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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град
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ВРЕДНОСТИОБРАЗОВАЊАИ
УМЕТНОСТ

Сажетак: У тек сту се вред но сна ори јен та ци ја обра зо ва ња раз
ма тра уз по моћ исто риј ске ана ло ги је из ме ђу сво ђе ња обра зо ва ња 
на „tec hne” у со фи стич ком по кре ту у ан тич кој Грч кој и зах те ва 
ак ту ел не ре фор ме обра зо ва ња. По ста вља се пи та ње о то ме да ли 
да нас умет ност мо же да бу де но си лац вред но сти пре ма ко ји ма 
се ори јен ти ше обра зо ва ње. Ве за умет но сти и обра зо ва ња се по
сма тра у три об ли ка: као умет ност у обра зо ва њу, обра зо ва ње за 
умет ност и умет нич ко обра зо ва ње. 

Кључнеречи:умет ност, умет ник, обра зо ва ње, умет нич ко обра
зо ва ње, естет ско ис ку ство

ТрадицијаЗапада,израслаиздвострукогкоренагрчкеанти
кеихришћанства,схватаобразовањекаопроцесобликова
њачовекапремаодређенојидеалнојслици,којасадржицрте
оногакакавчовектре бадабуде.Утоликојепојамобразо
вањанајужеповезансасферомчовековихвредности,аове
сукултурноиисторијскипроменљиве.ОноштосуГрцина
зивалиpa i de ia,аЛатиниcul tu ra,испуњаванојеразличитим
значењима,иакојеуистимахуосновнимобрисимаостаја
лоисто:образовањејесхватанокаопроцесукомесечовек
култивише,усвајавредностизаједницекојојприпада,каои
знањаиобликеискустванакојесетевредностиослањају.

Како ближе артикулисати поменуто тре ба образовања?
ИмперативзасамостварањемкојијеформулисаоФридрих
Ниче (Nietzsche): „Треба да будеш онај ко си”,1 заправо

1 Ниче,Ф.В.(1984)Ве се ла на у ка,Београд:Графос,стр.185.
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парафразираПиндаров стих: „учи [и]постаникоји јеси”.2
Овереченицеговореда јечовекбићеотворенихмогућно
сти,кабудућностиокренутобићекојепоседујепотенцијале
којисемогу(алинеморају)остваритиуреалнимисториј
скимисоцијалнимусловима.Зато јекодНичеаПиндаров
захтев „постани који јеси” допуњен нормативнимтре ба.
Такоформулисанзахтевимпликујечитавсплетдаљихпита
ња:акотектре ба дапостанеонајкојијесте,човекјенедо
вршеноипринципијелнонедовршивобиће;нијекаостаро
заветниБогкојизасебеможедакаже„онајсамкојијесам”,
целовитипотпун.Затим,упућеностовогнепотпуногбића
каидеалуибудућностиукојојћесеидеалостварити(илисе
нећеостварити),уводитемуразликовањаизмеђуоногашто
човекјестепоприродиионогаштоисторијскијесте,каои
питање–заштосетадвачовековаликанеподударају,ишта
јепотребноучинитидабипочелидасеподударају.Одговор
којинаовопоследњепитањедајеПиндар–исањимчитава
традицијаЗапада–гласи:образовање,култивација,облико
вањекултурекаочовековедру ге при ро де.

ЈеданнаративниодломакизПлатоновогдијалогаПро та го
ра показује да су овапитањабила одавно уочена.На том
месту,3Протагора,најзначајнијипредставникпросветитељ
скогсофистичкогпокрета,причаСократуидругимслуша
оцимаокупљенимудомуједногбогатогАтињанина,мито
пореклучовековекултуре.Потоммиту,двабрата,Проме
тејиЕпиметеј(њиховаименаимајусимболичказначењаи
означавајуоногкојипрвомислипаондадела,ионогкоји
чиниобрнуто),ималасузадатакдаживимбићимаподеле
дарове,тј.способностикојећеиходржатиуживоту.Епи
метејзамолибратадамудопустидаонтоучини,ипочеда
делидарове.Једнимживотињамададетоплокрзно,други
ма оштре зубе, трећима брзе ноге…И подели све дарове
пренегоштојестигаодочовека.Видевшидаћетакочовек,
неопремљен,безпосебнихприроднихспособности,веома
брзопропасти,промишљенијибратПрометејодлучидаод
боговаукрадеватруипоклонијечовеку.Збогтогаћебити
суровокажњен–алиодвратимопогледодњеговесудбине
ипогледајмокакосусе,поовоммиту,људипонелидобив
шиватру?Онијенисукористилисамодасеогреју,одагна
јузверииосветлетаму,негосујеокреталииједнипротив
других.ТојесвевидеоЗевси,дабиспасаољудскиродод
самоуништења,човекуједароваооночимећеобуздатиса
могасебе–осећањазастидиправду.Овајмитсеуобичаје
ноинтерпретиракаоалегоријаоодносучовековетехничке

