањи облик његове идолизације.32

V. Икона као остварење Платоновог идеала 
     у ликовним умет-ностима

Када се подвлачи Платонов презир према трагичарима и епским 
песницима, те ликовним уметницима, често се заборавља да их Платон, 
по свој прилици, није намеравао избацити из свога идеализованог 
града (што би се дало закључити на основу X књиге Државе), већ само 

30 Resp. 377e-383c.
31 I Кор. XII, 2.
32 Види Владимир Лоски, „Божанствени примрак“, Оглед о мистичком богословљу 

Источне цркве, Хиландарски преводи, манастир Хиландар, 2003, стр. 28-42
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цензурисати, одстрањујући оне делове који не одговарају врлини и 
истини.33 На основу овога се може претпоставити да је Платон аналоган 
однос могао имати према ликовним уметностима, које би се дале 
„оплеменити“ на такав начин да одговарају истини и њу „оличују“. У 
Законима нам је остало сачувано сведочанство о његовим симпатијама 
према египатском сликарству, чији се обрасци (εἴδη) нису променили 
вековима.34 Ово место представља више од доксографског куриозитета о 
фасцинацији остарелог филозофа уметношћу са којом се срео приликом 
свог пропутовања Египтом. 

Стил сликарства о коме је реч има своју традицију и у Хелади, 
на пример у Критско-Микенском зидном, или вазном сликарству, које 
поседује све оне квалитете које је Атињанин препознао код Египћана. 
Читајући Платонове критике ликовних уметности, ми се увек присећамо 
митова о Дедаловим „покретним статуама“, или Зеуксидовом грожђу 
које обмањује птице – што представља миметичарске парадигме 
par excellence. Истовремено, често се заборавља вајар Поликлет, ис-
товремено састављач у своје време најутицајнијег списа о теорији 
уметности (Κανών, Правило), чије су статуе (εἰκόνες) прослављене по 
свом идеализованом облику. Поликлетов вајарски стандард инсистирао 
је на пропорцијама које одговарају законима хармоније и симетрије 
(које, дакле, спадају у Платонов домен τὰ μαθηματικά, онтолошки 
сродан и близак домену идеја), а не на „имитацији стварности“.35 
Слично је са Полигнотом, сликарем за кога Аристотел тврди да је 
сликао људе „каквим треба да буду“.36 Ликовна уметност постављена 
на овакве темеље начелно не би требало да смета Платону, као што 
је чињеница да он у својим дијалозима никада није критиковао овако 

33 Resp. 379d-383c.
34 Lg.656д-657а. Уп. Платон, Закони, са старогрчког превео др Албин Вилхар, Дерета, 

Београд, 2004, стр. 32-33.
35 Види Алексей Фёдорович Лосев, „Канон Поликлета“, История античной эстетики, 

Ранняя классика, §4, интернет издање на адреси http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Culture/Losev_HistEst/Est2_1_4.php, приступљено 17. септембра 2009. год.

36 Poet. 1448a6. Уп. Аристотел, О песничкој уметности, превод с оригинала, предговор 
и објашњења Милош Н. Ђурић, Дерета, Београд, 2008, гл. II, стр. 59, као и напомену 
Мише Ђурића о Полигноту на стр. 205-207.

засновано стваралаштво, нити је прозивао уметнике попут Поликлета 
и Полигнота. Њему су очигледно сметали Дедалово опсенарство и Фи-
дијин перспективизам, и он управо са њима ступа у полемику.

Имајући на уму ову разлику из историје уметности, можемо се 
посветити трећем од три појма узета у разматрање – икони (ἡ εἰκών). 
Пре свега треба назначити да постоји читав низ значења у којима се 
икона у класичном хеленском језику (и у Платоновој филозофији) 
подудара са појмом идола. У значењу „утваре“ или „опсене“, он се 
може наћи у Еурипидовом Хераклу, или у Држави, и њен смисао ов-
де скоро да се и не разликује од смисла идола који смо разматрали у 
претходном одељку.37 Истовремено, код Платона се икона најчешће 
појављује у смислу слике неког предмета (његовог „наличја“), односно 
његовог одраза, рецимо у води или огледалу.38 Ἡ εἰκών се, међутим, 
налази у жижи Платонове критике миметичких уметности пре свега 
због терминолошког лоцирања у два чворишна места Државе, везана 
за Теорију идеја. Прво место је подељена линија, чији је онтолошки 
најнижи део, у који смо већ похранили идоле, по дефиницији свет 
„сенки“ и „одраза“. Стање духа потребно да се спознаје и сналази у овом 
домену Платон означава као εἰκασία и оно би требало да представља 
непостојано преливање непоузданих и стално променљивих чулних 
дражи.39 Друго место је, опет, X књига, где Платон подсмешљиво истиче 
да се је „идеални“ и „свемогући“ творац-миметичар (ὃς πάντα ποιεῖ... 
δεινόν... καὶ θαυμαστὸν) човек који наоколо иде са огледалом, стварајући 
тако читав свет „нових“ онтолошких ентитета.40

У свакодневном говору, међутим, појам εἰκών значењски знатно 
одступа о појма εἴδωλον. У најпрозаичнијем смислу, изведена из глагола 
εἴκω (тј. εἰκάζω, што значи „личити“, „наликовати“), она представља 
слику, прилику, лик. Истовремено, она је била уобичајена реч за вајарску 
статуу или сликарски портрет, и најчешће се могла наћи баш у овој 

37 Види Eur. Her. 1002, Plat. Resp 588b.
38 Уп. Resp. 402b, буквално „слика у огледалу и на води“ (εἰκόνας... ἐν ὕδασιν ἢ ἐν 

κατόπτροις).
39 Resp. 510a.
40 Resp. 596c-e.
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употреби.41 Парадигматски смисао, међутим, можемо наћи у Есхиловој 
Седморици против тебе, где Кадмо на свом штиту носи „знак“ (слику) 
Сфинге.42 Ова „симболичка“ улога иконе, очигледно блиска савременом 
појму иконичког, без сумње повлачи један митолошки контекст. Прикази 
митских чудовишта на оружју и бродовима никада нису били проста 
ствар украшавања, нити пуке психологије. Стављајући знак Сфинге 
на штит, Кадму није намера била да некога „обмане“ да се ту налази 
само биће, већ да успостави извесну митолошку везу између свог 
оружја и ратничке снаге на једној, и моћног и неумољивог чудовишта 
на другој страни. У извесном смислу, знак Сфинге на штиту требало би 
да опредмети у борби неке суштинске особине овог бића, односно да 
одрази њену моћ на снагу и храброст јунака.

У овом смислу, икона онтолошки искаче из Платонове миметичар-
ске матрице и упућује на идеализовано стваралаштво, какво смо могли 
видети на египатским фрескама, или код Поликлета и Полигнота. 
Икона се појављује као плод суштинске уметности, као истински 
одраз, „од-сликавање“ неке стварности. И само позивање на огледало 
(τὸ κάτοπτρον) у извесном смислу одудара од непоузданог и варљивог 
света сенки и утвара са дна Платонове пећине, будући да између 
предмета одражавања у огледалу и самог одраза постоји строго утврђен 
однос одсликавања, веома налик ономе између геометријског цртежа 
и τῶν μαθηματικῶν које он пред-ставља. Иако се Платон никада није 
непосредно посветио овој проблематици, у његовим дијалозима може се 
указати на „истиносни садржај“ иконе, којим она одступа од пуког идола 
и уздиже се на онтолошкој лествици.43 Ово нарочито живо показује 

41 Уп. Hdt. II-130 („статуе у другој соби“, ἐν ἄλλῳ οἰκήματι εἰκόνες) и II-143 („сваки 
свештеник сам себи подиже статуу“, ἱστᾷ εἰκόνα ἑωουτοῦ).

42 Aesch. Sept. 599 (Грчке трагедије, op. cit, стр. 115), „на штиту носи мрске грабљивице 
знак“ (εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος).

43 Очигледно је да Платон, при употреби појма εἰκών, допушта извесни однос између 
слике и предмета који подразумева, у најмању руку, неку врсту сазнајног доприноса. Тако 
се, на пример, приликом разговора са Симијом о „кројачу и капуту“ у Федону, Сократ служи 
„једном сликом“ (εἰκόνος γὰρ τίνος).  Види Phd. 87b, као и Resp. 487e и Men. 80c. У овом кон-
тексту, сви Платонови митови, који врше веома значајну улогу у његовим дијалозима, могу 
се посматрати као својеврсне εἰκόνες, које се према метафизичкој истини односе на начин 
прилично „сличан“ ономе који имамо између Кадмовог штита и митског чудовишта.

хришћанска традиција иконописа, која, са своје стране, као и у случају 
идола, представља једну до крајности доведену рецепцију овог појма.

Према хришћанском учењу, икона представља живу слику, 
пред-ставу, оприсућење самог Бога (ἡ εἰκὼν ζῶσα τοῦ Διός), или свеца 
кога представља. Према учењу апостола, прва икона Божја био је 
сам Христос, који на најбољи начин одражава божанску суштину, 
иначе несазнатљиву смртницима. Ово се потврђује у речима апостола 
Павла, „у њима Бог овога свијета ослијепи разум невјерника, да им 
не засвијетли свјетлост јеванђеља славе Христа, који је икона Бога 
невидљивога“ (������! ��"� ���	��	����, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ);44  или у 
Јеванђељу по Јовану, где Христос каже „ко је видио мене, видио је и 
Оца мојега“.45 Хришћанска традиција, даље, препознаје иконопис као 
традицију преноса овог божанског лика са Христа на његове ученике, 
али и на образе који се уметнички/вештачки, уз Божји благослов и 
посредовање, преносе на материјал, који се обликује у нешто што никако 
није имитација божанског, још мање његова мутна и варљива сенка, него 
управо његово исијавање и оприсућење у своме вечном и истинском 
лику. Иконографија, као истински живопис (ζωγραφία), не посматра се, 
стога, по кључу платонове εἰκασία са дна подељене линије, него управо 
као она врста одраза у води, који омогућује да се гледа у сунце, а да се 
не униште очи – о којима Платон говори на крају алегорије о пећини.46

Хришћански иконопис, мада се током VII и VIII века суочио са 
веома озбиљним теоретским напорима да се сведе на идолопоклонство, 
представља често занемаривани плод примене Платонове критике 
ликовних уметности на само уметничко стваралаштво. Иконичка 
уметност садржи све особине које је Платон хвалио код уметничких 
дела, као што су постојаност и непроменљивост, смиреност и морална 
инспиративност, а поготово иманентан и интиман однос према 
божанској истини и спознаји највиших суштина, које се у хришћанској 
традицији налазе персонификоване у Божјем лику. Она је истовремено 
строго заснована на стваралачким канонима, чије придржавање треба 

44 II Кор, IV, 4.
45 Јн. XIV, 8.
46 Resp. 516a-b.
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да гарантује превазилажење пропадљивог бића материјала са којим 
се ради и његовог уздизања до одраза идеалног ентитета, и самим 
тим послужи управо сазнајној улози. Икона је објекат који „гледа 
нагоре“ и омогућује просијавање виших слојева Платонове „линије“ до 
променљивог и пропадљивог света у коме ми обитавамо. Истовремено, 
за разлику од генијалне уметности новог века која је себе пре свега 
утемељила на домену естетског, дакле осећајног и афективног, што је 
у Платоновој појмовној матрици дисквалификује као подражавање, без 
икакве могућности „појављивања идеје“ на коме инсистирају модерни 
теоретичари,47 иконопис задржава своју утонулост у моралну структуру 
хришћанског света и инсистира на чисто умском (или хришћанскије 
речено, „духовном“) сагледавању божанских суштина.

VI. Иконичка и идоличка парадигма у уметности

Ако се вратимо на Платонов однос према уметности, можемо 
обратити пажњу на неколико кључних места. Пре свега, Атињанин је за 
уметност заинтересован искључиво у контексту сазнања и трагања за 
истином. Ако за неконтроверзну узмемо тврдњу да сазнање за њега увек 
представља неки облик посматрања („виђења“, „зрења“) идеја, можемо 
закључити да је свака уметност утолико безвреднија и штетнија, уколико 
она мање (и посредније) долази у додир са идејама. Недостатак ликовних 
уметности, прама Платоновој критици из X књиге Државе, лежи управо 
у томе што између њихових производа и идеја на којима се они заснивају 
има превише посредника (она је „троструко удаљена од бића“).

Са иконописом, међутим, појављује се ликовна традиција која се 
настоји утемељити и афирмисати управо на Платоновим критеријумима 
блискости са истином. Икона се, при томе, не разликује битно по својим 
одређењима од употреба коју јој намењује Платон, она се само упућује 
на извор и предмет различит од оног који Атињанин претпоставља. 
Иконичка парадигма, међутим, не мора бити везана искључиво за 
хришћански живопис, као ни за црвену или црну фазу у хеленском 

47  Уп. Иван Фохт, „Идеални карактер умјетности“, Увод у естетику, Завод за издавање 
уџбеника, Сарајево, 1972.

вазном сликарству. Свако ко је имао прилике да обиђе изложбу неког 
од врхунских, класичних портретиста, могао је уочити да портрет 
(εἰκών) представља много више од пуког „одраза у огледалу“, каквим 
га настоји приказати Платон. Добар портрет не треба да одражава само 
како одређена особа изгледа, него и ко она јесте сама по себи. Уосталом, 
слично се може тврдити и за највиша достигнућа хеленске уметности, 
која је у одређеним својим аспектима свакако одступала од онога што 
је Платон сматрао за добро и корисно по друштво, али истовремено 
представљају неке од најупечатљивијих приказа онога што ће каснији 
миленијуми препознати као „платоновски“ поглед на свет.

Са друге стране, уметност уместо истинског лика, тј. вида, може 
да приказује и при-вид, на-личје, опсену. Она је тада идолатријска и 
подражавалачка у Платоновом пежоративном и антипедагошком смислу, 
и на њу се тада односи читава тежина Платонове критичке оштрице. 
Матрица ова три појма, εἶδος, εἰκών и εἴδωλον, тим пре што су они више 
него присутни у свакодневици теорије уметности у својим позајмљеним 
облицима, даје могућност за крајње инспиративну и темељну теоријску 
обраду било кога ликовног дела, или уметности уопште. Критеријум 
истине ће, при томе, захтевати да то дело остане верно идеји и омогући 
њено појављивање у материјалу у коме се ствара, а од тога да ли ће 
његов однос према свемиру који настоји опредметити бити иконички, 
дакле однос одражавања и ображавања, или идолички, дакле однос 
привиђања и опсењивања, зависиће и да ли ће то дело бити оцењено као 
вредно, успело и лепо, или не.
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0. Годинама сам се усуђивао да обигравам око велике теме „умет-

ност и истина“, и да чак то што пишем, дотичући понешто од ове тематске 
громаде, још и објављујем, између осталога, и са не баш скрупулозним 
(под)насловом Истина у уметности, уметничка истина. С обзиром 
да сам током свих тих година штошта чинио и „починио“ на овоме 
тематскомe подручју, и то испитујући „сазнајне“, „истиносне“ могућности 
књижевности (дакле, за таква истраживања традиционално, на први 
поглед, најприступачнијега али стога и најсклискијега, најризичнијега 
уметничкога рода – књижевности), дужан сам да изнова претресам 
заснованост свога истраживачког посла. Премда ни ти моји рани покушаји 
нису с теоријско-методолошке тачке гледишта били наивистички у 
погледу поучне историје „ексцеса“ естетичкога гносеологизма (иако 
позиција првих радова није била теоријско-методолошки рефлектирана), 
ипак су даља истраживања захтевала да их и теоријски и методолошки 
стално подупирем, обезбеђујем и дограђујем, да бих – овом пригодом 
– установио како у томе послу у најмању руку нисам претерао, те да не 
би било наодмет учинити још мало додатнога напора у преиспитивању 
темеља изграђиванога и никада сасвим изграђенога становишта. То 
подразумева поновно суочавање са разним философским, логичко-
епистемолошким, па и естетичким замкама и заводљивим рукавцима 
појединих теза. 

1. Полазио сам од схватања да  уметност није типично сазнајна 
форма духа (као што су то философија и наука), али да се, попут 
свих духовних, симболичких форми, и сама бави темељним људским 
питањима, обделавајући их на себи својствен начин, и отеловљујући 
досегнуто у својим различитим естетским медијима, те да је стога 
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својеврсни „орган“ проговарања људскога света, односно расположиви 
извор његовога „сазнавања“, тј. разумевања. Штавише, премда начелно 
заговарам потпуну духовно-стваралачку равноправност свих људских 
делатности, склон сам „пороку“ схватања да – сходно Аристотеловој 
речи о односу песништва и историографије – уметност чак има и неку 
врсту предности у односу на типично сазнајне форме духа, да је, дакле, 
тумачење уметности својеврсна gnoseologia superior! То је и основни 
парадокс овога становишта: да нешто што није типично сазнајна форма 
може, макар и метафорички, бити супериорно управо у области сазнања.1   

1.1. Овај проблем може се отворити и из традиције философске 
херменеутике. Гадамер, који је првоме делу своје знамените Истине и 
методе дао наслов „Разоткривање питања о истини на основу искуства 
уметности“, у Уводу књиге, где говори о облицима искуства истине 
који превазилазе „контролно подручје научне методе“ (а то су: искуство 
философије, искуство уметности и искуство повести), између осталога, 
вели: „Филозофски значај умјетности се и састоји у томе што се на једном 
умјетничком дјелу искушава истина, коју другим путем не можемо 
досегнути, значај који се одржава упркос сваком умовању. Тако је, поред 
искуства филозофије, искуство умјетности најувјерљивија опомена 
научној свијести да призна своје границе“. (Gadamer 1978: 22)

Питање је да ли реч о истини која се не може досегнути на другоме 
путу осим на путу искуства уметности значи да се ради о некој посебној 
истини, која измиче научној методи, или је у питању једна једина Истина 
(са својим различитим видовима), за коју је научна метода „прекратка“? С 
обзиром да и искуство философије и искуство повести указују подједнако 
на границе научне методе, вероватно је да се ради о једној истини, чије 

1 Сазнајне могућности уметности препознате су и обилато, премда често и догмат-ски 
(посебно у теорији реализма), коришћене у социологији уметности, где није пропуштана 
Марксова реч да велики књижевни реалисти пружају свету „више политичких и друшт’-
вених истина но сви професионални политичари, публицисти и моралисти заједно“, 
као ни она Енгелсова – да је из  Балзаковога дела научио више него од професионалних 
историчара, економиста и статистичара. Проблемом слике света, визије света, погледа на 
свет итд. у уметности бавили су се надаље многи значајни теоретичари и истраживачи. 
Нажалост, уз значајне теоријске и истраживачке домете, многим радовима ове врсте 
недостаје ваљана методолошка утемељеност. (Види: Žunić 1995)      

посебне стране откривају поменута  искуства, док научни приступ остаје 
испод њихових захвата. Да свако од ових искустава домаша неку своју, 
посебну истину, онда би претпостављени плурализам истина обесмислио 
сам појам истине. Наравно, искуство уметности посебно је, као што 
је то и искуство философије, а ту је још и искуство повести – дакле, 
међусобно различита искуства (једне) истине, и сва заједно, као искуства, 
различита од научно-методичкога конструкта истине. Уосталом, ако у 
бит домашене истине улази и пут њенога искуственог или методичког 
досезања, онда остаје да су у питању различите стране и димензије 
истине, разноврсни доживљаји истине, или неједнаки домети њенога 
„освајања“. Ако је тако, онда се  уметничка истина не би разликовала од 
истине уопште, па и научне и философске (утолико онда, консеквентно, 
нема ни суштинске разлике између „истине уметости“ и „уметничке 
истине“), осим по своме посебноме искуственом путу, и по своме 
медију, по естетскоме, захваљујући чијој нарочитости јој је омогућен 
приступ подручјима живота која остају начелно недоступна науци, али 
и философији, лишенима естетске димензије. Искуство је, наиме, ближе 
животу од методе, па је утолико и искуство истине „животније“, ближе 
човеку, од научнога делимичног, етапног освајања истине. Осим тога, 
искуство уметности подразумева њен особени медиј – естетско, које чини 
ону његову „животност“ дубљом и од искуства философије, заветоване 
појму. Естетско није само неко спољашње рухо уметности и њене истине, 
већ основа посебности тога пуног искуства света и живота. Оно што код 
Хегела диже философију као форму апослутнога духа изнад уметности 
(и религије), наиме, њен суштаствени елемент – појам, са овога се 
становишта показује као „ограниченост“. Код Фихтеа ствари стоје 
другачије. Он јесте сматрао да лепа уметност „чини трансцендентално 
гледиште општим“, што је свакако сазнајно-образовни посао, али да она, 
за разлику од философије, која се до тога становишта уздиже „радом, и 
према неком правилу“, образујући само разум, узноси до тога становишта 
„целог сједињеног човека“, образујући „читаву душу у сједињењу њених 
моћи“.2 (Fichte s. a.: 359)      

2 То конкретно код Фихтеа значи да нам уметност у уметничкоме делу обелодањује како 
је свет – који са обичнога становишта изгледа као дат, а са трансценденталнога се схвата 
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1.2. Сасвим посебна или пак посебна „само“ у погледу ексклу-
зивности медија „естетског“, који је и чини јединственом, тек „умет-
ничка истина“ није истина на нивоу чињеница, факта, онога што 
стварно јесте (и у том погледу она не може и не треба да се надмеће 
са науком). „Уметничка истина“ је раскривање тајни и смисла људскога 
живота и света – у форми естетскога. Философији остаје да то естетско 
становиште, у тумачењу, сада поново учини „трансценденталним“ и тиме 
ексклузивно-појмовним, у чему се уметност наравно са њом не може 
надметати (па се ту сада, додатно, показује јасним и сав ризик теоријско-
дискурсивних претензија „концептуалне уметности“). Када се, пак, нека 
истина у друштвеноме животу намеће као јединоваљана и недодирљива, 
а када је, као што често бива, још и на неки начин фалсификована, онда 
аутентична уметност настоји да деконструише, разори или изигра такву 
истину, својим најделотворнијим средством – естетским привидом (који 
није утвара, већ сам живот) и естетском игром (која није пука разбибрига, 
већ животна ведрина стваралаштва. Уметничка истина је истина на нивоу 
смисла. (Жунић 2008: 129-130) Што се односа према појавној стварности 
тиче, сматрам, најзад, да уметност није миметичко или натуралистичко 
„инвентарисање света“ (Фидлеров израз). „Уметничка истина“ је 
проживљени, или – у складу са терминологијом горњих разматрања – 
искушани смисао света и живота, наговештен на фантазијски уобличеноме 
предмету, појави, догађају, идеји, па и појму. (136)3

 1.3. Проблем реалности, проблем онога „што јесте“, постављам 
у оквирима кантовске концепције субјекатске, трансценденталне 
производње стварности, која је производња у области уметности још 
очигледнија него у матичној области трансценденталне естетике и 
трансценденталне логике и дијалектике. А пошто се у случају уметности 

као начињен – дат али тако као да је начињен, што се, дакле, са естетскога становишта 
свет види као пуноћа природе, живост, вазнесење, слобода – лепота. У даљем тумачењу 
Фихтеа ишло би се, као што се већ и ишло, на примат слободне самоделатности јаства, 
што излази на примат стваралаштва, праксе, револуције, у концепцији естетичкога 
хуманизма, али и философије праксе.  

3 Помињање појма у овоме низу могло би се разумети и оправдати само као остављање 
места за могућност концептуалне уметности, упркос израженој сумњи у њене теоријско-
дискурсивне капацитете. 

ради о посредујућем подручју осећања задовољства и незадовољства, 
остаје да уметност „премошћује“ расцеп законитости и крајње сврхе, 
обухвата природу и слободу, што се у разним формама естетичкога 
идеализма и естетичкога хуманизма показује као својеврсна „предност“. 
Те предности уметности у односу на друге форме делатности происходе 
отуда што није само појмовна, већ и емотивно-волитивна, какав је и 
сам свет, па не само што нас потпуније прожима, као чулно-емотивно-
волитивна бића, него боље захвата и сам људски свет, који је исте такве 
структуре. Дакле, оно што је са хегелијанске тачке гледишта „мана“ 
уметности, као најниже форме апсолутнога духа, овде се, да поновим, 
схвата као својеврсно преимућство уметности међу симболичким 
формама. Ако стварност није умна, већ и без-умна, нагонска, вољна, 
чулна, јер је такав субјект који је производи односно обликује  
(животиња која је истовремено и умна), онда је уметност та форма у 
којој се, начелно, крије захваћени смисао тако обликованога света и 
живота, односно, она је у принципу способна за захватање таквога, 
комплекснога смисла. Смисао чулнога света у естетској представи 
смисла! Смисао обликованога света у уметничкој форми смисла!4 Они 
који су испитивали везу књижевности и визија света, сматрали су, 
попут Голдмана, да велика књижевна дела нису само израз тих визија, 
већ и њихови битни конституенси. Ако је тако да и уметност обликује 
визије света, погледе на свет, по правилу као „атеоријске“, како их 
одређује Карл Манхајм, односно као когнитивно-емотивно-волитивне, 
онда је она међу најпозванијима за „послове“ њиховога објективирања, 
односно међу најпрегнантнијим медијима њиховога разумевања. 

4 Конрад Фидлер, који, додуше сматра да је уметност сазнајна делатност (Fidler 
1980: 104; Модерни натурализам и уметничка истина), и да је уметничко разумевање 
света услов за право разумевање уметничких дела (Fidler 1980: 52-53; О просуђивању 
дела ликовне уметности), вели да чулност није неки нижи већ потпуно равноправни 
извор сазнања (106; Модерни натурализам...), па да се стога истина у уметности 
достиже у равни уметничкога схватања света, тј. уметничкога обликовања света, најзад, 
уметничкога стицања света. Уметничко захватање света је „слободно обликовање“ (65; 
О просуђивању...), стварање сопственога света, фантазијско разрешавање загонетке 
света путем уметничкога обликовања „конфузне масе видљивога“, путем давања форме 
ономе безобличноме – путем стварања (ликовнога) света. (66-68)
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1.4. То да је стварност субјекатски посредована, значи, скоро 
таутолошки, да је истина па, дакле, и уметничка истина нужно суб-
јекатска, субјективна. И овај таутолошки исказ потребан је само утолико 
да би нас увео у реч о неопходности интерпретације. Субјекатски 
произведена стварност је стварност која, по природи ствари, има значења, 
интендирана или неинтендирана, конструисана, приписана, свеједно, а 
ова се могу, и морају, интерпретирати. Следствено, и уметничка дела, 
и оно што се зове „уметничка истина“, односно уметнички захваћени 
смисао, нужно захтевају интерпретацију. 

То је, наравно, херменеутички проблем.5 Сам проблем субјектив-
ности уметности, субјективности интерпретације, контекстуалне нефи-
ксираности смисла уметничких дела, „изменљивости“ тога смисла у 
измењеним повесним хоризонтима, даје задатке како философској тако 
и социолошкој херменеутици. Ова друга не бави се само разумевањем 
супстанце уметничкога дела (текста, слике, тонскога или каквога другог 
склопа), него и тумачењем значења целокупнога феномена уметности 
(који поред уметничких дела обухвата и производњу, дистрибуцију 
и рецепцију, са њиховим загонеткама и значењима дела. Штавише, 
херменутика није само питање тумачења и разумевања грађе, „садр-
жине“ уметничких дела, већ и њихове форме, тачније, њихових форми.6 
Своја контекстуална и тиме изменљива, али интерпретибилна значења 
имају следеће форме, илити следећи нивои форме: одабрани уметнички 
род, врста, стилска оријентација односно школа, правац, дакле, стилска 
формација (група стваралаца), целокупни корпус дела једнога ствараоца, 
фазе једнога корпуса, коначно, појединачна уметничка дела. Могло 
би се испоставити да је херменеутика форме (како естетичка тако и 
социолошка) најзначајнији проблем овога схватања: тај поступак је 

5 Има, свакако, и других теоријско-методолошких приступа, попут иконографске 
анализе, тачније, иконолошкога разумевања значења у сликарству, попут имагологије, 
као разумевања слике Другога у књижевности, итд.  

6 Херменеутички проблем у социологији уметности, проблем слике света у уметности, 
садржинскога транспоновања друштвености у уметности, реализма, структуралнога 
(формативнога-стилскога) транспоновања друштвености у уметничким делима, интер-
претирања смисла погледа на свет у уметности итд., обрађивао сам у својој Социологији 
уметности (Жунић 1995)

најизазовнији јер пуно обећава, али је због не-методичности приступа, 
субјективности, неверификабилности, као и због скромне инструктивне 
традиције, истовремено и најзахтевнији. 

2. За потребе овога рада, још једном сам простудирао одавно 
објављену (1979, код нас 1982) и добро познату књигу Кете Хамбургер 
Истина и естетска истина. 

2.1. Сагласан сам са ауторицом да је истина категорија реал-ности, 
прецизније, категорија фактичности, те да стога није погодна за употребу 
у подручју уметности, уопште, па ни у подручју језичких уметности. 
Да то може важити и за становиште о трансценденталној производњи 
стварности происходи отуда што се и на таквој филозофској позицији 
засноване науке баве чињеницама „стварности“, њиховим везама, дакле, 
законитошћу (Кант), о чему у уметности не може бити говора као о 
врховноме циљу (то би, по истоме извору, била сврховитост). Дакле, 
ако се појам истине злоупотребљава као естетичка категорија, ако 
је тако да је „естетска истина“ апорија а беззанчењски појам „уметничке 
истине“ само заводљива метафора, да су истина и уметност одвојена 
подручја, и да се појам истине не може користити у интерпретацијама 
уметничких дела, премда философија уметности, као философија, мора 
да тежи ка истини (Hamburger 1982: 156-161), онда се и ја – с добрим 
разлозима, који су полемички обрађени код ове ауторице – „одричем“ 
ове збуњујуће метафоре. 

Шта нам онда преостаје? Књига Кете Хамбургер изврсна је у 
аргументацијама против употребе појма истине у подручју уметности (чак 
и када се не слажемо у потпуности са њеним анализама). Најоскуднија је 
у одређивању бића уметности (мада јој то и није била намера). Ипак, на 
крају ауторица, уз закључну реч о истини, даје и, по њој, битне одлике 
уметности: „Она је (истина – Д. Ж.) категорија реалности, и као таква има 
сва она ‘јединствена’ својства која ју чине неупотријебљивом у подручју 
умјетности, подручју форми и значења, па отуда и тумачења (курзив 
– Д. Ж.)“. (162) Нажалост, даље нам, у назначеноме смеру, ова ауторица 
више не „помаже“, па се одговорност за екстраполирање изреченога 
више не може „делити“ са њом. 
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2.2. Стога ћу сам преузети пуну одговорност за даља разматрања, а 
пре свега за коришћење Кантове Критике моћи суђења. Наиме, не постоји 
„естетска истина“. Али, постоје у духу генија, па, дакле, и у уметничким 
делима,  оживљујуће „естетске идеје“ – „инекспонибилне“, али зато 
демонстрабилне „представе уобразиље“. (Kant 1975: § 49; § 57, Napomena 
I)7 Та дела јесу намењена свиђању и суђењу, тј. естетски судови одвојени 
су од сазнавања „истине“, „истинитости“ (тј. „законитости“), али, 
естетске идеје, вели Кант, подстичу на многа размишљања, што би могло 
значити да, ако се не могу објаснити, и ако их ниједан појмовни језик не 
достиже потпуно, јесу ипак у „многим размишљањима“ предмет језичко-
дискурсивне обраде, што се може видети као покушај интерпретативнога 
приближавања смислу сврховите форме дела, форми сврховитости. 

2.3. Дакле, у складу са свиме оним што сам до сада радио бавећи се 
проблемом односа уметности и истине, ја само формулацију да је истина 
у уметности истина „на нивоу смисла“ поједностављујем и прецизирам: 
у уметности се ради о естетски и формативно посредованоме, 
обликованоме смислу (телеолошкоме, субјективно сврховитоме 
значењу форми) и, потом, о његовом тумачењу. Повлачим из употребе 
метафору „истине у уметности“, „уметничке истине“, и замењујем је 
појмом смисла.8 

7 Тај оживљујући принцип у душевности јесте, за Канта, „способност приказивања 
естетских идеја; а под естетском идејом ја разумем ону представу уобразиље која 
подстиче на многа размишљања, а да јој при том ипак ниједна одређена мисао, то јест, 
ниједан појам не може бити адекватан, коју, према томе, ниједан језик не достиже 
потпуно, нити може да је објасни. – Лако се увиђа да естетска идеја представља оно 
што је одговарајуће (pendant) идеји ума, која, обрнуто, представља један појам коме не 
може бити адекватан ниједан опажај (предства уобразиље)“. (Kant 1975: § 49) Сасвим 
је разумљиво да и Кант мисли како је управо песништво „она уметност у којој моћ 
естетских идеја може да се покаже у својој пуној мери“, јер оно лако посредством 
уобразиље очулотворује оно што лежи изван граница нашега искуства.    

8 О овоме важном појму у књизи Кете Хамбургер говори се само на једноме месту. 
Кад обрађује језичкотеоријска схватања проблема истине у песништву, ауторица најпре 
помиње Готлоба Фрегеа, као првога који је у песништву испитивао „садржај истине 
његове језичке супстанце“ (Hamburger 1982: 128), чинећи то са становишта свога 
разликовања „смисла“  (Sinn, енглески еквивалент: meaning) и „значења“ (Bedeutung, 
енглески еквивалент: reference), што би, уза сву сродност ових немачких речи, требало 
да сугерише како само „значење“ може имати егзистентан референцијални предмет, па 

Појам истине треба препустити науци и научноме истраживању, а 
посебност уметничкога трагања и стварања разабрати уз помоћ појма 
смисла. Зар о томе није већ Фридрих Ниче довољно писао! Не само 
што у Вољи за моћ говори о уметности као усавршавању, афирмацији, 
обожавању живота, те о неопходности уметности као лажи, јер је истина 
неподношљива (Niče 1972: 251), о томе да „уметност вреди више од 
истине“ (253), да ми „имамо уметност да не бисмо пропали због истине“ 
(362), него у Веселој науци указује на битну недостатност истине коју нуди 
наука. Наиме, он сматра да би научна, механицистичка интерпретација 
света (као пуко „бројање, рачунање, мерење, гледање и хватање“) 
могла бити „једна од најглупљих (eine der dümmsten), то јест смисаоно 
најсиромашнијих (sinnärmsten) од свих могућих интерпретација света“, 
и да би тако интерпретирани, „есенцијално механички свет био један 
есенцијално бесмислени (sinnlose) свет“. (Nietzsche 1999, § 373) Стога 
он, против научне заблуде, весело и ведро заговара “култ неистинитога“ 
– у уметности као „доброј вољи за привид“ и у опстанку још увек 
подношљивоме као естетском феномену. Есенцијално смисаони свет 
јесте свет уметности.     

2.4. Шта то, између осталога, значи?
Прво, смисао се тиче телеолошкога, али не објективнога, већ 

субјективнога (умишљенога, приписанога, конструисанога итд.) значе-
ња, а не  упућује на референцијално значење (са претпостављеном 
фак-тичком егзистенцијом референцијалнога предмета), па не упућује 
не само на тврдње него ни на исказе (премда они чине ткање језичкога 
уметничког дела). Стога није ни битна дистинкција фикционалних и 
нефикционалних исказа (нити претпоствљена претензија фикционалних 
исказа на истинитост). Но, што је још важније, овде – с обзиром на 
доминантни значај обликованога смисла – нема никакве разлике у 
погледу интерпретативне погодности или непогодности, веће или мање 
приступачности, приказивачких и неприказивачких уметности, односно 
му се отуда могу и придавати атрибути истинитога или нетачнога, што наравно не важи 
за песништво: „Из тога се надаје да пјесништву, одн. реченицама пјесништва, не може 
припадати значење у овоме смислу. (...) наше уживање у умјетности је при слушању епа 
посредовано управо тиме што не треба да постављамо питање о истини“. (128/129) Али, 
можемо – додајем – након уживања, постављати питања о смислу. 
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различитих уметности уопште. Постоји само проблем суптилности 
интерпретативних приступа различитим формама – проблем „превође-
ња“, представљених, уметничким делом демонстрираних естетских 
идеја у дискурсивни модус, превођења које се, коначно, ипак не завршава 
(и никада се не завршава) у чистим појмовима, већ се вазда служи ме-
тафорама.  

Друго, ако не носи истину већ смисао, уметничко дело треба да буде 
интерпретирано, и увек је у рецепцији, комуникацији интер-претирано, 
ради разумевања смисла дела, тј. смисла онога што је обликовано 
уметничким делом. Но, потреба за интерпретацијом уметничких дела 
(која није супстанцијализована персонификована потреба уметничких 
дела за интерпретацијом), као јединим поступком којим раскривамо њихов 
„садржај истине“ није – како вели Адорно – и мрља „њихове конститутивне 
недовољности“ (Adorno 1979: 222), и није, дакле, потребитост самих дела 
за „интерпретативним умом“ (што звучи скоро хегелијански), јер она, 
уметничка дела, нису првенствено сазнајне, типично сазнајне творевине. 
Да јесу, то би могло бити тако. Али, да се из њих може реконструисати 
смисао догађања, радњи, односа, стања, процеса, творевина, то иде 
отуда што уметничка дела јесу кондензовани депои тога смисла, овога 
пута обликованога смисла, посредовани доживљајем света и живота 
(доживљајем уметника, па, потом, доживљајем реципијента). 

   
3. Философи и естетичари доиста се ретко баве анализом и 

интерпретацијом појединачних уметничких дела, што је уочено и 
кад је реч о проблему „естетске истине“, тј. интерпретације значења и 
смисла појединих дела. Кете Хамбургер је показивала да се веома ретко 
на конкретном уметничком делу демонстрира философски постулирана 
висока фунција уметности да она „обзнањује“, „етаблира“ истину 
(а да је то у случају знамените речи о истини која се самопоставља у 
насликане старе ципеле један „субјективан суд“, стр. 87), што је сасвим 
разумљиво јер је то, уосталом, и најтеже, зато што се у таквој конкретној 
анализи и интерпретацији онда мора, вели ауторица, именовати оно 
„Шта“ једне такве истине. (стр. 79). Не улазећи сада у то „Шта“ истине, 
јер сам се повукао на појам „смисла“, ја само велим да ту и тамо има 

таквих демонстрација, и нескромно додајем да сам и сâм у више наврата 
покушавао управо такве интерпретације на појединачним уметничким 
делима, углавном на књижевним (а каткад и ликовним) делима. При 
свему томе, да поновим, свестан сам био традиционалнога придавања 
посебнога и чак повлашћенога места „књижевној истини“ код оних 
који су се бавили проблемима истине у уметности, уметничке истине, 
естетске истине,9 стога што се сматра да језичка уметничка дела, пре 
свега дела наративне књижевности (уз дела фигуративнога сликарства) 
имају очигледнију референцијалну димензију. Ти разлози не важе ако 
се сви родови и врсте уметности схвате као формативно поништавање 
ма какве грађе. Стога је моје бављење проблемима смисла у појединим 
баш књижевним делима сплет теоријски неважних околности (природа 
и основна тема научних скупова на којима сам учествовао, лични 
афинитети или, пак, слабије познавање неких других уметности или 
њихових поетика и теорија итд.).  

Један сасвим кратак извештај о мојим „непочинствима“ морао 
би бити типолошки, а не хронолошки, и он овде има смисла не као 
нека биографска чињеница, већ као својеврсни методолошки изазов. 

9  Тај мотив се често провлачи кроз књигу Кете Хамбургер: посебно место овог проблема 
у књижевној критици (12); естетска истина се диференцира на уметничку и песничку 
истину (56); примери које философи наводе готово су искључиво из књижевности (57); 
истина у песништву је најкомплекснија, „густа, вишеслојна и проблематична“ (103); 
ликовне уметности, пре свега сликарство, и наративно песништво лакше се узимају као 
аргументацијска потврда него музика (104); подручје књижевности је у овоме смислу 
повлашћено (117); наводе се и ближи разлози због којих управо књижевна фикција 
изазива питања о естетској истини (127); случајеви приписивања песничке истине 
најређе се ипак тичу лирике (141, 143). 
Ни савремени, популарни књижевници не одричу се ове замамне могућности 

књижевности – да, наиме, захвата пуну „истину“ света и живота. Тако је Харуки 
Мураками, у једном интервјуу, рекао да књижевничке „лажи воде ка истини“, али да 
само фантазијским обликовањем, тј. у „царству маште“, можемо „ухватити праву истину 
у целости“ (Политика, 03. 03. 2009). Давид Гросман мишљења је да је књижевност „та 
која ће учинити да будемо еластичнији, да разумемо и оно што нећемо да прихватимо, 
што нам је страно и далеко, са чим се не слажемо“ (Политика, 04. 03. 2009). По моме 
суду, овде употребљени појмови „истине“ и „разумевања“ упућују на појам предложени 
појам „смисла“. С друге стране, у нашој се јавности се и даље воде суштински одавно 
застареле  полемике око „истинитости“, веродостојности, „тачности“ уметничких (књи-
жевних, филмских итд.) „представа“ историјске или савремене стварности.  
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У једном броју радова бавио сам се књижевном трансформацијом, тј. 
могућношћу разумевања – посредством тумачења књижевних дела 
– разних друштвено-историјских процеса, као што су: распад једне 
земље; проблем запаљивих граница; могућност бивања суседом и 
суграђанином у традиционалноме, предграђанскоме друштву; жртва 
и жртвовање народа; промене погледа на свет; изградња различитих 
врста и нивоа идентитета, пре свега националнога идентитета, епскога 
идентитета, националних стереотипа итд. Посебно сам обрађивао 
мотив књижевности и сазнања историје: епска и трагична визија света; 
митолошко и историјско у епици и драми; изградња повеснога света у 
народној јуначкој епици; књижевност и рат: иронијско-посматрачки 
став књижевника у време националне мобилизације и свакодневно 
наличје ратно-херојске реторике и иконографије. Најзад, има и радова 
који се баве могућношћу разумевања смисла народних обичаја, митскога 
и демонскога света, смисла крсне славе и других празника. Наравно, 
било је и радова општега теоријско-методолошкога карактера, где сам 
се бавио проблемом херменеутичкога приступа, алегоријском методом 
у тумачењу митологије, херменеутичким проблемима књижевности као 
извора за проучавање митологије итд. Према мојим налазима, о чијим се 
дометима може и те како критички расправљати, књижевна дела доиста 
омогућавају, али само у одговарајућим интерпретативним поступцима, 
разумевајуће приближавање смислу света и живота чија се грађа у тим 
делима трагалачки и креативно трансформише, тј. формативно обделава.

Навешћу само један пример. Дела Боре Станковића пружају, уз 
уметничко уживање, између осталога, и могућност дешифровања смисла 
неких годишњих обичаја у Срба. Наравно, не ради се о веродостојности 
описа практикованих ритуала (јер то је посао одговарајућих теренских 
истраживања унутар надлежних и компетентних наука), већ о њиховоме 
суштинском значењу и латентној функцији. Одавно је Милан Кашанин о 
томе написао једно методолошки обавезујуће слово: „Станковић није био 
социолог, ни историчар, ни етнолог. Станковић је био песник, приповедач, 
уметник, творац, личност која ствара сопствени свет из сопственог сна“. 
(У Стојковић 1988: 54) Бора Станковић је био, вели Кашанин: „велик 
уметник, и ништа друго“ (57). Ствар је у томе да тај велики књижевник, 

као и сваки други велики уметник, успева да интуитивно захвата смисао 
људскога бивања у свету, да на одговарајући начин очулотвори „угледане“ 
естетске идеје у својим делима, која су онда на „располагању“ нашем 
осећању задовољства, нашој моћи суђења, али и нашој интерпретативној, 
по могућству скрупулозној, имагинацији и инвенцији.  

