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ЕСТЕТИЗОВАНИПРЕДМЕТИ
Сажетак: Јед но од да нас нај у ти цај ни јих од ре ђе ња пој ма умет
нич ког де ла до ла зи од аме рич ког фи ло зо фа и умет нич ког кри ти
ча ра Ар ту ра Дан тоа. По Дан тоу, да би био умет нич ко де ло, не ки 
ар те факт мо ра (1) го во ри ти о не че му, од но сно би ти о не че му и 
(2) оте ло ви ти зна че ње то га о че му је. Кри ти ку овог од ре ђе ња дао 
је, по ред оста лих, Но ел Ке рол, на во де ћи при ме ре пред ме та ко је 
не схва та мо као умет нич ка де ла, а за до во ља ва ју усло ве Дан то
о вог од ре ђе ња. У овом огле ду се ну ди је дан мо гу ћи од го вор на ову 
кри ти ку. Он се са сто ји у то ме да се пред ме ти из Ке ро ло вих при
ме ра (и дру ги њи ма слич ни пред ме ти) схва те као есте ти зо ва ни, 
тј. спе ци фич но уоб ли че ни та ко да де ли мич но иза зи ва ју естет ску 
ре ак ци ју. Узи ма ју ћи у об зир та кво уоб ли ча ва ње, чи та во под руч је 
чо ве ко вих про из во да се ука зу је као кон ти ну ум уну тар ко га по је ди
ни пред ме ти но се „ви ше” или „ма ње” естет ског ква ли те та.

Кључне речи: умет нич ко де ло, есте ти зо ва ни пред ме ти, 
естетски ква ли тет, естет ска ре ак ци ја

Ме ђу нај зна чај ни јим по зи ци ја ма но ви је фи ло зо фи је умет
но сти је и она ко ју је од ше зде се тих го ди на про шло га ве ка 
из гра ђи вао аме рич ки фи ло зоф и умет нич ки кри ти чар Ар тур 
Дан то (Art hur Co le man Dan to, 1924–2013). Ње го ви глав ни 
до при но си са вре ме ним фи ло зоф ским ди ску си ја ма су уво ђе
ње пој ма све та умет но сти, ре фор му ли са ње хе ге лов ске те зе 
о кра ју (исто ри је) умет но сти и по ку шај да се по ну ди јед но 
но во, по са др жа ју есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње пој ма умет
нич ког де ла. У овом огле ду ћу нај пре ски ци ра ти то од ре ђе
ње, по том раз мо три ти је дан од при го во ра ко ји су му би ли 
упу ће ни, и на кра ју те сти ра ти је дан од го вор на ту кри ти ку. 

САШАРАДОЈЧИЋ
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При то ме ћу ука за ти и на не ке дру ге мо гу ће прав це про бле
ма ти зо ва ња Дан то о вог од ре ђе ња пој ма умет нич ког де ла.

Ка да се су сре ће мо са пи та њем о су шти ни умет нич ког де
ла у основ ној, не ре флек то ва ној фор ми: Шта је умет ничко 
дело?, мо жда ни смо ни све сни да то пи та ње до зво ља ва по
ста вља ње раз ли чи тих ак це на та. Оно мо же да за до би је он
то ло шки сми сао – ка да хо ће мо да пи та мо ко јој ре ги ји ре ал
но сти при па да ју умет нич ка де ла, да ли су то ма те ри јал ни, 
иде ал ни или ап стракт ни пред ме ти, оп шти кон цеп ти, ти
по ви, про це си – или не ка њи хо ва ком би на ци ја; у исто ри ји 
ми шље ња о умет но сти би ле су опро ба не све ове ва ри јан те. 
Или, ак це нат пи та ња мо же да бу де епи сте мо ло шки – ка да 
пи та мо ко ји усло ви мо ра ју да бу ду за до во ље ни да би смо не
ки пред мет схва ти ли као умет нич ко де ло. Та ко ђе је у игри 
мо гућ ност да то пи та ње пре ве де мо на те рен оп ште те о ри је 
умет но сти – ре ци мо у пи та ње о то ме ко ја су свој ства или 
ре ла ци је ди стинк тив на обе леж ја умет нич ких де ла. Узми мо 
као при мер од ре ђе ње умет нич ког де ла као ин тен ци о нал ног 
естет ског пред ме та.1 У ре ги ји ре ал но сти ко ју чи не естет ски 
пред ме ти, су ге ри ше ово од ре ђе ње, умет нич ка де ла се из два
ја ју по то ме што су ство ре на (или са чи ње на) као естет ски 
пред ме ти, са на ме ром да иза зо ву естет ску ре ак ци ју, а по ред 
њих у ре ги ји естет ских пред ме та по сто ји и оно што уо би ча
је но на зи ва мо „при род но ле пим”, од но сно не што што иза зи
ва естет ску ре ак ци ју, али без уче шћа би ло ка кве ин тен ци је 
(осим уко ли ко не прет по ста ви мо Твор ца и ње го ву скло ност 
ка ле по ти, али та прет по став ка би нас од ве ла у не ка пот пу но 
дру га чи ја ми са о на под руч ја). 