2 Другапитијскаода,стих72:γένοι᾽οἷοςἐσσὶμαϑών.
3 Prot.320cидаље.
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иморалнецивилизације.Техникаолакшавачовекуживот,
закојипоприродиниједовољноопремљен,онапроширује
његовелимите,ослобађагаограничењакојимајеподвргнут
каобићеприроде;алитехниканиједовољна,онаживотуне
пружаоријентацију,можедабудеупотребљенауразличи
те,паидеструктивнесврхе,изатоморадабудеподређена
вредностимачовековезаједнице,којећеодредититесврхе.

Платон поставља тезу о односу технике и вредности као
mythos, приповест, као нешто што је заједничко мисаоно
добро,иокочега,прематоме,постојиширокасагласност
међуњеговимсавременицима.Вредноснонеутралноtec hne 
(умеће,вештина,алииуметност;лат.ars) којејеовдепред
стављенокаочовековадругаприрода,морасеповиновати
вредностимакојепосредујеpa i de ia.Садржајтихвредности
јеотворенипроменљив.Њиховотре ба себипостављасва
казаједница–могућеједауправотајувидстојиуоснови
Протагориногставадајечовекмерилосвихствари.(Тошто
приповестотехници,образовањуивредностимаПлатонне
стављауустаСократу, већ јепрепуштаводећемсофисти,
показујењеговерезервепремаовојтеми.Укаснијимдија
лозима,пресвегауДр жа ви,Платонћесепремаtec hneпо
ставитипрескриптивно,захтевајућистрогуконтролуумећа
иуметника,иградећисвојуидеалнузаједницукаодр жа ву 
обра зо ва ња).

ДијалогПро та го ра,каоимногадругаПлатоновадела,об
рађујепроблемобразовањакаосредишнипроблем;јошуже,
тајпроблемјеизричитоодређенпитањеммо же ли се вр ли
на на у чи ти.Изприповестииспричанеудијалогуиразли
ке успостављене између техничке иморалне цивилизаци
је, следи разликовање два вида образовања: могли бисмо,
узнеминовнаскраћења,даиходредимокаоуче ње уме ћаи
уче ње за јед нич ког жи во та.Учењеумећа јестручнообра
зовањенамењенопрофесионалцимаунекојобласти,докје
учењезаједничкогживотанамењеносвима.Епохалнизна
чајсофистичкогпокретајеутомештосусофистипокушали
даизаједничкиживотподучавајукаонекуврстуумећа,као
политичкуtec hne.4Њиховообразовањенијебилонамењено
нидециниомладини,већзрелимљудимазаинтересованим
даузмуучешћауполитичкомживоту.

Умеће претпоставља познавање и примену одговарајућег
скупаправила,итоважизасвакиобликумећа–кројачки
занат,вајарствоили,какосугеришусофисти,зауправљање
заједницом.Алиакосесадананачинtec hneтретиравођење

4 Јегер,В. (1991)Pa i de ia. Об ли ко ва ње грч ког чо ве ка,НовиСад:КЗНС,
стр.151.идаље.
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заједничкогживота,асамаtec hneјевредноснонеутралнаи
захтевададобијеоријентацијууправоодреалнечовекове
заједнице, неће ли тациркуларност довестидо вредносне
дезоријентације,доопасногобликарелативизмакојивише
неугрожаваначиниспољавањамишљењаоовомилионом
питању, већ основиз којег уопштемогу да сепостављају
питања?Нијелисвођењемзаконитостизаједничкогживота
нанизповезанихправилакојимасеовладавакаобилокојим
другимумећем,човековзаједничкиживотупућенупразан
простор,лишенослонца,ослоњенсамонакритеријумуспе
шностиупотврђивању tec hne?Тајвредноснирелативизам
јебиоглавнимотивкритикекојусуСократиПлатонупући
валисофистима.