4. Кете Хамбургер је своју књигу завршила недвосмислено индика-
тивним навођењем стихова једнога песника (Паула Целана). Свесна и 
сама да ни њено тумачење Целанових стихова, као ни било које друго, 
не може претендовати на јединоваљаност, она ипак призива песникових 
шест стихова, у којима је, вели, песник „исказао оно што је покушао 
утемељити овај рад“. (Hamburger 1982: 162) Тиме даје за право говору о 
смислу уметничких дела и о потреби његовога тумачења. Наиме, цинично 
би и непотребно било рећи: Чему ова књига ако је у шест стихова речено 
оно што је књига, односно ауторица, хтела да утемељи? Различите су 
области духа у питању, и свака има свој медиј, своју сврху, вредност и 
домете. 

Када су једном питали, у некоме новинском интервјуу, песника Рајка 
Петрова Нога зашто не пише романе, односно прозу, он је от-прилике 
рекао: Зашто би ходао, односно ишао пешке, онај коме је дато да лети. 
Није песник хтео да омаловажи прозно стваралаштво, већ само да укаже 
на разлику у врсти духовнога, уметничкога кретања. Људи радо гледају 
птице које лете, и то гледање може бити извор нарочитога несврховитога 
уживања. „Лет“ и „летење“ велика су чежња људскога бића, прикованог 
за земљу, па су стога и велике метафоре. Стога су летовима птица 
одвајкада приписивана значења, па је лет птица подлегао тумачењу, пре 
свега пророчкоме одгонетању значења. Овде, пак, у случају уметности, 
„лет“ је метафора за људске стваралачке узлете и падове, лет је, људски, 
дакле, увек икаровски или дедаловски, па стога нужно има значења, те 
– поред тога што може бити извор нарочитога уживања – такође нужно 
захтева тумачење смисла који са собом носи. Неко би рекао да фигура 
нашега песника укључује и брзину стизања на циљ, што у уметности 
није од значаја. Добитник Нобелове награде за књижевност за 2008. 
годину, Жан-Мари Гистав ле Клезио, одговарајући на питање о природи 
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и успеху романа у последњих сто година, рекао  је, између осталог, да је 
то врло практичан жанр, жанр у који се све може убацити, у којем можете 
да „говорећи о себи не говорите о себи, да саопштавате филозофске 
идеје а да нисте филозоф“, па је додао да је роман: „Својеврсна пречица 
за упознавање стања света, понекад и свог сопственог стања“ (НИН, 
30. 10. 2008). Фигуре су допуштене уметницима (Кете Хамбургер им 
чак не замера ни фигуративни говор о естетској истини, али то замера 
философима), а нама – теоретичарима, интерпретаторима, критичарима 
– препуштена су тумачења. Дакле, ако не лете само песници, већ и прозни 
писци, и сви уметници, нама остаје да ходамо (јер, ако лете само песници, 
а остали иду пешке, нама би остало само да пузимо, што ваљда, ипак, не 
чинимо), дакле, да ходамо, и да користимо и утабамо пречице на које нам 
указују они који их, летећи, боље виде. 
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Један од најпрегнантнијих естетичких појмова је појам иманентне 
истине који развија Николај Хартман у својој Естетици. Чини се, 
међутим, да је Хартман направио грешку дистингвирајући између 
приказивачких и неприказивачких уметности и везујући појам иманен-
тне истине само за неприказивачке уметности. Намера ми је да у овом 
тексту одем корак даље од Хартмана на трагу ове феноменолошке 
анализе и да вежем појам иманентне истине и за тзв. приказивачке 
уметности, односно сасвим конкретно, позабавићу се нечим што бих 
назвала иманентном ликовном истином. Притом, сматрам да у оваквој 
врсти анализе треба ићи сасвим »одоздо« и приступити појму истине 
сваке поједине уметности онако како то омогућава, односно изискује 
њен јединствен естетски простор – ликовним уметностима са аспекта 
ликовности као такве, књижевности из елемента језика итд... Дакле, на 
страну оно шта се приказује, истину везујем за оно најспецифичније 
како сваке поједине уметности.

Другим речима, мислим да треба редефинисати појам иманентне 
истине и одредити је као истину својствену свакој појединој уметности, 
односно њеном специфичном естетском простору и постигнуту 
специфичним, свакој посебној уметности својственим средствима 
изражавања. Као што је Хартман размишљајући о истини неприказивачких 
уметности говорио о само архитектури својственој, архитектонским 
средствима постигнутој истини, тако примењујући појам иманентне 
истине и на тзв. неприказивачке и на тзв. приказивачке уметности без 
разлике, можемо говорити о ликовним средствима постигнутој истини 
визуелности.
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У овом контексту рекла бих нешто о ликовној техници или боље 
рећи  (мислим да има тај дигнитет) ликовном принципу chiaro scuro 
као једном аспекту иманентне истине својствене баш и специфично 
ликовном, односно сасвим прецизно – сликарском – као таквом.

Ликовну технику кјаро скуро (chiaro scuro) у сликарство је на 
велика врата увео у доба високе ренесансе Леонардо да Винчи да би је 
потом адоптирали мајстори барока Каравађо, Рембрант и Веласкез. Та 
техника је постала опажајни принцип ( у смислу у коме Конрад Фидлер 
користи тај термин) великих мајстора барокног сликарства.

Специфичност и посебност chiaro scuro технике је на првом 
месту недостатак линија и контура уопште; једноставно, контура као 
таквих нема, облик, форма, предмета се постиже низом суптилно 
нијансираних валера (наравно да кјаро скуро не био технички могућ 
без изума уљане боје Мајстора из Флемала и браће Ван Ајк који нам 
омогућују да насликани предмет – фигуру видимо како као да израња из 
сенке у светлост, форма постаје функција светлости, она је светлошћу 
обликована и отета мраку – сенци непостојања. Предмет је ликовно 
обликован тако што постепено израња из таме у светлост , најчвршћу 
форму има онај део фигуре који је највише прожет светлошћу, управо 
онако како то бива у природи; светлост обликујући ствара видљиви 
свет, биће је исто што и облик, облик је исто што и светлост у форми 
ликовне једначине биће=облик= светлост. 

Кјаро скуро као ликовна техника – више од тога – ликовни принцип 
је, дакле, чедо високе ренесансе; Леонардо да Винчи је почео да га 
примењује први пут на слици која је, као и многе Леонардове, остала 
недовршена - Поклоњење мудраца. 

Бескрајно радознао, са рафинираном перцепцијом, Леонардо је 
један од оних мајстора ликовне уметности који нас учи да гледамо, то 
јест да сагледамо видљиви свет. Он је један од оних којима, како каже 
Конрад Фидлер, природа није потребна, већ су они потребни природи  
да би својом стваралачком опажајном способношћу сагледали – 
формирали ликове и тумачећи их линијом и бојом научили и нас обичне 
смртнике да их већ формиране видимо.

Поклоњење мудраца јесте, без сумње, инаугурација новог начина 
да се стварима виде облици (rerum videre formas). Начин на који да 

Винчи види ствари и у исти мах омогућује и нама као реципијентима да 
их видимо продире у саму срж стваралаштва природе, у њену тајну као 
nature naturans, стваралачке природе, дакле у ону њену димензију која 
је законодавна, бременита логосом и као таква божанска. Учи нас да 
видимо облике управо онако како их Природа ствара чиме обједињује 
три кључне димензије стварности – начин на који ствара природа, 
начин на који ствара уметник – новоплатонски alter deus – и начин на 
који се ствари опажају, примају у свест, начин на који се опажајном 
моћи сређује визуелна димензија чулности.

Ликови оних који су дошли на поклоњење на слици Поклоњење 
мудраца, појављују се пред нама као да израњају из мрака небића у 
светлост постојања. Што више светлости добија неки лик то више 
поприма облик. Форма је у правом смислу те речи функција светлости. 
Контуре која дефинише лик код Леонарда нема уопште, јер ње нема 
ни у природи ствари. Контура је један од начина визуелног сналажења, 
сређивања визуелних утисака и формирања предмета. 

Леонарду да Винчију контура као начин дефинисања облика више 
није потребна. Низом валера он постиже постепен прелазак фигуре из 
таме на светло; уколико је неки део фигуре више обасјан светлошћу, 
утолико је њен облик јасније одређен, разговетнији је; уколико је 
фигура примила мање светлости и форма је неодређена, нејасна и 
има тенденцију да се расточи у аморфно. Прелази између аморфног 
и формираног, тамног и осветљеног нису нагли, већ напротив благи 
и постепени, нашој чулној перцепцији, нашем виду постаје доступан 
постепени прелазак аморфног у морфе, безобличног у облик, као израз 
и функција светлости. Форма се на тај начин отвара, лишена, можемо 
штавише рећи ослобођена контуре која јој више није потребна, која је 
само спутава. Као отворена форма она имплицира процес, кретање, 
бременита је збивањем које нуди нашој чулној опажајности. Ми наиме 
постепени прелазак аморфног у морфе видимо као процес претакања 
безобличног у облик.

Светлост ствара видљиви свет обликујући га и тај њој иманентан 
стваралачки процес постаје видљив и видан; чулима не само доступан већ 
и наметнут. Ми својом визуелношћу продиремо у стваралачки принцип 
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светлости и видимо, пратимо процес настајања облика преласком из 
таме бремените аморфношћу у светло бременито обликом и смислом.

Овај начин chiaro scuro моделовања изостављањем контуре која 
је у ликовном смислу граница, преграда између фигура на слици, даје 
ликовима сасвим специфично ликовно јединство. Наиме, ликови као 
да се претапају један у други, замагљене су границе где престаје једна 
фигура а почиње друга. Зато је chiaro scuro метод којим се постиже 
оптимално јединство и целовитост композиције, ликови на слици су не 
само у ликовном погледу једно (дати изједна и опажени изједна), они су 
и онтолошки једно.

Отворена форма постигнута кјаро скуро техником, лишена од-
носно боље речено ослобођена контуре и у том сасвим специфичном 
смислу речи визуелно недовршена у онтичкој димензији појављивања 
(због своје особине постепеног растварања у тами позадине и исто тако 
извирања из неосветљене позадине у светлост првог плана) та и таква 
ликовна форма представља, према нашем мишљењу, ону тачку у којој 
се обједињују два кључна естетска процеса- стваралачки и опажајни, 
процес уметничког стварања и процес рецепције, пријема у свест. Таква 
форма је energeia у правом Аристотеловом смислу те речи – бивство 
у делу које у себи иманентно садржи процес, збивање, активност. То 
је форма коју визуелно, у акту рецепције, доживљавамо као процес 
и збивање (кретање) што она уистину и јесте чиме уједно самим 
актом рецепције дотичемо и пратимо и процес њеног настајања, сам 
уметнички стваралачки поступак који више није тајна, који се оваквим 
светло тамно, недовршеним поступком у потпуности разоткрива пред 
нашим очима.

Као што је Ђото ди Бондоне својим сликарским поступком направио 
један значајан помак са аспекта естетичке анализе – објединио простор 
слике и простор посматрача, дајући могућност посматрачу да прецизно 
одреди положај у коме се налази у односу на слику и оријентише се 
у односу на њу и «отворио нам прозор» у сликарству допуштајући 
да се призор пред очима посматрача, у уметничком простору који 
визуелно доживљавамо као део свог (личног) простора, развије са 
снажним волуменом у трећој димензији, илузији дубине просотра, тако 

и отворена форма обједињује стваралачки поступак и акт рецепције и 
као таква постаје бескрајно драгоцен предмет за филозофску анализу.

 Дакле и недовршена контура и изостављена контура отварају 
форму; принцип отворене форме постаје један од битних начина rerum 
videre formas, односно да се виде облици ствари, истинске форме 
ствари ( и то виде у смислу стваралачки опазе како је то луцидно 
разумео Конрад Фидлер). Отворена форма указује на процес, збивање, 
динамику као суштину облика, energeiu, бивство у делу: овим својим 
својствима указује на стваралачки процес уметника, увлачи нас у тај 
процес, открива нам га и обједињује перцепцију и стваралачки процес 
у једној димензији (као што је Ђото објединио простор слике и простор 
реципијента). 

 То је дакле та за теоријски ум бескрајно привлачна филозофска 
димензија отворене форме, лика бременитог мисаоношћу, та њена 
способност да у једној жижи сажме духовни простор стваралачке 
опажајности и рецепцијске опажајности (да унеколико преформулишемо 
Фидлерове терминолошке дистинкције).

 Још једна филозофска импликација отворене ликовне форме 
јесте обједињавање стваралачког процеса уметника и стваралачког 
процеса природе онако како су то разумели Плотин и ренесансни ново-
платоничари на челу са Марсилиом Фићином.

Уметник наставља стваралачки посао природе тамо где је она 
застала, заморивши се, истрошивши своју стваралачку енергију, али 
наставља онако како то чини природа. У природи светлост ствара 
видљиви свет у дословном смислу речи. Наша моћ визуелног опажања 
у потпуности је омогућена и осмишљена светлошћу: Све што је погледу 
дохватно, сви кључни аспекти видљивости су функција светлости: 
облик који формира светлост а растаче сенка, онтолошки је у домену 
визуелне перцепције заснован на светлости, величина која се такође 
пуни светлошћу и нараста од квасца светлости, боја које за нашу 
перцепцију нема уколико нема светлости и најзад непосредан опажај 
светлости – оно што препознајемо као валере, скалу осветљености у 
видљивом свету, игру светлости и сенке у видљивом свету. Боја, облик 
и величина пак су индиректно функције светлости чега ми нисмо 
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непосредно и нужно свесни у самом акту перцепције. Десило нам се 
свима да у несаници дочекамо зору будни. Ако је просторија у којој смо 
боравили замрачена ми имамо потпуни мрак током ноћи. Доласком јутра 
просторија се благо и постепено, готово крадомице пуни светлошћу 
– дифузном наравно, јер будући замрачена нема непосредног извора 
светлости. 

И ми тада видимо оно што су схватили Леонардо да Винчи и 
велемајстори барока, посебно Дијего Веласкез – да природа помоћу 
светлости ствара видљиви свет, да су облик, величина и боја уистину 
функције светлости; облик се пуни и дефинише светлошћу, боја се 
појављује у својој одређености потакнута светлошћу; и једна и друга 
излазе из мрака визуелног непостојања захваљујући светлости. Кјаро 
скуро техника јесте проход у стваралачки посао природе. Ликовни 
уметник постаје истински alter deus односно прецизније deus sive 
natura стварајући форме и боје онако како то чини природа и учећи 
нас, посматраче, да ствари видимо онако како оне настају – онтолошки 
подржане светлошћу.

   

УМЕТНОСТ И ИСТИНА 
У ДЕЛУ ВАН ГОГА

Душан Пајин

Неки људи имају огњиште у души, а нико никада не долази да се 
на њему огреје; пролазници опажају само мало дима изнад димњака и 

одлазе својим путем  (из Ван Гоговог писма брату Теу, јули 1880.) 

    Ако је човек здрав, он мора моћи живети од једног комада хлеба, чак и ако 
ради цео дан... А ипак мора јасно осећати звезде и бесконачност у висини. 
Тада је живот, упркос свему, готово чаробан (из писма Теу - авг. 1888).

 ’Никад ниси сигуран’ каже Војвода из Шекспировог комада 
“Мера за меру”, а луда из комада “Дванаеста ноћ” каже 

’ништа није тако, како је’  (A. Hauzer: Mannerism, I, стр. 113).

ИСТОРИЈСКИ УВОД

I) Питање односа истине и уметности, као и заснованости лепог 
може се пратити од времена питагорејаца. Код Платона, у каснијим 
схватањима изложеним у Држави, уметност се на онтолошкој лествици 
јавља као «сенка сенке», тј. као одраз физичког света, који је сенка света 
идеја, што значи да је истиносност уметности трећеразредна. Међутим, 
код Плотина који усваја поделу на свет идеја и материјални свет, 
уметност је преко духа уметника повезана са светом идеја, те га она као 
и материјални свет, у мањој или већој мери изражава, у зависности од 
тога колико је уметнику успело да своју идеју материјализује у медију 
уметности.
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II) У неким епохама разматрање односа уметности и истине као 
да постаје излишно, јер се до истине не може доћи – ни на личном 
плану (односно у равни појединца, као у односу на себе, тако и 
односа са другима), а ни на друштвено-историјском плану. Дакле, 
истина (условно) постоји само у уметности – условно, утолико што 
она то одсуство истине (или немогућност да се до ње било како дође) 
разоткрива.

На то указује Хаузер, кад говори о  уметности у 16 и 17 веку, тј. у 
времену Сервантеса (1547-1616), Шекспира, (1564-1616) и Калдерона 
(1600-81). 

– Сервантес, Шекспир, Калдерон и већина писаца тог доба, 
развијају тему да је природа и судбина човека да се крије и прерушава, 
да увек игра неку улогу, кријући се иза фиктивног идентитета, живећи 
у илузији...  Човек сам није у стању да каже који део њега је истинит 
и стваран, а шта је била илузија и самообмана.  Суштина Шекспирове 
и целе модерне трагедије јесте процес човековог сагледавања себе и 
морална вредност трагичког самоиспитивања лежи у суровости са 
којом се илузија разбија и херојева истинска природа открива, изнад 
свега, њему самом. Награда великог тренутка испуњења трагичке 
судбине је самосвест и само–реализација; док се ови не постигну, или 
им се и не тежи, човек остаје у сумњи о својој природи и природи 
света у коме живи. ’Никад ниси сигуран’ каже Војвода из Шекспировог 
комада “Мера за меру”, а луда из комада “Дванаеста ноћ” каже 
– ’Ништа није тако, како је.’ И те две фразе изражавају осећање 
живота целе епохе.  Све је неизвесно, упитно, другачије од оног како 
изгледа, и за било какву сигурност и основу мора се борити. (...) Дон 
Кихот, маниристички роман par excellence, ... јесте роман о губитку 
илузија, нешто што карактерише целокупну књижевност тог доба.  
Десенгањо (разочарење, губитак илузија) није ... нешто доминатно 
само у шпанској књижевности... Дон Кихот, Сегисмондо, Фауст, 
Хамлет, и Троил, сви на крају остају без илузија, као да се буде из сна, 
суочени са туђим и отуђеним светом, са огромним, катастрофалним 
раскораком” (Хаусер, 1965:  I део, стр. 113).

Заправо, према овом опису, изгледа да је то искуство карактеристика 
многих епоха, укључујући и нашу. 

III) Код већег броја аутора – између 16 и 20. века, однос уметности 
и истине се сводио на питање заснованости лепог – тј. на то, да ли је 
лепо везано за објективне карактеристике дела, или за укус, о коме не 
вреди расправљати (по латинској: de gustibus, non disputandibus). 

Кад је реч о уметности и истини, Баумгартен најпре естетику и 
уметност одваја од логике и науке – јер је за прве пресудан критеријум 
и интерес везан за савршенство (perfectio), а за друге истина (veritas). 
Предмет естетике и филозофије уметности по Баумгартену су:

1) критеријуми лепоте (pulchritudo), тј. савршенства чулног 
сазнања (perfectio cognitionis sensitiva),

2) својства потребна за уметничко стваралаштво,
3) утврђивање својстава (карактеристика) дела која достижу 

лепоту, тј. савршенство чулног сазнања.
Говорећи о уметности, Баумгартен пре свега има у виду поезију, 

па стога наводи и то шта су својства доброг песничког дела. Такво дело 
има следећа својства.

1) Његов садржај је богат, а то својство се исказује тако што је 
опште приказано кроз појединачно, кроз примере. У том смислу се 
естетско богатство разликује од логичког, које се бави општим. 

2) Друго својство  јесте величина, која се заснива на естетском и 
моралном достојанству.

3) Треће својство је истина, али чулно сазнатљива. Уметничке 
(естетске) истине нису опште (као логичке) већ су индивидуалне. Реч је 
о унутарњој истини, или естетској нужности, а не историјској истини, 
или чињеничној стварности.

4) Четврто својство јесте светло, или јасноћа (lux, claritas). То 
светло мора бити у одређеном односу са тамом или сенком, јер је тада 
најбоље диференциран садржај. 

5) Пето својство је уверљивост, а оно је збирно и заснива се на 
наведеним својствима (1–4).



144

Душан Пајин

145

Уметност и истина у делу Ван Гога

6) Шесто својство је животност, а оно такође произлази из прет-
ходних (1–5) – види – Баумгартен: Филозофске медитације о неким 
аспектима песничког дела, Београд,  БИГЗ, 1985.

IV) Мањи број аутора се бавио ширим питањем односа уметности 
и истине, тј. питањем да ли уметности може да се заснива и развија и у 
опозицији спрам општих истина – односно империјалних, политичких, 
сталешких ставова свог времена, или још једноставније, својих на-
ручилаца. 

Дакле, то је питање: да ли постоји могућност и пример такве само-
сталности уметника и његове уметности, који би артикулисао интерес 
за истину, независно од тзв. доминантног дискурса, како то назива 
постмодерна – или независно од истина владајуће класе, како то назива 
марксизам. Оваква могућност се углавном артикулише од времена мо-
дерне, а иде у више праваца.

а) Један правац наглашава окретање уметника ка властитој уну-
трашњости и осећањима, као унутрашњој истини, која је више или 
мање лична, дакле независна од разумевања и односа према друштву, 
историји итд. – логика срца, наспрам логике разума и институција.  То 
је смер карактеристична за романтизам (прва половина 19 в.), а касније 
за оријентацију тзв. ларпурлартизма, или уметности ради уметности 
(друга половина 19. в.), као и експресионизам (прве дец. 20. в.) – где 
уметност постаје пре свега лични израз, или трагање за аутентичним 
изразом личности и њених осећања. 

б) Напоредо са романтизмом развија се нео-класицизам, који налази 
истину у великим историјским догађајима, насупрот тривијалности и 
лажима свакодневице. 

ц) Трећи смер је био реализам (половином 19. в.) , који се окреће 
спољној, друштвеној реалности садашњег времена и наглашава грубу 
реалност живота нижих слојева – где се истина и реалност појављују као 
синоними, наспрам уметности која је била окренута лепом и узвишеном 
везаном за живот и културу виших слојева, или за велику историју (као 
у нео-класицизму), која не зна за обичност и свакодневицу.    

д) Симболизам је настао у литератури и ликовним уметностима 
(око 1885-1910), одбацивањем објективности у корист субјективности 

и окрећући се од реалности, настојањем да сугерише одређене идеја и 
расположења преко симбола. Ван Гогов симболизам је био умеренији 
од симболизма у његовој развијеној фази, када се јављају различите 
необичне комбинације, са елементима фантастике итд.

е) Слично бисмо могли рећи за Ван Гогов експресионизам, који је по 
изразу и ликовној форми био ближи реализму, са мањим деформацијама  
природне форме, него што је био случај са експресионистима. Експре-
сионизам као посебна правац се иначе развијао приближно од 1908. са 
делима Мунка, Енсора, Нолдеа и других аутора, до надреализма, 1924

.
 
ВАН  ГОГ – ОД  РЕАЛИЗМА ДО  ЕКСПРЕСИОНИЗМА

Ван Гогова уметност и његови ставови према властитој уметности, 
имали су две фазе – прва је била реалистичка, а друга експресионистичка, 
са елементима симболизма. 

РЕАЛИЗАМ ЉУДИ И СТВАРИ 
У реалистичкој фази он је био фасциниран животом и ликовима 

обичних људи и обични ствари, које су често биле и неугледне – као 
што изгажене ципеле, кромпири, или гнезда птица. 

– Целих пет пута сам нацртао једно сељака с лопатом, “Копача 
лопатом”, у свим могућим положајима, два пута једног сејача, два 
пута једну девојку с метлом (из писма Теу, септ. 1881 – огроман број 
писама Ван Гог је послао брату Теу, између 1872-90).

Током 1884-5. је боравио у различитим местима у Холандији, 
радећи мртве природе, пејзаже у природи и фигуре. 1885. је настала и 
позната слика Људи који једу кромпир.

– Ти људи који под светиљком једу своје кромпире рукама које 
стављају у зделу, окопавали су земљу и моја слика велича... мануелни рад  и 
храну коју су они сами тако поштено зарадили. Хтео сам да она наводи на 
размишљање о једном сасвим другачијем начину живота него што је наш, 
живот цивилизованих људи. Тако ја нипошто не желим да је сви сматрају 
лепом и добром (окт. 1885. – Писма брату, Б. Лука, 1898., стр. 82). 
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Неки тумачи нису могли да верују да су ово реална лица него су 
мислили да је Винсент тада био невешт у приказивању лица и људске 
фигуре, па отуда ликови имају грубе црте. Међутим, видимо да се тај тип 
лица појављује и на другим цртежима пре тога, као и другим сликама 
из тог времена, тј. да је у питању врста физиономије а не евентуална 
неспретност уметника. 

1885. је објављен Жерминал, Емила Золе (1840-1902), који 
приказује живот у рударском насељу, посебно односе радника и 
буржоазије (што је Ван Гог имао прилике да упозна у Боринажу). Ту 
има и социјалне критика и натурализма, пошто Зола прави поређења 
између радника и животиња да би појачао осећај обесправљености и 
унижености. Ван Гог у писму Теу каже да је главу (која га сад – после 
читања романа – подсећа на Золине ликове) насликао пре него је читао 
роман. А реч је о лику «сељанке која жене која тек што је стигла кући 
после сађења кромпира, сва покривена прашином поља» (1. јуни 1885).

Те слике су по садржају и тону блиске Домијеу (као и Курбеу и 
Милеу, кога Ван Гог често наводи) – по томе што приказују амбијент 
сиромашних слојева и њихова лица.                                                          

У писму Теу, Ван Гог овако објашњава слике као што је корпа за 
мрким кромпирима

 – Мртва природа која представља кромпире којима сам покушао 
дати тело – хоћу да кажем – покушао сам да обликујем материјал 
тако да се преобрази у комаде које су тешки и чврсти, који би могли и 
да те повреде ако би их, на пример, неко бацио на тебе (4. септ. 1885).
Рекло би се да ове његове слике и опис носе две идеје које ће бити 
утицајне у другој половини 20. в. Прво афинитет за рустичне форме 
и масе који ће доћи до изражаја у енформелу, између 1950-70. Друго, 
специфичан интерес за тело (телесност) који ће се исказати крајем 20. 
века, истина, везан за питања људске телесности. 

Тај афинитет за рустичне форме је дошао до изражаја и у више слика 
са гнездима. Ове Ван Гогове слике биће добри предлошци и за касније 
слике других аутора (друга половина 20 в.), као прелази ка апстракцији 
– посебно енформелу. Слике ципела (у периоду 1886/8) су по рустичној 
материјалности сличне као претходне слике (мртве природе са 

кромпирима и гнездима). И ту је видљив Ван Гогов социјални реализам 
и интерес за обичне људе – раднике и сељаке – као и у Људима који једу 
кромпир (што је слично Домијеу, Милеу и Курбеу). Уместо традиционалне 
мртве природе са цвећем, или воћем, сада су то блатњаве ципеле. 
   Слику са ципелама Мартин Хајдегер наводи у својој студији где се 
бави извором уметности и суштином уметничког дела у духу своје 
филозофије, или онтологије уметности  (“Извор уметничког дела” – у 
зборнику Нова филозофија уметности, прир. Д. Пејовић, Загреб, 1972, 
стр. 448-87)

Уз њу Хајдегер везује ове асоцијације.   – Из тамног отвора 
изгажене унутарње стране обуће укочено гледа мука радних корака. У 
широко-крепкој тежини обуће наслагана је жилавост спорог хода по 
дугим и увек једнаким браздама на њиви, над којом вије оштар ве-тар. 
На кожи лежи оно влажно и сито тла. Под потплатама се провлачи 
самотност пољског пута кроз сутон.  У обући трепери суздржани 
зов земље, њено тихо даривање жита у зрењу и њено необјашњено 
сузтезање у пустоме угару зимскога поља. Кроз то оруђе провејава 
мучна стрепња за сигурност круха... (стр. 458)

Хајдегер сматра да је суштина уметности да се у уметничком делу 
битак бића појави у својој нескривености (или истини).   – Уметност 
је у дело-постављање-истине (стр. 485).  Истина је нескривеност бића 
као бића. Истина је истина битка. (...) Појављивање је као овај битак 
истине у делу и као дело- лепота (стр. 487). 

Овај Хајдегеров текст је настао око 1935, а објављен 1950. Око 
20 г. касније (1968) се на те идеје осврће историчар уметности, Мејер 
Шапиро, па истиче да су у питању Ван Гогове ципеле, а не како 
Хајдегер претпоставља (ципеле неке сељанке), а и да је нејасно на коју 
Ван Гогову слику ципела се Хајдегерове идеје односе, пошто тих слика 
са ципелама их има више. 1978. се Дерида осврће на текстове обојице 
у књизи Истина у сликарству (Сарајево, 1988), уносећи нова питања и 
коментаре.

Кад је реч о слици сејача, Ван Гог се позива на Милеа (Francois 
Millet, 1814-75) као инспирацију, мада је у кадрирању и стилизацији 
дрвета близак и јапанским сликарима. Миле је као и Курбе, или Домије, 
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имао један број слика у духу реализма (половином 19. в.), када је 
приказивање мануелног рада заменило господу и њихове проводе у 
природи у духу рококоа. 

ОГЊИШТЕ У ДУШИ 
На неким местима у својим писмима Ван Гог говори о „огњишту“ 

у души уметника, при чему имамо утисак да он ту говори о себи и свом 
делу. 

– Неки људи имају огњиште у души, а нико никада не долази да се 
на њему огреје; пролазници опажају само мало дима изнад димњака и 
одлазе својим путем (из писма брату Теу, јули 1880.).  

Ова метафоричка ситуација нас подсећа на нешто што је Ван Гога 
очито пратило практично до краја живота, јер један опис из Париског 
периода (1886-7 – тј. времена кад је он боравио у Паризу) дакле око 7 
година после наведеног писма, подсећа на оно што он вели у том писму. 

Наиме, према сећањима Сузане Валадон (1867-1938 – сликарке 
и мајке Мориса Утрила), док је живео у Паризу, Ван Гог је долазио 
на недељне седељке код Тулуз-Лотрека, где би се скупљало друштво 
тадашње сликарске алтернативе – уметници који су у првом време били 
одбачени од академског естаблишмента и имућне публике, а касније 
постали класици модерног сликарства. Ван Гог би – вели она – долазио 
са својим платном под мишком и постављао би га у неки угао, добро 
осветљен, очекујући да неко реагује и прокоментарише његову слику. 
Али, као да то нико није примећивао. Он би седећи мотрио погледе, 
мало се мешао у разговор, а онда – пошто би остао по страни и са својим 
ликовним изазовом и са својим коментарима – покупио би се и отишао 
(интервју са С. Валадон из 1928. – из кога је овај опис – објављен је 
у зборнику Van Gogh: A Retrospective, Beaux Arts Editions, 1986).
      У наставку истог писма из јула 1880. он се даље пита: И шта сада 
учинити, задржати то огњиште унутра, имати духа, ипак стрпљиво 
чекати, али са колико нестрпљења, чекати час, велим ти, када ће когод 
хтети да крај њега седне – да ту остане... (јули, 1880).

Ван Гог, дакле, дели осећање које су имали пре њега многи 
романтичари, а и оно које су имали после њега многи уметници, све до 

наших дана –  да имају нешто вредно што желе да поделе са другима, 
да имају огњиште, ватру, или светло у души, али да за то нико не мари. 
       Друго, да су затворени у невидљиви кавез људских односа, да их 
дели неки зид од других, кроз који не могу да продру. Ван Гог себе 
пореди и са птицом у кавезу: Људи често немају могућност да нешто 
ураде, јер су заточени у некаквој страшној крлетки. 

Рекло би се да је он очекивао, тражио и нудио преданост – или 
непосредност – које су другим људима биле прејаке,  збуњујуће, некад 
можда и непристојне. 

 
РУШЕЊЕ ТАМНИЦЕ 
Покушавао је да докучи  зашто се човек осећа усамљен, изолован, 

шта га то спутава, затвара, ограђује...  – Не бисмо знали увек рећи шта 
је то што затвара, ограђује... али ипак се осјећају... ограде, решетке, 
зидови. Је ли то све измишљено, фантазија? Ја то не мислим; а онда се 
човек пита: Боже мој, хоће ли то трајати дуго, заувек, целу вечност?

С друге стране, у неким периодима Ван Гог се узда у љубав. У 
тим тренуцима он говори са оптимизмом који делује непобедиво.  Знаш 
ли шта руши у прах тамницу? Свака дубока и озбиљна љубав. Човек 
који много воли, кадар је да уради велике ствари, а све што радимо с 
љубављу, урадимо добро (писмо 133 – јули 1880).                      

Годину дана касније, додаје: Љубав је, у ствари, нешто пози-
тивно, нешто снажно, нешто тако стварно, да је некоме, ко воли, 
једнако немогуће угушити тај осећај као и убити самог себе. Ако ми 
одговориш: ’Па ипак, неки људи убијају сами себе’ – ја ћу ти једноставно 
одговорити: ’Не мислим да сам ја човек који има таквих склоности (7. 
септ. 1881).

При томе, он се у једном каснијем писму (1888) осврће и на 
прилике на ширем плану.

– На крају ће нам бити доста цинизма, скептицизма, измо-
тавања и желећемо да живимо више у складу са музиком. Како ће 
се то остварити и шта ће испасти? Било би занимљиво моћи то 
предвидети, али било би још боље то предосетити, уместо да човек 
не види у будућности апсолутно ништа осим катастрофа које ће 
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се свакако сручити... у модерном свету и цивилизацији, револуцијом, 
ратом, или банкротством трулих држава (писмо Теу, 10. септ. 1888.) 

У том писму он се нада (позивањем на Толстоја) тајном револуцији 
у људима – тј. ономе што ће бити блиско и генерацији New Age-а, скоро 
сто година касније.

– У књизи “Моја религија” Толстој сугерише да што год било са 
насилном револуцијом, збиће се, такође, интимна и тајна револуција у 
људима, из које ће се поново родити нова религија или, пре би се рекло, 
нешто сасвим ново, што неће имати име, али што ће имати исто 
дејство: да утеши, да учини  живот могућим (10. септ. 1888)

У контексту исте инспирације Толстојевом књигом он додаје:
– Толстојева књига, Моја религија, објављена је на француском 

већ 1885, али ја је никада нисам видео ни у једном каталогу. Изгледа да 
није много веровао ни у ускрснуће тела ни у ускрснуће душе. Изгледа да 
нарочито није много веровао у небо — дакле, он расуђује као нихилиста, 
али — у опозицији у извјесном смислу са овима, он придаје огроман 
значај томе да човек добро уради оно што ради, пошто вероватно има 
само то (септ. 1888).

 
ЕКСПРЕСИОНИЗАМ И СИМБОЛИЗАМ 
Елементе експресионизма – тј. уметности која не изражава 

примарно спољну реалност, него уметникову душу и расположења – 
налазимо и у Ван Гоговим сликама из раног, реалистичког периода, тј. 
у времену између 1882-88. 

– Ја код сликања осећам како с помоћу боја из мене излазе на видело 
ствари – а то ми се раније није догађало – широке и снажне ствари 
(април 1882, по издању Писма брату, Б. Лука 1989, стр. 58 – 14.8.1882, 
по енгл. издању) 

–  ”Шта значи цртати? Како се то постиже? То је крчење пута 
кроз челични зид, који се, чини се, налази између онога шта осећамо и 
онога шта можемо. (...) Величина није случајна ствар, она мора бити 
хотимична (април 1882 по срп. издању).

Како видимо по писмима из 1882., за Ван Гога су пејзажи и други 
призори имали симболичко и експресивно значење. Тако у писму из 
Хага, упућеном Теу 5. нов. 1882, он каже:

– У природи, рецимо у дрвећу, ја видим врсту израза и неку врсту 
душе. Ред поткресаних врба ме подсећа на процесију људи који скупљају 
милост. Млади кукурузи имају нешто неизрециво чисто и нежно у себи 
– побуђују слична осећања као, на пример, уснула беба. Увела трава крај 
пута има у себи неког умора... као становници сиротињског насеља. 
Пре пар дана, кад је падао снег, видео сам гомилу промрзлог купуса, 
која ме је подсетила на групу старица које су у својим капутима и 
шаловима, тог јутра стајале крај продавнице кафе.

1888. Ван Гог је напустио Париз и отишао на југ, у Арл, где га је 
природа опчинила. У тренуцима кад се осећао добро он пише Теу: 

– Имам неку страшну луцидност на тренутке, ових дана кад је 
природа тако лепа – онда сам изван себе, а слике ми долазе као у сну. 
Помало страхујем да ће то имати за последицу сету,  кад наступи 
хладно доба године, али тада ћу то настојати да избегнем проучавањем 
проблема цртања глава (септ. 1888 – стр. 141)

– Ако је човек здрав, он мора моћи живети од једног комада 
круха, све ако и ради цели дан.... А ипак мора јасно осећати звезде и 
бесконачност у висини. Тада је живот, упркос свему, готово чаробан 
(авг. 1888). 

– И сада опет осећам жељу да ти још једном пишем. Овде је 
природа изузетно лепа. Небеска купола је дивне плаве боје, сунце баца 
бледо-сумпорне зраке и све је благо и дивно као комбинација небеских 
плавих и жутих на сликама Вермера из Делфта. Не могу сликати тако 
лепо као што је то, али то ме толико обузима, да се препуштам не 
мислећи ни на једно правило (септ. 1888).

За њега сада природа постаје средство изражавања властитих 
расположења, али то може бити и слика кафане.  – У својој слици ноћна 
кафана, настојао сам да изразим да је кафана место где се човјек може 
упропастити, постати луд, починити злочине. Настојао сам – кроз 
контрасте нежно-ружичасте и црвене боје крви и винског талога, 
благе зелене Луј XV, и Веронезе, које чине контраст са жуто-зеленим 
и тврдим плаво-зеленим бојама, све то у бледо-сумпорној атмосфери 
паклене ужарене пећи – да изразим нешто попут мрачне силе једне 
ракијашнице (8. 9. 1888).   
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Сликама као што су Дрво под ударима ветра (из 1883) или 
Столица (из 1889) Ван Гог је симболично приказао и себе, као и на 
аутопортретима. Дрво под ударима ветра представља човека под 
ударцима судбине, а Столица, празну столицу и лулу човека који је 
некад седео на тој столици, а сад га „нема“.

У јулу 1990. Ван Гог је пуцао себи у груди и два дана касније (29 
јула) умро на рукама брата Теа. Винсентово самоубиство је Теа веома 
погодило и он је умро у Паризу, 6 месеци касније.

Смрт је такође једна од истина живота. А може бити и прибежиште, 
кад је живот неподношљив. 

Иначе, 1914. г. Теови посмртни остаци су пренети на гробље у 
Оверу на Оази, поред Винсента.

После свега, схватио сам да теза, која је неко време била популарна, 
како код психоаналитичара, тако и многих биографа, или других који 
су сматрали да су проникли у Ван Гогову личност, његов положај у 
друштву итд. – о вези генијалности и душевног поремећаја – за коју 
је Ван Гог привидно добар пример, није одржива. Наиме, управо код 
њега, душевни поремећај је био противник стваралаштва и човека. 
Оно што је он урадио – урадио је уз помоћ здравља и луцидности – 
упркос болести, беди и алкохолу. А то видимо и кроз његова писма, а и 
биографију, пошто се он бори са болешћу и другим невољама, како би 
изборио себи време и душевно стање потребно за свој рад.
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ПРОБЛЕМ ИСТИНЕ У ОДНОСУ 
УМЕТНОСТИ ПРЕМА ПРИРОДИ

Александар Чучковић

„Они који у лепим стварима налазе ружна значења покварени су, а нису 
шармантни. То је грешка. Они који у лепим стварима налазе лепа значења 

просвећени су. За њих има наде.
Одабрани су они којима лепе ствари значе само лепоту.“

Оскар Вајлд

Испитивање истине уметности незахвалан је посао, будући да се 
лако може испоставити како филозофија, тражећи у уметности сазнајне 
елементе, а под видом скрбништва над њом, у ствари, тражи себе саму. 
У том случају вредност уметности често бива сведена на вредност 
једног предмета филозофије. Ма колико тај предмет био доживљен као 
нарочит, а бављење њиме као теоријски плодоносно, уметност се ту 
схвата искључиво с обзиром на једну њену могућу функцију. Уз све то, 
филозофско тумачење истине уметности одмах се показује неопходним 
како би био довршен посао за који уметност сама, наводно, није била 
кадра. Тек уколико имамо у виду ову опасност, којој иначе није успео да 
умакне немали број филозофа, можемо да се упустимо у промишљање 
„истине у уметности“. Такво разумевање уметности присутно је, 
рецимо, код Хегела („чулно појављивање идеје“), Хајдегера („себе-у-
дело-постављање истине бића“) или Адорна („загонетни садржај дела 
који тражи своје тумачење“).

Осим тога, тема „уметничке истине“ не чини се ни одвише 
актуелном, али то нипошто не значи да је она потпуно ишчезла. На-
против, њу је могуће препознати у неким другим темама као што су: 
„однос између уметности и сазнања“, „улога уметника у друштву“ или 
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„културни значај уметности“. Појава нових интересовања за особеност 
истине уметности, наравно, није могла да прође без сталних оспоравања 
њихове оправданости. Како међу теоретичарима уметности тако и међу 
њеним практичарима, одавно влада неслагање по питању легитимности 
испитивања уметности с обзиром на њен истинитосни карактер.

Став да је немогуће открити истину можемо пронаћи код многих 
уметника. Тако је, на пример, Пјер Огист Реноар писао како се уме-
тничко дело не може ни описати нити опонашати, Френк Хелмут 
Ауербах, опет, да истински добро сликарство на необјашњив начин 
успева да се ослободи сваког могућег објашњења, а Жорж Брак – да 
у уметности постоји само једна вредна ствар и то управо она коју није 
могуће објаснити. У филозофији је проблематичност истинитосног 
одређења уметности промовисана од стране Канта, који је сматрао да 
естетски суд не пружа никакво сазнање о своме предмету, будући да 
је он резултат „моћи супсумирања под појмове који су дати однекуд 
другде“. Кроче је, опет, држао да тражење истине или неистине у 
уметности непримерено, будући да, уметности својствено, интуитивно 
сазнање процењује вредност слике као слике, а не с обзиром на ње-ну 
адекватност реалности. Такав став имплицитно се садржи и у естети-
кама акта, које, негирајући објективност уметничког дела поричу и 
његову истину. Једну од новијих формулација тезе о немогућности 
разоткривања истине у уметности дао је Дерида, који је сматрао да 
питања о истини и значењу у сликарству бивају претворена у питања 
о истини и значењу „језика“ сликарства, чију особену структуру није 
могуће разоткрити.

Почев од Баумгартена мноштво је оних који су испитивали осо-
беност естетског сазнања, па, дакле, и истине коју је оно у стању да 
досегне. Међутим, о истинитости уметности расправљало се и много 
раније. Већ је рана грчка мисао истину песништва једнодушно видела 
у његовом слагању са стварношћу, иако је постојао спор око процене 
његовог „истинитосног потенцијала“. Тако је, на пример, још код Хо-
мера могуће пронаћи да „песништво изриче истину“, док су Солон и 
Пиндар сматрали да се песници баве измишљотинама, илузијама, па 
чак и лажима. Горгија је задатак поезије видео у исказивању неистине, 

подстицању маште и довођењу у заблуду, а све у циљу остваривања 
што већег утицаја на душу. Супротно томе, Сократ је уметност схватио 
као подражавање стварности, чиме је као њен циљ одредио истину. 
Овај поглед преузеће и развиће прво Платон, а потом и Аристотел, 
који ће истину схватити као слагање са стварношћу, а уметност као 
недвосмислену могућност да се то слагање оствари.