Естет ска ре ак ци ја ни је са мо сре ди шњи члан ре ла ци је ко
ја по ве зу је естет ски су бје кат са естет ским пред ме том; она 
је и њен кон сти ту тив ни члан. Естет ски су бје кат и естет ски 
пред мет се као та кви кон сти ту и шу тек у уза јам ној по ве за
но сти, омо гу ћа ва ју ћи је дан дру го га. Ре ал ност естет ског 
пред ме та за ви си од естет ског су бјек та за ко јег је пред мет 
ре а лан, и обрат но. То зна чи, уко ли ко од ре ди мо умет нич ко 
де ло као јед ну вр сту естет ског пред ме та, да би смо у да љем 
раз ја шња ва њу ње го ве при ро де мо ра ли да узме мо у об зир 
и твор ца (ау то ра) и по сма тра ча (ре ци пи јен та) тог пред ме
та, као и њи хо ва ис ку ства са њим, ка ко би смо об у хва ти ли 
обе ва ри јан те мо гу ћег по ло жа ја естет ског су бјек та. Већ и 
то је до вољ но за увид ка ко чак и нај јед но став ни ја ар ти ку
ла ци ја пи та ња о умет нич ком де лу им пли ку је мно га дру га 
пи та ња, на ко ја ис пр ва ве ро ват но ни смо ни по ми шља ли, а 

1 Ви де ти: Же нет, Ж. (1996) Умет нич ко де ло, Има нент ност и тран сцен
дент ност, Но ви Сад: Све то ви, стр. 8.
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чи ји се круг и да ље мо же про ши ри ва ти – на при мер, раз ма
тра њем со ци јал ноисто риј ских усло ва под ко ји ма се уоп ште 
оства ру ју мо гућ но сти од но са естет ског су бјек та и естет ског 
пред ме та. Има ју ћи то на уму, ана ли за до са да шњих од ре ђе
ња пој ма умет нич ког де ла та ко ђе мо ра да ува жи про ши ре ни 
про блем ски кон текст.

Као оте жа ва ју ћу окол ност до да ћу то да је ис ку ство са умет
нич ким де лом увек ис ку ство са је дин стве ним, не по но вљи
вим пред ме том, те су уоп шта ва ња са зна ња о де лу из у зет
но те шка. То што нпр. Го ди не уче ња Вил хел ма Мај сте ра, 
Пор трет умет ни ка у мла до сти и Ча роб ни брег де ле ви ше 
ка рак те ри сти ка на осно ву ко јих при па да ју жан ру бил дунгс
ро ма на, не чи ни лак шим наш за да так ка да хо ће мо да их упо
зна мо. Ствар но по зна ва ње би ло ког од њих прет по ста вља 
не по сред но ис ку ство, чи та ње упра во тог де ла. Не мо же мо 
ре ћи да по зна је мо Ма нов (Mann) ро ман, уко ли ко смо чи та ли 
са мо Ге те ов (Go et he) и Џој сов (Joyce). У под руч ју умет но
сти, из ем пи риј ских уви да из ве де не ге не ра ли за ци је на осно
ву ко јих се пред ви ђа ју ка рак те ри сти ке но вих при ме ра ка 
дате вр сте пред ме та, на про сто ни су мо гу ће.