КодГрка је један вид технике – онај који данас називамо
уметношћу – традиционално служио образовању за зајед
ничкиживотипомагаодасеуобличеисаопштевредности
на којимапочива тајживот, онотре ба образовања.Грчка
поезија јебиламајданморалнихпоука,скулптура јеизра
жавалаидеал,несамотелесногоблика,апозориштејепред
очима народа расправљало о човековој судбини. И док је
грчкаполитикаупосткласичномпериодузаистабилапре
творена у пољеиспољавања технике упрегнуте у окрутне
борбемоћииамбиција,доспевшиурукедемагогаитира
на,бескрупулознихполитичкихтехничара,грчкауметност,
управозатоштојеносилавредности,затоштопремањима
није биланеутрална, постала је оријентирпрема којем су
се,неретко,упућивалипогледиљудиукризнимвремени
ма.СудбинаГркамоглабидапошаљенекупорукуинашој
савремености.

Како је одређено тре ба нашег садашњег образовања? У
каквутозаједницу,укакавсветхоћемодауведемоонеко
јиманамењујемообразовање?Тре бапремакомесеодређу
јуобразовањеиправацњеговогразвоја,данас јеподређе
нозахтевимакојилежеизвансфереобразовања,удомену
(тржишне)конкурентностииефикасности.5Задатакобразо
вања јету,узширокусагласноступостављањудијагнозе,
схваћенкаостицањекомпетенцијаиупотребљивогзнања,
једномречју,учењеумећа,учење tec hne.Лакосеувиђада
овакво образовање може себи у прилог да наведе тошто
је,будућифункционалноиформално,устањудасеотргне
идеологијаманеједнакостиидапојединцаињеговиндиви
дуалнирастпоставикаоосновнициљикритеријум.Алиод
бијањеидеологијанеједнакости(класне,расне,националне,

5Упорединапример:Базић,Ј.(2011)Националнииевропскиидентитету
Болоњскомпроцесу,Срп ска по ли тич ка ми сао33(3),Београд:Институт
заполитичкестудије,стр.25–46.
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родне итд.), не значи одбијање свих идеолошких претпо
ставки.Уколикопокушамодауспоставимоисторијскуана
логијуизмеђувременаукомеПротагораиСократводесвој
разговорпредброј ним слушаоцима,инашегвременама сов
ног креирања,примањаирекреирањапорука,запазићемо
сличнузамку:вредносна„неутралност”сугеришедасепри
хватенајлакша,најбржаинајближарешења.

Танајближаиуправозатократкорочнарешењакојасводе
образовањенатехничкиаспекат,инспиришусеједномоб
лашћучовековепраксекојајетакође(наизглед)неутрална
ивођенаформалнимифункционалнимкритеријумима:об
лашћуекономскихвредности.Упрограмимаидекларација
мареформатораевропскогобразовањасебарататерминима
каоштосутржиштеиконкуренција,аучинциобразовања
се изражавају бројчаномерљивим показатељима.Духови
тукритикусамопрокламованог„друштвазнања”ињегових
појавнихформинедавно јеизнеоаустријскифилозофПа
улКонрадЛисман (Liessmann) у утицајној књизиТе о ри ја 
необра зо ва ња.6

Лисман карикатурно осликава нову образовну парадигму
ињене последице на примеру глобално популарног теле
визијскогквиза„Милионер”,који јавностисугеришеда је
знањеистоштоиспособнострепродуковањамногобројних
информацијаизразличитихобласти.Насупроттаквомску
пуатомизованихинформација,Лисманафирмишекласични
концептзнањаповезаногсацелиномчовековепраксе;зна
њемогудаимајусамољудикао„социјалнииинтелигибил
ниактери”.7

Нео бра зо ва ње –имекојеЛисмандајестварности„друштва
знања” – није интелектуални дефицит, недостатак инфор
мисаности,илидефекткогнитивнекомпетенције,већодри
цањеодхтењадасеразуме,дасеосмислисопственаситуа
ција.Опседнутостранглистама,квантификацијом,економ
скимречником, стављање акцента на ефикасности тржи
ште„знања”,изложеностмедијскојбрзиниипролазности,
наводеовогфилозофаназакључакдасазнајнаспособност
„друштвазнања”неминовнозакржљава.Онопостајенешто
веомаразличитоодоногкакоседекларише.