С временом је међу мислиоцима дошло до разилажења по питању 
разумевања начина на који уметност може да приступи истини. Из 
полемике која је отворена тим поводом, произаћи ће многи, иако не 
међусобно много различити одговори, који ће неретко бити развијени 
у читаве особене концепције уметности. Теорија подражавања, која 
је истину уметности тражила у њеном слагању са стварношћу, биће 
озбиљно уздрмана тек у 19. веку, када се буду појавиле алтернативне 
теорије које су уметност посматрале као изражавање, као комуникацију 
или као чисту форму. С друге стране, огроман успех који су у последњем 
веку оствариле природне науке с физиком на челу провоцирао је 
филозофе да покушају да обнове гносеолошки значај различитих 
дисциплина филозофије. Естетика у том погледу није представљала 
изузетак, па је појам „истине“ изнова стао да заузима средишње место 
у расправама о уметности.1

Чињеница да целокупна историја уметности и историја естетике 
указују на проблематичност поимања истине из перспективе одношења 
уметности према природи може се једноставно објаснити. Чим свој 
однос према природи доживи као проблем, уметник се сучељава са 
једним озбиљним питањем: да ли да себи постави као главни циљ 
подражавање истине природе или изрицање властите истине (која би 
барем у извесној мери била независна од природе). Наравно, није овде 
реч о једној једноставној алтернативи која собом повлачи једнократна 
решења, него опредељеност за било који од ова два одговора подра-
зумева готово непрегледне могућности. У то лако можемо да се 
уверимо уколико се осврнемо на различита тумачења уметности кроз 
историју, која сведоче о свесрдном испробавању многих нијанси 
значења основних опредељења. Ипак, мноштвеност интерпретација 

1 ПЕРНИОЛА, Марио: Естетика двадесетог века, Светови, Нови Сад, 2005, стр. 112.
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специфичности истине у домену уметности није омела поборнике 
различитих теорија да их бране са жаром искључивости какав је пре 
својствен поетичким програмима него естетичкој контемплацији.

Укратко, једно од основних питања које себи поставља уметник 
јесте да ли ће у свом делу природу да опонаша или да је тумачи, 
„искривљује“ или се од ње потпуно окреће. Уколико начинимо осврт 
на историју, видећемо да је могуће уочити три особена приступа том 
проблему, које можемо да идентификујемо преко три могућа односа с 
обзиром на природу: подражавање, уобличење и конструисање.

1. Подражавање

Ослањајући се на Платоново и Аристотелово учење, читава плејада 
мислилаца, али и практичара уметности склоних теорији сматрала је 
да се уметност најбоље да разумети преко њеног довођења у везу са 
теоријом подражавања. У својој замисли идеалне државе, Платон није 
оставио места за песнике и драматичаре, док је за музику и сликарство 
предвидео мере оштре цензуре, држећи да уметности остварују 
замашан утицај на карактер оних који у њој уживају. Пошто уметност 
подражава физичке предмете, који са своје стране подражавају Идеје, 
уметност је тек копија копије, због чега нас она још више удаљава од 
истине него што то чине чулне ствари. Укратко, Платон је сматрао 
да уметност, иако усмерена ка објективној истини, успева да је 
досегне само на субјективан начин, будући да није у стању да из свог 
подражавања уклони сваку случајну или неважну црту ствари и да се 
окрене искључиво њеној непромењљивој суштини.2 За разлику од њега, 
Аристотел је у уметничком подражавању видео могућност да се ствари 
представе онаквима какве би морале да буду, односно да се представе 
њихова општа и типична својства.3 Поезија је у стању да пренесе 
универзалну истину, јер испоставља могућности које нису остварене у 
реалности и тим указује на богатство идеје. Осим тога, за Аристотела, 

2 ПЛАТОН: Држава, 603 а, 605 а, Софист, 235 д-236 ц.
3 АРИСТОТЕЛ: О песничкој уметности, Завод за уџбенике и наставна сред-

ства, Београд, 1988, 1448 а1, 1451 б27, 1460 б13.

песништво и реторика располажу реченицама које не треба третирати 
као судове, што значи да им не треба приписивати истинитосну 
вредност, односно не треба их сматрати лажнима.4 Каснији теоретичари 
су се колебали између ова два решења. Мада се у хеленистичком раздобљу 
углавном опредељивало за Платонову варијанту, неретко је долазило и 
до различитих реакција на схватање о имитативној природи уметности 
у правцу истицања њеног стваралачког елемента, било да је он виђен у 
машти, надахнућу или измишљању.

Ствари су се измениле у средњем веку, када је као узор подражавања 
почео да узима невидљиви, вечни и савршени свет, док је сва вредност 
подражавања видљивог света сведена је на његово симболичко засту-
пање невидљивога, услед чега је теорија подражавања изгубила на 
снази. У доба ренесансе подражавање је поново постало кључни појам 
теорије уметности, али је настављена и полемика између платонизма и 
аристотелизма. Највећи допринос ренесансе овој теорији садржан је 
у тези да треба подражавати природу онако како је то чинила антика. 
Ипак, Данте и Бокачо су, на пример, указивали на различитост поетског 
измишљања од пуког обмањивања. Од 15. до 17. века подражавање је 
била главна тема расправа о уметности и, може се рећи, да се о њој толико 
дискутовало да је напослетку постала неплодна. У 18. веку та концепција 
се проширила са поезије на ликовне уметности, да би у наредном столећу 
њена пажња била преусмерена с античког идеала на природу саму. 
Једнодушност у погледу природе као јединог модела није, међутим, спре-
чила појаву полемике за и против реализма.

Многи су, дакле, сматрали да је улога уметности да следи, опонаша 
и репродукује природне датости, односно да се суштина уметности да 
разумети преко односа сличности између уметничког дела и модела 
на основу којега је оно начињено. Када је преузела принципијелну 
обавезу да се саобрази неком спољашњем садржају, уметност се подала 
вредновању које је у обзир узимало степен њене саображености нечему 
њој спољашњег. Главни задатак који је постављан пред уметника био 
је да пронађе неки фигуративан садржај и да га пренесе из реалности 
у дело. Како се, у овом случају, од рецепијента уметности очекивало 

4 АРИСТОТЕЛ: Органон, Култура, Београд, 1970, О тумачењу, 17 а2.
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да уметничко дело просуди с обзиром на реални предмет, критеријум 
уметничке вредности се заснивао управо у односу уметности према 
реалности: сматрано је да истинитост уметности почива на адекватности 
онога што је у њеним оквирима представљано ономе што је реално 
опажљиво. Тако је, на пример, почев од ренесансе па све до друге 
половине 19. века, естетска вредност портрета или пејзажа процењивана 
с обзиром на његову саобразност оригиналу. Утисак да је уметничко 
дело „попут стварног“, односно „попут живог“, представљало је израз 
његове највише вредности.

Наравно, репертоар критеријума процењивања естетски успелог 
био је позамашан, иако се у основи радило само о једном једином 
темељном одређењу које се увек руководило задатком успостављања 
везе уметничког са реалним. При покушају да се произведе уметничко 
дело по угледу на природу, а у циљу да се на крају оно испостави као 
јединствени образац, поваздан се у виду имала одговарајућа употреба 
уметничких техника, било да се говорило о „аутентичности ефекта“, 
„доброј заснованости композиције“, „адекватној обради предмета“, „за-
узимању исправног става“ или „изражајности представљеног“. Пошто 
је суштина уметности схваћена с обзиром на њен миметички карактер, 
отворен је широки простор за интерпретацију појма „уметничке истине“.

Међутим, сада су постали проблематични не само успеси остварења 
сличности уметничког и природног, него (још више) избор мерила на 
основу којих се таква процена може начинити. Треба, ипак, рећи да је 
упркос разноликости приступања овом проблему, класична традиција 
оклевала углавном пред само једном алтернативом: „једноставна 
истина“ или „идеална истина“. У настојању да се досегне уметничка 
истина окретало се појединачном или општем и то на тај начин што се 
посезало за једноставним и верним опонашањем природних појава или, 
опет, за подражавањем изабраних „савршенстава“, која никада нису 
могла бити пронађена у појединачном моделу (те су најчешће тражена у 
уметности антике). Свакако, уметничкој истини неретко је покушало да 
се приступи преко неког „средњег пута“, између два поменута мерила.

Због широких могућности интерпретације овог проблема, изгледа-
ло је најприродније да се за сврху процењивања истинитости уметности 

установе извесна правила. Тако је, на пример, рационалистичко 
поимање уметности подразумевало изналажење једне конвенције, 
једног система знакова, помоћу којег је требало да се идиоми света 
преведу на језик уметности. Из тога се, коначно, да закључити да 
пракса подражавања нипошто није разумевана тек као пуко непосредно 
копирање природе, него као транспоновање света реалности у свет 
уметности, посредством правила као што су „подесност“, „класично 
тројединство“, „пропорционалност“ и њима сличним. Од средњег 
века наовамо ликовно стваралаштво се надахњивало разликама реа-
листичког и идеалистичког тумачења модела представљања. Главна 
алтернатива је, дакле, била да ли посегнути за „једноставном истином“ 
или „идеалном истином“.

а. Реализам

Настојање да се дело саобрази спољашњој стварности представља 
најједноставнији тип тумачења уметничке истине, којим се одавно 
баве различита тумачења у оквиру теорије подражавања. Када је по-
кушавано да се приповеда о стварима које су се уистину догодиле 
или да се оствари сличност портрета моделу, у ствари, сматрало се да 
истина уметничког дела почива у његовом односу са опаженом ствари.

Упркос својој дуговечности, ова концепција истине у уметности 
много је критикована, пре свега, истицањем једне, у њеним оквирима 
не разјашњене дилеме. Наиме, није било јасно да ли се реализам залаже 
за саображавање уметничког дела појави ствари или самој ствари. Тако 
је у епохи класицизма отпочела метафизичка расправа о сликарству, 
понајвише с обзиром на питање који део репертоара уметничких 
средстава омогућава захватање природе бића, а који допире тек до 
акциденцијских својстава. Преовладавало је гледиште да цртеж својом 
формом отеловљује суштину бића, а да је боја у стању да испостави 
рачун само о извесним случајним и небитним својствима.

Појам „реализма“ настао је у процесу терминолошког померања 
појма „подражавања“, који је отпочео са Курбеовим сликарством, да 
би с временом, на тумачењу проблема истине уметности израсло више 
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уметничких праваца, попут натурализма или веризма. Марксизам је, 
опет, реализам почео да се тумачи у кључу типичне стварности, али 
и стварности која би требала да буде друштвено разумљива и корисна.

Међутим, у оквиру реализма се под истинитошћу дела није подра-
зумевала само верност приказаног садржаја природи, него и извесна 
искреност уметника како у посматрању реалности и тако и у настојању 
да се та стварност пренесе у дело. Укупан напор овог приступа огледа 
се у покушају да се наново успостави поље природног, при чему се пред 
уметност постављају озбиљне и очевидне препреке. Рецимо, сликарство 
мора да рачуна са оквиром, мрљама боје и дводимензионалношћу 
представљеног као условима медијума. Ипак, о вајкадашњој пријемчиво-
сти илузионистичког диктума сведочи и класична анегдота о Зеуксисовој 
слици, чије су насликано грожђе покушавале да зобају птице. У оквиру 
реализма сматра се да уметност достиже свој најсавршенији облик тиме 
што усваја одређене квалитете живе природе.

Иако је реалистички приступ много старији, израз „реализам“ по-
јавио се тек средином 19. века у вези са програмом брижљивог уметничког 
посматрања стварности и узимања у обзир свих аспеката природе, па 
и њених евентуалних неправилности. Извесно непријатељство према 
свакој врсти фикције, улепшавања или искривљавања природних 
садржаја при томе је било подразумевано. Жеља за објективношћу на-
гнала је уметнике да се окрену од херојских и митолошких тема и да се 
заинтересују за савременост и свакодневицу.

Међутим, иако наизглед једноставан, теоријски став о верној 
репродукцији стварности показао се веома проблематичним када је у 
питању уметничка пракса, која је морала да се определи за неку тему, 
одређени предмет приказивања и да га смести у неко конкретно време 
и простор. Дакле, у вези са реалистичком позицијом, пре свега, намеће 
се питање о улози уметника у интерпретацији природе и о особености 
његовог односа према делу, а, онда, у вези са тим одмах искрсава и 
читав низ других проблема, будући да се оно што је веродостојно лако 
може испоставити као банално, а оно што се истиче као значајно, у 
ствари, као – партикуларно. Реализам се, дакле, суочава са тешкоћом 
ходања по жици која дели амбис обичног од амбиса субјективног.

б. Идеализам

Интелектуалистички приступ одмерава истинитост уметности с 
обзиром на степен њене саображености идеји, дакле, идеалном облику 
онога што је иначе расположиво у недовољно савршеним облицима. 
Тако, на пример, класицизам истинитост једног позоришног комада 
није видео у историјском карактеру представљених чињеница или 
ликова, него у њиховој типској вредности, преко које се стиче увид у 
суштину читаве једне категорије бића. Боало је указивао на потребу да 
уметност захвати саму природу ствари, уместо њене просте појаве.5 У 
скорије време, аналогно промишљање овог проблема могуће је уочити у 
домену пластичких уметности поводом заблуда у вези са реалистичком 
природом фотографије. Наиме, од тренутка када је изум механичког 
бележења слика представљен јавности, у наредних стотину година 
сврха фотографије сагледавана је с обзиром на њен документаристички 
потенцијал. Бејавши схваћена као медијум у којем се открива научна 
истина, фотографија ће за пуноправни уметнички статус тек имати да 
се избори.

Порекло уметничког идеализма датира од аристотеловске кон-
цепције мимесиса, којом је претпостављено постојање савршенства 
идеје у духу уметника. Из тога је следило да уметник пред собом има 
недвосмислен задатак да из разноликости реалитета изабере најлепше 
елементе, који, иако потичу из чулног искуства, најбоље одговарају 
идеалној представи. Наиме, пошто се једно природно биће у настојању 
да оствари своје идеалне могућности суочава са отпором, природа је у 
својим појединачним остварењима увек зависна од случаја и, напослетку, 
мањкава. Стога уметник има задатак да из случајности природе издвоји 
оно универзално, те да реалитет преобликује према захтевима лепоте. 
Дакле, није реч о томе да уметност вештачки репродукује лепоту према 
моделу који се наводно да опазити у природи, већ, напротив, о томе да се 
нешто произведе, да се реалитету природе придода један novum који је 
настао као одраз управо – идеалног модела. Како би природи придодала 

5 BOILEAU, Nicolas: Пјесничко умјеће, Логос, Сплит, 1982, стр. 61. и 65.
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биће које реално садржи својства која су у самој природи присутна тек 
као могућности, уметник тада настоји да испоручи неискварену лепоту 
природе посезањем за непроменљивим архетипом. Очевидно, у оквиру 
ове концепције уметничког стварања, појам мимесиса показује сву 
своју двосмисленост, јер се задатак подражавања види много више у 
подражавању једног теоријског начела него реалитета природе.

Дакле, и реалистички и идеалистички приступ суочавају се са 
тешкоћом измирења реалитета и идеалитета. Док реализам, у настојању 
да „упије“ реално, тешко успева да избегне појединачно, дотле, иде-
ализам, у покушају да испостави идеално, има невољу да умакне нере-
алном.

2. Уобличавање

Тумачења уметности која су фаворизовала машту насупрот 
подражавању налазимо већ у антици, али су она неупоредиво мање 
заступљена. Тако је, на пример, Филострат тврдио да машта може да 
буде мудрија од подражавања, будући да се не ограничава на оно што 
види. Ипак, супротно мишљење ће преовладавати и током средњег 
века, а биће утицајно и у време ренесансе. Кад год је истини бивала 
супротстављена лаж, а не фикција, није се имало много разумевања 
за уметничку слободу интерпретације природе. Касније ће Хјум на 
једном месту рећи како „иако лажови по позиву, песници увек настоје 
да својим измишљотинама придају истинит изглед“.6 Супротно 
томе, Оскар Вајлд је сматрао да што више проучавамо уметност, ма-
ње маримо за природу, јер нам уметност открива њене „чудновате 
грубости, ванредну монотонију и апсолутно недовршено стање“, из 
чега закључује да лепота уметности пребива онкрај природне лепоте, 
односно да „уметност започиње тамо где природа престаје“.7 Хартман 
је основну стратегију конституисања специфичног домена уметности 

6 HUME, David: Расправа о људској природи, Веселин Маслеша, Сарајево, 1983, 
Књига 1, 3.

7 ВАЈЛД, Оскар: Слика Доријана Греја, Политика/Народна књига, Београд, 2004, 
стр. 8.

видео у поступку дереализације, који уживаоцу омогућава да суспендује 
дејство реалности.8 

У покушајима да се истина уметности разуме као уобличавање 
доспело се до једне, иако различито нијансиране, главне алтернативе: 
да ли уметност разумети као тумачење стварности или као произвођење 
њеног привида.

а. Тумачење

Очевидно, миметичко разумевање уметности није било у стању 
да до краја објасни сложеност везе између модела (који се подаје 
подражавању) и артефакта (који представља резултат подражавања). 
Чињеница немогућности апсолутног подражавања девалвирала је 
миметичку концепцију и надахнула је приступ који налаже да се 
уметникова пажња окрене оним детаљима који остају ван домашаја 
обичног опажања. У том смислу је Кроче сматрао да не постоји никаква 
природна лепота на којој уметник не би извршио неке преправке, него 
да она служи само као „надражајно средство“ естетичке репродукције, 
која претпоставља пређашњу продукцију.9

Прецизније говорећи, изабирање је, како за реалисте тако и за 
идеалисте, пре значило искривљавање, изопачење и онеобичавање 
реалности – управо, њено „онеприрођење“ – него имитирање, 
будући да се свет ономе ко га посматра и жели да га протумачи не 
показује као неутралан и објективан. Стога, се отвара могућност да 
се уметност схвати, не као једноставно огледало природе, него као 
огледало односа субјекта према природи. Другим речима, уметност 
је у овој перспективи схваћена као резултат посредовања реалности, 
односно као реалност која је пропуштена кроз сито једне личности, 
једне душе или једног осећања. Касирер је уметност схватио као 
сазнајну активност којом се материјал пасивних утисака преображава 
у екстериоризоване симболичке конструкте, у којима је стварност 

8 ХАРТМАН, Николај: Естетика, БИГЗ, Београд, 1979, стр. 43-44.
9 КРОЧЕ, Бенедето: Естетика, Космос, Београд, 1934, стр. 103.
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појачана и конкретизована.10 Схватајући уметност као сазнање, Јаус је 
нашао да она, између осталог, пружа прилику интуитивног опажања, на 
основу којега смо у стању да деконцептуализујемо свет (утилитарног 
разума) и увидимо космолошко јединство.11

Пре уметникове интервенције природа је за уметност потпуно 
индиферентна, а осим тога, природа као природа је неоснована и празна 
апстракција. Управо супротно, тумачење природе, барем у уметности, тек 
произилази из уметничког обликовања. Уметничко дело је нова стварност 
са елементима који у кохеренцији обезбеђују његову самосталност. 
Тумачење света чињеница је пре рефлексијом изведена последица из 
поређења стварности са светом уметничког дела, него директна пре-
тензија самог дела. Само се фигуративно може рећи да уметничко дело 
тумачи свет, пошто оно управо изграђује свој сопствени свет.

б. Фингирање

Хегел је уметност одредио као чулни привид идеје, при чему 
је држао да је „истина не би постојала када се не би привиђала и 
појављивала“.12 Иако се овај мислилац није толико бавио специфичношћу 
уметности колико покушајем да одреди њен положај у односу на 
друге облике културе, ваљано је приметио да је тај привид стварнији 
од целог поља емпиријског (с обзиром на које се иначе уметност 
критикује као привид). Уочавајући духовну суштину уметности, Хегел 
у чулном облику појављивања истине, међутим, видео недостатак: 
ако уметност представља услов да се истина чулно појави, онда она 
не може представљати никакав услов постојања истине. Следећи 
Хегела, Адорно је уметничко дело такође схватио као привид. Како није 
могуће да се, уметности инхерентна, тежња за кохеренцијом елемената 
оствари, она се, према Адорну, мора фингирати. На тај начин, уметничко 
дело прокламује самосталност, али у њега улазе и случајни елементи, 

10 Види: КАСИРЕР, Ернст: Филозофија симболичких облика, I-III, Дневник, Нови Сад, 
1985.

11 Види: ЈАУС, Ханс Роберт, Естетика рецепције, Нолит, Београд, 1978.
12 ХЕГЕЛ, Г.В.Ф: Естетика I, БИГЗ, Београд, 1986, стр. 112. и стр. 9.

који осујећују његову нужност. Због тога, дело није тоталитет, него је 
посредовано реалитетом и то у виду његове негације.13 Крећући се на 
Касиреровом трагу, Сјузан Лангер је уметности приписала виртуелни 
карактер, схватајући је као активност стварања симболичких облика 
осећања.14 Крајњи корак у правцу релативизације стварности уметности 
учињен је у оквиру теорије уосећавања, чији су поборници држали да је 
уметност тек резултат интензивног преношења индивидуалних осећања 
на спољашњи предмет. Немогућност да се објасни особена вредност 
појединачног уметничког дела, вероватно, представља најслабију карику 
овога приступа.

Прави мотив именовања статуса уметности као привида почива у 
склоности ка поређењу њених предмета са предметима свакодневног 
искуства. Међутим, уметничко дело може деловати као природно, 
управо због тога што је производ једног темељног онеприрођења. Буду-
ћи да је лишено свих мањкавости природе, уметничка илузија делује као 
нешто што поседује већи степен стварности од оног реалног. Рецимо, 
уметнички приказ неког предмета често не само што не постиже 
сличност са нашом уобичајеном представом тога предмета, већ је у 
стању да с временом свој приказ наметне као репер. Испоставља се да 
особеност приказивања реалног има моћ да само реално надвиси, па 
чак и да га одмени.

Тако, под дејством чаролије уметности, посматрач бива заробљен 
испостављеним моделом који достиже статус узора. Када разоткрије 
варку, посматрач се препушта естетском задовољству, дејству уметникове 
генијалности и његовој владавини техником у производњи онога што 
нас је обмануло. Наравно, није ту реч ни о каквој оптичкој варци, него 
о могућности да као стварно искусимо нешто што бисмо иначе, без 
присуства уметничке технике, вероватно доживели као банално. На 
пример, светлост свеће или набори драперије представљени на једном 
платну могу деловати као сама стварност искључиво захваљујући 
примени одређених уметничких поступака – као што су игра светлости 
и таме или геометријска перспектива – у приказивању онога што се 

13 АДОРНО, Теодор: Естетичка теорија, Нолит, Београд, 1979, стр. 187.
14 ЛАНГЕР, СЈУЗАН: Проблеми уметности, Градина, Ниш, 1990, стр. 32.
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иначе да опазити у реалности. На сву срећу, свест о илузији не спречава 
нас да се препустимо искушавању илузионистичког уметничког екс-
перимента као да је стваран. Када не бисмо могли да се претварамо 
да заборављамо природну стварност света како бисмо опазили појаву 
онога што уметност износи као једину стварност – уметност не би 
могла да постоји.

Могли бисмо чак да кажемо да у погледу „стварновитости“ између 
уметности и природе као да постоји извесно надметање. Будући да 
реални свет није могуће захватити у целости и превести га на језик 
уметности, уметник производи један други свет. Иако свет уметничког 
дела настаје према моделу реалног света, он је, ипак, резултат избора 
уметника. Материјализујући свој избор у уметничком делу, уметник 
успева да барем том, новонасталом бићу дела наметне своју вољу и да 
у њему остави свој траг. Стога, естетизовати реално не значи ништа 
друго до апсорбовати, прилагодити и присвојити га.

Уметност и реалност, тако, представљају два света између којих 
зјапи провалија: уметник полази од реалног модела и изопачава га 
не би ли успео да створи онтолошки novum, независан од реалности 
колико год је то могуће. Када се у тој намери успе, уметничко дело 
се може испоставити као модел на основу којег се да просуђивати и 
сама реалност. Поредећи уметност са игром, Гадамер је тврдио да она 
нема други циљ осим себе саме: повинујући се правилима игре, ми се 
растерећујемо притиска свакодневице и ослобађамо се у мери у којој 
надилазимо њене ризике, те услед свега тога, искушавамо игру као 
стварност која нас надмашује. „Творевина јесте свет, али у себе затворени 
свет и не мери се ничим другим изван себе, јер из ње говори једна пре-
моћна истина.“15

15 ГАДАМЕР, Ханс Георг: Истина и метода, Веселин Маслеша, Сарајево, 
1978, стр. 139-142.

3. Конструкција

У настојању да се што више удаљи од „идеалистичког улепшавања“, 
као обавезног дела репертоара традиционалне уметности, реализам није 
презао од „кориговања“ несавршене реалности. Чинило се да стварност 
треба по сваку цену „спасити“ од високопарне идеализације, чак и уколико 
то подразумева њено фалсификовање. Другим речима, реализам је под 
именом „стварности“, у ствари, често нудио тек индивидуално приказану 
реалност. Подмећући властиту слику о реалности као стварност саму, 
реализам је показао одсуство слуха за битан услов уметности: стваралачки 
импулс. Наиме, убрзо ће постати јасно да се делатност уметника „не може 
позивати ни на коју другу стварност до на ону коју она сама у својим 
творевинама производи“.16

Када је једном отпочео, процес ослобођења уметника од обавезе 
подражавања текао је постепено, иако, релативно брзо. Са слабљењем 
захтева за верним приказивањем реалности, уметници су посегнули 
за различитим уметничким техникама, које су имале да укажу на 
„истинску стварност“. Хетерономија уметности имала је да буде 
превладана у њеном властитом преиспитивању. На низу примера из 
историје модерног сликарства лако се да видети шта су све у свом 
раду уметници предузимали како би најзад проговорили о „истини“. 
У настојању да се изборе за аутономију уметности, многи су уметници 
почели да испитују границе сликарства истражујући, пре свега, 
уметничке технике. Импресионисти су се усредсређивали на визуелни 
утисак, Сезан на представљање помоћу купа, кугли и ваљака, Пикасо 
на аналитичко расклапање предмета, а Мондријан на откривање ап-

16 ФИДЛЕР, Конрад: Модерни натурализам и уметничка истина, Београд, 
1980, стр. 104. Декларативну сличност са овим ставом можемо да видимо у Адоp-
новој квалификацији истине уметности као негације фактицитета, будући да је 
овде реч о једном спецификуму теорије подражавања. АДОРНО, Теодор, нав. 
дело, стр. 286. Да је реч је о позиву уметности да подражава отуђеност субјекта 
сведочи Слотердијк: „Дисонантна загонетка води миметички рат између дела и 
света.“ СЛОТЕРДИЈК, Петер: Коперниканска мобилизација и птоломејско разо-
ружање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988, стр. 33.
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страктних космичких односа. У том процесу отрзања уметности од 
реалности, Кандински се, коначно, окренуо непосредној духовности 
ликовних елемената, укидајући, прво, модел, затим, реалистички по-
ступак и, на послетку – предмет.

Тако је жеља уметника да се захвати истина, односно стварност 
постепено удаљавала уметничку праксу од реалистичких поступака. 
Процес који је водио коначном одбацивању теорије подражавања, 
иронично, истовремено је значио повратак уметничке праксе изворном 
раногрчком значењу мимесиса као „изражавања“.17 У покушају да 
умакну реализму, Маларме и Валери су поезију симболизма повели у 
пределе интелектуалистичког херметизма, где се симболи више нису 
односили ни на шта друго до на себе саме. Лагано се помаљала фор-
малистичка концепција уметности, према којој се истинитост једног 
уметничког дела састоји искључиво у уметниковом поштовању правила 
особене, унутрашње логике дела. „Ако су се два велика принципа, прин-
цип подражавања и принцип преображавања стварности, од давнина 
спорила о право да буду прави израз уметничке делатности, онда изгледа 
да је решење тог спора једино могућно на тај начин што ће се на место 
та два принципа поставити трећи, принцип продукције стварности.“18 
Од тог тренутка претпоставке уметности бивају слободно изабране, 
оне могу бити и у супротности са реалношћу, будући да се о њиховој 
исправности суди искључиво с обзиром на последице које су из њих 
изведене. Само услед тога што је уметност у стању да успостави 
властиту, унутрашњу истину (спонтаним поштовањем закона), портрет 
једног незнанца можемо да доживимо као истинит.

Према Кандинском „елементе конструкције слике тако не би 
требало тражити у овом спољашњем већ само у унутрашњој нужно-
сти“.19 Апстрактна уметност више не представља опонашање природе 
или измишљање простора, него композицију. Ослободивши се начела 
сличности, уметност није, дакле, „одвојена“ од света. Сликар дарује 

17 ТАТАРКИЈЕВИЧ, Ладислав: Историја шест појмова, Нолит, Београд, 1978, стр. 
157.

18 ФИДЛЕР, Конрад, нав. дело, стр. 108.
19 КАНДИНСКИ, Василиј: О духовном у уметности, Esotheria, Београд, 1996, стр. 123.

видљиво постојање нечему што обичан поглед сматра невидљивим, а то 
је само гледање. Уметност успоставља измешаност онога ко гледа и онога 
што је видљиво: моје тело је уткано у свет, сматра Мерло-Понти.20 Она 
преиспитује нужност везе која обједињава природу, а која је изгледала 
као да је за њу конститутивна, да би се изразила кроз бесконачност 
непатворених могућности суманутом слободом. У том смислу, Пикасо је 
једном приликом рекао како је свима познато да уметност није истинита, 
да је она, у ствари, лаж која нам помаже да схватимо истину. Слично је 
размишљао и Базен када је рекао како је „сва уметност апстрактна, или 
не постоји“, будући да њена суштина није у томе да говори о природи, 
већ у настојању да сажиме целокупну реалност.21

Схватање уметничког дела, као конструкције или као потпуно 
спонтаног израза, полази од става да су референце на реалност које у 
делу проналазимо до те мере асимиловане да се мора довести, ако не 
и суспендовати континуитет значења. Према Блоху, решење питања о 
естетској истини треба тражити у схватању да је уметност истовремено 
„лабораторија и гозба остварених могућности.“22 Ипак, уметничку 
истину не би требало схватити као апсолутно сингуларну, будући да 
би она у том случају била потпуно неприступачна. Из тог разлога је 
Гадамер критиковао апстракцију естетске свести (иако се, сводећи 
естетски акт на сазнање приближио другој крајности). Напослетку, 
може се рећи и да у уметности постоји континуитет тумачења, баш као 
и извесна радикална новина, а да истина уметности зависи управо од 
успеха да се у структури дела оствари крхка равнотежа између те две 
могућности.

Уметност, представљајући један свет, тај свет, у ствари, успоставља. 
Она то чини без обзира да ли порекло тог света треба потражити 
у реалности или у чистој фикцији. Довољно је да постоји један свет 

20 МЕРЛО-ПОНТИ, Морис: Око и дух, Вук Караџић, Београд, 1964, стр. 9.
21 „Не може се радити о томе да се одбацују облици који потичу из природе (него нека 

комбинација облика), будући да облици слике, ма колико да су мало фигуративни, морају 
проћи кроз нас, изаћи из нас, без обзира што однекуд долазе.“ BAZAINE, Jean: Notes sur 
la peinture d’aujourd’hui, Seuil, Paris, 1953, стр. 47.

22 BLOCH, Ernst: Artistic Illusion as Visible Anticipatory Illumination, у: CAZEAUX, 
Clive: The Continental Aesthetic Reader, Routledge, London, 2000, стр. 359.
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дела, да би се у односу на њега просудило да ли је нешто истинито 
или лажно. На пример, уколико су ликови искрени, уколико говоре 
или показују саобразно властитој природи, или лажу, претварају се 
или изгледају другачији но што уистину јесу, постоји једна унутрашња 
истинитост или лажност дела. Стога, „реализам у умјетности није 
умјетност о реалности, него реалност у умјетности.“23 Будући да се 
свет уметнику не показује толико једноставним као здраворазумској 
свести, уметника не би требало замишљати као ропског имитатора 
стварности нити као прогнаника у свет фантазије и нестварности. Када је 
у естетском задовољству видео сведочанство нашег сагласја са природом, 
Кант нам је заправо указао на то да уметник успева да према стварности 
оствари интимнији однос него што га ми, иначе, у разумском подвајању 
субјективног и објективног, остварујемо.

Истина уметничког дела не може да се објасни истином прика-
заног садржаја нити утицајем унутрашњих и спољашњих услова у 
којима уметник ствара, јер она настаје у аутентичном произвођењу 
новог, аутономног света уметничког дела према недокучивим законима 
лепоте. Уметност може да опонаша природу у њеном фактицитету или 
идеалитету, може да је тумачи, посредује и одмењује, али се у томе не 
исцрпљује њен однос према истини. Уметник мора успети да створи 
ново биће, које ће деловати као потпуно нова, засебна стварност. 
Уколико истину разумемо као суштинску карактеристику уметности, 
онда мерило уметничке истине треба тражити у изворности начина на 
који уметник кроз дело исказује вануметничку, у односу на само дело 
ма какву другу истину. Начин казивања је за уметност пресуднији од 
онога што се казује.

23 ФОХТ, Иван: Истина и биће умјетности, Свјетлост, Сарајево, 1959, стр. 149.
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Уметност и истина могу се тумачити као засебне реалности, потом 
као напоредни реалитети, који су у некаквој корелацији, интеракцији, 
дијалектичком односу, и тсл., или, пак, као да оне представљају једну 
те исту, степеновану реалност, вишеслојно сагледану у свом тоталитету. 
Уметност, на различите начине, може у себи инкорпорирати истину 
(рецимо, као својеврсну уметничку, али и онтолошку вредност), а 
важи и обратно. Оба појма, међутим, могу представљати и субјективне 
пројекције одређених метафизичких садржаја, у чијој основи стоје 
само „пука имена“, како су веровали номиналисти, односно како 
претпостављају савремени антиесенцијалисти. Покаткад су истина 
и реалност посматране као једно, док се, с друге стране, и уметност 
повремено интерпретира с обзиром на factum реалности, било као mi-
mesis, било као одређени вид репрезентације, или као некаква посебно 
конструисана уметничка стварност. Неретко, међутим, уметност не 
представља носиоца истинитосних вредности, нити у онтолошком, 
нити у епистемолошком смислу речи, а истина не бива опажена као 
својство уметничког стварања, чиме се досадашња значења реалитета, 
судећи према претходно наведеној чињеници, могу приказати у сасвим 
друкчијем светлу. 

Ове, иначе компликоване, узајамне релације, које међу собом 
остварују идеје, појмови и феномени уметности, истине и реалности, 
интерпретиране у традиционалном корпусу филозофских мнења и њима 
одговарајућих позадинских теорија, представљају нешто посве друго 
од данашњих значења која ови појмови задобијају у контекстуално 
измењеним конфигурацијама њихових сложених односа, при чему, чини 
се, гранични појам свих интеракција и дијалектичких посредовања 
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представља бењамински дефинисана „аура“1, односно њено дејство на 
генерисање нове онтолошко-епистемолошке парадигме која је обележила 
крај XX и почетке XXI века. Укратко, тзв. „информатичка ера“, тј. доба 
свеопште медијске спектакуларизације и дигитализације, не само да 
је утицала на радикалну измену епистемолошког оквира објашњења и 
разумевања света, као и његових рефлексија на сферу социјалних односа 
и уметности, већ је, уједно, револуционисала традиционалну космологију, 
сводећи је на актуелну парадоксију бивања у тзв. „виртуелној реалности“.2  
А то, заправо, значи да је виртуелни простор (cyber space) данас ин-
терпретиран било као напоредна, или, за неке, и једина (социјално) 
релевантна реалност, што претпоставља извесну трансформацију и про-
ширење саме идеје космоса, и то на његову дигиталну димензију, која 
прети да готово у потпуности истисне и замени некадашње концепције 
реалног света.   

Преокрет о коме говоримо изгледа се догодио најпре у домену 
савременог уметничког стваралаштва, да би, потом, трансцендирајући 
границе света уметности, захватио читаву стварност. А како су, 
отада, разлике између артифицијелности и реалности у многоме 
релативизоване, постајући флексибилне и крајње променљиве, то је 
некадашње онтолошко јединство бића и истине, односно уметности и 
истине, доживело заокрет у смислу њиховог коначног раздвајања, уместо 

1 Бењаминов (Benjamin) „мутни“, али свакако врло инспиративни појам „ауре“, 
послужио је као подстицај  многобројних расправа које су вођене и још се одржавају у 
домену савремене естетике, филозофије уметности, као и различитих теорија уметности 
и медија, а у вези с питањима трансформисања традиционалног појма уметности и 
његове истине у правцу који је скопчан с развојем нових уметничких и информационих 
технологија. Ауратичност, или јединственост и непоновљивост оригинала уметничког 
дела, његово овде и сада, тј. конкретне просторно-временске координате у којима се 
оно, истовремено с властитом историјом, појављује као нека врста култног предмета, 
постепено ишчезава и бива окренуто ка новим могућностима које собом носи техника 
бесконачног умножавања (копирања) уметничких производа. „У веку техничке репродук-
ције уметничког дела закржљава аура“, тврди Бењамин. Walter Benjamin, „Уметничко 
дело у веку своје техничке репродукције“, у: Есеји, Нолит, Београд, 1974., стр. 119. 

2 Вид. Ismail Tunali, „New Epistemological Meaning of the World and its Refl ection on 
Art“, у: Aesthetics Bridging Cуltуres, XVII. Congress of Aesthetics, Congress Book 1, SAN-
ART, Ankara, 2008, стр. 460.

коегзистирања, што је резултирало онтолошким хипостазама било бића, 
било света уметности, и то без икаквих истинитосних претпоставки и 
референци. Али, ово дистанцирање стварности и уметности од инстанце 
првобитне истине, ма како ово тумачили, није значило и њихово 
узајамно удаљавање – напротив. Концепт „виртуелне стварности“, 
према нашим схватањима, заступа идеје једне онтологије у којој се оно 
што је артифицијелно дијалектички прожима с оним што је стварно, као 
и обратно, истрајавајући на моменту естетског при-вида, заједничког 
именитеља оба ова варијетета, који градуелно расте и умножава се 
у низу својих различитих рефлексија и модалитета. Естетски привид, 
дакле, постаје основа како уметности, тако и разумевања стварности; 
иматеријално се, посредством механичке репродукције коју спроводи 
савремена техника, преводи у референтне оквире материјалног света. 

Карактеристичан пример, који пластично илуструје како нека-
дашњи ритуали, који су представљали основ ауратске уметности, за-
једно с магијском моћи атракције, данас постају фрагмент конкретне 
инсталације или тзв. „звучних слика“ / представа различитих слојева 
стварности, што техничким средствима снимања и репродукције зву-
ка, у низу карактеристичних медијских посредовања, чине естетски 
доживљај амбијента града, који је јединствен и непоновљив као 
интерекација, а коју условљавају техничке могућности коришћених 
медија, јесте пројекат редитељке Браниславе Стефановић, под називом 
„Стаклена кутија – Интимни ритуали“, реализован на 17. Међународној 
трибини композитора 2008. године у Београду.3 Наиме, овај уметнички 
рад већ својом структуром демонстрира евидентни губитак ауре, тј. 
њено трансформисање у опредмећени универзум прозирне стаклене 
кутије (стакло као симболичка спрега с бењаминским опсесијама тран-
спарентним градитељским материјалом), која метафорички представља 
границу стварности, унутарње и спољашње, простор и непростор, 
ритуал и његово медијско преобликовање у вишеструки, технолошки 
кодирани, али и лични доживљај модалитета различитих „стварности“ 
унутар стварности.    

3 Вид.  програмску књижицу/каталог 17. Међународне трибине композитора под нази-
вом „Нове минијатуре“, одржане у Београду, 19-25. новембра, 2008.,  стр. 91.
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Ову измену је, још много раније, у сфери уметничке праксе, 
припремила „културна индустрија“, тиме што је својом делатношћу 
укинула концепт аутономне уметности, чиме је постепено нестајала 
и читава до тада позната „културна сцена“4, са њеним специфично 
изведеним уметничким дериватима. При том је уочљиво да се 
интерпретација синтагме „културна индустрија“, како су је средином 
XX века дефинисали Адорно (Adorno) и Хоркхајмер (Horkheimer), све 
више окреће питањима која су везана не толико за тумачења уметности 
као аутономне области људског деловања, колико за третман уметности 
у смислу одређене друштвене чињенице – посматрано било у облику 
робног фетишизма или континуираног става отпора – о чему је Адорно 
надугачко елаборирао у својој недовршеној Естетичкој теорији.5  
„Непорециво је да је умјетност прије еманципације субјекта била, у 
извјесном смислу, на непосреднији начин социјална појава, него што 
је то постала касније. Њена аутономија, осамостаљење у односу на 
друштво била је функција грађанске свијести слободе, која је опет са 
своје стране била срасла са друштвеном структуром. Прије него што 
се ова свијест образовала, умјетност је била – истина, по себи – у 
супротности према друштвеној владавини и њеним продужецима у 
начину живота, али то није била и за себе.“6 

У овом смислу речи, било је неопходно трансформисати не само 
саму сферу уметности, већ и њене социјалне учинке, како би уметност, 
као властита истина, али уједно и миметички рефлекс актуелних 
друштвених односа, прерасла свој некадашњи култни статус по себи, 
и то дијалектичким губитком ауре, која се поступно премештала у 
друге домене друштвеног деловања. На овај начин, бењаминска аура, 
као својство оригиналности и непоновљивости магијских предмета 
како природе, тако и уметности у доба њене механичке репродукције, 
задобија сасвим друге функције. Њено премештање из природне 
космологије и света традиционалне уметности, у област тржишних 

4 Исто, стр. 461.
5 Вид. Теодор В. Адорно, „Двоструки карактер умјетности: fait social и аутономија; 

фетишки карактер умјетности“, у Естетичка теорија, Нолит, Београд, 1979., стр. 367-373.  
6 Исто, стр. 367.

комуникација остварује индустријска производња културних делат-
ности и креативности (културна и креативне индустрије), што 
резултира стандардизацијом копије, уместо оригинала – било да је реч 
о природним или уметничким облицима изражавања.

Процес удаљавања од властитог бића уметности у савременом 
добу, Адорно је идентификовао с механизмом отуђења уметности од 
себе саме (Entkunstung) што је, заправо, наликовало процесима губитка 
ауре уметничког дела, посредством механичке производње његових 
бесконачних копија. На жалост, у већини случајева, савремена уметност 
се, како изгледа, није развијала у смеру оног вида социјализације који би, 
захваљујући критичком отклону према дисонантној стварности класних 
борби и неједнакости, обезбедио измену социо-економских услова њеног, 
али и сваког другог вида производње. Жртвујући своју ауру, па самим 
тим и аутономију, својственост и непоновљивост уметничке праксе, она 
(уметност) није доспела до могућности чак ни субјективне, а камоли 
објективне промене постојећих друштвено-економских констелација и 
односа, али је свакако деловала у смеру изазивања одређених промена, 
чији је основни квантификатор представљан као убрзан научно-
технолошки раст, односно неконтролисано ширење тржишта.  

Но, према неким мишљењима, упркос удаљавању од своје 
првобитне природе, ауратичка уметност (још) није изгубила битку 
у односу на технолошке моменте њеног самотрансформисања – 
напротив. У излагању под називом „Уметност у времену репродуктивне 
стварности“ Драган Ћаловић износи став да је аура „нешто што обавија 
уметничко дело, што чини његову срж, и што га као такво одређује. Не 
сам приказ, не уметнички текст, већ аура, постаје поуздан услов његове 
идентификације као таквог. Будући да се аура не може репродуковати 
(Бењамин), једно уметничко дело увек је оригинал.“ 7  Међутим, уколико 
је аура конституенс и знак распознавања подручја уметности и његова 
специфична разлика у односу на остатак стварности, може се замислити 

7 Цитат је преузет из текста саопштења Драгана Ћаловића с годишњег научног скупа 
Естетичког друштва Србије, реализованог на тему: Уметност и истина, а под називом 
„Уметност у времену репродуктивне стварности“, који је презентован у Заводу за проу-
чавање културног развитка Србије 18. децембра 2008. године.
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и ситуација у којој се посредством Entkunstunga, уметност одваја од своје 
ауре, при чему њеним губитком она, у извесном смислу, остаје уметност, 
док, с друге стране, пропадљивост ауре уметничког дела не значи, у исто 
време, и њен коначни и потпуни губитак. Следећи овакву замисао, могло 
би се надаље претпоставити да аура сасвим не ишчезава из стварности, 
као некадашње битно обележје уметности, него се премешта у неко 
друго подручје деловања.

Процес дезауратизације уметности почиње, како смо видели, у 
домену рада културне индустрије, односно индустрије забаве, да би, 
након прве фазе ишчезавања ауратског феномена из света уметности, 
оно било интринсично повезано са ером свеопште дигитализације. 
Рајнголд (Rheingold) се, отуда, у својим интерпретацијама настанка 
виртуелног простора, с правом фокусира на историјат првих видео 
игара, односно ефекте рада тзв. „Сензораме“, која је наликовала на 
неку врсту машине, покренуте у функцији симулатора вожње мотором, 
и на тај начин је представљала претечу појаве дигиталне технологије, 
тј. компјутерске индустрије данашњег доба.8 И у овом случају, као и 
у многима доцније, техничку репродукцију замењује тренд глобалне 
компјутеризације, односно дигитализације, који се најпре имплементира 
у сфери фотографије и филма9, а затим и у већини других уметничких 
медија XX века. 

Напоредо с овим естетским процесима, чији је основни симптом 
препознат као процес нестајања ауре уметничког дела, технологија 
се, као формални носилац различитих промена остварених на плану 
економије и социјалних односа данашњег света, убрзано креће ка идеалу 
„информационог“ (постиндустријског) друштва, које представља не 
само утопијски, већ и прворазредни идеолошки пројекат глобалних 
развојних трендова на прелазу векова. Естетика технологије, при том, 
представља ону стварносну силу која би ваљало радикално да изврши 
преврат, укидајући не само рад и сексуалност као застареле феномене 

8 Вид. Howard Rheingold, Virtual Reality, Summit Books,  New York, 1991, стр. 50.
9 Овде, према Бењаминовом мишљењу, и започиње епоха губитка ауре, захваљујући 

уметности која прелази у своју индустријску фазу, што најефектније илуструју управо 
мас медији као што су фотографија и филм. 

једне друштвено-производне праксе, проистекле из претходне вредносне 
парадигме, него и уметност саму, као и све видове социјабилности који 
нису (либерално)тражишно оријентисани, односно медијски засно-
вани. С обзиром на суштинску улогу науке и технологије у покушају 
револуционисања света у смеру нових вредности за које се, с једне стра-
не, делом некритички залажу присталице футуризма и идеје прогреса, 
док је, с друге, мање или више радикално оспоравају њени различити 
критичари, поставља се питање релевантности истине за валоризовање 
суштине ових превреднујућих процеса.

„Заговорници информационог друштва као нове историјске реално-
сти“, како тврди Мирко Милетић у књизи Ресетовање стварности, 
„углавном се, унутар функционалистичко-системског или техноцентрично 
оријентисаног кибернетско-информатичког научног оквира, не баве 
вредновањем практичних резултата  научно-технолошке револуције, 
него их констатују као датост  у социјалном животу и настоје да предвиде 
шта се у будућности може очекивати“.10 Супротно овоме, антрополошки 
утемељена, неомарксистичка, као и сви други видови критике уперене 
против револуционарних технолошких промена, насталих с краја XX и 
почетком XXI века, смерајући на озбиљну евалуацију социјалних, па и 
повесних последица експанзије научнотехничко-комуникационог ума, 
а на штету осталих области човекове делатности, своје реакције ар-
тикулише не само у правцу испољавања сумње, односно уверења о томе 
да нове комуникационе технологије не воде увек добробити човечанства, 
неретко радећи на деструкцији многих досадашњих вредносних оријен-
тира, него и отварају одсудна питања кризе хуманитета, па и читаве до 
сада познате сфере социјалности. Испрва неолудистички11, бунт радника 
и многобројних синдикалних организација против свеопште кибер-
нетизације процеса рада, што је допринео нужном смањењу хумане радне 
снаге и масовним отпуштањем пролетаријата, временом је прерастао у 
стратешки артикулисани отпор оваквим променама, које се дијалектички 
огледају у ситуацији у којој се, аналогно данашњем статусу технологије, 
некада налазила уметност, мишљена као tehne.

10 Мирко Милетић, Ресетовање стварности, Protocol, Нови Сад, 2008, стр. 27.
11 Упор. исто, стр. 31.
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Али, поступно нестајање ауре из домена уметничког стваралаштва 
и процеса рецепције не значи, у исто време, да је, како сматрају неки 
теоретичари маркетинга, овај феномен у потпуности ишчезао са 
повесне сцене. Постајући робом, савремена уметност своју ауру као 
да позајмљује тржишним производима, чему превасходно доприноси 
индустријска технологија маркетиншких комуникација. Преузимајући, 
у готово подједнакој мери, изражајна средства примењених уметности, 
с једне, и индустријских производних матрица, с друге стране, сфера 
маркетиншких комуникација постаје основа за трансфер ауратских 
својстава с уметничких на предмете за свакодневну употребу, прелазећи, 
тако, из простора естетске рецепције на пуку конзумацију. Такозване 
креативне индустрије, при том, све ове процесе обједињују у јединствену 
делатност, сврставајући маркетиншке и медијске комуникације у исти 
ред врста са већином дела, процеса и акција савремене уметности. 
Отуда се актуелни процеси ауратизације тржишних производа данас 
све чешће приказују као маркетиншко приписивање ауре предметима 
за свакодневну употребу, тј. потрошњу. 

Међутим, није све тако једноставно, како то на први поглед 
изгледа. Наиме, некадашња магијска својства уметничких предмета и 
њима саприпадних ритуала, сада еманирају само оне робе које поседују 
привилеговани статус на тржишту потрошње. Различити монополисти 
и мултинационалне корпорације, попут Coca-Cole, на пример, 
инвестирајући већи део свог капитала, уместо у производњу робе, у 
њено маркетиншко комуницирање, креирају, на овај начин, брендове 
и супер-брендове, који данас представљају далеко више од обичне 
робне марке производа. У ствари, магијска моћ атракције савремених 
брендова претвара производњу у масовну потрошњу, али не толико роба, 
колико ауратичних својстава брендова што циркулишу на глобалном 
тржишту. Савремена брендоманија није, отуда, ништа друго до масовно 
манифестовање повратка, односно чежње за ауром као таквом. 12

12 Вид. детаљније о томе у: Дивна Вуксановић, „Медијске егзистенције: постиндиви-
дуализам и имагинација“, Филозофија медија: Онтологија, естетика, критика, 
Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у 
Београду – Чигоја, Београд, 2007, стр. 60, 61. 

Напоредо с овим, актуелне уметничке тенденције развијају се у 
два правца – у једном се примећује тзв. ретро-кретање, тј. трагање за 
ауратском уметношћу коришћењем архаичних стваралачких технологија 
(рецимо калиграфија и карактеристични повратак руци, и тсл.), док 
се друга развија пратећи најновија техничко-технолошка достигнућа, 
крећући се ка дигиталном и мултимедијалном концепту стварања 
савремене уметности. Контекст стваралачког рада и рецепције је, 
међутим, у односу на пређашње епохе, у многоме промењен и одређен 
невидљивим процесима губљења ауре. И у обе ове варијанте, аура 
уметничког дела представља круцијално место прелома у тумачењу 
савремене уметности, разматране у различитим референтним оквирима 
– историјском, ауратском, дигиталном и естетском. 

Из овог стваралачког ресурса уједно се генеришу и једна нова 
онтологија, епистемологија и естетика засноване на компјутерским 
базама података, односно на њиховој дигиталној „манипулацији“, 
како дословно стоји у тексту под називом: „Уметничко дело у ери 
дигиталне манипулације“13 Овде, при том, термин ‘манипулација’ има 
једну нескривену политичку димензију, као што је то био случај и у 
Бењаминовим интерпретацијама начела техничке репродукције, која, 
негирајући историјски контекст настанка и рецепције уметничког дела – 
што претпоставља аура - преводи естетске у кодове актуелне политичке 
праксе, одакле проистиче и реверзибилна теза о политизацији естетике 
(уметности), односно о естетизацији политике. У чланку о дигиталној 
манипулацији се даље каже да промена, која се одиграла у оквирима 
савремене дигитализоване уметности, у односу на ранији технолошки 
поступак механичког репродуковања, није кључна за разумевање новог 
статуса уметничког дела с обзиром на питање ауре, већ је то, заправо, 
сам медиј у коме се она одиграла. 

Прво и најзначајније, што уметничка дела, сачињена у дигиталној 
форми, собом доносе као новину, није њихова ауратичност, већ 
својеврсна манипулација информацијама, груписаним у одређене базе 

13 Упор. Jos de Mul, „The Work of Art in the Age of Digital Mamnipulation“, у: Aesthetics 
Bridging Cуltуres, XVII. Congress of Aesthetics, Congress Book 1, SANART, Анкара, 2008, 
стр. 228. i 229.
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података, која је, тако, виђена као основна вредност дела. „У доба ди-
гиталне рекомбинације вредност објекта зависи (...) од отворености за 
манипулацију“14, док савремени појам „лепоте“, везан за корисничке 
базе података којима се манипулише, није више „лоциран“ у статичне 
интерпретативне форме посматрача, већ у динамику успостављања 
различитих интеракција у (компјутерски) задатим оквирима или по-
љима значења15, што нас изнова проблемски враћа на визуелно-звучне 
инсталације стаклене кутије Браниславе Стефановић. 

По свој прилици, разлика између инсталација изведених у реалном 
простору (визуелном, звучном, градском, личном, итд.), и оних које су 
реализоване у виртуелној димензији стварности, у основи је медијске 
природе, иако су њихове естетске концепције, засноване на појмовима 
као што су инсталација или интеракција, врло сличне. Прецизније ре-
чено, техничка репродукција и дигитална манипулација уметничког 
дела разликују се не толико појмовно, колико контекстуално, односно 
медијски – репродукције су увек већ репродукције нечега, ситуиране 
у реалном повесном времену, док је онтологија заснована на базама 
података и сама, по свом карактеру, виртуелна. Отуда, наравно, проистиче 
и један нови концепт културе - као једног тотално дигитализованог 
универзума - али не само културе, него и света природе, сагледаног у 
контексту константног раста виртуелног окружења.

Као што се види, ова нова онтологија, не само уметности, већ и 
света културе и природе, не чува релацију с истином као основном 
вредношћу уметничких, културних, друштвених и природних појава. 
Иако је постисторијског карактера16, она и надаље оперише неким 
ауратским својствима, реликтима ранијих времена. Дигиталне серије 
података, како сугерише де Мул (de Mul), у наставку текста о уметничком 
делу у ери дигиталне манипулације, могу представљати неку врсту 
„ауратских копија“ историјски ишчезлих појава, попут диносауруса, на 
пример, које се сада појављују у драстично измењеном контексту једног 
посве дигитализованог окружења. Но, ни ове, као ни репродуктивне 

14 Исто, стр. 230.
15 Исто.
16 Исто.

копије уметничких дела претходне епохе, нису мање политичне, пошто, 
начелно узевши, политичка, па и друштвено-економска моћ у данашњем 
свету почива, пре свега, на манипулативности информацијама.17 

За разлику од Бењаминовог схватања дијалектике филмских слика 
које делују на плану политички несвесног у смислу критике друштва, 
овде је реч о интенционалној (свесној) медијској манипулативности, 
која се коси са основним принципом (мас)медијске етике, а то је, опет, 
истина. Јер, манипулативност информацијама у домену уметничког 
стварања, убрзо се проширила, а потом и генерализовала, на област 
деловања масовних и нових медија, укидајући првобитне релације са 
истином, како у метафизичком, тако и у емпиријском домену појма. 
Масовни и нови медији, оперишући подацима као аутореферентним 
информационим структурама - што представља реалност по себи 
и за себе - креирају дигитализовану стварност којој истина није 
неопходна као претпоставка постојања, нити као критеријум било 
каквог вредновања: чињенице у дигитализованом облику и саме 
постају медијски факти, чиме се њихова етичка димензија, а уједно и 
ауратичност, губе, уступајући место политици као техници медијског 
манипулисања.

Евидентно је да су савремени медији, уместо да саопштавају исти-
ну (Truthtelling),18 на себе преузели задатак да испредају приче (Story-
telling) – што је, како је познато, credo данашњег маркетинга – при чему 
њихова митска основа представља, истовремено, и политички одговор/
акомодацију захтевима савременог тржишта, па и читавог концепта 
нове друштвености. А та иста митска основа састоји се у томе да медији 
данас преузимају улогу приповедача, тј. интерпретатора догађаја у 
одређеној култури, онако како су некада, у доба доминације усмених 
комуникацијских и културних образаца, чинили истакнути племенски 
појединци, преузимајући на себе одговорност за тумачење чињеница и 
збивања из „спољног света“ свим осталим припадницима заједнице.19

17 Вид. исто, стр. 231.
18 Ово је у почетку био постулат новинарства и медијске етике, било да су у питању 

штампани или електронски медији.
19 Упор. „The Storyteller“, у: Media Ethics, Fifth Edition (Cliford G. Christians, Mark 

Fackler, Kim B. Rotzoll, Kathy Brittain McKee), Longman,  USA, 1998, стр. 64.
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Дигитална копија је, дакле, медијска интерпретација света културе 
у настајању, која је, у исто време, и сам медијум општег културног 
развоја савременог света, док је ауратско копије (у одсуству оригинала), 
његова митска основа, али без икаквог истинитосног предзнака: 
прича је интерпретација интерпретације, а ова је конститутивна за 
саму стварност, те је отуда, иако аисторијска, политична у смислу 
успостављања различитих медијских дискурса и њихових узајамних 
релација.

Novum који доноси овај вид репродукције, а у односу на претходну, 
механичку копију, тиче се дигиталног начина архивирања података, што 
подразумева, између осталог, и њихову трајност, тј. могућност брисања 
која је сведена на минимум: „Ова могућност (репродукције – прим. Д. 
В.) није ограничена само на Интернет; она представља карактеристику 
компјутерске и информационе технологије уопште. Електронске 
информације постоје у форми у којој их је лако копирати, а у процесу 
репродукције не долази до губитка вредности: копирани подаци или 
софтвер могу се користити без икаквих проблема. Штавише, не мора 
да постоји никакав доказ да су подаци или софтвер копирани.“20 Овде 
је реч о томе да се дигиталним репродуковањем не крњи она основна, 
дакле, информатичка вредност копије, што свакако не значи да се (пре)
остале вредности не губе. Потенцијална трајност копије дијаметрално 
је супротна ауратској дијалектици овде и сада, онако како је дефинисао 
Бењамин. „Замрзнуте слике“ нису исто што и трајне копије „оригинала“, 
који је то, ипак, само у конвенционалном смислу речи. Недостатак 
оригинала, како је он одређен у прошлости, условљава то да се, будући 
да ауратско примарно не постоји, оно, у извесном смислу, и даље 
конструише.

Манипулација дигиталним садржајима, отуда, није само техника 
њиховог уобличавања у базе података, а затим и систематског архиви-
рања, она је конструкција, односно реконструкција испрва непостојеће 
ауре, те стога представља и политички дефинисан пројекат тоталне 
естетизације стварности. У ствари, дигитална манипулативност је овде 

20 Дебра Џ. Џонсон, „Могућност репродукције“, у: Компјутерска етика (Треће изда-
ње), Службени гласник, Београд, 2006, стр. 162. 

изједначена са процесима виртуелизације и естетизације стварности, 
што нескривено манифестује и једну општу, политичку димензију овог 
процеса. Јер, неизбрисива копија може се истовремено надзирати, и то 
трајно узевши, било да је реч о информацији, поступку, трансакцији или 
догађају који се приватно или јавно репродукује. Што се самог брисања 
података тиче, потребно је уложити напор да се то деси, што важи и за 
ауратско поље копије. И док магијска моћ атракције саме копије почива 
на њеној митско-ауратској подлози, чије је дејство тржишне, односно 
политичке природе, само надзирање, учествујући у репродукцији ау-
ратског, значи рефлексију ових процеса и њихову даљу политизацију.

Из овога происходи да се и аура може копирати, односно произво-
дити, и то према стандардизованим тржишним мерилима технолошки 
напредних заједница. Брендирање у сфери уметности и културе, налик 
је процесима који се јављају у домену циркулисања других роба и 
услуга, па напослетку и човека, чија се „харизма“, као и утицај на ма-
се, у данашњим тржишним условима, такође медијски репродукују. 
Овако креирана, аура уметничког дела, персоне или догађаја, засигурно 
се разликује од претходно идентификованих ауратских феномена, 
приписаних свету природе или уметности. Оно што их дели, односно 
разликује, није повезано са самим делима, у онтичком смислу појма, 
него са актуелном медијском онтологијом, која је готово превладала ону 
традиционалну, на коју смо се миленијумима навикавали. 

Отуда и нова когнитивна сцена, израсла на претпоставкама једне 
медијске онтологије, не узима више истину као репер реалности, већ 
стратешки генерисане варијетете медијске стварности, који еманирају 
ништа друго до ауратичност као такву. Јер, укупни контекстуални 
план готово свих могућих социјалних догађања и глобалних токова 
збивања данашњице, сабира се, како изгледа, у сложеном концепту 
информатичког друштва. У књизи Media Unlimited (Медији без граница), 
тврди се да „Информатичко друштво блиста позитивном ауром“21, те 
да ова базична ауратичност надаље боји све појединачне појаве које се 

21 У оригиналу: ”Information society glows with a positive aura.” Todd Gitlin, Media 
Unlimited: How the Torrent of Images and Sounds Owerwhelms Our Lives,  Metropolitan 
Books,  New York, 2001, стр. 5.
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у њој затекну. А то управо означава крилатица  – бивати са медијима 
(being with media), тј. постојати у симбиотском односу с њима, при 
чему онда аура представља некакав општи метафизички хоризонт свих 
збивања, па тако и оних, која се дешавају на плану уметничког ства-
ралаштва и рецепције. 

Аура је, дакле, један вид окружења свега онога што носи индиви-
дуална обележја у медијском, али и у уметничком свету данашњице. 
Она је претпоставка различитости тог света, и нешто готово реално, 
мада у подједнакој мери и виртуелно, по свом карактеру. Као примарно 
метафизичка, она није чулно опажљива, али је њено присуство 
рутинерски условљено новом, дигиталном технологијом медијске 
репродуцибилности. Њена дијалектика је повезана, како с политиком 
као (убрзаном) потрошњом слике, тако и с магијом, те њеним естетским 
својствима, у смислу моћи атракције и имагинације. У свету без истине, 
она је још једина преостала претпоставка различитости – привидна и 
стварна, естетична и политична, магијска и тржишна истовремено. 
Ова аура је самоапликативна и, у емпиријском погледу, она безусловно 
прати кретање глобалног тржишта, односно, условљена је експанзијом 
мас-медија и нових технологија. Такође, она је, у односу на раније 
епохе свог појављивања, скраћена на меру јунака Дизнијеве радионице, 
израстајући под „знаком Микија Мауса & co.”, у један бодријаровски 
описани, тотални Дизниленд или невидљиви “електронски гулаг”. 

Процес који је Бењамин идентификовао као губитак ауре умет-
ничког дела је, у свету нових медијских технологија, заправо само 
привидан. Истина, иако није у потпуности ишчезла, аура се одиста 
битно трансформисала. Недостатак оригинала условио је ситуацију у 
којој свака дигитална копија симулира недостајући оригинал, и, уз то, 
представља могућност „ауратског“ разликовања од неке друге копије. 
Али, њено „овде“ и „сада“ више нису она „истина“ и аутентичност умет-
ничког дела, како је то изгледало некада. Стога ауратска дијалектика 
уметничког дела, која се збива у пољу савремених медија, више не 
носи у себи могућност критике, нити унутарњег распора (који би 
евентуално реферирао на социјалне антагонизме, антиципирајући тиме 
дух промене), јер не чува, чак ни у траговима, релацију с истином, ма 

како је дефинисали. А пошто ни сама истина, као изгубљена вредност 
информатичког доба, не партиципира у актуелном естетском, односно 
ауратском доживљају стварности, то је дигитална манипулација присво-
јила сферу ауратичности као домен реализације тржишних и вулгарно-
политичких вредности.  
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Техничка револуција и развој савремених масовних медија у 
двадесетом веку, утицали су како на разумевање стварности, тако и на 
саму уметност. Развој фотографије, филма, телевизије, интернета, итд., 
убрзао је процес реализације техничких репродукција, истовремено 
омогућивши њихову масовну производњу. У времену успостављања пла-
нетарног мрежног друштва, готово ништа није поштеђено захтева да буде 
технички репродуковано, масовно умножено и глобално дистрибуирано. 
У времену репродуктивне стварности поново се актуелизују положај 
уметности, њена функција и однос према истини. У наредном тексту 
биће речи о односу уметничког дела и његове техничке репродукције. 
Циљ текста јесте да покаже да у времену масовне медијске производње 
и дистрибуције репродукција, уметност остаје на линији инсистирања 
на успостављању дистинкције између уметничког дела и његове те-
хничке репродукције. На тај начин, уметност постаје важан чинилац 
очувања истине о разлици између техничке репродукције и онога што је 
репродуковано.

Захваљујући развоју електронске технологије и глобалног умрежа-
вања, електронски медији све више преузимају улогу доминантних 
канала у преносу информација о реалном свету и догађајима у њему. Тек 
медијски посредовани, у свом репродукованом облику, реални догађаји 
постају видљиви на глобалном нивоу. Отуда се репродуктибилност, у 
извесном смислу, може схватити и као специфичан услов идентификације 
једног догађаја у савременом мрежном друштву.

Да би један догађај био медијски репродукован, неопходно је да 
буде изражен кроз унапред стандардизован „језик медија“, односно 
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обликован од разумљивих аудио-визуелних порука организованих 
у дискурс. Приказивање одређеног садржаја кроз термине унапред 
стандардизованог дискурса, међутим, не производи неутралну ре-
флексију света, већ је реч о усмераваном процесу, одређеном при-
хваћеним конвенцијама интерпретације друштва и друштвених односа. 
Познавање ових конвенција услов је не само изражавања путем „језика 
медија“, већ и његовог разумевања. Наиме, разумевање једног медијски 
пренетог текста (као и текста уопште) претпоставља познавање језичких 
кодова у оквиру којих је тај текст сачињен, али и разумевање општих 
и специфичних карактеристика означавања које чине одређени говор 
значењским. Отуда је разумевање медијске слике реалног у великој 
мери резултат ефеката језика и могућности његовог разумевања. 
Међутим, кодирање и декодирање поруке, иако одређени самим је-
зичким системом, истовремено су и друштвено условљени. Како је 
разумевање језичких кодова друштвено условљено, то је и разумевање 
пренетог садржаја условљено постојећим социо-културним контекстом. 
Отуда, разумевање пренете поруке, не подразумева само разумевање 
језика (знаковног система) унутар којег је та порука инкодирана, већ и 
разумевање социјалног оквира који одређује начине њеног декодирања 
и вредновања. У том смислу, није могуће говорити о „језику медија“ 
као о самосталном знаковном систему независном од конвенција и 
карактеристика говорног језика. По мишљењу Стјуарта Хола (Hall), 
медији „узимају” језик публике, да би га затим вратили измењен доми-
нантним и пратећим конотативним значењима.1 Ипак, могуће је уочити 
одређен низ специфичних карактеристика и конвенција, различитих 
од оних у говорном језику, којима је „језик електронских медија“ 
одређен. Реч је о томе да постоји читав низ разрађених конвенција (ре)
продуковања слике стварности путем масовних медија, договорених 
начина декодирања пренетих значења, као и доживљавања овако посре-
дованих текстова.

То значи да медијски посредована слика света постаје разумљива 
тек у оквиру стандардизованог знаковног система унутар одређеног 
социо-културног контекста. У том смислу, медијска слика стварности 

1 Hall, S., Crichter, C., et all., Policing the Crisis, Macmillan, London, 1978, 62. стр.

није непосредан „одраз“ те стварности, већ је много пре њен језички 
кодификован приказ. Будући да медијски посредована слика стварности 
није њена рефлексија већ кодификован приказ који ступа на место 
реалности, она се може посматрати као селективно „преведен“ текст 
који заступа емпиријску стварност. То значи да је сагледавање слике 
стварности, путем медијски пренетог приказа условљено унапред по-
стављеном селекцијом одређених аспеката стварности, као и понуђеним 
оквирима њиховог могућег разумевања. Иако медијски посредована 
значења спадају у ред тзв. „посредованих значења“, насупрот тзв. 
„искуственим значењима“, са којима се не морају нужно слагати, 
захваљујући разрађеном систему инситуција, она играју важну улогу у 
изградњи интегралне слике стварности.

Кроз читав низ друштвених институција човек учи да сагледава 
догађаје и текстове посредоване путем електронских медија, и не 
само то, он учи да слику стварности остварену путем електронских 
медија, посматра као приказ емпиријске стварности, односно као извор 
информација о емпиријској стварности. На тај начин, разумевање 
стварности, у времену њене медијске репродуктибилности, постаје 
условљено разумевањем њених селективно одабраних аспеката, пренетих 
путем електронских медија. Отуда се може рећи, да тиме што заступа 
реалност, и тиме што је у томе институционално подржана, медијска 
слика стварности кроз делимично посредовање реалности остварује и 
делимичну замену реалности њеним селективно сачињеним приказом.2

Преиспитујући читав простор медијског деловања, Дивна Вукса-
новић у својој књизи Филозофија медија, истиче да је свет масовних 
и нових медија (cyber space) конститутиван за данашње схватање 
реалности.3 Иако, како сматра, првобитно схваћена реалност, у де-
финицији старих метафизичара, није непосредно потиснута или 
укинута овом другом, медијском стварношћу, захваљујући пре свега 
масовним медијима, доживљај реалности се у данашњем времену у 

2 О овоме сам више говорио у тексту „Киборгизација vs. еволуција“, у: Традиционална 
естетска култура: тело и одевање, Зборник радова, (приредио Жунић, Драган), Центар 
за научна истраживања САНУ, Универзитет у Нишу, Ниш, 2008.

3 Вуксановић, Дивна, Филозофија медија, Факултет драмских уметности: Институт за 
позориште, филм, радио и телевизију, Чигоја штампа, Београд, 2007, 9. стр.
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великој мери изменио. Разумевање реалног, у глобалном мрежном 
друштву, условљено је разумевањем медијских репрезентација, које 
наступају уместо реалних догађаја, претварајући појавни свет у сво-
јеврсни спектакл приказа. Масовно умножени, ови прикази постају 
мултиоригинали утемељени у разрађеним приказивачким стратегијама, 
једнако као и у реалним догађајима на које реферирају.

У електронском технологијом посредованом свету, медијски при-
кази постају роба, естетизоване фантом-идеје, чији циљ, како примећује 
Дивна Вуксановић, више није да подстакну публику на акцију, колико 
да задрже њену пажњу.4 Сценски схваћени, савремени догађаји намећу, 
као посебну „грађанску обавезу“, њихово праћење, пасивно усвајање, 
али не и активно учествовање. Мери Калдор износи тезу да савремени 
рат-спектакл (spectacle war) мења значење друштвеног уговора који 
је некада наметао обавезу становништву да учествује у самој борби, 
док данас овај уговор првенствено подразумева обавезу становништва 
да прати медијске приказе рата. Односно, да буде потрошач медијске 
спектакуларизације реалног.

У тренутку када један догађај постаје матрица своје даље медиј-
ске репродукције (Андерс), разлика између одражавања истине и про-
дуковања значења постепено се губи. Са развојем електронских медија, 
истина све више подсећа на сопствену фантом-слику. Схватање да нема 
„суштина“ без „појава“, чиме је епистемолошки и естетски гледано, 
чулно сазнање стављено у први план у односу на раније метафизичко 
„искуство“, оваквом праксом доведено је у питање. Уколико је раније 
„суштину“ требало доказати „појавом“, у времену масовног техничког 
(ре)продуковања „појава“, постављено је питање њихове „суштине“.5 
У условима масовне техничке производње приказа и тржишне 
условљености њихове размене, медијски прикази данас још једино 
откривају истину о приступима у структуирању текста, успостављеним 
моделима приказивања и утврђеним матрицама репродуковања.

4 О ставовима Дивне Вуксановић, изнетим у књизи Филозофија медија, говорио 
сам у приказу „Филозофија медија: естетизација реалног у доба његове масовне (ре)
продукције“, у: Pro Femina, Београд, бр. 46-50, 2008.

5 О овоме видети у: Вуксановић, Дивна, оп. цит.

Некада јасна граница између емпиријске реалности и света при-
каза, којим је господарила уметност, развојем савремене технологије 
постаје све порознија. Више ништа није поштеђено императива да 
буде репродуковано, укључујући ту и самог човека (клонирање). Ес-
тетизовани, спектакуларизовани, тржишно детерминисани, реални 
догађаји бивају укључени у медијски реализован свет-театар, који 
са ширењем глобалног мрежног друштва, остварује претензију да у 
целости обухвати емпиријску реалност.

У тексту „Уметничко дело у веку своје техничке репродукције“, 
Валтер Бењамин заузима чврст оптимистички став према развоју савре-
мених медија. Он истиче да су технике репродуковања, а пре свега 
фотографија и филм, измениле читаву природу уметности. Битна одлика 
овог процеса јесте губитак ауре, као специфичне формулације култне 
вредности уметничког дела у категоријама просторно-временског опа-
жања. Према његовој тврдњи, једно ауратично уметничко дело, није 
никада потпуно одвојено од своје функције у култу. Супротно овоме, 
технички репродукована дела, могуће је дистрибуирати путем медија, 
попут телевизије, радија, штампе, итд, чиме се наглашава њихова 
изложбена функција. Укидање култне димензије уметничког дела, 
према Бењаминовом мишљењу, води и укидању привида о аутономији 
уметности, чиме она поприма друге функције, као што су политизација 
уметности и естетизација политике.

У свом тексту, Бењамин објашњава да у веку техничке репродукције 
уметничког дела закржљава његова аура, јер техника репродукције 
одваја оно што је репродуковано из подручја традиције. Наиме, тиме што 
техника умножава репродукцију, она јединствену појаву уметничког 
дела замењује масовном, док тиме што дозвољава репродукцији да се 
приближи примаоцу у различитим свакидашњим ситуацијама, техника 
актуелизује оно што је репродуковано.6 Оба ова процеса воде снажном 
уздрмавању традиције, које Бењамин препознаје као наличје постојеће 
кризе и обнове човечанства. Они су, како каже, најуже повезани са 
савременим масовним покретима, а њихов најмоћнији агент јесте 

6 Benjamin, Walter, „Уметничко дело у веку своје техничке репродукције“, у: 
Есеји, (прев. Табаковић, Милан), Нолит, Београд, 1974, 119. стр.
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управо филм. У том смислу, друштвени значај филма, он доводи у бли-
ску везу са његовом деструктивном, катарзичном страном, односно са 
ликвидирањем вредности традиције у културном наслеђу.

Бењамин верује да тек с развојем технике репродуковања, до-
лази до еманциповања уметничког дела од његовог „паразитског 
постојања“ у ритуалу. Репродуковано уметничко дело, постаје у све 
већој мери управо репродукција уметничког дела које је и намењено 
репродуковању. Тако се од једног фотографског снимка може добити 
мноштво копија, те је питање о правој копији бесмислено. И управо у 
овом тренутку, у којем долази до изневеривања мерила аутентичности 
у уметничкој продукцији, Бењамин препознаје и промену целокупне 
функције уметности. Наместо да се заснива на ритуалу, она почиње да 
се заснива на политици.7

Духамелову примедбу да за разлику од слике на платну, филмска 
слика не дозвољава посматрачу да се препусти свом току асоцијација, 
Бењамин одбацује прихватањем становишта о двоструком примању 
уметничког дела – употребом и опажањем, односно тактилно и оптички. 
До тактилног примања, како наводи, долази мање путем пажње колико 
путем навике. Ово примање се, по својој природи много мање одиграва 
кроз напету пажњу, него кроз узгредно примећивање. Бењамин, у 
извесној мери, тактилно примање и претпоставља оптичком, износећи 
да се задаци који се у историјским прекретницама постављају људском 
опажању уопште и не могу решити само голом оптиком, дакле кон-
темплацијом, већ се постепено савлађују по упутству тактилног при-
мања, путем навике.8 У складу са овим, Бењамин закључује да што се 
више примање кроз забаву опажа на свим подручјима уметности, то 
оно представља симптом далекосежних промена примања. Филм, како 
додаје, излази у сусрет том облику примања. Он не потискује култну 
вредност само тиме што публику доводи до тога да заузима оцењивачки 
став, већ и тиме што заузимање става у филму не укључује пажњу.

Ми ипак нисмо спремни да се у потпуности сложимо са Бења-
миновим схватањима. Став од којег полазимо јесте да је аура нешто 

7 Исто, 124. стр.
8 Исто, 146. стр.

што обавија уметничко дело, што чини његову срж, и што га као такво 
одређује. Не сâм приказ, не уметнички текст, већ аура, постаје поуздан 
услов његове идентификације као уметничког дела. Будући да се аура 
не може репродуковати (у чему се слажемо са Бењамином), једно умет-
ничко дело увек је оригинал.

Управо захваљујући ауратичности, уметничко дело избегава 
опасност да се поистовети са сопственом техничком репродукцијом. 
Техничка репродукција једне слике, скулптуре, или балетског извођења, 
без обзира на свој квалитет, и даље остаје деауратизована репродукција 
која говори о оригиналном делу, али која се са њим не може поистоветити. 
Ма како вешта била и без обзира у којој техници изведена, репродукција 
увек остаје копија оригинала. Отуда што ова копија за своје извориште 
има уметничко дело, а не уметничку замисао, и отуда што не настаје из 
уметничке креативности већ у процесу техничког репродуковања, она 
мало шта од оног уметничког себи присваја. Ауратичност која се у овом 
процесу губи јесте онај мањак који техничка репродукција не може да 
надокнади.

Чак и код оних дела која су намењена техничком репродуковању, 
уметничко дело јесте оригинал јер је реч о ауторизованој копији која 
заступа управо то дело а не нешто друго. Тако је ауторизована копија 
једног уметничког филма, управо копија тог, конкретног филма, и ничега 
другог, намењена да буде приказана као тај, конкретан филм. Она није 
приказ, на пример, успостављених односа о којима се у филму приповеда, 
или документ неког догађаја. Она није ни отворена копија понуђена, од 
стране аутора, на вишенаменско или фрагментарно приказивање које 
би било поистовећено са оригиналом или би стајало уместо њега. Тако 
један уметнички филм, иако се може приказивати у разним приликама 
или је могуће приказати само један његов инсерт, остаје тај уметнички 
филм, као заокружено дело, само уколико је приказан у целости и у 
прилици предвиђеној за његово приказивање а не за нешто друго.9 Као 
што приказ насликане руке неког сликарског акта, или неколико тактова 
неке сонате не могу да замене уметничка дела из којих су преузети, тако 
ни фрагмент неког технички репродукованог уметничког дела, издвојен 

9 У противном је реч о манипулацији уметничким делом.
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и репродукован, сâм не представља то дело. Тиме, свакако, није укинута 
могућност да се такав фрагмент чином ауторске одлуке, утемељене у 
уметничкој визији или концепту, прогласи за уметничко дело. Међутим, 
тада би то било ново ауторизовано уметничко дело, намењено да буде 
уметничко дело, са сопственом ауром, јединствено и непоновљиво у 
том конкретном облику.

Ми ћемо се сложити са Бењамином да је техничка репродукција 
самосталнија од мануелне у односу на уметничко дело. Међутим, упра-
во захваљујући овој самосталности, веза између уметничког дела и 
његове техничке репродукције довољно је слаба да ова репродукција, 
уколико није ауторизована (код фотографије, филма, итд), мало шта са 
самим уметничким делом има. Она постоји једино као сведочанство 
о оригиналу, као документ његове јединствености, као испразни ехо 
изговореног гласа.

Управо степен самосталности техничке репродукције, може и по-
служити као један од показатеља разлике између ауторизоване репро-
дукције уметничког дела и његове техничке репродукције. Наиме, док 
ауторизована репродукција уметничког дела увек заступа то конкретно 
уметничко дело, не истичући ни један други његов аспект до оних који 
су самим делом изражени, и докле је намењена једино приказивању/
извођењу тог дела као уметничког, дотле техничка репродукција умет-
ничког дела има знатну самосталност у односу на само дело. Тако једна 
техничка репродукција може истаћи или занемарити одређене аспекте 
уметничког дела, те на тај начин утицати на његово разумевање и 
доживљавање, или пак том делу може приписати другу функцију, итд. 
Међутим, захваљујући овој самосталности, техничка репродукција се 
управо и одваја од уметничког дела које репродукује. Она губи могућност 
да дело заступа, постајући још једино сведочанство о постојању тог 
дела. Тиме што истиче нове аспекте уметничког дела, што га доводи у 
нове околности, што укида његово овде и сада, техничка репродукција 
се одваја од уметничког дела укидајући било какву могућност да се са 
њим поистовети. У том смислу, аура, будући да у процесу техничког 
репродуковања отпада, би се управо и могла разумети као поуздан услов 
дистинкције између ауторизоване копије неког уметничког дела и његове 
техничке репродукције.

Ауратичност, као битно својство уметничког дела, постаје од по-
себне важности у времену репродуктивне стварности. У тренутку када 
масовни медији постају кључни чинилац у разумевању и доживљавању 
реалног, уметност остаје на линији инсистирања на разлици између 
техничке репродукције и онога што је репродуковано. Захваљујући 
ауратичности, уметност се укључује у савремено мрежно друштво путем 
репродукција намењених да буду представљене управо као репродукције. 
За разлику од, на пример једног медијског спектакла који постоји 
једино у својој репродукованој форми, или медијског приказа неког 
догађаја који наступа уместо самог догађаја замењујући, у савременом 
мрежном друштву, реално његовом техничком репродукцијом, једно 
уметничко дело измиче захтеву да буде поистовећено са својом 
медијски посредованом техничком репродукцијом. Она (техничка 
репродукција) остаје још једино наговештај целине коју обухвата само 
дело. Ма колико нека техничка репродукција чинила препознатљивом 
форму једног уметничког дела, она не исцрпљује његову укупну пуноћу, 
што и објашњава онај ефекат изненађења који се јавља приликом 
првог сусрета са уметничким делом, без обзира на његово претходно 
упознавање путем техничке репродукције. Отуда и немогућност, па чак 
и одсуство интересовања да се једно дело у потпуности доживи у својој 
репродукованој форми.

Захваљујући чврсто постављеној дистинкцији између уметничког 
дела и његове техничке репродукције, односно ауторизоване копије и 
техничке репродукције уметничког дела, уметност, у времену репро-
дуктивне, електронским медијима посредоване стварности, постаје 
последњи ослонац отпора наметнутом процесу масовног репродуковања 
приказа и догађаја, те императиву претварања оригинала у матрицу 
сопствене техничке репродукције. У масовним медијима посредованом 
свету, још једино уметност инсистира на истицању другостепеног 
карактера техничке репродукције, наглашавајући да се техничка ре-
продукција, управо захваљујући својој самосталности и аспектима 
које уводи, и најзад захваљујући својој деауратичности, не може пои-
стоветити са самим уметничким делом или његовом ауторизованом 
копијом, те указујући да њој није дато да то дело заступа, нити да може 
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послужити као поуздан ослонац да се о том делу нешто каже или да 
се оно доживи. Макар схваћена и као искривљење реалног или чиста 
илузионистичка игра, у свету прикривених разлика између техничких 
репродукција и њихових референци, уметност остаје снажна упоришна 
тачка у разоткривању истине о самој природи технички репродукованих 
приказа, истине о немогућности да се између техничке репродукције и 
онога што је репродуковано постави знак једнакости.

Литература

Benjamin, Walter, „Уметничко дело у веку своје техничке репродукције“, у: 
Есеји, (прев. Табаковић, Милан), Нолит, Београд, 1974.

Ћаловић, Драган, „Филозофија медија: естетизација реалног у доба његове 
масовне (ре)продукције“, у: Про Фемина, Београд, бр. 46-50, 2008.

Ћаловић, Драган, „Киборгизација вс. еволуција“, у: Традиционална естетска 
култура: тело и одевање, Зборник радова, (приредио Жунић, Драган), Цен-
тар за научна истраживања САНУ, Универзитет у Нишу, Ниш, 2008.

Hall, S., Crichter, C., et all., Policing the Crisis, Macmillan, London, 1978.
Вуксановић, Дивна, Филозофија медија, Факултет драмских уметности: Инсти-

тут за позориште, филм, радио и телевизију, Чигоја штампа, Београд, 2007.



203

УМЕТНОСТ И ИСТИНА У ЕСТЕТИЦИ НЕГАТИВНОСТИ
Марко Новаковић

    Естетика и питање о истини

Међу свега неколико фундаменталних појмова са којима се 
неизбежно морамо суочити у различитим видовима филозофског 
промишљања може се рећи да категорија истине ипак има унеколико 
посебан статус. О истини се може питати не само када се расправља о 
питањима логике и теорије сазнања, како се то у традиционалној фи-
лозофији преуско школски мислило и чинило, већ се – посебно у новије 
време – овај проблем све чешће појављује и у расправама о моралу, 
политици, језику, култури, уметности, религији и другим облицима 
људског сазнања и делања. 

За нас је данас неприхватљива и одвише крута некадашња добро 
позната шематска подела филозофије на етику, естетику и логику према 
специфичној предметној области сваке од ових бранши: добром, лепом и 
истинитом, јер је на пример у подручју естетике откако је њен примаран 
предмет постала уметност, категорија истине све више потискивала и 
асимиловала лепоту, будући да се ова потоња испоставила преуском 
за одређење суштине уметности. Та тенденција карактеристична је за 
нововековну естетичку мисао. Већ је код дисциплинарног утемељивача 
естетике А. Г. Баумгартена естетика замишљена као gnoseologia infe-
rior (нижа гносеологија), као филозофија чулног сазнања, подређена 
логици која је била надлежна за питања појмовне истине и ,,вишег” 
(разумског) облика сазнања. Естетика се дакле већ ту позиционисала у 
односу на специфични начин посредовања истине који остварује чулност 
као вид сазнања, на чему су даље надограђене и рефлексије о његовом 
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савршеном виду – лепоти и уметности. На особености нововековног 
односа појмова истине и лепоте у естетици и филозофији уметности 
утицао је и однос различитих филозофских учења према одређењима 
тзв. природне и уметничке лепоте као симбола односа природе и духа. 
То се најбоље видело на примеру немачког идеализма где је Кант као 
пионир формалистичке струје у естетици дао одлучујућу предност при-
родној лепоти и у вези са тим се превасходно интересовао за одлике 
естетског суда, а то је пре свега био суд о лепом; да би се на правилан 
начин окарактерисао естетски суд, морао се он оштро разграничити 
од подручја сазнања и делања, дакле од истинитог и доброг. А сасвим 
другачију позицију у естетици имао је Хегел – он је предност дао 
уметничкој лепоти и уметности уопште као појави духа, у складу са 
чиме је у средиште естетике на место лепоте доспео појам истине којег 
је Хегел даље развијао садржински, одстрањујући природу као форму 
коначности у корист идеје и њене како је мислио бесконачне истине; 
ту се у суштини изгубила и аутономија естетског, а еклатантан пример 
повлачења тог појма пред истином је Хегелов појам идеала, који је 
уједно од пивоталног значаја у његовим Предавањима о естетици 
(Vorlesungen über die Ästhetik). 