Далијемогућедасеовимтрагикомичнимисходиманесрећ
ног споја савремене технологије, реторикемедија и вред
ности конзумеристичког друштва, пронађе алтернатива?

6 Liessmann,K.P.(2008)Te o ri ja neo bra zo va no sti,Zagreb:NakladaJesenski
iTurk.

7 Исто,стр.26.
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Штаможедадопринеседасечовекпотврдииизразиушто
већем распону својихмогућности, а не да буде, као једна
врстаробе,испорученберзи„људскихресурса”накојојће
тржишна логика „неутрално” вредновати његове „компе
тенције”?Једанододговорајестенаглашавањеобразовног
потенцијала уметности, прожимање образовања уметнич
ким вредностима, заснивање вредности на стваралачком
карактеру уметности – и то је релативно чест одговор на
критичкиувидукризувредности. (Притоме требаимати
наумудасамотонаглашавањенијеаутоматскиослобођено
представеоекономскојфункционалности;каоилустрација
могу дапослуже смернице за уметничко образовање, које
јеУНЕСКОдонеонаконгресууЛисабону2006,иукојима
семеђузадацимауметничкогобразовањаистичеистицање
квалификацијазатржиштерада).8

Утопијскупројекцијуобразовањазаснованогнауметности,
која укључује захтев за култивисањем као остваривањем
највећегчовековогпотенцијала,изнеојејошкрајем18.века
ФридрихШилер(Schiller)узнаменитимПи сми ма о естет
ском вас пи та њу чо ве ка.9 Зањега јеобразовање засновано
науметностирешењезадевијацијемодерногчовечанства,
његовоистовременоварварствоимекуштво.Значајанчини
лацШилеровихидејајеметафизичкапретпоставкаонагону
заигром,штопомажедасеакценатуразматрањууметности
пренесесауметничкогделанауметничкоискуство(продук
тивноирецептивно).Уновијевреме,концепцијеестетског,
односноуметничкогобразовања,износилисуидругиауто
ри,међукојимасемогуиздвојитиРид(Read),Дјуи(Dewey)
и Ајзнер (Eisner).10 Сви они схватају уметничко искуство
каопарадигматичкуформучовековогискуствауопште.Да
уметностиобразовањепоседујусроднеструктурнекарак
теристикекаооблициискуства,мишљењејеифилозофске
херменеутикеХ.Г.Гадамера.11

8 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/
Arts_Edu_RoadMap_en.pdf–приступљено10.01.2014.Упореди:Ђукић,
В. (2010)Образовнаикултурнаполитика:Драмскеуметностиушко
лама,Збор ник Фа кул те та драм ских умет но сти16,Београд:Факултет
драмскихуметности,стр.195–209.

9 Шилер,Ф.(1967)О ле пом,Београд:Култура.
10Преглед различитих теорија естетског (уметничког) образовања даје

Smith,R.A.(2005)AestheticEducation:QuestionsandIssues,Arts Edu ca
tion Po licy Re vi ew106(3),London:Routledge,pp.19–34.ЗаАјзнеровпри
ступупоредипосебно:ХаџиЈованчић,Н.(2011)Уметностиуопштем
образовању:Штасвеобразовањеможеданаучиодуметности,Пе да го
ги ја66(2),Београд:ФорумпедагогаСрбијеиЦрнеГоре,стр.195–203.

11Радојчић, С. (2010) Образовање као облик херменеутичког искуства,
Нор ма15(1),Сомбор:Педагошкифакултет,стр.9–16.
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Уконтекстуовдашњихистраживања,Шилеровеидејесуин
спирисалеестетичараДраганаЖунићадаскицираконцепт
естет ске кул ту рекојасеодносина„стањестваралаштваи
стањеукуса:достигнутинивостваралаштваиукуса,однос
заједницепрема стваралаштву, створенимделимаипрема
рецептивномесуделовањупојединацау заједничкојкулту
ри”.12Њенаосновнаулогаједапружидопринос„људском
дуготрајном осмишљавању, одуховљавању, обликовању
сопственечулнонагонскеегзистенције”.13Овдејекултива
цијасхваћенакаоразумевањеидавањесмислапостојању,
успостављањевредностикоје,каокодШилера,укључујеи
продуктивниирецептивниаспекат.