За разматрања односа истине и уметности Хегелова филозофија је 
у великој мери парадигматска. Посебно се то односи на неке савремене 
правце у филозофији и уметничкој теорији. Она је уједно подлога 
многим промишљањима о односу уметности и филозофије с обзиром 
на ново тумачење естетског искуства примарно у кључу истине, а не 
лепоте; јер ако се и једно и друго искуство тичу сазнања истине, питање 
њиховог односа се намеће само по себи, а оно постаје тим замршеније 
уколико се жели одржати и особеност сваког од њих. Ова нова спрега 
уметности и филозофије успостављена продором питања о истини у 
средиште естетичке проблематике такође усмерава и ,,естетику” ка 
нешто ужој ,,филозофији уметности”, која ће се сада примарно бавити 
проблематиком ,,естетске истине”. Таква тенденција могла се очитати 
већ код Шилера и посебно Шелинга у периоду романтизма, а код Хегела 
је добила систематски изведену форму. У том смислу би се правом 

могло рећи да се у филозофији после Хегела истина пробила као водећи 
естетички појам.1

Ако за ову прилику оставимо по страни разна учења у савременој 
естетици која се надовезују било на Канта или на новију језичко-ана-
литичку филозофију, овде се у традицији хегеловског учења о истини 
могу разликовати два правца не само у филозофији уметности, него у 
савременој филозофији уопште: то су херменеутика и критика идео-
логије у којима се уметност на својеврстан начин посматрала као место 
појављивања истине; али док је херменеутика настојала да се анализом 
структуре естетског искуства приближи изворном устројству истине 
и бивствовања на које је оно упућено, дотле је критика идеологије 
уметност посматрала с једне стране као део идеолошке структуре, 
али посебне врсте, такав да се кроз њу на одређени начин могла на-
зрети истина прикривена ,,иза” тог свеопштег привида. О значају ис-
куства уметности за проблем истине у херменеутици можда најбоље 
сведочи Гадамерова књига Истина и метода чији је обиман први део 
посвећен баш тој тематици.2 Намера херменеутике ипак није била 
да остане код ове истине која се отвара у искуству уметности, него 
превазилажење естетског зарад једног ширег појма херменеутичког 
искуства и разумевања у духовним наукама. А за овај рад предмет 
интересовања је естетичко становиште критике идеологије, где ће се 
под именом ,,естетике негативитета” критички сагледати неки главни 
аспекти поменуте ,,естетске истине” у филозофији Теодора Адорна, 
представника тзв. критичке теорије друштва. Ова школа марксистичке 
и идеалистичке провенијенције полагала је значајне наде у критички 
потенцијал естетског искуства у савременој култури у чему је Адор-
нова филозофија предњачила и била значајно сведочанство. Ипак, 
својеврстан је проблем то што се темељна категорија истине код њега 
нигде директно не разматра, иако су присутни бројни ставови у вези са 
истином, а реторичко позивање на њу је више него учестало по разним 
питањима посебно у списима о уметности. То је с једне стране у складу 

1 Käte Hamburger, Истина и естетска истина, »Свјетлост«, Сарајево, 1982, стр. 75.
2 Ханс-Георг Гадамер, Истина и метода, Веселин Маслеша, Сарајево, 1978, стр. 29 

и даље.
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са Адорновим општим ставом да филозофија не сме афирмативно да 
заузима становишта, нити да хипостазира свој предмет и категорије 
као универзалне норме; али проблем је са друге стране у томе што он 
и промовише овај хабитус филозофије управо из обавезе коју она има 
према истини, односно према свом истинитом појму, што онда значи 
и да би она уједно морала на неки начин већ унапред да зна и изрази 
шта истина у својим разним облицима јесте. А естетски однос и улога 
фантазије за Адорна нису само естетички релевантни, већ представљају 
један посебан вид везе субјекта и објекта па смисао категорије естетског 
треба тражити и у односу на сазнање.3

Проблем садржаја у уметности и филозофији 

Полазиште Адорновог схватања естетске истине је њен ,,садр-
жински” смисао, који је очекивано али на сасвим загонетан начин ста-
вља у средиште односа филозофије и уметности. Један од познатијих 
ставова који о томе говоре је следећи: ,,Филозофија и уметност 
конвергирају у њиховом садржају истине. Истина уметничког дела 
која се прогресивно развија није ништа друго до истина филозофског 
појма.”4 Адорно овде донекле варира једну Хегелову магистралну 
мисао, али је битно да он у исти мах слично Шелингу настоји да обе 
форме искуства, уметничко и филозофско, доведе у исту раван, а не у 
хијерархијски однос, чему се опире хегеловска традиција хегемоније 
појмовног сазнања и мишљења над чулним и естезијским. Оно што им 
је заједничко јесте да је срж уметности и филозофије иста и лежи у 
њиховој садржини, а она је код Хегела духовна, тј. идеја која је једино 
истинита, те је оно што чини особеност сваког од њих, форма, где се 
манифестује и уметничка лепота, у односу на садржај од секундарног 
значаја. Садржај уметничког дела за Хегела је дакле значење дела, 
унутрашње, супстанцијално, умно у његовој структури. На основу тога 

3 в. Adorno, Kierkegaard: Konstruktion des Ästhetischen, Gesammelte Schriften in 20 Bän-
den Band 2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M, 2003, S. 37.

4 Th. W. Adorno, Ästhetische Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970, S. 197. 
(у наставку – ÄT)

је естетици или филозофији уметности било омогућено да најзад у 
потпуности схвати суштину естетског феномена и да штавише захтева 
његово превазилажење као форме сазнања, а апсолутном идеализму да 
прокламује прошли карактер уметности и ретроспективно овој оспори 
право на пуну истину.5  

У Кантовој филозофији је напротив, због онтолошког и сазнај-
но-теоријског дуализма субјективног и објективног, мишљења и 
ствари, било немогуће позитивно теоријско одређење естетског, па 
га је Кант онда разматрао само негативно, настојећи да утврди само 
теоријску особеност суда укуса, форму сагласности моћи сазнања, оно 
субјективно, ,,естетичко”, док сама ствар, aistheton, остаје изван ове 
анализе.6 У апсолутном идеализму није се могло замислити да нешто, 
па и ово естетско, остане непосредовано субјективношћу и остане изван 
ње. Захваљујући метафизичком утемељењу уметност је морала бити 
схваћена као израз или одраз праве стварности бивствовања (Sein), а 
према Хегеловом познатом становишту из Феноменологије духа истину 
није требало схватити само као супстанцију, него и као субјект7, што 
значи да је субјект постао ова истинита стварност, општа и нужна, чија 
је динамика била утврђена дијалектиком самосвести, дијалектиком 
идентичног субјект-објекта под окриљем субјекта.

Материјализам је обрнуо карактер те истинске стварности коју 
и уметност треба да рефлектује; после Маркса је ова посматрана кроз 
објект, тј. објективан историјско-економски реалитет, а идеализована 
субјективност је у својим манифестацијама (филозофији, уметности, 
религији, науци) интерпретирана као ,,идеологија”. Надовезујући се на 
то, естетика класичног марксизма је тумачила све аспекте идеолошке 
структуре као одраз друштвеног поретка, али је као и идеалистичка 
тиме негирала самосталност уметности и специфичност ,,естетског” 

5 Rüdiger Bubner: ,,Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik”, Ästhetische Erfah-
rung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M, 1989, S. 18. 

6 Сретен Петровић, Марксистичка естетика, БИГЗ, Београд, 1979, стр. 72: ,,Основ 
естетског налази се у сфери »емпиријског«. Због тога се о њему не може сачинити 
трансцендентална наука која би за овај феномен могла изнаћи принципе а приори и бити 
конститутивна.”

7 Г. В. Ф. Хегел, Феноменологија духа, БИГЗ, Београд, 1986, стр. 9.
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као аутентичног облика праксе.8 Друштвено-историјска стварност је 
сада постала мерило истине како уметности, тако филозофије и свих 
других облика културног привида. 

Премда је у теорији одраза ова релација одражавања јемчила 
одређену сагласност ,,базе” и ,,надградње”, она је била неадекватна 
да пружи критерије диференцијације облика свести унутар димензије 
надградње, као и да објасни универзално естетичко важење дела ван 
епохе у којој су настала, а посебно је овде акутан проблем естетике или 
филозофије уметности која мора у идеолошком оквиру, дакле у равни 
нужног привида, да одреди свој предмет у његовој особености и да 
уједно докаже своју теоријску аутономију, тј. да покаже да се њен појам 
о сопственом предмету у квалитативном смислу разликује од других 
форми идеологије. Ове чињенице су битне јер је савремена критичка 
друштвена теорија као критика идеологије своју пажњу усмерила 
искључиво на форме културе, идеологије, али не као да су једнострано 
детерминисане друштвеном позицијом, већ са рефлексивним критичким 
односом према властитом идеолошком карактеру. Културне појаве су тако 
поред постојеће идеолошке хетерономије стекле и извесни аутономни 
карактер, чиме се изменио и карактер њиховог истиносног садржаја. 

Савремена критичка теорија је уз искуство пропуштене реализације 
филозофије учинила заокрет од класичног марксизма ка идеализму, 
у виду реафирмације појма ума и поновном интересу за појам свести 
који се у марксизму испољио још са Лукачевим инсистирањем на 
класној свести пролетаријата у његовој студији Повест и класна 
свест (1923) где је учињена својеврсна фузија Марксове и Хегелове 
мисли. Средишње је постало место које је у таквим настојањима имала 
дијалектика. Саморазумевање новог века као умног прогреса омогућило 

8 Учење о ,,бази” и ,,надградњи” које је широко прихваћено и развијано у филозофији 
после Маркса потиче из Немачке идеологије (1846): ,,Морал, религија, метафизика и 
остала идеологија и њима одговарајући облици свести не могу даље задржати привид 
своје самосталности. Они немају историју, немају развој, већ људи који развијају 
своју материјалну производњу и свој материјални однос, мењају заједно с овом својом 
стварношћу и своје мишљење и производе свога мишљења. Не одређује свест живот, 
него живот свест.” (К. Марx / Ф. Енгелс, Рани радови, Напријед, Загреб, 1985, стр. 371. 
- модификован превод). 

је теоретичарима тзв. франкфуртске школе да постојећу историјску и 
културну стварност одмере управо њеним сопственим критеријем – 
умом. Ипак, полазиште ове иманентне анализе било је разилажење ума 
и стварности, не њихова идентичност, са намером да се филозофски 
разради историјско искуство 20. века. 

Оно што је од те идеје овде значајно јесте да је увид у разлику 
стварности и ума имао последице и по схватање истине: ако постојећа 
историја није умна, она онда не може бити ни истинита. Тако је уведена 
и разлика између стварности и истине, кључна за Адорнову филозофију, 
јер када ум поново почне да фигурише као мерило критичке свести 
истиносни садржај поред објективно-историјске добија и једну другу, 
изразито нормативну, или чак утопијску димензију и значење. Инстанца 
критике коју Адорно заступа и место појављивања истине је естетски 
привид, односно уметност као део културног миљеа савремености. 
Међу формама културе почињу се зато истицати оне које због дистанце 
наспрам постојеће стварности у вредносном и истиносном смислу 
превазилазе остале. Оне се, као уметност и филозофија код Адорна, 
истичу својим негативитетом. Међутим, он их издваја не да би 
обновио филозофију уметности и естетику у ранијем смислу речи, па 
онда вратио и теоријску хетерономију естетског и његову конструкцију 
,,одозго”, већ да би уметност и филозофију издвојио као упориште 
критике идеологије, која за њега није ништа друго до темељна критика 
конститутивне свести9 и њених појавних облика у култури. Овим се 
заобишла нужност утемељења гносеолошке аутономије субјекта као 
у метафизици субјективности, али ће новонастала двострука природа 
искуства у једном моменту захтевати и некакав модел повезивања међу 
тим разнородним аспектима ума. Оба момента ће се као код Хегела и код 
Адорна појавити под окриљем мистериозног ,,истинитог садржаја” с тим 
што се он више неће појављивати као истина идентичног субјект-објекта.

9 Теодор Адорно, Негативна дијалектика, БИГЗ, Београд, 1979, стр. 133 (у даљем 
тексту – НД)
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Стварност, истина, негативна дијалектика

Разилажење стварности и истине код Адорна није емпиријска 
констатација као што то можда изгледа на први поглед, него она има 
филозофско оправдање у карактеру дијалектике којом се он служи. За 
разлику од Хегелове дијалектике коју он назива спекулативном за Адорна 
истинска дијалектика може бити само ,,негативна”. Питање колико она 
заиста погодује једном материјалистичком ставу остављамо овде по 
страни, као и питање у ком смислу је Адорно уопште материјалист. 
Неки од одговора ће се међутим наметнути сами у току разматрања која 
предстоје.

Адорно је противник форме теорије коју и Макс Хоркхајмер 
у свом познатом есеју критикује као ,,традиционалну”10, што се у 
општем смислу односи на субјективан и идеалистички карактер сваке 
филозофије првих принципа. Такође, Адорно није био склон ни да у 
материјалистичкој дихотомији теорије и праксе по угледу на догматски 
марксизам просто дâ предност овој другој, јер укидање теорије води 
лошој пракси, а интерес саме праксе је обрнут – да теорија поврати своју 
самосталност.11 Суштина традиционализма савремених филозофија 
састојала се уопште у прихватању темељног идеалистичког принципа 
идентитета, који се у њима крио у различитим ликовима. Свако 
афирмисање идентичности мишљења и ствари уједно је значило и 
пристанак да се ствар, дакле оно што није мишљење и појам, што би 
требало да буде квалитативно од њега различито принудно сведе на 
субјект, на његов склоп, којим се све принципијелно могло објаснити 
и идентификовати било као чиста објективна суштина, бивствовање, 
егзистенција, објект, или са друге стране као его, дух или нешто треће. 
Адорно увиђа значај, али и привидан, идеолошки карактер начела 
идентичности у целокупној модерној мисли, па дијалектику поставља 
тако да њено средиште уместо идентичности буде неидентитет, тј. 

10 Макс Хоркхајмер, Традиционална и критичка теорија, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 
39 – 82.

11 НД, стр. 129

неадекватност мишљења и бивствовања, субјекта и објекта, појма и 
ствари, што ће за последицу имати и репродукцију неидентитета унутар 
субјекта, као и противречан карактер објекта који му се појављује. 
Дијалектику спроведену као консеквентну свест о неидентичности 
Адорно назива негативном.12 Овај темељни неидентитет код Адорна 
ипак не би требало схватити канонски, нити се он може установити као 
принцип, јер би тиме противречио самоме себи. Уместо тога, Адорнов 
положај је конзистентнији захваљујући свом искључиво иманентно-
критичком карактеру – то значи да је његово полазиште идеалистичко, 
да он развија противречност у којој филозофске категорије стоје према 
стварности, тј. да указује на неистинит, привидан, идеолошки карактер 
конститутивног ума и његовог захтева за идентичношћу са стварима, јер 
што субјект више настоји да објект види као себи сличан, то му је овај у 
суштини неразумљивији. ,,Идеја једне промењене филозофије”, мисли 
насупрот томе Адорно, ,,била би та да схвати слично одређујући га као 
оно што јој је неслично.”13 

Последица тога је неистинитост субјективности, супротно закљу-
чку који је извео Хегел да дијалектика мора водити субјективном 
помирењу противречности, односно идентитету субјекта и објекта 
у апсолутној истини. Целина до које води путовање феноменологије 
духа открива нам се сада дијалектички као неистинита, јер оно што 
је Адорно преузео од Хегела као истинити моменат дијалектике јесте 
истраживање неистинитог, тј. претходни ступњеви развоја искуства 
ка науци, искуства које свест предметно стиче о самој себи. Spiritus 
movens овог кретања је разлика која у свести постоји између Ја и 
супстанције која је његов предмет, што Хегел назива негативним.14 Не-
истинитост тих момената истрајава све дотле док се не превлада њихова 
апстрактна непосредност и одвојеност знања и истине. У истини која се 
на тај начин образовала као целина и резултат стадија кроз које субјект 
пролази уплићући се у непосредну, појавну истинитост, у моменту до-
вршења се може сагледати све ово неистинито које је у њој кроз многа 
посредовања укинуто.

12 Ibid, стр. 27
13 Ibid, стр. 135
14 Г. В. Ф. Хегел, Феноменологија духа, БИГЗ, Београд, 1986, стр. 20
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У Негативној дијалектици Адорно широко примењује и развија 
Хегелове епохалне увиде у суштински негативитет дијалектичког ми-
шљења; ствар је у томе што се он сада помоћу Хегела окреће и против 
њега и против читаве касније надградње филозофије субјективности 
и идентитета. Истицањем првенства (Vorrang) објекта над субјектом, 
Адорно не заговара метафизички приоритет, него користи асиметрију 
у дијалектици субјект-објект центрирајући ову око објекта, али не без 
субјективног посредовања: ,,Због неједнакости у појму посредовања 
субјект сасвим другачије пада у објект него објект у субјект. Објект 
може бити мишљен само кроз субјект, но насупрот њему увек се одржава 
као друго; субјект је, међутим, по властитој сазданости увек такође и 
објект. У смисао субјективности урачунато је и то да буде објект … 
Првенство објекта значи напредујуће квалитативно разликовање у себи 
посредованога, један моменат у дијалектици, не нешто с ону страну ње, 
него нешто што се у њој артикулише.”15 Може се рећи да првенство 
објекта има у себи потенцијал да баци другачије светло и на читаву 
концепцију истине, али је погрешно тврдити да је истина ,,у објекту”, 
јер Адорно не тврди ни да је субјект напросто неистинит, већ пре да је 
он истина у њеној неистини. Објект је са друге стране само појмовна 
маска којом се именује ствар, оно различито, што се сада не може 
као у апсолутном идеализму отуђити и вратити у субјект као сазнато 
другобивство; уопште се заправо у негативној дијалектици и не ради 
о посредовању и захватању објективне стварности појединачног или 
некакве ствари по себи, већ о критици субјективности, негативном, а не 
афирмативном одношењу знања према објекту. 

Идентичност као укидање противречности и конститутивна су-
бјективност су дакле истинити у својој неистини, они су истина и привид 
истовремено, а да би уверљиво изразио универзалан карактер њихове 
обмане и разлике од реалног, Адорно назива субјект ,,касним обликом 
мита”16 користећи тај израз, јер је мит првобитни облик све-укупног 
разумевања света и рационалног односа према природи где су били 
садржани и сви битни аспекти човековог културног живота. Идентични 

15 НД, стр. 160
16 НД, стр. 162

субјективитет као идеологија модерног света је у појавним и поствареним 
облицима опредмећен као непосредност, коју је по истом оном принципу 
као код Хегела требало садржајном негацијом довести у посредован, 
истинит однос. Покретач ове дијалектичке кретње није више раскорак 
између знања и истине, већ између стварности и истине. Њихово 
усаглашавање није могуће као стављање разноликости под присилу 
идентичности, као власт духа над природом, општег над појединачним, 
јер се субјект због немоћи пред неидентичним дијалектички опредмећује 
не као стварност, него се претвара у непосредност, тј. антипод стварног: 
привид. Стваровитост историјског света се у том смислу очитује као 
привид и он је израз онтичког негативитета онога што не треба да 
бивствује, једне лоше, неслободне и уопште узев неистините стварности.17 

Насупрот том односу, Адорно заступа однос неидентичности и у 
том смислу се може рећи да за њега неидентичност води истини. Иако 
постоје разилажења по питању тога да ли он ту мисли на идеју помирења 
(Versöhnung) или ненасилне коегзистенције различитог, сигурно је да 
су обе стављене под окриље неидентичности, која опет не може бити 
појам, нити је треба схватити реалистички по аналогији са кантовском 
ствари по себи; неидентитет је заправо загонетна фигура, празно место 
за појам18, шифра једног стања које не бивствује историјски и које се 
у свом утопијском карактеру кроз седименте историје и духа може 
назрети само оним негативним односом знања према објекту. Утопија 
би код Адорна била повезаност различитог која иде преко идеологије 
постојећег стања, као стања привидне идентичности различитог. Зато 
и није могуће афирмативно изразити нити мислити такво стање, јер 
би свака афирмација поништила његову истинитост. ,,Идеја помирења 
непомирљиво забрањује афирмацију помирења у појму.”19 Забрана да 
се појмовно захвати садржај истине као утопије неидентичног чини 
негативитет материјалистичког садржаја истине код Адорна. 

17 О ступњевима и смислу негативности код Адорна види: Michael Theunissen, ,,Ne-
gativität bei Adorno”, Adorno – Konferenz 1983 (Herausgegeben von L. Friedeburg und J. 
Habermas), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1983, S. 41 - 61  

18 Хerbert Schnädelbach, ,,Dialektik als Vernunftkritik. Zur Konstruktion des Rationalen bei 
Adorno”, Ibid, С. 70

19 НД, стр. 142
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У складу са овим идејама Адорно поставља и моделе уметности 
и филозофије, као и њихову могућност да само у медијуму постојећег 
историјског реалитета (у који поред емпиријски реалног спада и објективни 
појам) негативним односом према његовом негативитету и непосредности, 
указују на истину небивствујућег реалитета. Уплетеност у дијалектику 
историјског света и немогућност да превазиђу тај конститутивни нега-
тивитет свог односа према истинитом, на одређени начин уплиће и 
историјски бивствујуће у њихов ,,истинити садржај”, а неподударност 
између стварности и истине даје сазнању тог садржаја изразито критичку 
димензију; Адорнова употреба дијалектике је специфична, али не зато што 
се она иницијално појављује као позорница кретања унутар неистинитог, 
заблуде, неумног, што је био случај и код ранијих заступника дијалектичког 
мишљења, него зато јер би код њега, како то истиче и Херберт Шнеделбах, 
,,негативна дијалектика требало да насупрот Канту рехабилитује ум као 
способност сазнања, али да га уједно критички очува пред Хегеловим 
спекулативним хибрисом; тиме она у исти мах хоће да буде и медијум 
критике ума и његово средство.”20 У томе се огледа и начелно амбивалентан 
карактер Адорнове позиције и дијалектичке поставке.

Загонетност естетске истине

Након овог неопходног указивања на негативну појаву истинитог 
и неистинитог у Адорновом мисаоном хоризонту мора се то тумачење 
довести у везу са истином у естетском погледу, тј. истинитим које се 
појављује у уметности и уметничким делима. Она међутим показује 
двоструки лик: прво, естетска истина може се, и штавише мора 
захватити филозофски, јер, како каже Адорно, ,,генуино естетско ис-
куство мора постати филозофија или га уопште нема”21, што значи да 
је садржају истине уметничких дела неопходна филозофска интер-
претација; и друго, Адорнова теза која га по смислу сврстава у ред 
хегелијанаца у схватању уметности јесте да уметност и сама мора 
да буде један вид сазнања, што се посебно види у његовој концепцији 

20 Schnädelbach, Ibid, S. 67
21 ÄT, S. 197

музике. У оба случаја међутим, функција сазнања се уводи како би 
се истакла упућеност уметности на истину; јер ако је реч о сазнању, 
онда се као његовом циљу мора тежити кристализацији истине или 
неистине. Са друге стране, он на бројним местима уметност пореди и са 
језиком да би истакао сличност, али и разлику у структурној сазданости 
уметности са једне и филозофије са друге стране и моменат њиховог 
језичког бивствовања у светлу истине. Пример транспозиције језичког 
карактера на уметност опет је његово схватање музике.22 Посматрање 
уметничких дела под аспектом језика и сазнања је дакле у функцији 
њиховог довођења у тешњу везу са истином. Али уколико се сазнање 
схвати сужено као формално-логички поступак категоризације ствари 
под појмове, онда Адорно даје предност живом поступку језика и 
искуству, да би избегао његово редуковање на функције оперативног 
ума. У том смислу се језик и сазнање појављују и као алтернативе.

Први случај, онај у којем се естетској истини приступа из пер-
спективе филозофије, отвара питање о могућности естетике или 
филозофије уметности уопште. Ако се прихвати становиште да су 
уметничка дела места на којима истина појављује на одређени начин, 
што очито сматра и Адорно, онда би филозофија морала појмовно 
да захвати дела као естетске објекте. Знајући да садржај истине 
уметности није апсолутна идеја нити субјективност која кроз предметно 
искуство долази до самосазнања укидајући непосредност и разлику, 
уметничка творевина се мора схватити као нешто различито, али уједно 
посредовано субјектом и у себи. Да би изразио недокучивост уметности 
и дијалектичку природу односа уметности и филозофије, логичког и 
естетског, Адорно уводи у игру фигуру загонетности. ,,Сва уметничка 
дела и уметност уопште су загонетке ... Да уметничка дела нешто говоре 
и у исти мах то скривају, ставља загонетни карактер уметности под 
аспект језика.”23 А нешто даље каже се: ,,Загонетност уметничких дела 
је њихова испрекиданост. Ако би у њима било трансценденције, она 
би била мистерија, а не загонетка ... У највишој инстанци уметничка 

22 Theodor W. Adorno: ,,Fragment über Musik und Sprache”, Quasi una fantasia (Musikali-
sche Schriften II), Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M, S. 251 - 256

23 ÄT, S. 182
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дела нису загонетна по својој композицији, него у њиховом садржају 
истине.”24 Садржај дела је овде конкретна општост која је делима има-
нентна, а пошто она није нешто онострано, Адорно поставља тезу да је 
историјски настала. Он ово у основи позајмљује из Кантове треће Кри-
тике где се при анализи естетског суда у погледу квалитета појавила 
идеја да његова општост не потиче из појмова, али да је суд ипак општи 
и да се општост допадања које естетски предмет изазива у нама замишља 
као субјективна на основу слободе суђења сваког субјекта и одсуства 
неког разлога из интереса или склоности. Пошто се има тај основ да 
се и код других претпостави слично допадање, онај ко суди би могао 
на овај начин погрешно приписати естетска својства објекту као његову 
реалну особину, а суду би уместо субјективне могао приписати логичку, 
појмовну општост.25 Код Канта је тај корак био недопустив, с обзиром 
на утврђени јаз између појма и осећања задовољства и незадовољства. 
Адорно управо у моменту ове тајанствене општости види могућност да 
се истражи могућност конвергенције уметности и филозофије, али тек 
када се она постави из угла уметности као једног језика sui generis.26

 Грешка филозофије уметности је тај покушај да естетску општост 
схвати појмовима, односно да у уметности пронађе смисао, значење или 
било који надређени принцип за објашњење који је самим тим чином 
формално наметнут извана. А загонетни карактер потиче од тога што и 
уметност узима учешће у историјском, друштвеном свету, али учешћем 
у рационализацији света она постаје слична језику, што за очекивану 
последицу има њено приближавање филозофији; ипак уметност није 
језик у истом смислу речи и њена рационализација је амбивалентне 
природе, јер је у њој поред рационално-формалног присутан и један 
експресиван, миметички начин понашања, захваљујући коме се она 
прилагођава рационалитету историјског субјекта, али не интеграцијом 
под његову идентичност и јединство (јединство које интенционални 
језик успоставља између речи и ствари), већ она тежи јединству и 
помирењу језиком непомиреног и неидентичног. ,,Природа ... у умет-

24 ÄT, S. 191-192
25 Имануел Кант, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд, 1991, (§8.) стр. 103
26 ÄT, S. 197

ности заправо не постоји. У уметности се ради о оном другом, за шта 
ум који идентификује и који ју је свео на материјал има реч природа. 
То друго није јединство и појам, већ мноштво. Тако се садржај истине 
представља у уметности као мноштво, а не као апстрактни надпојам 
уметничких дела.”27 Истина коју уметност наговештава као мноштво, 
филозофији се на загонетан начин увек појављује само као један 
апоретичан однос. Ако је тако, онда загонетка уметности због које је 
филозофија и поставила питање о њеној суштини не може бити ре-
шена, јер већ сâм појмовни интерес филозофије осујећује могућност 
позитивног одговора. ,,Последње обавештење дискурзивне мисли 
остаје табу над одговором.”28 Филозофија, тј. естетика може само у 
противречностима да развија садржај истине уметничких дела и према 
Адорновом естетичком програму она мора да својом позорницом учини 
искуство уметничког предмета, али тако да њене категорије не остану 
непромењене, већ да у својој (не)истини и оне буду преображене.29 Не 
може се рећи шта уметност јесте; дијалектика у којој се образује 
филозофско искуство је само пут ка истини, али не и њено достизање. 
Уметност се у извесном смислу само може имитирати, па Адорно и на 
ту тему има интересантну замисао према којој је филозофија у форми 
довршеног система у ствари пренесени облик естетског тоталитета, тј. 
целине уметничког дела, при чему оба бивствују у истини. Филозофија 
се ту показује као изокренути лик естетског, непојмовног. А друга 
могућност је методички покушај предметне артикулације филозофског 
језика по угледу на искуство уметности што се могло видети у Адорновим 
главним делима попут Негативне дијалектике и  Естетске теорије.30

27 ÄT, S. 198
28 ÄT, S. 193
29 ,,Frühe Einleitung”, ÄT, S. 507
30 О тој могућности тзв. естетизације теорије расправља R. Bubner: ,,Kann Theorie 

ästhetisch werden? Zum Hauptmotiv der Philosophie Adornos”, u Ästhetische Erfahrung, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M, 1989, С. 70 – 98; треба међутим водити рачуна, па не 
побркати овај појмовни мимесис са уметничким опонашањем. Однос тих елемената је 
уједно кључ за схватање односа ова два Адорнова дела. Види о томе у Herbert Schnä-
delbach: ,,Dialektik als Vernunftkritik. Zur Konstruktion des Rationalen bei Adorno”, Adorno 
- Konferenz 1983 (Herausgegeben von L. Friedeburg und J. Habermas), Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1983, S. 82   
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Идејом загонетности изражено је пре свега нешто негативно о 
естетској истини о којој је све време реч: она се не налази у смислу, 
нити значењу уметничких дела. За филозофију и њене апстрактне 
категорије је оно што уметност непосредно говори неразумљиво. А 
ако се одбаци питање смисла и начела, преостаје да се уметничка дела 
као предметни језик доведу у везу са нечим што иде и преко њих, у 
чему она учествују на одређени начин и што чини њихову истинитост 
садржајном. Посредством историјске, материјалне стварности у којој 
бивствују уметничка дела, која их обухвата споља и прожима изнутра, 
она по себи могу бити сазната као истинита или неистинита у односу 
на (не)истинитост епохе коју кристализују у својој грађи. Премда 
филозофија уметности почиње да мисли естетски објект у моменту 
када јој он постане загонетан она парадоксално даље од те тачке и не 
може да допре до истине; кроз даљи дијалектички развој се истина 
може пробити само негативно, као утопија неидентичног с оне стране 
идентификације, на осећајан, чулан, или само непојмован начин, а за 
филозофију је адекватан медијум сазнања о нерешивости ове заго-
нетке односно противречности уметничког искуства дијалектика без 
идентитета, што је једно од критичних места код Адорна. Он такође 
настоји да на поставци ове негативне дијалектике развије једну нарочиту 
праксу филозофског дискурса (чиме се прави и привидан искорак из 
чисте теорије према пракси мишљења), али начин на који филозофија 
сазнаје истину коју јој саопштава уметност и поред тога остаје темељно 
различит од начина на који ,,сазнају” уметничка дела као производи 
друштвене праксе; етаблирани јаз између теорије и праксе још једном 
се и овде заоштрава.

Уметност и истина

Адорновој идеји о ,,садржинској конвергенцији уметности и 
филозофије” уколико ову схватимо као артикулацију филозофије по 
узору на уметност, дакле као ,,појмовни мимесис”, комплементарна 
је идеја о филозофској допуни естетском искуству, према којој нам 
је неопходна варијанта интерпретативне естетике или филозофије 

уметности. Филозофија би овиме у погледу истине естетском, односно 
миметичком допуном појмовном сазнању требало да задобије свој 
истинити појам, док би уметност са друге стране успела да очува своју 
естетску особеност и да се не угаси у идејном садржају, односно да 
задржи карактер једног карактеристичног облика праксе. Други аспект 
ове конвергенције је онај који више наглашава наговештену разлику 
теорије и праксе, а уметност је иако естетска појава уједно и учинак 
друштвене праксе, јер дело је резултанта друштвеног рада, друштвеног 
али преко појединца, од чега потиче и дијалектика уметности и друштва 
чија је позорница појединачно уметничко дело. Треба рећи и то да је 
овде идеалистички апсолут, односно развојна целина коју је још Хегел 
у ,,Предговору” Феноменологији духа видео као једину истину, по но-
вој друштвено-теоријској тези замењен противречним друштвеним 
тоталитетом31 заснованим на принципу размене, као целином којом 
је посредовано све посебно и појединачно и у чему се овај тоталитет 
манифестује као његова општост. Може се рећи да је уметност у мате-
ријалном смислу нужно уплетена у целину друштвених односа, да је 
друштвеног порекла (по својој техници, рецепцији, артифицијелној 
производњи и сл.), као што је и њен естетски привид уплетен у склоп 
универзалног идеолошког, односно друштвено нужног привида. 

Да би разјаснио како се остварује ова повезаност, односно како се 
одиграва посредовање између уметности и друштва, у чему се огледа и 
карактер естетске истине, Адорно уводи у игру једну познату фигуру из 
рационалистичке метафизике, тачније из Лајбницове монадологије, тако 
што дела посматра као монаде и то као монаде без прозора: ,,Уметничко 
дело је ... монада: центар снаге и ствар у једном. Уметничка дела су 
затворена једна наспрам других, слепа, па ипак у својој затворености 
представљају оно што се налази споља ... Као моменат преовлађујућег 
склопа духа једне епохе, испреплетена са историјом и друштвом, умет-
ничка дела надилазе своју монадичност немајући прозоре ... Нема 

31 Појам друштва (Gesellschaft) Адорно у филозофски релевантном погледу употре-
бљава као тоталитет свих друштвених односа у динамичком и функционалном смислу, 
а не само као дескриптивну категорију (в. Th. W. Adorno: „Gesellschaft”, у Aufsätze zur 
Gesellschaftstheorie und Methodologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970, С. 138).
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одређења посебности уметничког дела које по својој форми, као опште, 
не би излазило из монаде. Били би опсена захтеви појма који би овој 
монади морао да буде доведен споља како би је откључао изнутра и 
силом отворио као да је сâм појам створен из ствари.”32 Одређењем 
дела као монаде без прозора Адорно постиже неколико ствари: (1) пре 
свега разрешава дилему традиционалне марксистичке естетике базе 
и надградње где се појавио неугодан проблем односа између дела и 
друштвене стварности, проблем њихове кореспонденције: делу је сада 
постала иманентна дијалектика субјект-објект, тако да друштво није 
нешто што је естетском предмету само спољашње, што оно треба да 
одражава, него га прожима изнутра, садржајно и као иманентна општост 
посредује појединачност, тј. његово конкретно биће. Друштвени 
субјект посредством дела добија објективно значење и захваљујући 
језичком карактеру дела он не бива тек одражен, већ преведен у 
језик уметности који је међутим закључан за појмовно сазнање; (2) 
монада мора бити без прозора, што значи да она уопште и не може да 
рефлектује непосредно спољашњи, друштвени тоталитет доводећи га 
у појаву, него је према њему нешто затворено, аутономно, али уједно 
њиме изнутра посредовано, па дакле и нешто друштвено. Ова парабола 
нам даје сликовит одговор на питање како можемо замислити објект 
чији су сви моменти друштвени, али који је као целина ипак отуђен 
од друштва. Монада је позорница материјалног посредовања друштва 
и уметности, конкретна општост, а не неки ,,средњи” члан уведен да 
би премостио две одвојене реалности; (3) монада обезбеђује да свако 
уметничко дело буде у себи затворен и заокружен свет, који за разлику 
од научног сазнања афирмативно интегрисаног у склоп универзалног 
мита, представља неку врсту коректива лажне стварности, огледало 
неидентичности. Ова затвореност и аутаркичност је један од главних 
предуслова да се уметност утврди у својој особености, како би у оквиру 
склопа ,,надградње” постао препознатљив њен захтев за истином 
и укидањем непосредности; (4) то што монада нема прозоре, мора 
утицати и на сазнање које имају уметничка дела, па и на истину која 
им се потенцијално отвара; јер ако се кореспонденција са историјским 

32 ÄT, S. 268-269.

светом у коме се оне образују као затворене формалне структуре не 
одвија имитацијом и одражавањем стварности (од чега полази Лукач 
сматрајући теорију стварности и њеног одраза основом теорије 
уметности33), онда се у овом случају однос дела и друштва мора сагледати 
другачије од непосредног сазнајног односа субјекта према објекту; у 
том смислу се на једном од кључних места каже следеће: ,,Уметност се 
отвара за истину ако ова није непосредна; у том погледу је истина њен 
садржај. Она је сазнање преко свог односа према истини; сама уметност 
је сазнаје тако што се истина у њој појављује. Међутим, нити је она као 
сазнање дискурзивна, нити је њена истина одраз објекта.”34

Имајући ово у виду сасвим би погрешно било рећи да се истина 
уметничких дела налази у ономе што она интенционално сазнају, било 
да се ради о друштву, природи или апсолуту, било пуком фактицитету, 
или ономе што преко њега иде као објективна повезаност појава. А као 
што је изнад истакнуто, уметност не може непосредовано да сазна нити 
,,помирену природу”, нити ,,повезаност разноликог” (што би била њена 
утопија сазнања), јер би се то увек одигравало унутар владавине лоше 
субјективности. Због тога се увек са резервом мора тврдити да је истина 
уметности напросто утопија; јер могло би јој се с правом приговорити 
да управо истицањем чистог помирења она постаје интегрални део 
обмане будући да такво помирење не постоји у емпиријској стварности. 
Сасвим ће супротан бити ефекат ако се дела миметички објективишу, тј. 
методички препусте идеологији постојећег, јер ће их она дијалектички 
одгурнути у привидну аутономију, затвореност и несводивост на 
властити принцип. Једна од главних поставки нововековне естетике – 
аутономија уметности – у напетом односу је  како према истини самог 
предмета (уметничког дела), тако и према свом формацијском начелу. У 
том смислу је она већ у основи дијалектична.

 Истина уметничких дела може бити изражена само негативно и 
сама дела се према свом садржају истине постављају као конкретна 
негација. Њихово сазнање је у том смислу подударно са истином коју 

33 Ђерђ Лукач: ,,Уметност и објективна истина”, Проблеми реализма, »Свјетлост«, 
Сарајево, 1957, стр. 143.

34 ÄT, ,,Paralipomena”, S. 419
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посредују на негативан начин, а није од ње одвојено. Дела сазнају путем 
своје објективације и у привид доводе садржински посредоване аспекте 
бивствујућег. Непосредно бивствујућа, предметна стварност, доведена 
у естетски привид бива и сазната као привид (не као права стварност 
за коју се издаје), а конкретизацијом тог њеног неистинитог карактера 
уметност долази и у однос према истини који је негативан. Тако она 
упозорава на јаз између стварности и истине, но ако ,,сазнаје” ову 
неподударност, мора самим тим дијалектички да тежи и преко ње. Иако 
се код Адорна место и функција естетске истине одређују у односу на 
ову темељну подвојеност, појам стварности се не може из уметности 
потпуно искључити тим пре због предметног карактера дела. Али 
Адорнова теза је зато да су у уметничком делу стварност (Sachlichkeit) 
и истина једно у другом.35 Дела дакле приказују нешто чега објективно 
нема, што није никакво стварно бивствујуће и тако у извесном смислу 
надилазе ранг постојећег, јер самим тим што је у делу тако нешто 
предочено мора бити да оно, премда није стварно, ипак јесте могуће. 

,,Уметност хоће оно што још није било, а ипак све што она јесте 
већ бејаше. Она није кадра да превазиђе сенку онога што је било. Али 
оно што још није било јесте конкретно. Оно са чиме је најдубље повезан 
номинализам идеологије јесте да конкретност тумачи као датост, као 
нешто несумњиво постојеће, обмањујући и себе и човечанство да 
ток живота спречава ону помирујућу одређеност постојећег која је 
узурпирана појмом датог и с његове стране сведена на апстрактност. 
Ни уметничка дела не именују конкретно другачије него као негативно. 
Једино још незаменљивошћу своје егзистенције, а не посебним као 
садржајем, уметничко дело суспендује емпиријски реалитет као 
апстрактни и универзални склоп функција. Свако уметничко дело је 
утопија онолико колико својом формом антиципира оно што би коначно 
могло да буде и то излази у сусрет захтеву да се искорени надмоћан 
утицај самобивства које је субјект проширио.”36 Дела захваљујући 

35 ÄT, S. 195; овде термин ,,Sachlichkeit” у недостатку прецизнијег превода преводимо 
са стварност, иако овај немачки термин управо наглашава предметни, стварствени ка-
рактер уметничких дела, за разлику од термина ,,Wirklichkeit” који се исправно преводи 
речју стварност, али му измиче ова битна нијанса.

36 ÄT, S. 203

затворености своје форме према којој постају слична монадама, 
усред стварности коју прожима конститутивна субјективност ову 
изнутра прихватају у свој садржај и тако генерисаном формом споља 
критички приказују у њеној самодовољности и затворености у себе 
изван чега се тражи неидентично, мноштвеност и стање коегзистенције 
разноликог које Адорно у хегеловском жаргону назива конкретним и 
дакле истинитим, али нестварним. Истина уметности поред тога што 
је увек у ставу негативности ситуирана је нужно у привиду уколико се 
као differentia specifi ca уметности узме управо њен појавни карактер. 
Зато естетска истина никако не може да изгуби своју појавну форму 
и од привида постане бивствујућа реалност. За њу је релевантан само 
фиктиван карактер у којем се међутим оно што није, непостојеће, 
нестварно, појављује као да је стварно, као бивствујуће. А када би то 
још-не-бивствујуће постало стварно, уметност би постала излишна. 
Истинито које јој се тако појављује она естетски не може да поседује 
као што би се уобичајено хтело са појмовима у филозофији, него се 
светлост небивствујућег јавља испрекидано и на тренутке, а уметност 
својом предметном објективацијом треба да га фиксира у слици и тиме 
га учини непролазним. Међутим, тај покушај има апоретичан резултат, 
јер га уједно чини посредованим за свако истинито сазнање. Уметност 
само најављује или, како каже Адорно, обећава оно што није, па се 
њена истинитост или лаж везују уз испуњење или неиспуњење таквог 
обећања.37 Оно што се често провлачило као лајтмотив критичке теорије 
– promesse de bonheur (обећање среће) – Адорно је на известан начин 
прихватио управо на плану тумачења истине у уметности. ,,Уметност је 
обећање среће која се распршује.”38

Разматрањем естетске истине у Адорновом мишљењу, а највише 
начина на који је приказана у његовом последњем делу Естетској 
теорији које је за ту тему далеко најрелевантније, стиче се утисак да је 
реч о веома важној теми за његову естетичку позицију. Па ипак, премда 

37 У сличном смислу о естетској истини код Адорна говори Кете Хамбургер поредећи 
чак Адорново схватање њеног појављивања у делима са божанском епифанијом (Истина 
и естетска истина, нав. изд, стр. 95 и даље). 

38 ÄT, S. 205
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су искази о истини разасути по читавом тексту његова езотеричност и 
загонетна језичка форма су препрека сваком покушају да се утврди њено 
право место и смисао. Приписали смо то у уводном делу и ауторовој 
свесној намери. Стратегија овог разматрања узела је у обзир и његово 
становиште да се о централним филозофским питањима не може гово-
рити директно, непроблематично и једнозначно. Проблему естетске 
истине приступило се из угла сазнања, појма који је традиционално 
у најтешњој спрези са истином, али који је такође након утемељења 
нововековне естетике, посебно после Хегела доспео у конфигурацију 
и са уметношћу, њеном истином и естетиком уопште. Полазећи од 
једне Адорнове хегеловске замисли о конвергенцији филозофије 
и уметности у њиховој садржини истине, хеуристичким увођењем 
функције сазнања указано је на два главна начина на које би естетска 
истина могла бити сазната: први је појмовни, према коме естетско 
искуство мора бити допуњено филозофском интерпретацијом, дакле 
појмовним сазнањем, чиме се директно обраћа питању о могућности 
естетике, а други је естетски, где се уметничка дела у димензији своје 
објективације и форме морају схватити и као једно аутентично сазнање. 
У првом случају на делу је Адорнова негативна дијалектика према којој 
се уметнички објект не може без остатка појмовно захватити у својој 
посредованој садржини која се кристалисала у загонетну форму. До 
изражаја у естетичкој интерпретацији садржаја истине долази кључан 
појам естетске општости која је сродна са оном логичком, на основу 
чега Адорно заступа могућност њихове конвергенције. Филозофска 
интерпретација дела била би заправо тек други, удаљенији ниво 
разумевања, док би испред ње предност имала пракса, произвођење, 
прављење уметничких дела као њихово разумевање. Ту се дакле у 
односу на истину даје предност уметничкој пракси над теоријом 
уметности. Изузев тога, као проблем искрсава питање несагласности 
негативне концепције искуства (подржане изнад објашњеном верзијом 
дијалектике) са истовременом афирмацијом садржаја истине који увек 
остаје нетакнут упркос бројним настојањима за посредним одређењем. 

Негативност уметничког дела не огледа се само у загонетном 
карактеру, него и у његовој монадолошкој структури. Монаду смо ока-

рактерисали као сликовит приказ отуђења дела у грађанском свету и 
његове аутономије, што Адорно користи како би превазишао недостатке 
класичне марксистичке естетике и уједно назначио место посредовања 
уметности и друштва. То је такође сасвим у складу са неким општим 
намерама критичке теорије која је увек била склонија да опште законе, 
целину, открива у појединачном, конкретном, због чега су се и појаве 
морале посматрати као ,,конкретне општости” сличне монадама или 
аристотеловским ентелехијама. Појам посредовања је ту од суштинске 
важности, јер се ни један феномен друштвеног живота не може не-
проблематично схватити као потпун и самодовољан. Као монада, 
уметничко дело ,,сазнаје”, а сазнање је уствари појава историјског света 
у њему, али не само пасивно као одраз, него и критика објективности 
постојећег света као идеологије и неистине, откривањем латентних 
антагонизама у њему. Дело је по својој форми негација света и његовог 
фактичког процеса и сазнаје га само у ставу одређене негације. Истина 
која се тако појављује у делу има материјал актуелне, апстрактне и 
неистините објективности, чијим посредовањем у свом привиду умет-
ност као место неидентичности ову трансформише у обећање једне 
умне и истините, али небивствујуће стварности. Први облик сазнања у 
вези са уметношћу односи се на садржај, на који је упућена естетика или 
филозофија уметности и који треба дијалектички развијати у његовом 
шифрованом језику. Други, којим сама уметност сазнаје јесте сазнање 
путем форме, чулне и појавне равни, где се са појмовима опет ништа не 
може постићи непосредно, тј. без посредовања друштвеном целином; 
Адорно форму схвата као садржински насталу, тачније он њену 
објективност везује уз одређене друштвене и филозофске предуслове. 
Форма је заправо највиши домет кристализације садржаја и једино 
се путем ње уметност може изразити као уметност. Он тиме одбацује 
намеру садржинске естетике да превазиђе или скрајне уметничку 
форму, јер она је та која заокружује особеност и аутономију естетског 
искуства, утврђује положај уметности, па самим тим и специфичност 
естетске истине и сазнања које је с њом у функционалној вези унутар 
склопа идеологије. У новој констелацији на значају поново добија 
прецизније разјашњење тог односа између естетског и идеолошког 
привида, односно уметничке и објективне стварности.
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 У позадину Адорновог уношења елемената социјалне теорије у 
филозофију уметности није се овде могло подробно улазити иако је 
тај корак контроверзан и на први поглед естетској истини прилично 
стран. Да је садржај уметности друштвен, то нам Адорно даје пре као 
констатацију него као доследно извођење. Може се само наговестити да 
су за то најзаслужнији Хегел и Маркс, тј. извори ове идеје морали би се 
тражити у елементима ових учења и њиховој рецепцији у филозофији 
друштва која се интензивно развијала после 1840. године. Али у сваком 
случају је неспорно то да код њега истина има наглашену социјално-
историјску димензију. Без тога би остало несхватљиво њено утопијско 
тежиште. 

Вероватно је потреба да се појава небивствујућег у уметности 
задржи загонетном и несазнатљивом, с оне стране обичне свести и са-
знања, код Адорна присутна захваљујући јеврејском табуу, тј. забрани 
сликовног приказа (Bilderverbot) оне утопијске другости, што су усво-
јили још неки припадници франкфуртског круга. То важи дакле и за 
естетску истину и могућност њених недвосмислених одређења. Ипак 
Адорно је сагласно Хегелу као што смо то видели из навода Естетске 
теорије истином сматрао само конкретност која је опет у толикој 
мери застрвена прогресом историје (духа) и насталим материјалним 
отуђењем, да је за своју епоху она постала несазнатљива. Тим ставом 
Адорно уједно напушта Хегела и у извесном смислу се приближава 
Канту и једној езотеричној верзији марксизма. Естетска истина није 
сама ова конкретност иако се она посредством ње најављује, иако је дела 
на посредан начин ,,сазнају”. Истинита и конкретна може бити само 
реална пракса чија би истинитост подразумевала и практичну слободу 
унутар једног аутентичног бивствовања у чију могућу реализацију је 
Адорно временом све више сумњао.  

ХАЈДЕГЕРОВО СХВАТАЊЕ ИСТИНЕ И УМЕТНОСТИ. 
ЈЕЗИК

Уна Поповић

Однос истине и уметности у оквиру Хајдегеровог мисаоног опуса 
на први поглед упућује на такозваног позног Хајдегера, односно на 
онај ток Хајдегеровог мишљења који је настао променом коју он сам 
обележава појмом окрета – ток мишљења који се сада првенствено 
окреће ка његовој сопственој историчности, а све своје претходне кораке 
сагледава из ове нове перспективе. Ова асоцијација се још наглашеније 
јавља када однос истине и уметности повежемо са хоризонтом 
истраживања језика. Песништво као представник уметности и миш-
љење као филозофија и од њих неодвојива језичност неки су од нај-
чешћих мотива позније Хајдегерове филозофије. Међутим, овај рад 
није првенствено усмерен на поменуте мотиве, већ представља покушај 
да се насловна тема у кратким цртама обради на целини Хајдегерове 
филозофије, прихватајући при томе претпоставку континуитета ране 
и позне фазе, односно окрет као иманентну промену1. У конкретном, 
тачка ка којој ће гравитирати аргументација је Извор уметничког дела, 
прво као централни Хајдегеров спис везан за естетику и посебно за 
улогу истине у уметности, а потом и као један од списа који стоје на 
размеђи Хајдегеровог филозофског развоја, те истовремено упућују и 
остварују прелаз ка замишљеном историјском мишљењу бивствовања2. 

1 О окрету као иманентној промени саме ствари мишљења говори сам Хајдегер ВИДИ
Континуитет ове две фазе се огледа најпре у водећим проблемима и питањима, пре-

васходно у питању о смислу бивствовања, дакле, у основном интересу те филозофије, 
док су разлике везане за промену сагледавања ових мотива, што се обично обележава 
увођењем перспективе повесности у мишљење бивствовања. Промена се најјасније 
огледа у измењеној терминологији, која у другој фази има све више сличности са поет-
ским стилом говорења.

2 Фон Херман
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Појављивање истине као суштине уметности у Извору уметничког 
дела мора се сагледати и с обзиром на његово место у оквиру традиције 
филозофије и естетике. Иако одувек блиско повезани појмови, истина 
и уметност или лепота су у оквирима извођења различитих филозофија 
махом заузимале положаје који су их међусобно раздвајали, а понекад 
и супротстављали. Овакво позиционирање естетичких идеја почива 
на широко схваћеној парадигми сазнања – иако је дуго била блиско 
везана и за онтолошку перспективу - било да само сазнање схватимо 
као припадно филозофији или као припадно науци. Из све парадигме 
проистиче тумачење ових појмова, а потом и обликовање њихових 
односа, наравно, увек с обзиром на претпостављене могућности или 
оквире сазнања, а самим тим и потраге за истином као његовог 
циља. Једно од најпознатијих места тог типа је свакако Платоново 
разрачунавање са ликовним уметностима и песништвом у Држави. 
Средњи век парадигму сазнања спроводи на фону истине као божан-
ског откровења, али са нововековном филозофијом и настајањем 
савремених позитивних наука истина постаје доминантна наглашено 
у вези са тематиком сазнајних способности субјекта, где неуралгично 
место односа унутрашњости и спољашњости, сазнања и његовог 
објекта, на себи својствен начин разоткрива и остале филозофске 
проблеме. Уметности је тако остављено једино оно подручје до којих 
ова научно-филозофска претензија још не доспева, што јој последично 
одузима и претензију на истиноликост. У тренутку када Баумгартен 
издваја естетику као засебну филозофску дисциплину подручје чулног 
сазнања, које је, додуше као отворено за савршено чулно сазнање за њу 
предвиђено, показује се у пуном светлу своје претходне подређености. 
Истовремено је то био потез афирмисања чулности унутар сазнајних 
перспектива модерне филозофије, који је даље одредио и развој саме 
естетике у широком потезу, све до привилеговања уметности и лепоте 
у оквиру романтичарског покрета. Ипак, у питању је и даље иста, иако 
развијена и разрађена перспектива разрачунавања истине и уметности, 
субјективног и објективног, спољашњег и унутрашњег. 

Међутим, код Хајдегера истина више не фигурира по том моделу. 
Истина постаје заједничко место уметности и филозофије, тачније, 

песништва и мишљења. На тај начин отвара се простор да се њихов 
однос изнесе изван хијерархијског подређивања и супротстављености, 
и сагледа на системски другачији начин.

Од истине ка језику

Основна нит Хајдегеровог Извора уметничког дела наглашава 
управо однос истине и уметности који је тема нашег истраживања, 
и утолико би се могло рећи да је од самог почетка Хајдегерово про-
мишљање естетског у својим основама битно везано за однос ова два 
појма. Однос истине и уметности формиран је на један начин који не 
само да ове концепте приближава и повезује, већ их поставља у исту 
раван – њихова веза није у супротстављању, већ, напротив, у напоредном 
постављању и међусобном условљавању које задире и у подручје 
онтологије. Овде се можда најпре показује отклон који Хајдегер прави 
спрам традиције, али и специфичан начин на који реафирмише исту 
ту традицију са позиција свог времена – естетика двадесетог века, 
као уосталом и њена уметност су давно пре Хајдегера напустиле ме-
тафизичку раван свог важења. Повезивање истине и уметности, и то 
као два онтолошки одређена и развијена појма, представља истинско 
померање перспективе у једном правцу на ком ће Хајдегер и даље 
наставити да се бави уметношћу, најпре поезијом. Да бисмо разумели 
ово померање, потребно је најпре да разјаснимо у ком смислу истина и 
уметност поново постају онтолошки обремењене, као и да покушамо да 
представимо оно што подстиче поменуту промену перспективе, потез 
који је обележава и правац у ком води.

Извор уметничког дела, централно Хајдегерово дело естетичке 
проблематике, стога најпре мора да се узме у обзир управо као не 
само естетичко. Поред његовог поменутог специфичног положаја у 
оквиру тока развоја Хајдегерове филозофије, односно назначавања 
нужности преласка на истраживање питања о смислу бивствовања у 
повесној перспективи, важно је нагласити и да оно служи и као полигон 
директног, непосредног мењања у том правцу. У конкретном то се 
може посматрати најпре на развоју терминологије и стила излагања, 
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што смо делимично већ назначили. Међутим, оно што је овде најпре 
од значаја је једноставније и конкретније: само дело, иако од значаја 
за естетику, првенствено представља етапу развоја фундаменталне 
онтологије, феноменологије као херменеутике фактицитета, односно 
особитог Хајдегеровог покушаја да осветли услове под којима је 
филозофија деловала, а самим тим и перспективу њених садашњих 
повесних могућности и задатака њеног даљег развоја. Питање о смислу 
бивствовања као главно и водеће питање ове филозофије тиме одређује 
целокупну нову перспективу мишљења у филозофији, претендујући на 
то да буде универзално, односно да као преломна тачка промени цело-
купан ток филозофије. Начин одношења спрам бивствовања, односно 
различите могућности разумевања стога представљају Хајдегерово 
конкретно поље истраживања.

Истина као место суштине уметности за Хајдегера обухвата оба 
њена конституента – уметничко дело и уметника самог, и представља 
њихов одредбени однос. Суштина уметности као „(себе)-у-дело-по-
стављање-истине-бивствујућег” поставља уметничко дело у један 
изузетан однос спрам осталих ствари, однос који оно носи својом 
суштином и који не може избећи – а то је да оно својом структуром 
чини очигледним, јасним и видљивим оно што друга бивствујућа као 
таква јесу.3 Овако схваћена истина се битно разликује од научног, 
односно научно схваћеног модела истине као адеквације наших пред-
става, односно ставова о свету и стварима и самих тих ствари. Она 
циља на раскривање самих ствари у ономе шта и како оне јесу, дакле на 
њиховој онтолошкој равни. У том смислу истина није само појединачна 
истина о појединачној ситуацији или ствари, већ се увек пружа даље и 
захвата и саму начелну могућност да се мисли и говори о раскривању 
бивствујућих у начину на који она јесу, што је наглашено њихова 
онтолошка раван. Она, заправо и представља то подручје отворено за 
разумевање бивствујућих као таквих, а тиме и подручје на ком може 

3 Уп. Хајдегер, М., „Извор уметничког дела”, Шумски путеви, Плато, Београд, 2000. 
године, стр. 23; такође и ibid. стр. 26: „Уметничко дело на свој начин отвара бивствовање 
бивствујућег. То отварање, односно разоткривање, односно истина бивствујућег, дешава 
се у делу”.

доћи до различитих закривања и откривања тог основног разумевања 
на другим нивоима.4 Метафоре светлости и светљења илуструју ту 
идеју – осветљење је предуслов сенке и њеног накнадног расветљавања. 
Истина као ова начелна, основна могућност разумевања уопште стога 
мора бити истина свих бивствујућих, односно даље и бивствовања 
као таквог. На тај начин уметничко дело као такво битно је повезано 
и умрежено са целином бивствујућих, а тако напокон и са уметником, 
односно са тубивствовањем као начином његовог постојања.5 
Заправо, тек тубивствовање, које смо ми сами, има могућност икаквог 
разумевања, икаквог сазнања, па онда и истинитог или погрешног, 
лажног сазнавања. Ова изразита и, код Хајдегера изричита и наглашена 
могућност, опет је образложена онтолошким устројством човека као 
тубивствовања, и представља једно од централних места и неизбежних 
линија водиља за разумевање његовог мишљења. Уметничка 
продукција, као и рецепција уметности овде падају заједно у једну 
тачку – обоје представљају обухватне оквире могућности на које 
уметност бива релевантна за људско постојање. Истовремено, обоје 
се показује као усмерено и одређено суштином уметности, схваћеном 

4 „Али нескривеност бивствујућег не претпостављамо ми, већ нескривеност 
бивствујућег нас премешта у такву суштину да смо ми, у свом представљању, увек у 
потери за нескривеношћу. Некако већ мора да буде нескривено не само оно по чему 
се равна сазнање, већ и читава област у којој се дешава то саморавнање по нечем... 
Са свим својим исправним представама ми не бисмо били ништа, и не бисмо могли 
чак ни претпоставити да је нешто по чему се равнамо очигледно, ако нас нескривеност 
бивствујућег не би већ поставила у оно осветљено подручје на које излази све бивствујуће 
и из којег се оно повлачи.” ibid. стр. 36

5 Заправо се целокупна аргументација у Извору све до дефиниције уметности 
континуирано усмерава од бивствујућих/ствари ка тубивствовању/човеку - на тај начин 
успоставља се континуитет са позицџијама из „Аналитике тубивствовања”. Овде је би-
тно нагласити да је у питању човек схваћен као тубивствовање, будући да Хајдегерова 
промена разумевања човека условљава начин разумевања сваког његовог даљег 
одношења. Утолико се мења поимање и филозофије и уметности, односно певања и 
мишљења, и они, као усмерени на тубивствовање, добијају тубивствујући карактер. 
Тек на темељу таквог карактера можемо говорити о њиховој сродности у погледу ра-
скривања истине и измењеног разумевања језика. Уп. von Herman, F. W., Die zarte, aber 
helle Diferenz. Heidegger und Stefan George, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein, 1999, 
стр. 13, 15 
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као разоткривање, показивање, расветљавање, односно пробој једног 
сасвим другачијег начина сагледавања стварности и ситуације у ком 
се они обухваћени уметношћу на овај или онај начин налазе. Утолико 
и истраживање начина бивствовања уметничког дела, које служи као 
претходна расправа за аргументативну изградњу поменутог поимања 
истине у уметности, служи да укаже на то да се уметност издваја из већ 
присутног, постојећег свакодневног људског одношења са стварима. 
Уметност, која се позиционира у уметничком делу, пружа расветљавање 
управо тог свакодневног неприметног става према свету и стварима 
у ком и међу којима јесмо – она наглашава и издваја његове начелне 
могућности тако да оне постану јасно видљиве. Обухватајући оба крајња 
пола овог односа расветљавања и раскривања, начелне, онтолошке 
могућности за разумевање бивствујућих као таквих и тубивствовање 
као неопходно конкретно бивствујуће за остварење таквих начелних 
могућности, уметност залази у подручје задатка онтологије како је 
Хајдегер замишља. Тиме се једним кружним заокретом усмеравамо 
на централна места и начин извођења фундаменталне онтологије у 
периоду пре настанка извора уметничког дела.

Ако се сада тако усмерени вратимо на примарни положај ту-
бивствовања у Хајдегеровом главном делу Бивствовање и време, он 
се поново показује као везан управо за овако схваћену истину. Као 
једино бивствујуће које одликује разумевање уопште, а особито ра-
зумевање сопственог устројства и начина сопственог бивствовања, 
тубивствовање је суштински устројено тако да му подручје откривања 
бивствовања бивствујућих и бивствовања као таквог није страно. Онај 
аспект његовог устројства који износи овај његов начин бивствовања 
је докученост – начелна отвореност и захватање тубивствовања ка 
свету.6 Докученост се у оквиру Бивствовања и времена јавља у два 
своја модуса, разумевању и чувствовању, и оба у потпуности прожимају 
целину бивствујућег на коју је усмерена и сама докученост. Ова два 
модуса се не искључују међусобно, већ се прожимају, а у оквиру 
аналитике тубивствовања узимају се као једнакоизворни. Разлика 
међу њима почива на различитим начинима на које се разумевањем 

6 Уп. Хајдегер, М., Битак и вријеме, Напријед, Загеб, 1988. године, стр. 152-162

и чувствовањем докучује - у првом случају у питању је сврховито 
устројена мрежа разумевања могућих средство-циљ односа, усмерена 
ка једном циљу који затвара ту одређену целину сврховитости, што се 
захвата као пројектовање. У другом случају у питању је афективни, 
расположењски начин захватања света на који смо усмерени, условљен 
баченошћу која опредмећује елемент датости – чињеница и ситуација 
које унапред затичемо својим постојањем, својом фактичношћу. Са 
овим унапред постављеним оквиром и способношћу тубивствовања 
да рашчлањује целине односа као сврховите целине напоредо иде 
и смотреност, као примарно непосредно одношење човека, њему 
најближе. Ради се о свакодневном баратању и опхођењу са стварима, 
које је најпотпуније онда када је саморазумљиво и предсвесно. Као 
такво, оно ипак почива на предразумевању целине односа у којима 
стоји ствар са којом се опходимо, односно света као коначне границе 
таквих односа упућивања. 

На фону анализе докучености као начелног односа разумевања 
бивствовања Хајдегер у Бивствовању и времену на веома посебан 
начин тематизује и феномен језика. Положај језика унутар устројства 
тубивствовања делимично се поклапа са положајем разумевања и 
чувствовања, будући да Хајдегер инсистира на њиховој једнакој 
изворности. Она ипак не значи више од тога да се разумевање или 
чувствовање не смеју сводити на језик, и обрнуто. У том смислу једнака 
изворност инструктивна је највише у погледу начина на који се језик 
прожима са поменутим модусима докучености – он их потпуно прожима, 
односно његова позиција је бар паралелна са позицијом докучености. 
Када је овде реч о језику, ради се, наравно, о ономе што Хајдегер назива 
суштином језика и обележава као говор – док језик остаје резервисан 
термин за свакодневни аудитивни феномен са којим се уобичајено 
сусрећемо. Први је, наравно, услов могућности другог. Разлог за ово 
подвајање је смештање језика/говора у устројство начина бивствовања 
човека.7 Начин говора који треба да опише такво устројство мора да се 

7 На овоме почива и разлог нераздвојности тематизовања суштине филозофије и 
суштине поезије од суштине језика и питања о бивствовању као таквом. Уп. von Herman, 
F. W., Die zarte, aber helle Diferenz. Heidegger und Stefan George, Vittorio Klostermann, 
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разликује од уобичајеног начина говора којим описујемо појединачне 
ствари и ситуације – али, и више од тога, ако тако измењеним начином 
говора захватамо говор сам, он мора то да рефлектује и на нивоу 
терминологије. Језик у својој свакодневној употреби односи се на 
појединачно – онтичко, иако собом носи предразумевање и могућност 
своје специфичније употребе. Ова друга употреба језика, поред тога 
што се односи на општост другог реда – на онтолошку раван, рефлектује 
језик у њему самом. Као што ћемо касније поменути, постоји неколико 
начина такве рефлексије.

Анализом феномена језика Хајдегер показује његово задирање у 
домен докучености: од интонације, модулација, тоналитета и ритмике 
као оних елемената језика који износе оно како је некоме, расположењски 
карактер бачености и чувствовања, до излагања као чворног места ове 
анализе, места на ком се показује да до битног рашчлањивања света 
као смислене целине односа упућивања долази управо посредством 
говора и излагања као „тумачења” те целине, чиме се долази до зна-
чења, којима тек накнадно прирастају речи. Ово прожимање указује 
бар на идеју да се начелно разумевање као такво, могућност било ка-
квог односа разумевања за тубивствовање битно прожима са језиком 
схваћеним у целини свог феномена. Мишљење и говор приближавају се 
на неодређену раздаљину, и то у погледу најважнијег питања мишљења. 

Како у Бивствовању и времену докученост и језик ударају оквире 
филозофског поимања, тако се у Извору уметничког дела однос језика 
и мишљења тематизује на нивоу обраде уметности. Истакнути положај 
језика овде се види у продубљеној дефиницији уметности као поезије. 
Поезија овде задржава своју двосмисленост појединачне уметности и 
етимолошки протумачене идеје о уметности, и управо из тог разлога: 
поезија постаје прајезик неког историјског народа. Гледајући унатраг ка 
етимологији појма, Хајдегер поезију не тумачи просто као стваралаштво, 

Frankfurt am Mein, 1999, стр.13-14 У каснијем периоду Хајдегеровог филозофирања је-
зик још наглашеније износи карактер отварања истине бивствовања, а тиме се и поезија, 
као и њихов међусобни однос, фокусирају ка питању о бисвтвовању. Уп. Хајдегер, М., 
Хелдерлинове химне „Германија” и „Рајна”, Деметра, Загреб, 2002. године, стр. 58-59 и 
„Песнички станује човек”, Мишљење и певање, Нолит, Београд, 1982. године, стр. 152-153.

већ као произвођење у смислу извођења нечега из скривености у 
нескривеност – као деловање на већ отвореном подручју могућег 
разумевања и раскривености бивствовања и изношење некаквог начина 
бивствовања на видело, а тиме и на узор за све остале.8 Тако схваћена 
поезија је продубљено разумевање суштине уметности, односно она је 
узорита за сваку врсту уметности. Поезија у ужем смислу, као уметност 
речи, управо због те везе са језиком има специфично повлаштен 
статус у односу на друге уметности – на фону повесног раскривања 
бивствовања она се појављује као онај облик говора који претходи свим 
другим рашчлањивањима и тумачењима света, односно онај облик 
говора који првобитно и за неки народ специфично повесно отвара 
начин разумевања његовог света.

Мишљење и певање као језик

Однос уметности/поезије и истине/филозофије израња сада 
као важно питање раскривања бивствовања, и упућује нас да му се 
окренемо пратећи нит водиљу разраде тумачења феномена језика код 
Хајдегера. Овај однос за Хајдегера постаје изузетно битан с обзиром на 
паралелно преиспитивање разумевања филозофије и њених могућности 
и ограничења током целог његовог мисаоног пута, а наглашено у 
другој фази његове филозофије. Филозофија долази до сопственог про-
дубљеног одређења управо суочавајући се са суштином песништва и 
сопственом позицијом у односу на њу – песништво као откривалачко, 
као носилац истине и парадигма уметности, представља могућег 

8 „‘Пјесничко’, поетско – то је овдје оно што из темеља носи битковни склоп човјека 
као повјесног опстанка усред бића у цјелини. ‘Пјесничко’ – то није неки ‘façon’ укра-
шавања свог живота, него је изложеност битку (Seyn) и као то, оно је темељно догађање 
човјекова повјесног опстанка.” Хајдегер, М., Хелдерлинове химне „Германија” и „Рај-
на”, Деметра, Загреб, 2002. године, стр. 33  Такође и: „Поезија је установљавање нечег 
у речи посредством речи. [...] У то отворено мора доћи оно што носи бивствујуће у 
целини и њиме влада. Биће се мора отворити како би се појавило бивствујуће. [...] На 
тај начин, бивствујуће постаје познато као бивствујуће. Поезија је установљавање бића 
путем речи.” Хајдегер, М., „Хелдерлин и суштина поезије”, Мишљење и певање, Нолит, 
Београд, 1982. године, стр. 138 
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равноправног саговорника филозофије. У духу тог преиспитивања 
суштине филозофије и истраживања суштине песништва Хајдегер 
терминолошки утврђује мишљење и певање уместо филозофије и 
поезије, и то као повезану целину, као мишљење и певање.9 Они се сада 
наглашено мисле у свом међусобном односу.

И мишљење и певање се крећу у медијуму језика. Обоје користе 
могућности језика на необичне и несвакидање начине, отварајући 
подручје поимања увек из нове перспективе. С обзиром на анализирани 
положај језика и докучености у оквиру Бивствовања и времена, те 
примарност поезије у погледу односа уметности и истине, поставља 
се питање могућности које језик пружа за мишљење схваћено на 
најобухватнији начин. Унутар овог оквира поезија и филозофија имају 
традиционално постављене координате – поезија је махом заузимала 
положај мање вредне, истини недорасле могућности баратања са језиком, 
као и уметност уопште у односу на филозофију. Уколико уметност, 
заједно са Хајдегером или независно од њега, схватимо као симболичку/
значењску парадигму, која склопом мотива, идеја, израза и њихових веза 
гради некакву смислену целину отворену за разумевање и тумачење, 
питање истине стоји као кључ разрешења односа мишљења и певања. 

Нововековна парадигма сазнања истраженог на фону човекових 
сазнајних способности намеће неколико проблема и решења унутар 
свог оквира. Расцеп између субјекта и објекта поставља захтев да се 
истина разумева као мост на таквом расцепу, односно као обезбеђивање 
објективности нашим субјективним, субјективно извесним и јасним 
представама и ставовима. Истина се тако интерпретира уз помоћ идеја 
адеквације, идентификације и легитимације. Место истине постаје 
исказ – језички израз субјектових веровања и ставова, посредован 
начелном општошћу и интерсубјективношћу медијума језика. Исказ 
је усмерен на појединачно, без обзира на модалитет судова коме 
припада. Односно, исказ је усмерен на онтичко – он оставља по 
страни основе непосредности у којој захвата оно на шта реферира. 

9 Формула „мишљење и певање” заправо је формална назнака ове темељне промене 
филозофије. Уп. von Hermann, F. W., Wege ins Ereignis. Zu Heideggers „Beiträge zur Phi-
losophie”, Vittorio Klostermann, Franfurt am Mein, 1994, стр. 223

Ово површинско захватање Хајдегер критикује заједно са субјект/об-
јект парадигмом разумевања управо на оним местима у Бивствовању 
и времену где обрађује и структуру језика. Ту се исказ схвата као 
кидање мреже значења и произвољно издвајање једног од њих као 
самостално стојећег. Накнадно се такви искази и таква значења могу 
поново увезати у целину, али и у том случају остају без утемељења у 
оној изворној смотрености, као примарно датом начину бивствовања у 
свету, и остављају могућност тек за бесконачно низање истина о свету, 
у покушају да се о истом изгради кохерентна теорија. Поред тога што 
кида везе са смисаоном целином света у његовим значењима, исказна 
форма фалсификује могућност разумевања бивствовања као таквог, 
намећући му форму „субјекат је предикат”. Ово фалсификовање такође 
указује и на немогућност избегавања битно људског одношења према 
сопственом бивствовању, било оно и погрешно. Односно, оно указује на 
то да је исказ само дефицијентни модус правог језичког одношења, који 
нам као такав отвара простор истраживања недефицијентних модуса. 
У погледу поезије, ова нововековна парадигма резултује присвајањем 
поља субјективности за подручје уметности – језик постаје материјал 
за поезију на начин на који је то камен за архитектуру или боја за 
сликарство, материјал који треба обликовати унутрашњим снагама 
субјекта који ствара подарујући незначењској материји израз, а тиме и 
смисао и значење.10 Поезија, дакле, не достиже истину адеквације, већ 
једино искреност унутрашњег израза субјективности.

Када је Хајдегер у питању, веома често се његови ставови о 
мишљењу и певању погрешно схватају као обртање овако традиционално 
устројеног односа. Промена терминологије, која у многоме преузима 
асоцијативне и симболичке одлике, наводи на помисао да сада поезија 
преузима примат у погледу истине, и да филозофија њој треба да се 
примери. Међутим, као што смо већ поменули, у питању је напоредно 

10 Показује се да схватање феномена језика зависи од разумевања устројства човека, 
односно од човековог разумевања сопственог бивствовања. Човек схваћен као animal 
rationale подразумева схватање језика као материјала за изношење субјективног у 
објективно, било да би се у њему као објективно легитимисало, било да би се субјективно 
изношењем потврдило и задобило вредност као израз личности. 
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истраживање суштине филозофије и суштине поезије. Насупрот 
поимању истине као адеквације, Хајдегерово схватање истине као 
начелног отварања разумевања бивствовања омогућава да се истина 
неког појединачног бивствујућег захвати у целини његовог устројства. 
Као таква она се мора ослањати на целокупан склоп веза упућивања, 
односно на склоп значења, који се доводи до речи излагањем. Оваква 
могућност разумевања која лежи у језику тек се сада даље раздваја у 
два правца – у мишљење и певање. 

Певање, односно наглашено уметничка форма уметности, већ на 
нивоу оних карактеристика које се обично издвајају као специфично 
уметничке, али и као науци или филозофији непримерена форма језичког 
обликовања показује правац у ком Хајдегер жели да одведе мишљење, 
односно правац на ком се мишљење, ослобођено бремена речи 
филозофија и очекивања која иду са њом, преиспитује у погледу својих 
суштинских могућности. У питању су они елементи које бисмо могли 
назвати субјективним – интонације, тон, колористика, алегоричност 
и симболизам. Они би, према анализи из Бивствовања и времена, 
припадали чувствовању, настројености, оном домену нашег онтолошки 
заснованог разумевања који указује на то како нама, неком јесте. Управо 
у овом моменту показује се колико је сваки од аспеката тог разумевања 
заиста једнако изворан и једнако важан – то како нама, који уопште тек 
разоткривамо на који начин ствари јесу и да уопште јесу, јесте, није ни 
најмање неважно за мишљење које циља на разоткривање потпуности 
сопствене структуре и могућности.11 Такође, као што је већ назначено 
у Извору уметничког дела, овако схваћено певање, поезија, представља 

11 И не само то – питање о човековом поимању самог себе, одношењу према самом 
себи, као питање које битно одређује и Хајдегеров став према традицији филозофије, 
повратно је и у преиспитивању суштине поезије и језика од изванредног зналаја. Уп. 
„Ми се искључујемо из онога пјесничкога као темељног склопа повијесног опстанка, ако 
путем пјесништва не учинимо  да питање тко смо, у нашем опстанку постане питање које 
доиста питамо, т.ј. издржавамо читаво вријеме нашега краткога живота.” Хајдегер, М., 
Хелдерлинове химне „Германија” и „Рајна”, Деметра, Загреб, 2002. године, стр. 52 Оно 
представља тло на ком се тек може извести промена певања и мишљења, као што ствара 
и тло за измењено разумевање језика. Уп. von Hermann, F. W., Wege ins Ereignis. Zu Hei-
deggers „Beiträge zur Philosophie”, Vittorio Klostermann, Franfurt am Mein, 1994, стр. 224

и специфичан продор оног повесног на сцену фундаменталне онто-
логије. Поезија као прајезик неког историјског народа представља 
први, почетни, али и најплоднији начин на који тај одређени начин 
рашчлањује, поима свет око себе, и, што је још важније, начин на који 
он сам у том свету функционише, на који се са њим опходи. Повесност 
односа према бивствовању, мишљења бивствовања, тако овде најпре, 
али не и искључиво, позиционирамо на прагу оне језиковности која се 
приклања докучености у виду чувствовања, настројености. Овај аспект 
докучености већ у Бивствовању и времену битно је везан за фактичност 
и баченост, два егзистенцијала који скоро у потпуности обележавају 
други део Хајдегеровог мисаоног пута.  

Окрет ка бачености треба да нагласи онај смер разматрања разумевања 
бивствовања као таквог који је остао донекле закривен аналитиком 
тубивствовања. Иако један од главних мотива Хајдегерове филозофије у 
његовом раном развоју, пре настанка Бивствовања и времена, фактичност 
као оно већ унапред дато, присутно, које није просто ту без смисла и зна-
чења, већ са собом носи читаво отворено подручје разумевања на један 
нетеоријски, предтеоријски и саморазумљив начин, ипак тек касније бива 
наглашена и као онај аспект разумевања бивствовања који на њега баца 
светло из перспективе бивствовања самог. Баченост указује на онтолошку, 
а не на онтичку раван. Управо на том аспекту потврђује се дескриптивно-
херменеутички карактер основне методе разматрања питања о смислу 
бивствовања, јер се човек као тубивствовање радикално измиче из позиције 
оног који је, или који са собом носи критеријум свег сазнавања и истине, 
већ као онај који се у одређеним околностима сазнавања већ унапред 
налази, које су му унапред дате. Повесни заокрет у мишљењу бивствовања 
изврће метафизику, па чак и негације и одбацивања метафизике, у једном 
онтолошком правцу – разматрају се услови могућности саме онтологије 
као теоријске филозофске дисциплине, као науке, а тиме и преиспитује 
сама филозофија у сопственом појму, значењу и важењу. Почевши од 
аналитике тубивствовања и нужности да се онтолошка проблематика 
утемељи у нечем онтичком, и дошавши напокон до времена као смисла 
бивствовања, односно оног хоризонта на ком се оно уопште показује, 
Хајдегер покушава да обрне перспективу, и да се, грубо речено, у свом 
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мисаоном ходу окрене назад. У том враћању, међутим, није могуће 
користити већ искрчене путеве, кораке који су нас до тога довели, јер је 
и сам поглед из-окренут, другачије усмерен.12 И не само то – он захтева 
сасвим нов начин говора, примерен начин изражавања, будући да језик 
и сам формира начин разлагања смисаоне целине и њено разбистравање. 
На том месту наилазимо на појачано преиспитивање језика у његовој 
суштини, као и на испитивање могућности које он већ пружа у језичкој 
пракси.

Поменута основа митолошког, поетичко-прајезичког мишљења 
садржи у себи и клице онога што бисмо могли назвати његовим даљим 
развојем у правцу логоса. На том прелазу између митоса и логоса – а 
обоје су, да поновимо, језични, одвијају се у медијуму језика – долази, 
свакако, и до промене начина мишљења и опхођења, односно промене 
начина на који народ, односно тубивствовање бива. Ова промена 
маркира не само раскид који затичемо као дат у раздвајању филозофије и 
поезије, мишљења и певања, уметности и истине, већ показује и њихову 
битну сродност. Управо ову сродност и Хајдегер наглашава и покушава 
да је искористи за обнављање неких изворних, источних, суштинских 
потеза и начина мишљења. Није у питању поетизовање филозофије, као 
што ни права уметност никада није дозвољавала претерано уплитање 
филозофске терминологије и начина мишљења у своје обликовање. Ни 

12 Први пут обраде питања о смислу бивствовања битно је обележен појмовима 
трансцеденције и хоризонта. Разумевање бивствовања разматра се путем истраживања 
могућности разумевања које су битно припадне тубивствовању, али које не обухватају 
само разумевање егзистенције као њему својственог начина бивствовања, већ је у 
питању прекорачење у правцу разумевања начина бивствовања других бивствујућих, 
односно бивствујућих у целини, односно бивствовања самог. Овај трансцендентални 
карактер допуњава се и хоризонталним, јер је хоризонт схваћен као оно одакле је 
отворено поље трансцеденције. У Бивтсвовању и времену овај хоризонт означен је као 
време. На другом путу израде питања о смислу бивствовања мења се правац: однос се 
разматра из перспективе припадности бивствовања и тубивствовања. Начин на који 
смо бачени у дато разумевање бивствовња сада се примарно тематизује, и на темељу 
припадности и прожимања бачености и пројективања, назначеном у Бивствовању и 
времену, на специфичан начин обележава и одношење према бивствовању. Ово јединство 
добацивања – перспективе од бивствовања ка нама, и пројекта, набацивања – од нас ка 
бивствовању, терминолошки се захвата као догађај.

једно ни друго није реално, будући да се ради о два засебна, сасвим 
различита начина опхођења са језиком, тиме и два различита начина 
раскривања начина опхођења са стварима, и напокон два различита 
начина (разумевања) бивствовања тубивствовања. Зато и Хајдегер гово-
ри о песнику и мислиоцу. Оно што је овде заправо у питању је њихова 
начелна сродност на нивоу управо таквих разоткривања – и иако се 
једно не може и не треба претворити у друго, њихова сродност на 
начелном нивоу пружа могућност међусобног утицаја. Овај утицај може 
да буде само подстицај – мислилац, филозоф, у неприлици мишљења, 
треба да се окрене песнику и поезији, као једном од изворних начина 
догађања истине бивствовања, њене присутности, односно присутности 
одређених могућности разумевања уопште, и да се њима оплемени. 

Песништво, дакле, раскрива исто оно подручје разумевања бив-
ствовања, исту ону докученост, којој и мишљење својом суштином припада. 
Подручје докучености, односно нескривености истине бивствовања, 
односно отворености и светљења, њихов је заједнички домен. Могућности 
овако укорењених у онтолошки схваћено устројство тубивствовања, 
песништво и мишљење се налазе у суштински блиском положају. 
Њихов поступак је ипак различит. Суштински задатак филозофије као 
мишљења, онако како је Хајдегер разумева, представља питање о смислу 
бивствовања. На нивоу истраживања тубивствовања у његовој структу-
ри филозофија потеже питања структуралних, конститутивних начина 
и обележја бивствовања припадних тубивствовању у егзистенцији, 
као специфичном начину његовог бивствовања. Певање, међутим, на 
себи својствен, песнички начин, разоткрива фактичке могућности 
егзистенције у чувствовању, настројености, расположењском карактеру 
бивствовања-у-свету. Оно песнички захвата и докучује разоткривено 
подручје разумевања бивствовања. Утолико песништво може послужити 
филозофији да додатно расветли сопствене могућности и задатке. Њихова 
међусобна суштинска сродност, напоредо са суштинским разликама које 
им засебно припадају, представља суседство песништва и мишљења.13

13 „Певање и мишљење сусрећу се у истоме само у случају када и док остају раздвојени 
у различитости своје суштине.” Хајдегер, М., „Песнички станује човек”, Мишљење и 
певање, Нолит, Београд, 1982. године, стр.156
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Суседство песништва и мишљења јесте место на ком се заправо 
расправља о будућности филозофије из перспективе испитивања њене 
суштине. При томе је важно нагласити да ово преиспитивање филозофије 
и мишљења у њиховом значењу и важењу, њихово одређивање за 
будућност, није нешто што би им било страно или спољашње. У питању 
је процес који се развија филозофијом самом, унутар ње, односно не 
почива на неком претходно датом одређењу тога шта филозофија јесте. 
Филозофија сама, својим процесима, мора доћи до сопственог јасног 
појма, а тиме и до својих задатака, односно мора увек преиспитивати 
сопствену суштину увек из свог повесног положаја.14 Ово представља 
један од основних мотива Хајдегеровог мишљења, који је и експлицитно 
истраживао много пута у својим делима. То је, међутим, и разлог зашто 
се Хајдегер са сигурношћу ослања на сродност и суседност певања и 
мишљења у одређивању могућности развоја будуће филозофије – јер 
оне нису случајно одабране, већ развијене као суштинска, битна међу-
собна припадност. 

14 Уп. von Herman, F. W., Die zarte, aber helle Diferenz. Heidegger und Stefan George, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein, 1999, стр. 9, 14 
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Ово саопштење је само издвајање неколико “појмова” и “про-
блема” из Хајдегеровог текста Платонов наук о истини који је пре-
вео Милорад Миленковић и текста О суштини истине, у преводу 
Властимира Ђаковића /оба текста су објављена заједно, у библиотеци 
Еидос, Врњачка Бања, 1995. године/. Па би се ово могло узети и као 
покушај “приказа” Хајдегеровог учења о истини. Ово је, наравно, груба 
интерпретација тог учења у наведеним његовим текстовима. Али, оно 
што је највредније у њима остаје, такорећи, на нашем домаку. Због 
стотине разлога остаје само на домаку.

У првом тексту је Хајдегерово тумачење Платонове алегорије о 
пећини из Државе. У другом је његово  разматрање о истини, “о оном 
истом што сваку “истину” уопште одликује као истину” /49./ 

Хајдегер говори о “Платоновој пећини”, као слици реалног света. 
Ова пећинска кућа, каже он, јесте слика /.../ онога што се /свакодневно/ 
показује унаоколо; то је свет који осветљава Сунце. /”Пећина” подсећа 
на “доњи свет”, који постоји у митологији, али тамо постоји и “средњи” 
свет /то су људи и хероји/ и свет богова. А то ће се преузимати и касније, 
само измењено, на пример, код Дантеа су три света /пакао, чистилиште 
и рај/. Данас је “исто” што сваку истину одликује као истину. 