Покушамо ли да конкретније одредимо спој уметности и
образовања,потребноједаразликујемотрињеговаосновна
облика:умет ност у обра зо ва њу,обра зо ва ње за умет ности
умет нич кообра зо ва ње.Овипојмовиупућујунасродне,али
неистоветне,социјалнепраксе.

Појамумет ност у обра зо ва њуодносисенаучешћеуметно
сти,уметничкихсадржајаипоступакаунаставномпроцесу.
Уколикоговоримооопштемобразовању,морамодаразли
кујемо,саједнестране,обрађивањеуметностиуоквирупо
себнихшколскихпредмета–каоштосуликовна(визуелна)
култура,музичкакултура,односноувеликојмериинастава
језика и књижевности, а са друге стране, ужепосматране
методичкепоступкекојимасеуметничкисадржајииестет
скапраксауносеунаставнипроцес,безобзиранатокојије
школски предмет у питању.На чисто илустративномпла
ну,уметничкисадржајимогудабудукоришћениусваком
наставномпредмету (на пример, ликовна уметничка дела:
портрети истакнутих личности, приказ свакодневног жи
вота,пејсаж).Посебноунаставиисторијеуметничкаилу
страција(несамоликовна,већимузичкаи–упрвомреду
–књижевна)можедабитнодопринеседаученицибољераз
умејуминулеепохеиисторијскепромене.Алиинаплану
којипревазилазиилустрацију,могућајеприменауметнич
кихсадржајаипоступака.Естетскиаспекатпокретаиигре
незаобилазанјечинилацчовековихфизичкихактивности,а
посебнофизичкихактивностидетета.Уметничкисадржаји
имајуместочакиунаставиматематике.Релацијебројева
могудасеприказујуипрекопоређењахармоничнихидис
хармоничнихакорда,агеометријскепројекцијепрекопри
мераперспективеусликарству(њеногприсуства,односно

12Жунић,Д.(2007)Естетика–теоријаестетскекултуре,Те ме31(3),Ниш:
УниверзитетуНишу,стр.562.

13Исто,стр.555.
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одсуства, њеног стриктног поштовања и њеног хотимич
ногнарушавања).Што се тиченаставе уметностиу ужем
смислу, као дела општег образовања, она такође обухвата
икреативнеирецептивнемоментеуметничкогискустваи
укључујеупознавањесауметничкимделом,естетскопро
цењивањеиучешћеуестетскомкреирању.

Обра зо ва ње за умет ностјеобликстручногобразовања,ко
јесеуформалномобликуостварујеууметничкимшколама
различитогнивоа.Постављањеиизвођењенаставеуовим
школамаповезанасусадоминантнимсхватањемуметности.
Уколикоутомсхватањупретежерефлексантичкогсхватања
уметностикаоtec hne,каоумећакојесеодвијапоправили
ма,акценатћебитистављеннаовладавањетехничким(„за
натским”)аспектима.Уколикоуметностразумемокаооблик
осмишљавајућегискуства, техничкиаспектићеморатида
будудоведениувезусахуманистичкимхоризонтомширо
косхваћенекултуре.Унутаровихопштихоријентацијамо
гућеједаљеразликовање–например,кадајеречоравни
умећа,повлашћенможебититрадиционалистичкиакадеми
зам,алииновеуметничкепраксеиновимедијиуметничког
изражавања.Оптимално образовање за уметност треба да
уравнотеженообухватиобемогућности.

Коначно,умет нич ко обра зо ва њеовдејефилозофскипојам
инспирисанразличитим,историјскиформираним, концеп
тима–одгрчкогтрадиционалногпостављањауметностиу
средиште односа које изражава pa i de ia, прекоШилеровог
концепта естетског васпитања или авангардистичког про
јектабрисањадистанцеизмеђууметностииживота,доиде
јакритичкефилозофијеоуметностикаопоследњембасти
онујединстваугроженихчовековихвредности.Уметничко
образовање сепосматра каоинтегралниприступ савреме
номобразовањуукризи, којибибиоу стањудапревази
ђеинструменталистичкосвођењечовечностинасамонеке
њенедимензије.Уметничкообразовањејеподеснозаоства
рењетаквогциља, јерсеестетскиставсампосебиопире
инструменталистичком свођењу. Залагањем за уметничко
образовање не захтева се сцена у којој ће човеков живот
битиусвимдимензијамасамоестетизован,негоивишеод
тога,утопијаукојојћечовекпоновостећиправонацелови
тостсвогабића,какоудоменуестетског,такоисазнајноги
моралног.Уосталом,нијелиуправонашевреме,времеесте
тизацијесвихобликаискустваикомуникације,самоштота
естетизација,упојавнимвидовимадизајнаимоде,неуспе
вадаафирмишеинтегралночовековобиће,нитидазаиста
ослободињеговуестетскудимензију?Тојезатоштодизајн
и мода стоје под притиском истог императива економске
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ефикасности и конкурентности, који се, како смо видели,
данаснамећеисамомобразовању.

Даовозалагањезауметничкообразовањенеостаненарав
ни утопијске пројекције, поставићу и питање о томе који
филозофскиаргументбиподржаотраженоповезивањесфе
реуметностииобразовања?Збогчегајеуправоуметност,
исамаукризи,подеснадасенањојзаснујепрогрампре
вазилажењакризногстањауобразовању,каоизраздубоке
кризе савременог друштва? Није ли такво повлашћивање
једнесфересоцијалнепраксеилузорноуусловимакојеобе
лежавају,саједнестране,глобализацијакојанивелишесве
могућеодносе,асадругеатомизацијасваког,патимеисва
когкритичкогстановишта?Алидобакризе јеуједнодоба
прилика.

Пројектикултивације,каоштосмовидели,укључујуипро
дуктивнеирецептивнеаспекте.Самадинамикауметничког
образовања као вида култивације захтева одређење појма
традиције, као континуитета историјски схваћеног дина
мичногјединствакреативногирецептивногакта,индивиду
алногдоприносаињеговогисторијског„фона”.Коришћење
уметничкихделаширокоприхваћеневредности,делаинте
грисанихуконтинуитеттрадиције,ууметничкомобразова
њу се такорећи подразумева. Она преносе вредности које
датакултурапрепознајекаосвоје,илипостављајупитања
окарактерутихвредности.Дијалогсатрадицијомјенеоп
ходанзауспешноучењезаједничкогживота.Алиштајеса
уметничкимделимаичиновимакојисеизричитоиснажно
супротстављајутрадицији,и закоје је тосупротстављање
одконститутивногзначаја?Таквајемодернауметност,та
кавједобардеонамасавременеуметности.Хоћемолије,у
Платоновомманиру,искључитиизсвогвидокруга?Хоћемо
лије,посебно,искључитииз(уметничког)образовања,као
реметилачки фактор, који угрожава стечени лик традици
је?–Дилеманијеневажна.Потврданодговорбизначиода
смоспремнидасопственусадашњицузаобиђемоприликом
пројекцијаосновнихвредности,идатакосопственојбудућ
ности ускратимо ослонац; одречан одговор као да доводи
упитањеконтинуитеттрадицијекојадајехоризонтунутар
когасеуопштеодвијапројекцијавредности.

Решење је у ономешто филозофска херменеутика назива
„стапањем хоризоната”, у дијалогу традиционалног и мо
дерног,старогиновог,причемустароприхватановоусвоје
оквире,ановозаузвратширитеоквиреитакомењапочетни
хоризонт.Уметничкообразовањебиодсавременеуметно
стимоглодадобије способност стваралачкогикритичког
реаговања,асавременојуметностидапружиисторијскии
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вредносниоквир,чимећеобогатитиимогућностиискуства
савременеуметности.Јер,гдејеопасност,растеионоспасо
носно:оверечипесникаФридрихаХелдерлина(Hölderlin)
могудапостанулозинкаоногтре баобразовањанакојесмо
данасупућени.
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Abstract

This paper discusses the value orientation of education through
historical analogy between the reduction of education to techne into
sophisticmovementinancientGreece,andthedemandsofthecurrent
educationalreform.Thisraisesthequestionofwhetherarttodaymay
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