Код Платона имамо “сенке” света, затим Сунцем осветљени свет 
и свет Идеја, који је осветљен идејом Добра. Пећина у тој целини и све 
у њој јесте “слика” света изван пећине. Али, то је један “свет”, тамни 
свет. А то што је изван пећине и што се види под Сунцем јесте, опет, 
“слика” за “оно у чему се састоји истинско бивствујуће бивствујућег”.

Али, шта је “истински бивствујуће бивствујућег”? То је “изглед” 
бивствујућег; то је то у чему се “истинско бивствујуће” показује, а то 
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није никакав “аспект” или “страна” или особина тога постојећег. За 
Пла-тона “”изглед” има још нешто од из-ступања /.../”, а то је да се у 
своме изгледу само бивстујуће показује. “”Изглед” грчки гласи eidos 
или idea. Ствари које су на дану, изван пећине, где слободан поглед 
остаје при свему, у “алегорији” предочавају “Идеје””. Кад човек, према 
Платону, не би имао у виду ово, тј. овај свагдашњи “изглед” ствари, 
живих бића, људи, бројева, богова онда не би био кадар да схвати ово 
или оно као дрво, камен, као Бога”. Јер, све што види човек види само 
“у светлости Идеја”. А то видљиво, то је сенка Идеја. И то што нам 
је најближе, то “сенчасто”, то нас свакодневно држи у тамници, а то 
обично сматрамо правим искуством и предметом просуђивања. Али, 
све упућује на Идеје. И Сунце међу тим стварним упућује на “Идеју 
Добра”. Оно је “слика” за Идеју свих Идеја. 

У разматрању Платонове пећине Хајдегер разјашњава и значења 
неких од “речи” које Платон тамо употребљава, а то су паидеа, обра-
зовање, идеје  и све то  што је са идејама, затим изглед, пра-узор, идеја 
Добра, затим алетеја, односно истина, нескривено/ст/, затим Биће и 
суштина Бића, егзистенција, затим мудрост и филозофи и филозофија; 
али и значења других речи. Хајдегер је у овим текстовима изградио једну 
“творевину” која је синтеза Платонове филозофије, али и филозофије 
самог Хајдегера.

Реч паидеја /.../ коју  Платон употребљава у разматрању “пећине”, 
према Хајдегеру, не може се превести, а значила би “вођство за окретање 
читавог човека у његовој суштини”.  А то је то кад треба да променимо 
“аспект” гледања. А њој најближа реч била би “образовање”, које “ка-
зује нешто двојако: једанпут је образовање неко образовање у смислу 
разабирајућег формирања /entfaltenden Pragung/. Ово “образовање”, 
међутим, истовремено “образује” /формира/ из претходног одмеравања 
на неком меродавном погледу који се зато назива пра-узор. “Образовање” 
јесте истовремено формирање и вођство сликом. Супротна суштина 
паидеи јесте /.../ необразованост”. У овој нити је пробуђено развијање 
темељног држања, нити се поставља меродаван пра-узора.” 

Хајдегер даље каже да “паидеја /.../ претпоставља окретање читавог 
човека у смислу прилагођавајућег  премештања из подручја онога што се 

најпре сусреће у друго подручје у којем се појављује само бивствујуће. 
Ово премештање је могуће само тиме што све човеку досад познато 
и онај начин како је било познато - постану другачији. То човеку 
свакада нескривено и начин нескривености мора да се мења. Грчки 
се нескривеност назива алетеја /.../, реч која се преводи са “Истина”. 
А Истина за западно мишљење отада дуже време значи подударање 
мислећег представљања са стварју: adaequatio intellectus et rei.” 

Хајдегер разликује четири  ступња тога шта се дешава у пећини и 
ван пећине.

“На првом ступњу људи живе у пећини оковани и збуњени тиме 
што њих најпре сусреће”. Хајдегер наводи једну Платонову реченицу: 
“Баш сасвим би и ти тако оковани сматрали за нескривено ништа друго 
до сенке оруђа.”             

Други ступањ у овој алегорији јесте “скидање окова” онима који 
су оковани и везани и они су после тога на један начин слободни, али 
ипак остају затворени у пећини. Али виде све ствари у пећини, јер сјај 
ватре открива изглед ствари у пећини, а не само њихове сенке, односно 
силуете и ти ослобођени “сада су ближе бивстујућем”. Јер саме ствари 
на светлости пећинске ватре нуде своје изгледе и нису више скривене 
силуетама” и ти који су ослобођени доспевају у круг онога што је 
нескривеније. Али ће и даље бити у заблуди, јер још не могу да појме 
да постоји и то друго у које могу да доспеју.

Трећи ступањ је излажење из пећине на светлост дана /таквих 
двојности имамо, то су ноћ и дан, гледање и негледање и сл., и то се стално 
дешава/, а са тим излажењем из пећине, тада су у највећој откривености/
нескривености На овом трећем ступњу  саме “ствари су ту у важности и 
обавезности својег властитог изгледа.” Овде је “свет” нескривенији него у 
пећини. И овде су “именовани они што посматрају најнескривеније”. А то 
су филозофи. Али и нису само они. Али, са филозофима је и филозофија. 
А то “најнескривеније показује се у томе што свагда јесте бивствујуће”, а 
то су Идеје. “Без једног таквог самопоказивања Шта - ства /Was - sein/ /тј. 
Идеја/ остаје скривено ово и оно...” итд. 

Али, сад долази нешто друго, а то је прелазак из пећине у не-
скривено. И то је “истинско ослобођење” и “постојаност окретања 
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ономе што се у своме изгледу појављује и у томе појављивању је 
најнескривеније. Слобода постоји само као такво настало окретање.” 
Даље се каже: “Суштинско довршење “образовања” према томе може 
само да се потврди  у подручју и на темељу најнескривенијег /.../ , тј. 
најистинитијег, тј. праве Истине.” Али, ти ослобођени /учитељи/ сада 
изводе те оковане из пећине пред најнескривеније пред светлост Сунца 
и пред идеје, то је четврти ступањ ове Платонове алегорије.   

Шта су идеје? “Право промишљање зависи од /.../ идеје. “Идеја” је 
изгледање које дарује изглед у присуствујућем. Идеја /.../ је чисто сијање 
у смислу речи “Сунце сија”. “Идеја” не допушта да се “појављује” још 
нешто друго /иза ње/, она јесте сијајуће, којем је само стало до сијања 
себе самог. /.../ Идеја јесте сијање. Суштина Идеје јесте у тој сијавости. 
/Scheinsamkeit/ и видљивости.” Дакле, овде имамо опис нас самих. 

Одређујући суштину Бића Хајдегер каже ово: “Присутност је, 
међутим, суштина Бића. Због тога Биће има стварну суштину у Шта-
ству. Још оно доцније именовање открива да је quidditas оно истинско 
esse, esencia, а не existentia.” 

Идеја добра је идеја која даје нескривеност сазнатом и даје му 
снагу да само сазнаје. 

О мудрости и филозофији каже се следеће: Софија значи самосна-
лажење /.../ у нечему, саморазумевање нечега, та софија вреди у пећини. 
Али, постоји друга софија, која је “у себи једна нарочита љубав и 
пријатељство према Идејама, које допуштају нескривено. Софија изван 
пећине јесте филозофија. Грчки језик ову реч познаје већ пре Платоновог 
доба и уопште је употребљена за означавање  нарочите љубави према 
правом самосналажењу Од Платона мишљење о Бићу бивствујућег 
постаје “филозофија”, пошто је оно гледано према Идејама”. А у вези са 
овим ставом о филозофији је и Платоново наговештавање Аристотеловог 
става о метафизици. А сама Идеја Добра се код Платона и код Аристотела 
одређује као то Божанско, а филозофија као богословље. Хајдегер каже: 
“Почетак метафизике у Платоновом мишљењу јесте истовремено 
почетак “хуманизма”... При томе хуманизам претпоставља збивање 
које је повезано почетком, развојем и крајем метафизике, збивање да 
се човек према увек различитим обзирима, али сваки пут намерно, 

помиче у средиште бивствујућег...” и то се дешава као “осигуравање 
свог живота” и “као формирање “моралног понашања” и сл. 

   Према Хајдегеру, “Платонов наук о “Истини” није ништа прошло. 
Тај наук је повесна “садашњост””. 

Други Хајдегеров оглед О суштини Истине  почиње овако: “О 
суштини Истине је реч. Питање о суштини Истине не хаје за то да ли 
је Истина икада нека истина практичног животног искуства или неког 
економског прорачуна, икада истина неког техничког предомишљања 
или политичке мудрости, посебно нека истина научног истраживања или 
неког уметничког оличавања, или чак истина неког мисаоног присећања 
или неког култног веровања. Питање суштине истине одвраћа поглед од 
свега тога и очима тражи оно исто што сваку “истину” уопште одликује 
као истину.” Дакле, овде се сада истина има у виду као “категорија” и у 
том смислу “истина” се не може  дефинисати преко “рода” и “разлике”. 
Али зато имамо “опис” и друга средства, да бисмо докучили то што 
је суштина истине.  Дакле, овде није у питању  Платонов “наук” о ис-
тини, већ је у питању сама истина о себи, наиме “истина” о истини као 
њеној суштини. Али, и овако гледано, не може се изван тога што се 
већ мислило о истини /или је то сасвим мало/ и у том смислу Хајдегер 
у поглављу Уходани појам Истине разматра  опште прихваћени појам 
истине као слагања “ствари” и “мишљења” /”veritas est adaequatio rei 
et intellektus”/  И на крају овог поглавља Хајдегер се пита: “Шта неком 
исказу остаје овде још проблематично, ако претпоставимо да знамо шта 
значи подударање неког исказа са неком ствари? Знамо ли ми то?”

У тражењу одређења истине, Хајдегер каже да се суштина истине 
показује као слобода. А сама слобода? Слобода се прво одређивала 
“као слобода за оно што је очигледно за оно што је очигледно у нечему 
отвореном”. То је пуштање бивствујућег да буде /”Freiheit enth Ilt sich 
jetzt als das Sein-lassen von Seienden”/ Сама пак “отвореност” овде се 
може схватити као “простор” у Платоновом смислу, као то што све 
прима и не троши се. “Пустити да буде бивствујуће, наиме, да буде такво 
какво је - значи упустити се у оно што је отворено и његову отвореност 
унутар које стаје свеколико бивствујуће, што та отвореност тако рећи 
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носи собом. То-отворено запападњачко мишљење је у своме почетку 
схватило као алетеју /.../, /као/ оно-што-је-нескривено. Ако се алетеја 
/.../ уместо са “истина” преведе са “нескривеност”, онда тај превод није 
само “дословнији” већ садржи и упућивање да се уобичајени појам 
истине у смислу тачности исказа мисаоно преиначи и врати натраг на 
оно још несхваћено у откривености и откривању бивствујућег.” А сам 
“субјект” који допушта своје појављивање као то објективно може се 
одредити као то што се открива и истовремено остаје скривено; субјект 
је у неком “узмицању пред тим бивствујућим... То пуштање бивствујућег, 
то јест слобода јесте у себи изстављајућа, ек-систентна. У суштини 
Истине уочена бит слободе показује се као из-стављање у откривеност 
бивствујућег /die Aussetzung in die Entborgenheit des Seienden./” Али, о 
чему се овде ради? Прво, морало би се имати на уму наше узмицање 
из постојећег, а то је запостављање субјекта и сада имамо у виду то 
што је постојеће без нас, али је питање тренутка, кад ће и то најближе, 
односно сам “субјект”, томе предметном бити релевантно, али се сада 
то постојеће узима као истинито и у том смислу истина се узима као 
само то емпиријско или искуствено, односно чулно и при томе се опет 
само то предметно гледа такорећи без гледања и слуша без слуха.  

А с тим објектом, односно с тим постојећим /овде се може имати 
у виду и Хегелово стварно и могуће/ повезује се и слобода и у том 
смислу се уводи Платонов “простор” као то отворено за испољавање 
тога могућег и то је онда слободно настајање и без принуде, и “са 
тајанственим разлогом слободе”. Уз све то је на домаку сам субјект и 
ту-бивство и сама егзистенција.
              
            

ИСТИНА, СУБЈЕКТ И 
ПОЕТИЧКО ИЗБАВЉЕЊЕ БИЋА

Желимир Вукашиновић

Питању о статусу истине покренутом позивом преиспитивања 
граница онтолошке неутрализације субјекта и научне објективизације 
свијета, а као ономе које се тиче саме суштине умјетности, приступа се, 
у овоме случају, из модернистичког распона драме нестајања субјекта 
и његова сталног, приповједачког, реконституисања унутар поетичког 
избављења бића1. Ово избављење, наиме нужно поетичко, у суштини 

1 а. Неопходно је у полазишту разабрати распон разумијевања Хајдегерове онтолошке 
диференције са којим се овдје сусрећемо. Основ је ове ди-ференције, дакако, разлика 
између Бивствовања и бивствујућег. Разлика, при томе, има карактер односа, па се 
идентитет увијек успоставља у разлици: Бивствовања самог, бивствовања бивствујућег, 
бивствовања уопште, ту-бивствовања, бивствујућег, бивствујућег у цјелини и бића као 
живог бивствујућег. Темељно питање је овдје разумијевано питање Бивствовања, а оно, 
јер се нужно открива кроз ту-бивствовање, присуствује као неминовно питање смисла, 
па се фундаментална онтологија тиче и егзистенцијалне аналитике ту-бивствовања. 
У основи је то херменеутика која, полазећи од ту-бивствовања, освијетљава смисао 
Бивствовања. Могућност уласка Бога у философију, пратећи Хајдегерово разматрање 
онто-тео-лошког устројства метафизике, неопходно подразумјева увиђање (пуног 
распона) онтолошке диференције. Битно је питање, значи, питање Бивствовања које се 
у само-откривању помаља као смисао ту-бивствовања. Херменеутика ту-бивствовања 
је, према томе, у основи херменеутика Бивствовања, а то ће значити да је Бивствовање 
само, и Dasein-ом, у сталном кретању само-разумијевања и само-откривања… Постање 
је, дакле, стално постајање и самоодређивање, а мишљење, у том контексту, јесте 
припрема за долазак Бивствовања.

   б. Дужан сам напоменути да сам у раду под насловом Философирање и приповједачка 
структура субјекта (у штампи: Зборник радова, Филозофски факултет Источно 
Сарајево) отпочео преиспитивање граница онтолошке неутрализације субјекта и научне 
објективизације свијета што сада бива изнесено у намјеру да се, кроз однос између 
суштине умјетности и истине, афирмише специфична дис-позиција субјекта. Повратак 
субјекту и афирмација личног (па и првог лица) у философском дискурсу надаље 
преузима на себе могућност и, по доминантне вриједности (истина, љепота, морал…) 
некоректног читања онтолошки пурификоване херменеутике.
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је сваке умјетности, а то значи, да је смјештено у дескриптивном и 
метафоричком потенцијалу језика, а не у категоричности научно-
техничког овладавања бићем. Субјект се, тако, упркос различитим 
облицима метафизичке или, пак онтолошке, само-неутрализације, 
непрестано и недовршиво, дискурзивно, конституише. Однос бића 
и Ништа, умјетност и сусрет са истином бића, смисао и нестајање 
субјекта, самообнављање Бивствовања и јављање Другог, су (и данас) 
подручја искушавања стварности, које, проблематизујући концептуално 
искуство наводног краја историје, краја идеје о слободи и краја човјека, 
смрти умјетности, изнова, и херменеутички, евидентирају немогућност 
новог почетка без препознавајућег признавања субјекта. Зато вриједи 
упитати: да ли се постмодерна уопште десила?

Умјетност, у склопу овако ситуираног проблема стварности, а то 
ће значити и онога што јесте по ствари, дакле - истине, није неопходно 
успостављати предметом философије него је битно препознати начин 
на који философија губи свој предмет у Ништа, или како Ништа улази 
у философију (што, примјерице, омогућава адекватно разматрање 
проблема предметности у трансценденталној философији и апстрактној 
умјетности). Управо из посљедица нихилизма2, из превазиђености тра-

2  а. У Књизи првој Воље за моћ Ниче одређује нихилизам као: „ ...освешћење о уза-
лудном дугом траћењу снаге, агонија због ‘беспредметности’, неизвесност, немање 
прилике за какву било му драго врсту опорављења или за достизање стања мира у погледу 
на шта било – стид пред самим собом као да је човек одвећ дуго варао сама себе... ...У 
суштини човек  губи веру у своју вредност када се никакво бескрајно драгоцено цело не 
открива кроз њега: то јест, он је дошао на мисао о таквом свебићу, да би био у стању да 
верује у сопствену вредност. ...Нихилизам, као психолошко стање, има и трећи, последњи 
облик. Ако се допусте ове две ствари: да се бивању не може приписати никакав смер, и 
да не управља иза свега бивања никакво велико јединство у коме би се појединац могао 
изгубити као у елементу од више вредности; остаје још једно прибежиште, да се осуди 
свет бивања као илузија, и открије свет који би лежао иза њега, и који би био истински 
свет. ...Осећање безвредице постало је јасно када се појмило да се ни појам ‘циља’, ни 
појам ‘јединства’, нити пак ‘истине’ не могу узети да протумаче општи карактер живота. 
...Укратко речено: категорије ‘циља’, ‘јединства’, ‘бића’ помоћу којих смо позајмили 
извесну вредност животу, ми смо још једанпут одвојили од живота – и свет нам се сада 
приказује без вредности...“ (Ниче, Ф. Воља за моћ, Дерета, Београд, 1991., стр. 58., 59.) 
Потом, Ниче експлицитно наставља: „Нихилизам. Има два значења: А. Нихилизам као 
знак повећане духовне снаге: активни нихилизам. Б. Нихилизам као знак пропадања и 

диционалне естетике, а не тражећи нову естетику, Хајдегер рецимо, чини 
се, без намјере да преузме умјетност као предмет свога истраживања, 
дакле не пројектујући ексклузивно постављену философију умјетности, 
отвара подручје фундаменталне онтологије као оно које се преко 
(суштине) умјетности налази на путу истине - или обнавља пут исти-
не. Фундаментално се, о томе је онда овдје ријеч, преко умјетности 
отвара онтолошки хоризонт стварности и открива заборављени смисао 
Бивствовања. Ово је питање - ...питање истине, до тада (до средине и 
друге половине XIX вијека) било формално логички успостављано и 
епистемолошки потврђивано. Традиционална естетика је консеквенца 
овога постава, аксиолошки већ подређена логички формализованом кул-
ту истине и морала. Проблем умјетности, међутим, вјековно искушава 
одсуство разрјешења, и управо метафизички чезнући климакс - тражи 
довршење у име новог почетка. Проблем метафизике је, управо у то 
име, и естетски, у битном - проблем умјетности (философирања), ква-
литативно (без икаква предзнака, и аксиолошки гледајући) проблем 
живљења (су-производећег доживљавања живога свијета), а то има за 
значити и да је ријеч о проблему, који у самој суштини метафизике, 
бива одређен њеним нихилистичким набојем. Када је драма субјекта 
постала неподношљива, из егзистенцијално-онтолошке равни ка етичкој 
и естетичкој која укључује и питање укуса, када је из ропца субјект/
објект дуализма, традиционална западна метафизика докучила своју 
превазиђеност да (тако више) није ни могла даље, отпочиње са објавама 
властитог краја које су само манифестација чежње за новим почетком. 
Постмодерна се, међутим, није десила, јер субјект, из презасићености 
драмом властита настајања и нестајања (а то је основни конститутивни 

опадања духовне снаге: пасивни нихилизам.“ (Исто, стр. 63.) И, коначно: “Нихилизам 
као идеал највише духовне моћи, пребогата живота, делом разоран делом ироничан. 
...Утолико би нихилизам, као одрицање истинскога света, бића, могао бити божански 
поглед на свет.“ (Исто, стр. 60., 61.)
б. Структура Ничеове Воље за моћ у цјелини демонстрира унутрашње кретање 

метафизике од пасивног у активни нихилизам које се, не захтјевајући логичког климакса, 
проналази, каткад драматично, на путу учења вјечног враћања истог. Контрадикторност 
је његов битни квалитет. Систем кроз своје пукотине, у немогућности успостављања 
хомологије (и на гносеолошком плану) на видјело про-пушта истину бића.
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елемент модерне), из презасићености собом, потом - и још увијек - у 
потискивању, није консеквентно себе признао да би, изновним рађањем, 
могао и отпочети. Тек би препорађање субјекта, у своме другојачењу, 
евентуално омогућило нови почетак, који, сада изван сваког монумента-
лизма, можда може означити и почетак нове епохе. Субјект је, унутар 
запосједајућег утемељивања истине, потрошио ресурсе својега епоха-
лног рестаурирања, те зато више не може бити ни картезијански, ни 
кантијански, ни идеалистички... То никако не значи, поред актуелно 
морализоване онтолошке коректности, да субјект може да не буде. Не само 
нормативно, никако само категоријално, него садржајно, квалитативно. 
Квалитативно конотира субјективно, позива биће и на субјективну 
истину, на доживљајно и дескриптивно, на поетичко, на естетско у 
најширем смислу, на оно подручје које успоставља границе и научне 
објективизације и онтолошке неутрализације тубивствовања, а изнова 
се увијек јавља у самој истини бића. Психоанализа, и психоаналитички 
приступ умјетности, налази одзива у XX вијеку колико легитимизује оно 
искуство за које наука, позитивизам, па и дотадашња метафизика немају 
слуха. 

Колапс универзализма и логоцентризма, деконструктивистичко, 
узмимо у зор деридијанско, изневјеравање рационалистички фундира-
ног логоса, обрат у односу језик-мишљење, имплицитно, метафизика 
(теологија)-литература (поезија), није одабир метафизичког опитивања 
свијета, варирање које експериментализмом тражи нова исходишта. 
Овај је колапс непосредна консеквенца његове растемељене извјесно-
сти. Универзализам и логоцентризам - ионако антрополошки фундиран 
(имајући у виду заборављани хоризонт разабируће саборности Хе-
раклитовог разумијевања логоса) - нису обезбједили онај степен извје-
сности, назначно сигурности у запитаности, којој су колико дедуктивно, 
колико индуктивно, аспирирали. Обезбјеђивање сигурности, извјесно-
сти, јесте methodos, пут, којим се кретала западна метафизика у својему 
захтјеву за општеважећим, за стварним, за јасним, за разговијетним, за 
непротивуријечним, за истинитим. Са скептицизмом се, оним карте-
зијанским - који иза себе већ има хеленистичко-римско настојање да 
се и преко агностицизма, задобије душевна непомућеност - евидентира 

извјесност у сумњи на начин да се нуди слика свијета у којој се 
стварност своди на јаву. Декартове медитације се тако показују као 
епистемологија осујећивања сна. Стварност припада метафизици, а, 
наводно, фикција, не-истина, лаж - умјетности. Уствари, не-истина, 
лаж, је метафизички (по)стављена у умјетност. Платонистичко 
секундаризовање чулног свијета онда, евидентно је, нововијековљем 
задобија експлицитни облик епистемолошког редуктивизма који се, 
преузимајући картезијанско методолошко полазиште, настоји, у име 
Lebenswelt-а, превазићи феноменолошким исходиштем у XX вијеку. 
Но, претходећи Ничеов перспективизам, из непосредног искуства ни-
хилизма, одвећ пристаје на препознату немогућност успостављања 
хомологије и једнозначности. Однос истине и умјетности, неминовно, 
у XX вијеку, искушаван, поновимо, из посљедица нихилизма, перспе-
ктивистички, а не релативистички, демонстрира да је умјетност, у 
искуству неидиферентности метафизике спрам живота, она која је нео-
пходна: а не естетика, а не логика.

Колапс категоричности је евиденција нихилистичког искуства иде-
је по себи, метафизичког и теоретског негирања чулности, и покушај, 
који сада, и унутар метафизичког самосуочавања, мора бити шифриран, 
дакле метафоричан и поетичан, у напору изновног обнављања јединства 
метафизике и живота. У овому се напору управо очитава покушај само-
избављења метафизике преко херменеутике, а онда и преко умјетности. 
Метафизички идеализам, платонизам, усмјереност ка вјечном, 
извјесном, истинитом, у различитим својим варијацијама,  јесте, а да се 
то и не препознаје, манифестација воље за животом, за чулним свијетом 
или, манифестација воље за оним што метафизика наводно настоји 
надићи. Ту се изнова помаља пут умјетности, колико колабира свака 
појмовна стерилизација бића и доминација идеала, а превладава живи 
диктат бивања. Како, дакле, сама метафизика није живот, тако то нису 
ни сама наука, нити сам текст, нити сама умјетност, поезија. У својој 
су суштини, онда, управо воља за животом којом се открива и увијек 
изнова успоставља, тачније, про-налази и про-изводи, предтеоретска 
и предтекстуална основа јединства философирања, тубивствовања и 
језика. Истина, показујући се као идеја по себи, чиста и индиферентна, 
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безинтересна, редукује виталне могућности живога свијета. Утолико: 
и значења, значаја и смисла. Зато се, до његове метафизичке основе, 
изнегирано и поречено предконцептуално искуство свијета живота 
конститутивно реституише управо приповједачком структуром субјекта 
– која је, као суштина умјетности, начин поетичког избављења бића.

Умјетност, сљедствено, отпочиње из разлике (чак и) у односу на 
свако њено теоретско одређење, а да при том бива и у (предтеоретском) 
(не)разумијевању на које пристаје као основ и својега настајања 
и јављања. Ма колико, према томе, једно аналитичко одређење или 
осмишљавање дјела уметности било комплетно, уколико се пројектује 
над положеношћу умјетничког дјела у живот и свијет – само биће 
га одбацује. У овоме се домену разабире и превазиђеност мета-
физике, када год да се, и нехотично, покаже као штетна по живот! 
Једноставније говорећи, а надам се и јасније, ово, што би могли наз-
вати, предтеоретским разумијевањем јесте, уствари, примордијално, 
у диференцији затекнуто јединство (људскога) бића и Бивствовања из 
кога се дјело умјетности јавља и очувава у својој аутентичности управо 
колико на њега и пристаје. Смисао, према томе, није конституисан у 
концептуалном или тек (интер)текстуалном значењу, него је значење 
манифестација смисла Бивствовања које се (по)казује из онтолошке 
положености дјела умјетности у сами свијет живота. Стваралачки 
чин је начин очувавања овога смисла, гдје се радост и игра јављају 
као његова најинтензивнија манифестација. Осмишљавање смисла, 
хипотезирање, постављање истине, метафизика свођена на себе, ане-
стезира естетско, амортизује, а потом и инхалира, оно суштинско у дјелу 
умјетности: чин про-извођења као начин опстајања и увијек изновног 
очувавања смисла, а то ће нужно значити, као сугласја начина живљења 
и умјетности философирања. Бит стваралаштва, на основу поменутог, 
је, дакле, про-извођачко очувавање у разлици освијетљеног јединства 
бића, бивствујућег и Бивствовања. Про-извођење овдје, унутар овога 
јединства, евидентно, онда има карактер старајућег посредовања, 
откривајући субјект сада, и феноменологијом Dasein-а, на начин бри-
ге: а она се тиче не само ње саме (мада и ње), него и бивствујућег и 
Бивствовања.

Депоетизација и објективизација, у фундаменталном смислу, се 
дакле, јављају као облици концептуалног насиља и насиља текста којим 
се запада (и) у (језички) заборав односа фикције, стваралачког чина и 
судбине човјечанства. Насиље теорије се, на овим основама, инсталира 
као текстуална инвентивност радикалног поистовећивања истине која 
доминира над сваком другошћу (истине) унутар стваралаштва. Ис-
товремено би могло бити од значаја да се, у овом тематском распону, 
отвори питање приповједачке структуре субјекта, неконсолидованог 
у различитим облицима неутрализације драме властита нестајања, 
који се не успјева до краја нити литераризовати нити текстуализовати. 
Доминација науке, и технике, пропадајући метафизиком у саму њену 
потиснуту суштину која, како је истакнуто, јесте воља за животом, 
колабира распрскавањем текста у контекстуалност, недовршеност и 
отвореност, те се и философирајуће дјело умјетности у херменеутичком 
калеидоскопу јавља у увијек другом значењу и изновном отпочињању. 
Упућени смо њиме ка исходишту које се назире у разазнавању никад 
индиферентног-по-живот статуса умјетничког дјела који измиче ка-
ко онтолошком неутрализму, тако и научном објективизму. Чак се и 
Деридијанска деконструкција у овој области може одржати на нивоу 
истраживачког и методолошког приступа проблему умјетности и 
литерарног умјетничког дјела - али не и даље. Догађање литерарног 
умјетничког дјела, рецимо, бива контекстуализирано из примарне 
евиденције текста, његовог присуства, а у другом од његове недовр-
шености, односно, од немогућности да се истина, дакле и смисао, једно-
значно централизује и тотализује. Утолико се акцентира идентитет 
разлике који се успоставља у равни односа писаног и читаног, те у 
равни саме контекстуалности и интертекстуалности. Нови почетак 
(у смислу тумачења) је увијек у надолажењу перспективистичког 
отварања дјела, текста, али и празнине која прска из немогућности да 
се успостави апсолутна хомологија прво говорења, писања и читања, 
а онда и приповиједања, умјетности и теорије. Истина се, према томе, 
не успоставља… Истина је у сталном реституисању!3 Уколико, дакле, 
останемо у равни текста, његова приоритета, онда ће се херменеутика, 

3 Види, Дерида, Ж. Истина у сликарству, Свјетлост, Сарајево, 1988., стр.171-287.



258

Желимир Вукашиновић

259

Истина, субјект и поетичко избављење бића

схватимо ли је и као феноменологију Dasein-а, свести на присуство 
односа и његове динамике, али не и допријети до поријекла тог односа 
и(ли) основе интертекстуалности и могућности разумијевања исте. 
Положеност мишљења у формалну логику је овдје, упркос намјери 
да се од исте отклони, присутна у облику постмодернистичке хипер-
текстуализације, а позадина је, како је већ наговијештено, покушај 
отклона од платонистичке метафизике, а онда и логоцентризма и њеног, 
у овом случају битног, сократовског инсистирања на говорном у односу 
на писано; а потом, и од метафизичко-епистемолошке и онтолошке 
призме Платоновог објективно-идеалистичког успостављања стварно-
сти, те, из ове основе консеквентног, деградирања пјесништва. Западна 
метафизика у својему самоуспоствљању слиједи овај пут очитан у раз-
личитим варијацијама платонизма, све до његова довршења у Ничеовом 
витализму са онтолошком егзегезом у Хајдегеровој херменеутици 
Бивствовања. Чињеница да су се и један и други, Ниче и Хајдегер, 
поетички, у језичком и мисаоном смислу, суочавали са колизијом 
свијета и метафизике, управо говори о мјесту поетичког у распону 
увек присуствујуће неусаглашености философирања и умјетности - с 
једне, ... и науке - с друге стране. Остаје и у задаћи мишљења не само 
изговарати неизрециво, него изговорити и оно већ речено, а, при томе, 
не потрошити ријеч: не преувеличати је, нити је банализовати... У том 
осјећају за мјеру, у укусу значи, а полазећи од потиснуте нерескидиве 
спреге бола, љубави и смрти као суштине поезије, поетичко мишљење 
проналази свој метар и ритам, а њиме се, човјеком, мјери однос Неба 
и Земље. У отворености, дакле, и за Небо и за Земљу, успоставља се 
Свијет и бићем одбацују каликулативни, технизирани, објективистички, 
принципи мјерења (премјеравања, одмјеравања), темељених у форма-
лизованим облицима пресуђивања, дакле суђења у којему се губе људски 
елементи. Суђење у којему се губе људски елементи је, онда, оно 
мјерење у коме колико недостаје стила, толико недостаје суда осјећања, 
суосећања, мањка доживљавања, интуирања, недостаје укуса... У, 
ексклузивно, до-казивачкој (убјеђивачкој) процедури, досљедност се 
по-казује као основни принцип и најевидентнији симптом оваквог 

начина расуђивања. „...Пјеснички станује човјек...“4 – значи, у овом 
случају, подсјећање на неопходност обнављања нетехнизираног, 
некаликулативног, начина расуђивања у чијим се, поетичком пребивању, 
промјерава у отворености очувавани свијет. Пјесник, који умјетношћу 
још храбрости има да то буде, субјект који је још спреман да се признаје 
у истини бића, изговара битне, толико пута већ изречене ријечи, и 
обнавља нашу вјеру њих. Нераскидива спрега љубави, боли и смрти 
чини суштину поезије, а онда и свакога дјеловања које је умјетничко. 
Све су умјетности у својој суштини – поезија. Битна, а изговарањем 
непотрошена ријеч, из само-заборава, тако постаје симбол који нуди 
читав вокабулар значења.5  Метафора постаје судбина бића, постајући и 
судбина народа прераста у симбол. Дефинитивност је судбина само оне 
истине којом влада наука. Пјесником се онда говори и оно неизрециво, 
оно које пропјевава из жива језика, оно што мијења смисао говора. 
Језик престаје бити средство. У овој се разлици говора успоставља 
идентитет мишљења и пјевања и излази на пут недовршивог откривања 
заборављеног смисла Бивствовања.

Умјетност је, дакле, стални покушај рестаурирања човјековог исто-
ричног Dasein-а унутар Бивствовања које бива аутентично откривено. 
Умјетност, утолико, јесте поетичка феноменологија Dasein-а којом се 
субјект приповиједањем признаје у истини бића. Зато је историја у 
својему унутар-свјетском збивању и једна (и)сторија (не)разумевања 
у свом сталном приповиједању гдје се питање новог почетка намеће 
као хоризонт обнављајуће потраге за, у разлици, успостављајућим 
сугласјем (не, дакле, хомологији или апсолутном јединству) умјетности, 
философирања, религиозне свијести, науке и живота. Битно је, … чини 

4 Види, Хајдегер, М. Мишљење и певање, “Хелдерлин и суштина поезије” и “…
Песнички станује човек…”, Нолит, Београд, 1982.

5 „Поезија је један узвишени напор да се изађе из себе. У том смислу она је тражење 
симбола. Симбол повезује оно што ми нисмо и оно што ми јесмо, наш субјективни свет 
са објективним светом око нас. Песничка реч може да буде симболична само ако је 
репрезентативна за оба света. ...Потпуно прожимање стварности и њеног суштинског 
израза, есенцијално повезивање хуманог са оним што је битно у стварима остварује 
се симболичним речима поезије“. (Миљковић, Б. Изабране песме, „О поезији“, БИГЗ, 
Београд, 1991., стр. 154.)
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се неопходно по искуству користи и штете метафизике по живот, 
у овом полифоном кругу научити о(п)стајати, лишени климакса и раз-
рјешења, каткад, можда онда када је најкритичније, умјети похвалити 
умјетност у њеној доброј вољи за привид! Тако се, не у моћи суђења, 
него поетичком метриком, у отворености разумијевања, човјеком, 
неизбјежно људски - а не технички, премјерава однос Неба и Земље. 
Онда са стилом, са оним људским у дјелу, бива патетично: …у pa-
thosu субјекта бива истинито и оно затекнуто, оно (што јесте) исувише 
људско!

 

РУСКИ ОНТОЛОШКИ КОСМИЗАМ И ПРОБЛЕМ ЕСТЕТИКЕ 
ЕЈДОСА КОД АЛЕКСЕЈА ФЕОДОРОВИЧА ЛОСЕВА

Александар М. Петровић

Савремена естетика у Русији имала је читаво богатство својих 
представника у теоријској артикулацији и у уметничком изражавању. 
Павел Јевгењевич Бојко је отворио преко Флоренског и Лосева онај космос 
идејних габарита руске мисли, које је револуционарни занос потпуно 
засенио и прекрио наслагама сасвим другачије врсте1. Олег Сумин 
је извршио реконструкцију дијалектике смисла основних духовних 
категорија назадовања и напредовања, истичући примат духовности као 
хегелијанску судбину народа, без обзира на грчевите отпоре и формална 
згушњавања у противречећим позицијама.2 Тенденције формализације 

1 «Начиная с Илариона и Филофея, практически каждый русский мыслитель был занят 
поисками ответа на вопрос о том, что есть Россия и каково ее место в мировой истории. 
Не было исключением и творчество «последнего» русского религиозного философа А.Ф. 
Лосева — мыслителя, разработавшего диалектическую концепцию русской историосо-
фии. Следует заметить, что Лосеву не удалось завершить (по крайне мере, формально) 
свою философско-историческую теорию, изложить ее общее содержание в специальной 
работе. Данное обстоятельство существенно затрудняет исследование эволюции русской 
историософии, ведь очевидно, что фактически до сих пор еще не изученные философско-
исторические взгляды Лосева имеют большое значение для осознания проблем и коллизий 
современной, очень напряженной и нестабильной эпохи.» /РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И 
ПРАВОСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, Сборник статей участников 
Международной научной конференции, Краснодар, КубГУ, 20–23 октября 2004 г.; П. Е. 
Бойко, ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ А.Ф. ЛОСЕВА И ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА ПРАВОСЛАВИЯ, стр. 88/

2 «Коммунистические муки являются для нее крестными муками рождения духа в хрис-
тианском смысле, но результат, купленный ценою этих мук, имеет более высокое значение, 
нежели религиозная идея. Уже религиозная идея требует отрицательности плотского нача-
ла. Еще большей отрицательности требует философия, поэтому и муки по рождению фи-
лософской идеи оказались невиданными по своему масштабу. После того как философская 
идея, содержащаяся в немецкой классической философии (прежде всего в лице Шеллинга 
и Гегеля), стала в форме смутного представления доступной русскому сознанию, последнее 
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Руски онтолошки космизам и проблем естетике ејдоса код А. Ф. Лосева

митотворних структура стварности ишле су упоредо са продубљеном 
симболичком улогом израза у тежњи ка трансцендентном, које су и на 
теоријској основи формулисали песници Вјачеслав Иванов, у својим 
представотворним казивањима у предвиђањима и предсказањима, као 
и Андреј Бели у свеобухватајућем схватању символизма, једнако као и 
Иван Александрович Иљин у продубљеном разумевању хегелијанског 
докучивања формативног момента у духовној култури, или гроф и 
ректор Универзитета у Санкт-Петерсбургу Сергиј Николаевич Тру-
бецкој (1862-1905) у делотворној, готово пластично израженој улози 
логоса у светској историји. Посредовање појма са истином ствари, 
разматрајући још у младости `све фазе негативног развоја европске 
мисли последња четири века`, искушавао је са изузетним замахом ро-

мучительно принялось размышлять о том, в чем же заключается разумный характер русс-
кого духа. «Славянофилы», Чаадаев, Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Вл.Соловьев – вот 
тот далеко не полный перечень русских интеллигентов, пытавшихся еще в ХІХ в. опреде-
лить, в чем же заключается определенность русского разума?» /РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
И ПРАВОСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, Сборник статей участников 
Международной научной конференции, Краснодар, КубГУ, 20–23 октября 2004 г.; О. Ю. 
Сумин,  СУДЬБА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ АБСОЛЮТНОГО 
ИДЕАЛИЗМА, стр. 180/ Закључак који је Олег Сумин извео, превазилази уобичајена 
замишљања, аутопсично објашњавајући сасвим белодан историјски факт: «Неуспех гер-
манской армии в Сталинградской битве часто объясняют размерами русских территорий, 
сковывающих мобильность войск, большими холодами, – знаменитая «русская зима», в 
которой еще наполеоновские полководцы и западные историки искали объяснения своего 
неуспеха. Необходимо отметить, что Волго-Донской край не Сибирь, это южная провин-
ция. Климат поэтому там незначительно различается от климата в центральной Европе. 
Апелляция к особенностям природы поэтому является выражением неспособности найти 
духовные причины поражения Германии в этой войне. Широко известным является тот 
факт, что на бляхах ремней солдат третьего рейха было написано: «Gott mit uns» – «С нами 
Бог»! Трагическая ирония истории состояла в том, что Бог уже не был с ними, так как 
Бог уже вообще оставил религиозную форму как недостаточно себе соответствующую. Бог 
усилиями немецкой же культуры выразил свою природу в диалектических определениях 
спекулятивной логики. Однако последняя была догматически положена в основу идеоло-
гии не немецкого государства, чьи солдаты именем христианского Бога пытались освятить 
реализацию совсем не христианской идеи, а в основу славяно-азиатского СССР. Славяне, 
татары, узбеки, армяне и т.д. в этот момент были более верны духу самой немецкой культу-
ры, нежели сами немцы. В лице славян германцы в волжских степях встретились со своим 
собственным духом, с духом своей собственной культуры, который уже не принадлежал 
только им, а был объективирован.» /исто, стр. 189-190/

доначелник филозофије свејединства и руског онтолошког космизма, 
Владимир Владимирович Соловјов. 

За Владимира Соловјова (1853-1900) није добро да се пропусти 
и не каже да је био родоначелник новије руске философије, без об-
зира на подозрења из протестантског ареала. Прешавши фазе од ико-
ноборства, преко деизма, пантеизма до атеизма и материјализма, он 
је кроз критику апстрактних начела засновао конкретизоване форме 
приступа разматрању истине, именујући их философијом свејединства. 
Тако је развој од очајавања појма, преко позитивне науке до апстрактне 
философије и њене критике уливен у његов докторски рад Криза 
западне философије, који је са успехом одбранио на Петровградском 
универзитету 1874. године. Критикујући владајући позитивизам, он се 
у Критици апстрактних начела заложио за универзалну синтезу науке, 
философије и религије која омогућава превазилажење апстрактних 
знања и допушта философији да послужи животу. Естетски моменат 
ту је присутан у захтеву да хладне философске категорије буду прожете 
теолошким појмовима, са темпераменталношћу која би могла да 
буде достигнута применом теургије. Историјски конкретизовано то 
је значило примену исихастичке теорије у разматрањима. На његова 
Предавања о Богочовештву 1878., (која је посећивао цео Петровград), 
непосредно се наслањају огледи Лепота у природи (1889), где под-
ражавање у Христу бива истакнуто пре свега као учествовање у 
Његовом делу васкрсавања мртвих, наиме као изграђивање храма у 
властитој телесности. Томе је уследило Оправдавање добра (1894), 
огромно дело етичке проблематике које је настало у кретању према 
нараслим моралним проблемима у релацији са политичким, где је 
већ припремана идеја о теократији будућности. Естетска разматрања 
тако представљају његове студије о лепом у природи, Општи смисао 
уметности (1900), као и Три разговора о рату, прогресу и крају све-
тске историје (1889-1900), са којима је окончао и писање, а и живот. 
Естетска позиција Соловјова је формирана према ставу да је сам наш 
живот акт естетског стваралаштва, те да се смисао стваралаштва види 
у преференцијалном ставу према суштински лепом као и формално 
уопштавајућем критеријуму који претпоставља садржинске моменте. 
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Они носе ону снагу историјског духа, коју је још једино у стању да 
испољи теургијска форма осмишљавања стварности, сажимајући та-
ко на лично начело егзистенције изворне ипостази не само људског 
опстанка. Општи смисао уметности тако подразумева разнораванске 
моменте појављивања лепоте у свету, али тежња ка трансцендентном 
код њега је она сила која се конституише естетском изградњом духа и 
омогућава продоре у затвореност конкретних историјских форми лепог, 
кроз трансформације и тела и духовних увида, до све веће близине 
светотројичној ипостази лепоте у којој се заокружује.

Павел Александрович Флоренски (1882-1937) је на трагу Солов-
јова истицао важност изградње интегралног знања и свеобухватног 
гледишта јединства стварности. Магистарским радом О духовној истини 
(1911), утро је пут одбрани једне од најобимнијих, а и најзначајнијих 
докторских дисертација Стуб и заснивање истине (1914) на Московској 
духовној академији, у којој је развио идеје о свејединству кроз један 
естетски плаузибилан колорит. Јединство религије и апстрактног знања 
са уверењем о њиховој пуној сагласности, остварено је у дванаест ори-
гиналних писама, што даје и патину једног антички оформљеног стила. 
Свету се супротставља Логос као његово начело, а култура се види као 
свесна борба, са настојањем света да се према њему уравнотежи, тако 
да укупно људско стваралаштво формира пнеумо-сферу, организујући 
материју која се налази ван човека. То би значило да би се подржавала 
минимално четвородимензионална перцепција, која има у виду смисао 
коначности или време у његовој стваралачкој димензији. То је таква 
претпоставка, којом би се са укидањем једнодимензионалне културно-
рационалистички заузете позиције перспективе или слике дубине, откри-
вале ствари какве су у енергетски докучиваној димензионалности, како 
то препоручује и Св. Ап. Павле: “Преклањам кољена своја пред Оцем 
Господа нашега Исуса Христа...да вам даде да ојачате Духом његовим у 
унутрашњем човјеку, да се Христос вјером усели у срца ваша, да бисте, 
укоријењени и утемељени у љубави, могли разумјети са свима светима 
шта је ширина и дужина, и дубина и висина.”3 Тиме се не тежи прављењу 
неког формално савршеног система, већ животу с Богом у стеченим зна-

3 Посланица Ефесцима (3, 14-18)

њима захваљујући његовим благодатним енергијама. На њиховом трагу 
задобијен је и начин сагледавања који више не можемо да тумачимо као 
занемарив у било ком смислу: “Сва је природа продуховљена, сва је жива, 
у целини и деловима. Све је повезано тајним спонама мећусобно, све 
дише заједно једно с другим. Непријатељска и благотворна деловања иду 
са свих страна. Ништа није недејствено; али ипак, сва деловања и ме-
ђуделовања ствари-суштаства-душа имају у основи врсту телепатије, која 
делује изнутра, симпатичко сродство...Свака ствар се чини значајнијом 
него што она то грубо-емпиријски јесте.Од свега очекујеш чудо. И 
ништа се не може учврстити, коначно утврдити. Тај свет јесте увек те-
кући, увек бивајући, увек трепереће полу-биће, а за њим, иза њега, - као 
ваздух изнад земље у жарком подневу - треперећим и колебљивим и 
подлоканим контурама осетљиво око прозрева другу стварност...То је 
стихијна моћ која не познаје циљ, напрезање које не јавља себе јер не 
зна како да се јави, чиста могућност која нема ничег стварног. Она даје 
предикат светотворачког суђења: “Нека буде!” Али шта “Нека буде”? 
Прироком се одређује реалност подмета /подлежећег/, али само подмет, 
својом идеалном даношћу одређује творачки превод потенције у акт. 
Идеја - ето шта мора да буде подмет. И само присутност идеје у духу 
врача чини његову творачку могућност стварном. Идеја коју мисли врач 
усмерава његову моћ, даје одређеност његовом напору. Али и сама идеја 
захтева држач који је учвршћује. Идеја се фиксира само у речи. Само 
реч, макар и безвучно изговорена, макар само потенцијална реч, дана 
као напрезање гласних мишића (у крајњем случају као друго мишићно 
осећање), само она фиксира мисао на идеју. Само у речи се објективира 
и задобија одређеност воље...Признању магије, као особено философске 
способности, одговара народна представа о сазнању у просветљењу врача. 
Гносеолошко значење ероса као средства да се сазна унутрашња суштина 
ствари, као онога што даје да се дотакне највиша реалност, јесте наравно 
љубавна екстаза чаробњака, када чаробњак сазнаје суштину природе и у 
себе прима њену највишу реалност. Оно што сазнаје - Платонова идеја 
- јесте тачно слагање имена, чију унутрашњу силу врач постиже у свом 
чарању. И та пуноважна имена такође се односе према обичним именима-
називима као Платонове идеје према празним разумским појмовима...пре 
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свега идеје - тај средишњи завртањ Платонове конструкције - за разум 
имају две различите тачке ослонца. Оне су и оруђа сазнања истински 
бивствујућег, али оне су исто тако и сазнавана реалност. Идеје су оно 
што како-тако јесте субјективно, али оне су и оно што је објективно, 
оне су идеалне, али оне су и реалне.”4 Овај симболичко-митосан смисао 
јесте и руководећи као технички органон (као знајносан и занатски) 
који се удружује са естетским, а који темељно исказује спис Иконостас 
(1922). Обрнута перспектива која се као `четврта димензија` уочава у 
дубинској претпоставци иконографије, претпоставља по себи присутну 
перспективност дату у онтолошком естетском слоју предметности, тако 
да су и форма и садржај у иконичном сликарству подржани примарним 
степеном реалитета бивствовања. Естетски елемент у ком се сусрећу чуло 
и светост са на тај начин многослојном испреплетеношћу, очувавајући 
ипостазни карактер људског духа у сфери приказа на готово непосредан 
начин, чини лавовски део посла око анатомије језика и науке, дате у 
перспективама симболичких описа, а оне улазе преко органопројекција 
у науку о структурама именовања. По узору на природне органе, човек 
ваља технички да осмисли оне органе које ће му омогућити да делује 
на природу према оним најсврсисходнијим и најизворнијим правилима 
која се показују као правила суштинске лепоте изнесена преко општег 
смисла уметности. У том смислу освештавање претпоставки на којима 
почива техника носи сазнајни карактер, поред аспекта успешности 
у примени, јер са таквим конструисањима ми све боље разумевамо 
структуру нашег сопственог организма, улазећи у дубине иза физичких 
датости. Васпитавање перцепције је ту најмањи добитак, јер смисао по 
Флоренском и јесте у органском прогресу који се наставља на техни-
чки, водећи људском усавршавању на путу ка великом крају свих 
ствари. Васпитавање у опажању чему нас учи уметност, претпоставља 
и неговање пажње на самим стварима у све бољем оспособљавању за 
сагледавање идеја испод дубинског карактера присутности преко самих 
појава као таквих. С друге стране, нарочита пажња поклањана је и 
“митској структури” Платонових дијалога, нарочито код Александра 
Феодоровича Лосева, може се рећи најцеловитијег и најсувислијег 

4 П. Флоренски, Смисао идеализма, Бгд., 2000. стр. 14-30

руског философа новијег времена (1893-1988)5, који је чак замерао 
значајним коментаторима што на ту димензију нису обратили довољну 
пажњу: “... стога што ни Хегел, ни Наторп, који су до Флоренског дали 
најснажније и централне концепције платонизма, нису дошли до идеје 
као самосталног мита, као самосталног лика мита, као лика личности, 
дали су само - истина најбољу - логичку структуру мита”6. Ове речи он 
није упутио да би сам себи испао бољи и успешнији тумач, него да би 
указао на могућност захватања целовитије или онтолошки опремљеније 
и продубљеније слике Платонове у историји. Митос није само пратећа 
опрема логоса, него и његов супротстављени дијалектички супарник са 
својственом снагом, у коме преостају вољност, намера, сликовитост као 
позитивне, али и опсесивност, заношење, промашај у препуштању које 
више нема за собом свесну пратњу до исходишта, оне његове негативне 
карактеристике стварног лика који живи или личности, персоналне маске 
са ограниченим енергијама присуства у бивствовању. Мит у себе увлачи 
обиље података у динамици свега што постоји као недељивом јединству, 
с тим што се истиче час једна, а час нека друга карактеристика у сталном 
струјању. Идеелно се на известан начин остварује у миту са чудесном 
снагом и указује на сродност свега, да је тиме све умно, све одушевљено 
и у томе свему поредак света нескршив, неуништив по свом недокучивом 
основу. 

Личност као антрополошка карактеристика, једнако као и дубин-
ски-психолошка, јесте спој или присуство идејног и материјалног (тзв. 

5 «В русской философии XX в. А.Ф. Лосев, разрабатывая вслед за П. Флоренским 
концепцию «христианского платонизма», стремился решить проблему трансцендентно-
имманентного синтеза при помощи диалектических приемов, которые, однако, не всегда 
выглядят достаточно убедительно. С.С. Хоружий, в свою очередь, полагает, что эта 
проблема решаема при обращении к византийскому исихазму и его догматическим оп-
ределениям. Однако центральное русло русской философии развивалось в соответствии 
с традицией всеединства, основу которой в России заложил В. Соловьев, хотя истоки ее 
находятся еще в античной философии, у Гераклита и в неоплатонизме, а затем в немецком 
идеализме, особенно она ощутима у Шеллинга.“ /РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО-
СЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, Сборник статей участников Между-
народной научной конференции, Краснодар, КубГУ, 20–23 октября 2004 г.; Нижников, С. 
А.: МЕТАФИЗИКА ВЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, стр. 27-28 /

6 Лосев, А. Ф.: Очерки античного символизма и мифологии, Москва, 1930, с. 680
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идеална материја и материјализована идеја као јединствен склоп), тако 
да је у својој основи и сама митолошка чињеница, а историја прича о 
деловањима тих чињеница. На тај начин, митови су и код Прокла, позног 
архисхоларха у Платоновој Академији, девет векова касније тумачени 
управо по том личном основу, дакле оном по ком је личност и сама митска 
конкретизација њеног деоништва на митолошким претпоставкама. А.Ф. 
Лосев дао је чак и дефиницију: “Мит је убјект-објектан, то јест личносна 
истоветност, дат као универзална дијалектика свеопште теургије, која 
се устројава помоћу поимајуће дифузне (или текуће-суштаствене) 
методологије.”7 Овде ваља истаћи да се Лосев као притајени монах и 
хришћански подобан исихаста није плашио речи теургија, која и код 
Владимира Соловјова као слободно богослужење и стваралачки импулс 
код Берђајева касније, нема искључиво пагански призвук и такорећи 
незгодан карактер (Св. Дионисије Ареопагит користи је у својим делима 
као појам који обједињује највиша тео-ријска стремљења философије и 
надсуштаственост таворског светла божанске првобитности, пружајући 
тако реалан основ за разабирање једне философије по Христу, која би 
задржавала свој мистагошки карактер, што је у Руској мисли уважено без 
обзира на културна струјања и социјалне потресе). Сергеј Анатољевич 
Нижников каже: „Но сопоставимы ли миф, символ и метафизика, а 
тем более метафизика веры? Последнее слово в этом вопросе еще не 
сказано, ибо труды Лосева еще в достаточной степени не изучены. 
В его творчестве обнаружились как возможности, так и пределы ди-
алектического мышления. Между тем, несмотря на всевозможные 
изъяны, Лосев действительно значительно продвинулся вперед по пути 
построения метафизики веры. Для нее во многом свойственны те же 
черты, которыми А.Ф. Лосев характеризовал абсолютную мифологию: 
«гностицизм (но в смысле гнозиса как ведения), персонализм, субстан-
циализм, креационизм, символизм, теория жизни» и др.“8 Оно само 

7 А.Ф. Лосев, История античной эстетики последие века, Москва, 1988., стр. 218.
8 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ, Сборник статей участников Международной научной конферен-
ции, Краснодар, КубГУ, 20–23 октября 2004 г.; Нижников, С. А.: МЕТАФИЗИКА 
ВЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, стр. 32/

најсопственије је апсолутни дух многоструко показан, оно што је и 
просто сасвим само.

Лосев је сматрао да је и самим Прокловим излагањима претходило 
поимање митске праксе као јединства идеалног и материјалног де-
ловања, јединства генеалошког исхођења и његов динамизам, који се 
довршава у материјално-чулном космосу, а да је сам Прокло од дес-
криптивних приступа митској грађи начинио корак даље и понудио 
универзално објашњење применом универзално-дијалектичког метода 
тумачења митологије у целини. Називајући тај метод поимајуће-ди-
фузним или текуће-суштинским, Лосев га у основи види као: „Једно и 
исто тако и савршено неразликовану истоветност које се и дифузно и 
текуће остварује у неком миту, разуме се, сваки пут посебно“9 Поводом 
тога, указује на исправност и сам Прокло: „Свакако знам да су од 
тумача једни казивали да је та земља тврда, други да је она по настанку 
представљена у чину материје; трећи су у њој видели умствену материју; 
четврти потенцију ума; пети живот; шести бестелесни облик изолован 
од земље; а седми претпостављају да је она душа; осми ум. Исто 
тако и небо једни сматрају оним што се јавља, други кретањем    око 
средишта, трећи могућношћу  која се установљава заједно с кретањем 
као исијавање, пети да има ум, те чистим и изолованим умом, шести 
природом враћања на кружност, седми душом, осми умом.“10 

Евидентно је да се он користио свим тим мишљењима у повољним 
местима, дајући тако својој интерпретацији богатство и садржајност 
тог обиља виђења. У основи гледано, митос јесте своја сопствена 
стварност. Древни човек је кроз митолошке представе одговарао на 
значење мисли испостављајући осећај предмета у његовом затичућем 
постојању. То што је затицано, у смислу свог предметно-просторног 
карактера као оно што је “већ виђено”, казује о својствима властите 
стварности “оног виђеног”, као и о својствима “оног који гледа”. То 
није само податак у смислу значајне сликовитости, која би могла да 
се дешифрује кроз кључ симболичких и алегоричких тумачења што 
ствари чине очигледним. 

9 исто, стр. 220
10 Procl.., Eis Tim., 173, 7-16
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Већ сам митос у својој датости јесте својствен начин мишљења 
који се градио визуелно у складу са утисцима који су долазили из по-
сматрања. Он је сам по себи, наиме, такав да обухвата искуствовање 
свега што стварност подразумева, без подвајања на `истину` и `прене-
сена значења`, без потребе за превођењем ејдетских значења на она 
формализовано логичка, или без издвајања симбола као устаљених 
својстава предмета. У митосу све бива сливано у једна језик где се не 
разликује становиште сазнавања, али визуелни утисци баш зато значе 
више од `представе` или `метафоре`. Прави израз таквог јединства 
стварности као онтолошке идентификације јесте раслојена дескрипција 
такве стварности или историјско одношење – ритмично и тонусно 
приповедање /певање/, где се самим стилом и приступом ствари 
обезбеђује поштовање оног што је свето и светлосно. Такво светло и тло 
такође је јединствени свет као украшен поредак и јединство видљивог 
и невидљивог, где се онтолошки познају трансверзалије ума само као 
испитивање оног шта није, будући да привид бивствовања нити може 
да се потцени, а нити да се уништи. Њему припада оспоравање, а оно 
је обезбеђено јасним приступом где се не проглашава све друго олако 
за привид. То што је привид бременито је апоријама и садржајима 
које упућују мишљење на бивствовање вазда откривајући унутрашњи 
недостатак и истичући потребу за његовим употпуњавањем. 

Из друге перспетктиве мишљења отац Павле Флоренски је ову 
ситуацију око требања и бивствовања, због карактера важења трансцен-
денталне субјективности последично описао као темељни антиномизам, 
дајући маха свом понесеном казивању: «Антиномије су конститутивни 
елементи религије ако се о њој размишља разумски. Теза и антитеза, као 
основа и потка, ткају саму тканину религиозног доживљаја. Где нема 
антиномије, тамо нема ни вере: а то ће се десити тек тада, када се вера 
и нада укину, а остане само љубав (Св.Ап. Павле, 1 Кор.3/8, 13). Како 
ми се хладним и далеким, како безбожним и бездушним чини оно време 
мог живота када сам антиномије религије сматрао разрешивим, али још 
не разрешеним, када сам у свом гордом безумљу утврђивао логички 
монизам те религије. Самоодбацивање је једино што нас приближава 
богоподобију. Али и самоодбацивање уопште, и самоодбацивање ра-

зума, углавном је лудост, бесмислица за разум. А не може да буде не-А. 
«Немогуће», али и «несумњиво»! Љубав од Ја прави не-Ја, јер истинска 
је љубав – у одрицању од разума...Али дијалектичко излагање наводи 
разум да очекује повезаност, и када се повезаност нарушава «углом 
гледања» где се сусрећу теза и антитеза, разум невољно подрхтава: то се 
од њега отворено захтева да се жртвује.»11 Отац Флоренски је за потребе 
утемељивања своје “довршене метафизике” покушавао и развијања 
философије свејединства по основи словенског православља, улогу 
платонизма и Платоново место у њему да појми из најширих перспектива 
који такав приступ уопште и може да поднесе: “У платонизму - пред 
нама је један од најбољих - боље рећи, најбољи од фермената културног 
живота... да се платонизам одреди тек формално, - да је он - Платоново 
учење - не, платонизам је и шири од Платоновог учења, и дубљи од 
њега, који је у Платону нашао најбољег од оних што су га исказали.”12 У 
том правцу он је успевао да назначи оне димензије његовог мишљења, 
које су бивале маргинализоване, а на неки начин дају кључ за другачије 
читање и разумевање најдубљих Платонових схватања и увида: “... али 
је такође неопходно знати ту првобитну основу мисли, која се претвара 
у философију, али претварајући се, ипак у суштини ствари остаје сама 
собом... Платонова мисао је суштински култоцентричка. То, у суштини, 
није ништа друго до фнлософски опис и философско сазнање мистерија. 
Такозвана Платонова философија јесте философија култа, култа који је 
проживио дубоки и мудри мислилац. Не без разлога, најбитнија питања 
Платон излаже већ у форми мита, од којих се иза многих јавно скривају 
преживљавања.”13 Ако се мисли на то да је Платон био одан култу 
делфијског пророчишта и да су мистериозности у његовим митовима 
везане уз тај култ, то напросто није тачно, будући да је он бирао разне 
митолошке обрасце из различитих култова (орфичког, елеузинског, 
зороастризма итд.), како му је већ налагао основни инстинкт сазнавања 
којим се кретао, а самим тим код њега је васцели свет појмљен као 

11 Павле Флоренски, Стуб и тврђава истине, Оглед о православној теодицеји у дванаест 
писама (књига прва), Београд, 1997. (прев. Љ. Јоксимовић и Х. Ковачевић), стр. 119-120

12 Флоренский, Павел Александрович: Смисль идеализма, Сегиев Посад, 1914, о.г.)
13 П. Флоренски Култ и философија, Загреб, 1979., «Свесци» бр. 34, прев.
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тајновит, а не тек нека његова регија. Свет је стање свести као кретање 
сјаја синестетичких енергија, које из наше перспективе бивају виђене 
као идеје и ликови прилагођени разумним облицима преживљавања 
које трају све до губљења људског лика или коначне смрти. Непосредно 
виђење тих енергија обично човеку није доступно, али то не значи да 
под посебном дисциплином свести и тамо не може да се допре, као 
што је позни платонизам себи ставио у задатак. Постоји и сасвим 
приступачна аналогија која ствари на дубинској равни свести може да 
учини схватљивим: «Према једном схватању, то је само осовина ствари, 
која изван њих не постоји, али ипак таква да изван ње не могу бити 
(Аристотел). Према другом схватању, то је реалност изван ствари која 
сама за себе постоји, али ипак таква да је она некако и у стварима и 
ствари у њој, а мимо ње не могу да буду (Платон). На први поглед, 
између Аристотелових форми и Платонових идеја лежи непремостива 
провалија. Али пажљивији поглед чини јасним да неслагање није око 
суштине ствари. То се може разјаснити на примеру металних опиљака, 
који се налазе у правилним низовима и који се испољавају тако што 
имају неку везу између себе остварену деформацијом магнетне средине 
– етра. И Платон и Аристотел једнако признају ову везу, али се даље 
поставља питање о произвођачу магнетног поља и тада Аристотел 
одговара да као такав побуђивач служе сами опиљци, јер будући /да 
су/ челични они имају сопствени магнетизам. Платон пак сматра да се 
магнетно поље ствара соленоидом који окружује опиљке а ови, будући 
да су од гвожђа, привремено се намагнетишу. Платонова концепција 
далеко је шира од Аристотелове, пошто је ова потоња посебан случај 
прве. Зато у појединим својим тумачењима Платонова концепција може 
да буде веома блиска Аристотеловој, у другим пак веома удаљена.»14 
Са овим закључком Флоренског ваља се сложити, будући да дедукција 
тетракаузалног устројства природе заједно са оним што је омогућава у 
бивствовању, није ни онолико елегантна у сводивости ни економична 
у теорематичности, како се уобичајено сматра. У том погледу је визан-
тијско искуство духа у наслеђу руске философије посебно драгоцено, 
а Маслин Михаил Александрович је пронашао читав низ веза са 

14 П. Флоренски, Смисао идеализма, Београд, 2000. /прев. И. Марић/, стр. 71-72

византијским и античким периодом као заједничку метропатију15. 
Незаобилазан је тај крупан подухват поимања именославитељства, 
који је продужио Алексеј Феодорович Лосев у разумевању митоса с 
обзиром на његову суштаствену димензију. Са његовим опусом такође 
наилазимо на препоруку измене перцепција у самој друштвеној основи, 
а која опет следи високу сведочећу свештеномученичку димензију 
значења дела овог великог православног философа и вероучитеља, Па-
вела Александровича Флоренског. 

То је упућивање на изворни заокрет у тенденцијама кретања 
интерпретација културе и интенционалне пажње духа. Спајањем умне 
слике са опаженим садржајима, он је указао на чињеницу добијања тзв. 
смисаоне слике /философске симболике/ као сагласности умног и чулног 
садржаја, као отелотворавајуће опажање достигнуто истанчавањем чула, 
која су уздигнута изнад огољеног служења регистровањима спољашњих 

15 «Именно «византийское основание» обусловило постановку русскими ре-
лигиозными философами в ХХ столетии крупных философско-теоретических 
проблем, порой предвосхищавшую аналогичные построения европейской 
фи-лософии. Такова, например, проблематика философии имени, получившая 
отражение в трудах Флоренского, Булгакова, Эрна, Лосева и развивавшаяся па-
раллельно и независимо от философии языка Хайдеггера, Шелера, Гадамера  (см.: 
свящ. Димитрий Лескин. Спор об имени Божием. Философия имени в России в 
контексте афонских событий 1910-х гг. СПб., 2004). «Византизм» русской мысли 
(в указанном «генеалогическом» смысле) является актуальной предпосылкой 
не для противопоставления ее Западу, а для ее сравнительного сопоставления 
с западноевропейской философией.» /РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО-
СЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, Сборник статей участников 
Международной научной конференции, Краснодар, КубГУ, 20–23 октября 2004 г.; 
М. А. Маслин, ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК ПОИСК ЕДИНСТВА, 
стр. 46/ Он такође просужава мисао до сјајног закључка: «Русская философия 
отнюдь не замкнута лишь на свои собственные этноязыковые особенности, а 
обращена ко всеобщему. Она нацелена на осмысление универсальных философ-
ских проблем, таких как: сущность человека, его отношение к бытию; структура 
и характер бытия и место в нем человека; закономерности познания; смысл, со-
держание и направленность истории; жизнесмысловые и ценностные проблемы 
(счастье, красота, смерть, страдание, добро и зло) и др. Все эти и многие другие 
проблемы, входящие в круг всеобщей истории философии, ставились и решались 
в России на протяжении  столетий. Русская философия в ее развитии показывает, 
что основные проблемы мировой философии являются ее проблемами и что она 
открыта к наследованию мировых философских традиций.» /исто, стр. 51-52/
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Руски онтолошки космизам и проблем естетике ејдоса код А. Ф. Лосева

подражаја према типологији рационалности која је одређена општим 
чулом. Тај рационалистички вердикт подразумева запалост предметања 
искључиво „света објеката“ (како је то својевремено именовао Берђајев), 
као и неприметно повесно застрањивање у ходу ка епохи техничке 
метафизике у коју је ушла новија европска философија. Симбол је тако 
одређени ејдос који се налази заложен и у оном другом у „неодређеном 
двојству“, као истост у многоврсности у којој се усаглашавају предмет 
и смисао. То је израз ипостазног карактера бића, тј. чудо личносног 
бивствовања која повезује телесност и оно историјско. Посредством 
речи тиме се приказује чудесна историја са допуштањем личносног 
обележја, а ту спада и могућност вошебног именовања као оно које и 
само претпоставља творење чудеса. У име суштаства тако се допрло 
до препознавања његове магијске стихије. То да је идеја „бесконачност 
као живо суштаство, чулно опажљиво“, како је држао отац др Павле 
Флоренски, сам Лосев је оценио као највећу новину Флоренског као 
философа, која разоткрива изворну оптику бивствовања.

Лосев је назвао Флоренског и `философом живота и праксе`, јер га 
је пре свега занимала могућност активног служења људима, будући да 
је као прогнаник за стаљинистичких обрачуна са неистомишљеницима, 
поред пројекта осмишљавања транссибирске железнице, као прави 
мученик који ће 1937. да буде усмрћен дрвеном егзекуцијом, да се 
бави начинима добијања јода из морских алги, са још читавим низом 
открића и успешних патената. Сам Лосев, који такође није могао да из-
бегне омразу и прогоне тадашњег стаљинистичког режима, продубио је 
становишта Флоренског, поготово у естетској сфери. Он је изградио читав 
уметнички хоризонт осећања света у савезу музике, философије, љубави 
и манастира, пишући огромну десетотомну историју античке естетике и 
ренесанса, као и низ студија посвећених проблематици дијалектике митоса 
и уметничких форми (1928-1934), нарочито обраћајући пажњу на `музику 
као предмет логике` (1927). Унутрашња методологија која и сачињава срце 
излагања естетске предметности је дијалектичка, као она која подразумева 
`масу разјашњења и доказа` у својим претпоставкама у успостављањима 
кретања. Она му је омогућила да сагледа и трепетно противречје у 
сваком животном пориву, упућујући га на раван историје догађања, где 

се сагледава реалност постојања која у историји и настаје. Идеализам 
он сагледава пре свега као учење о иманентно-телеолошком саморазвоју 
ствари и поставља га на прву линију разматрања, тако да је веза између 
бивствовања и сазнања пре свега садржајно логичка или дијалектичка 
у стварном узрочном смислу. Анализа свих Платонових дијалога био је 
програм који је обавио темељито и скрупулозно, публикујући и властите 
преводе који су и данас узорни за руско говорно подручје. 

Ова логичка естетика у највишим својим моментима философије 
музике сагледива је и као теолошка, где се историјски саморазвијајућа 
идејност идеја у погледу смисла сазнања очулотворује у телу уметничког 
дела, подразумевајући и комплетну социјално-економску стварност духа 
времена. Уметност он тако види као живљену морфолошку објективацију 
идејног становишта духа, а непосредније као такву врсту његовог 
израза, где је све унутрашње постало спољашњим и све спољашње уну-
трашњим. У вертикалној и хоризонталној динамици естетских процеса 
у историји, задобијају се како формални, тако и материјални елементи 
за конституцију правилног заузимања става (философска, општенаучна 
и социјална база интерпретације уметничког израза). На примеру 
музике тако је он налазио инфинитезималну музичност (фуге), као 
музичку математику добијену из анализе бесконачно малих елемената, 
као што је могућа естетска визура скулптуралне астрономије Платона 
и питагорејаца у `вајању појмова`, упоредива са готском класиком Томе 
Аквинског и мануфактурном философијом Лока и Хјума, индустријском 
гносеологијом Кантовом или наполеоновством Фихтеовим. Тако он у 
повезивању карактеристичних црта које чине одређену тематику, може 
да учини оперативним и синтагме које се на први поглед могу учинити и 
несувислим: „феудална хармонија (средњевековни црквени регистри, а 
такође епоха органума и дисканта), барокно-протестантска метафизика 
Баха, рококо Моцарта, грађанска бирократија музике Сен-санса и импе-
раторски бароко Глазунова, бергсоновско-рантерска оштрина, макар и 
уопште без снаге, осећајност Дебисија и Равела, мистичко свемогућство 
финансијског капитала код Вагнера и Скрјабина.“16      

16 А. Ф. Лосев, Форма, стиль, выражение, Москва, 1995., стр. 361 (гл. История эсте-
тических учений)
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Спајањем умне слике са опаженим садржајима, он је указао на 
чињеницу добијања тзв. смисаоне слике /философске символике/ као 
сагласности умног и чулног садржаја, као отелотворавајуће опажање 
достигнуто истанчавањем чула, која су уздигнута изнад огољеног 
служења регистровањима спољашњих подражаја према типологији ра-
ционалности одређеном општим чулом. Тај рационалистички вердикт 
подразумева запалост предметања искључиво до „света објеката“ (како 
је то својевремено именовао и Николај Берђајев), као и неприметно 
историјско застрањивање у ходу ка епохи техничке метафизике у коју 
је ушла новија европска философија. Символ је тако одређени ејдос 
који се налази заложен и у оном другом у „неодређеном двојству“, 
као истост у многоврсности према којој се усаглашавају предмет и 
смисао, сачињавајући философију дијалектике мита коју је Лосев 
такође сматрао поступком за утврђивање примордијалних естетских 
структура. То је израз ипостазног карактера бића, тј. чудо личносног 
бивствовања која повезује телесност и оно историјско. Посредством 
речи тиме се приказује чудесна историја са допуштањем личносног 
обележја, а ту спада и могућност волшебног именовања, као оно које и 
само претпоставља творење чудеса, преко језичких преференцијалних 
знакова отварајући пут иконографији значења и смислу именовања. То 
да је идеја „бесконачност као живо суштаство, чулно опажљиво“, како је 
држао отац др Павле Флоренски, сам Лосев је давно оценио као највећу 
новину, која разоткрива изворну оптику бивствовања и темељно одређује 
и његову естетску позицију, која је апсолутно отворена и религиозним 
откровењем у ипрватично двоједној ипостази Господа Исуса Христа 
упућена на самство самог апсолута бивствовања као таквог.

 

УМЕТНОСТИ  И  ИСТИНЕ
Радомир Виденовић 

                              Разум не зна оно што наше тело зна
                                                                                        Давид Гросман

Коментаришући своју књигу  ЊЕНО ТЕЛО ЗНА, приликом боравка у 
Београду, у интервјуу Блицу, 4. марта 2009. године, књижевник Давид  
Гросман  је на питање: Шта је то што њено тело зна?- одговорио:
Оно што њен интелект не зна. Више и квалитетније сазнајемо, тачније
би можда било спознајемо, кроз тело, односно кроз осећај, интуицију, 
него кроз мозак, ratio.
Ближе објашњење (?) је уследило после питања: Мислите да је човек
изгубио контакт са својом интуицијом?
Неки људи, да. Ја (верујем) не. Када некога или нешто, први пут 
сретнемо, ми у трену добијамо велику количину информација. 
У први мах то је акумулација несвесног  сазнања.

Оставимо по страни, сада, (анализу) непрецизности и хаотичност 
Гросманових речи, јер су оне само повод и начин да се наговесте су-
штински проблеми односа Уметности и Истине, и свих појмова и односа 
који се том приликом појављују и шире као концентрични кругови на 
(немирној) води.

Ипак, шта ако њено тело нема исте идеје као она сама?! (Р. Барт)

I – „Које тело? Имамо их много. Тело анатома и физиолога, оно 
које посматра и о којем говори наука. Такво тело је текст граматичара, 
коментатора, филолога (фено-текст). Али, исто тако имамо тело за на-
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Уметности и истине

сладу сачињено једино од еротских веза, без икаквог односа са телом 
науке. Оно је другог кроја, друге номинације.“1 

Али, како од тела до уметности и истине?!
Приближавање тих појмова је могуће уз помоћ ( једног од оснивача 

естетике и љубитеља истине) Баумгартена: „Естетика (...) је наука о 
чулном сазнању.“

Наравно, овде нема изједначавања естетског и уметности и 
уметност се не може потпуно одредити или објаснити само естетским, 
естетском вредношћу.

Додуше, М. Дамњановић2 истиче да суштина разлике између ес-
тетског и уметничког није потпуно расветљана.

Чулно и телесно је оно изворно естетско, у коме као да живот сам 
себе љуби; естетско које није везано за чињеницу уметности или се пак 
може везати само за „уметност живљења“.3 

Како одговорити на питање које следи – или како указати на од-
говор на питање: „Шта је уметност?“ када, како каже Кроче, „сви знају 
шта је уметност“!

Сада видим – после дугог „лета у месту“: немогуће је ( а можда и 
бесмислено покушавати) дати једну јединствену, макар и „радну“, све-
обухватну дефиницију уметности која би још и важила увек и за сваког. 

 (Али, не у смислу Фохтове почетне  реченице  из његовог Увода 
у естетику: 

„Кроз цијелу своју хисторију – од Lao Tsea до Husserla – филозофија 
није решила ниједан проблем. Као њену грану, и естетику је стољећима 
водила иста судбина.“4)

1 Ролан Барт, Задовољство у тексту, Градина, Ниш, 1975. стр. 21
  Corpus (лат.) =  тело, али и збирка текстова
2 Милан Дамњановић, Естетика и стваралаштво, В. Маслеша, Сарајево, 1988. 

стр. 21-27, сматра да суштина разлике између уметничког и естетског и није потпуно 
расветљена, а  коментаришући Лукачево дело Особеност естетског, каже да је уметност 
битно естетски феномен, да извире из „прачињенице естетског“. 

3 М. Дамњановић, Опхођење са многострукошћу, Нови глас, 1990. стр. 200. (о М. 
Дифрену)

4 У књизи Љ. Андрића, Разговор о естетици (са нашим познтим естетичарима), Ник-
шић, 1989.  -  у разговору под насловом Ништа не узети дословно, појашњава тај свој став: 
„И позитивне знаности и фундаменталне науке исто тако мало спознавају свој предмет 

Уосталом тражећи помоћ и листајући Тена, Десоара, Крочеа, 
Адорна – не налазимо ту и такву дефиницију.

Речници и лексикони могу послужити као мостови и транзиција 
при излагању. Тако, можемо рећи да је уметност специфична људска 
стваралачка делатност која полазeћи од осета, осећаја, чулности – долази 
до духовности (или душевности) и презентује је, барем индиректно.

То може бити и створено (произведено) дело, али и доживљавање 
тог дела, као о (естетски) доживљај природе.

Или: „ Термин уметност обухвата разноврсне медије као што је 
сликарство, вајарство, графика, цртање, декоративне уметности, фото-
графија и инсталације. Различите визуелне уметности постоје у оквиру 
континуитета у распону од чисто естетског до чисто примењеног.“5 

Одредница гласи Уметност или визуелна уметност, тако да је 
сасвим јасно шта се сматра уметношћу; музике и књижевности, да-
кле, ту нема, иако се под одредницом музика каже да је то „уметност 
комбиновања вокалног и инструменталног звука...“, а посебне одреднице 
књижевност – уопште нема, иако  под одредницом књижевна критика 
пише да је то „дисциплина која се бави филозофским описивањем и 
процењивањем књижевности...“.

Дакле, толико о некој заједничкој основи (свих) уметности – ради 
се о уметностима.

У Платоновом и Аристотеловом смислу, на питање Шта је умет-
ност? – односно, шта је суштина уметности?  би се сажето могло 
одговорити: уметност (умешност, вештина) живљења – tehne, а умет-
ници су: лекари, учитељи гимнастике, трговци ...

Да ли је то прешироко одређење поља уметности, односно 
прешироки обим појма уметност?

Када се томе дода и Марсел Дишан и његова тврдња да је довољно 
нешто прогласити уметношћу ( а себе уметником) и то ( и себе!) јавно 
изложити – ето уметности!?

као и филозофија свој. Треба разликовати оперативно познавање предмета од његовог 
спознавања...“

5 Енциклопедија Британика, Народна књига, Политика, 2005. бр. 9 
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Уосталом, уметност је свуда: „Уметност је посвуда, јер је уметничко 
дело у језгру збиљности.“

Милан Дамњановић каже да је, можда, човек дефиниција уметно-
сти: „Изгледа, пре, да је човек дефиниција уметности, да уметност 
постоји по човеку и за човека као један од начина његовог бивствовања, 
неголи да је уметништво баш онај прави начин бивствовања што једино 
може одредити, иначе неодредљиву, суштину човековог бића.“6

Шта откривамо у уметности? Себе. Преко уметности и уметничких 
дела (ако их има) истражујемо, раз-откривамо, упознајемо сами себе!

Дакле, (и) уметност је дефиниција човека, његова differentia spe-
cifi ca.

Поткрепљујући тезу да је уметност дефиниција човека, М. Дам-
њановић цитира Ода Маркуарда, који каже да је обрт ка естетици „ 
универзална намера философске естетике“: „Она не тумачи уметност 
да би разумела уметност, већ свет, и не тумачи уметника да би разумела 
уметника, већ човека...“7

А сазнање, односно спознаја, а затим и Истина ( у ) уметности?!
Ако је у уметности и има – у ком смислу и ком контексту?

У свом есеју Мора ли уметност да говори истину? Даглас Морган 
каже да то и није неопходно и да нема потребе измишљати лажне 
истине (подвукао Р.В.) као што су песничка или сликарска или музичка 
истина...

Петер Слотердијк8: Ко тражи пут ка себи самом, тај снива 
о стању у којем би подносио себе самог. Отуда ниједна потрага за 
правим сопством није теоријска...

ОПРЕЗ – СТРАШНА ИСТИНА

Али, ШТА ЈЕ ИСТИНА?! То питање је и Пилат поставио Исусу:
6 Филозофија уметности, Коларчев народни универзитет, 1978. стр. 69
7 Исто, стр. 80
8 Петер Слотердијк, Мислилац на позорници, В, Маслеша, 1990. стр. 112

       37. Онда му рече Пилат: даклем
       си ти цар? Исус одговори: ти го-
       вориш да сам ја цар. Ја сам за
       то рођен, и зато дођох на свијет 
       да свједочим истину. И сваки који 
       је од истине слуша глас мој.
       38. Рече му Пилат: шта је истина?
                  Јеванђеље по Јовану, 18. 37-38

       4. А Пилат опет упита га говорећи: 
       зар ништа не одговараш? Гледај
        шта свједоче на тебе.
      5. Али Исус више не одговори ништа...
                  Јеванђеље по Марку, 15. 4-5

Исус је оћутао истину. Јер, шта да каже а да ( за Пилата) то буде 
„кратко и јасно“. 

„ Стога се овдје истина морала исказати или једноставно или ни-
како (...) Када се истина не исказује, то може бити или стога што је, 
иако знана, напросто прећутана или, пак, стога што се искусила немоћ 
говора да формулише оно што се осећа или зна.“9

[Жак Дерида указује да Откривење Јованово најављује истину, а 
носи смрт.  У име истине се тражи пропаст; да ли је, онда, пропаст 
нужан услов разоткривања, истине?! Волфганг Велш: “Ипак, треба 
споменути И један детаљ. Наиме, да “истина” не постоји И не може 
постојати. Да истина не може бити потпуно присутна нега да увек мора 
представљати неку расутост.”10 ]

Језиком се спо-разумевамо, али и  не-разумевамо.

9 Предраг Финци, Исходиште питања, Глас, Бања Лука, 1987. стр. 63 (61 – 78 )
  Тако се и одбрана Сократова одвијала баш како каже Платон, иако има мишљења да 

се „Сократ могао другачије бранити и одбранити“.  А зар се није одбранио?!
10 В. Велш, Жак Дерида или разлика и расутост, Дело, јан.-феб. 1992. стр. 33
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Зато Гадамер и каже да је за изрицање истине неопходна заједнички 
постигнута сагласност.

То је она суштинска комуникација – Liebender Kampf – Карла Ја-
сперса.

[ А, опет, Пикасо каже: „Ми сви знамо да уметност није истина. 
Уметност је лаж која чини да увидимо истину, барем истину која нам је 
дата да је разумемо.“

С овом тврдњом би се свакако сложио Едмунд Берк који сматра да 
је „свака уметност велика тиме што обмањује.“  

Аурелије Аугустин сматра да уметност и не може да досегне 
истину, а Аристотел да је истина мимо и изван истине и лажи.

И, још Хегел – истина је највиша категорија која утемељује свет 
уметности.]

Милан Узелац, тим поводом, напомиње да има естетичара који 
сматрају да је разлика уметности и философије разлика интуиције и 
појма, а о уметности каже: „Ако се и сложимо са ставом да она више не 
тежи истинитости као мерилу, већ неодољиво стреми откривању свега 
што је под наслагама некритички прихваћеног знања, чињеница је да 
свака од уметности ( у једном свом делу ) не може избећи директни 
сусрет са истином, посебно у часу када стварно постаје нестварно, а 
предметно беспредметно.“11

Дакле, за истину, за истиносност је потребно сагласје две стране – 
а то могу бити субјект и објект или субјект и субјект!

Али, шта значи реч истина? Традиционална дефиниција гласи да 
је истина adequatio intellectus et rei. Међутим, за философију, а тиме 
и за естетику, истина свакако није adequatio здравог разума, већ је то 
основно онтолошко питање, питање о битку  (Sein, Etre) свега што јесте.

За Микела Дифрена, који се бави естетским, дакле светом чулно-
сти, „естетско искуство“ – заправо, метафизичко искуство – је изворно 
искуство пре разлучивања на субјект и објект, исконско искуство света.

11 Милан Узелац, Увод у естетику, Академија уметности, Прометеј, Нови Сад, 1993. 
стр 25

„Као феноменолог, Дифрен – каже Дамњановић – остаје на естет-
ском искуству, на концепцији естетике као феноменологије и у духу 
Валерyеве „esthesique“ (science des sensations), али и у духу првобитне 
Баумгартенове „aesthetica“ (scientia cognitionis sensitivae)...“12

Да ли је могуће усагласити логичку и естетичку истину? Да ли се 
оне међусобно искључују? Може ли се мислити чулима? И – хоћемо 
ли се, можда, сложити са Давидом Гросманом и његовим тврдњама са 
почетка овог текста?!

Баумгартен је говорио о естетичко-логичкој истини која се може 
достићи само у оној сфери коју је Рудолф Арнхајм касније назвао 
визуално мишљење –„ увидео сам да је уметничка делатност једна 
форма умовања, у коме се опажање и мишљење нераздвојно преплићу.“

Пишући о Арнхајму, Милан Дамњановић каже да Арнхајм предви-
ђа „далекосежну перспективу уметничког и научног стваралачког ми-
шљења као визуалног или опажајног мишљења или, још, као естетског 
мишљења, према изворном значењу естетског.“13

Дамњановић спомиње и један Шопенхауеров виц, по коме је мисао 
женске природе, јер ништа не може дати ако претходно нешто не прими.

Коначно, шта ако је истина жена?
Како каже Дерида, пишући о Ничеу14, „жена заводи са дистанце.“ 

Заправо, жена није одредив идентитет: „Можда жена није исто, 
најављује се са дистанце, са дистанце од нечег другог.“ Дерида се позива 
на Хајдегерову15 употребу речи Entfernung: „истовремено дељење, 
дистанца и дистанцирање дистанце, одлагање удаљеног, од-лагање, то 
је уствари поништавање (Ent) које конституише само дистанцирано, 
покривена велом енигма приближавања“.

Дакле, жена је варљива, превртљива и не постоји нешто као 
суштина жене, нема нечег таквог што је истина жене – због те амбисне 
подељености истине, јер та неистина је „истина“:

12 М. Дамњановић, Опхођење са многострукошћу, Нови глас, Бања Лука, 1990. стр. 
213.

13 Исто, стр. 284.
14  Жак Дерида, Мамузе, Ничеови стилови, Табернакул, 1994. стр. 14 и даље.
15 Хајдегер, споменут први и једини пут. Да је другачије, можда би „изгурао“ многе 

речи из овог нацрта текста (који је, опет, текст)....
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„Жена је само једно име за ту неистину истине“... зато „жена, исто 
као и истина, представља скептицизам и прикривено претварање“.16     

Дакле, шта ако је истина жена?!
     – Можете је волети
или
     –  Ставити у причу... 

16 Мамузе, стр. 20.
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