То не зна чи да раз ма тра ју ћи умет ност баш ниг де не ће мо 
на ћи за јед нич ке тач ке и де ље не осо би не, али не сме мо да 
им пре у ве ли ча мо зна чај. Јер, иа ко при ли ком опи си ва ња, ту
ма че ња и про це њи ва ња вред но сти умет нич ког де ла (што 
су три тра ди ци о нал на за дат ка умет нич ке кри ти ке) мо же мо 
да се по зо ве мо на не ке оп ште ка рак те ри сти ке ко је су за јед
нич ке ве ћем бро ју де ла, на при мер на стил ске и жан ров ске 
кон вен ци је, утвр ђе ни сим бо ли зам фи гу ра тив ног је зи ка, или 
тех ни ке са вла да ва ња ма те ри ја ла, ипак ће успех сва ког та
квог по ду хва та за ви си ти пре све га од на шег ма ње или ви ше 
ве штог су о ча ва ња са ин ди ви ду ал ним вред но сти ма де ла ко
јем се обра ћа мо. За то сва ко од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла 
тре ба да бу де те сти ра но на кон крет ним умет нич ким де ли ма. 
У то ме је са рад ња умет нич ке кри ти ке не са мо по треб на, већ 
и нео п ход на.

I

Пи та њу о су шти ни умет нич ког де ла, Ар тур Дан то је при сту
пио по ста вља ју ћи сле де ћу про блем ску си ту а ци ју: уко ли ко 
се два да та пред ме та, од ко јих је са мо је дан умет нич ко де ло, 
не раз ли ку ју ни по јед ном свој ству ко је се мо же опа зи ти – по 
че му се он да раз ли ку ју? Три ви јал но ја сно је да од го вор на 
то пи та ње гла си: по не ком свој ству ко је се не мо же опазити.2 

2 Dan to, A. C. (1981) The Tran sfi gu ra tion of the Com mon pla ce, Cam brid ge, 
MA: Har vard Uni ver sity Press, p. XII
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По не че му што се не мо же ви де ти, чу ти, ни ти до дир ну ти. 
Про блем је са да у то ме што та кав од го вор им пли ку је ни
ма ло три ви ја лан став ко ји се дис тан ци ра од чи та вог, или у 
нај ма њу ру ку од до ми нант ног то ка фи ло зоф ског ми шље ња 
о умет но сти и умет нич ком де лу, где се умет нич ко де ло до
след но схва та ло као естет ско, од но сно, у ан тич ком сми слу 
из ра за aist he sis, као оно што је окре ну то на шим чу ли ма, 
оно што мо же мо да ви ди мо, чу је мо или до дир не мо, и у по
љу тог естет ског је схва та на „су шти на” тог де ла. Дан то о во 
пи та ње и од го вор на ње га во де упра во су прот ном за кључ
ку, да оно спе ци фич но умет нич ко у умет нич ком де лу ни је 
естетског ка рак те ра. 

Пре не го што се за пи та мо на че му се он да, по Дан тоу, бли
же за сни ва раз ли ко ва ње пред ме та ко ји је су умет нич ка де ла 
од оних ко ји то ни су, би ло би по треб но да се уве ри мо у ре
ал ност њи хо вог чул ног нераз ли ко ва ња. По сто је ли уоп ште 
па ро ви пред ме та ка кве прет по ста вља Дан то о во пи та ње? 
Пи та ње ни је да ли су ти па ро ви мо гу ћи – јер, ка ко је то фор
му ли сао у свом ис тра жи ва њу ме та фи зи ке умет но сти Пи тер 
Ла марк (La mar qu e), „за сва ко да то де ло у овом све ту, мо гућ 
је свет у ко ме по сто ји струк тур но изо мор фан пред мет (или 
тип) ко ји ни је то умет нич ко де ло, или уоп ште ни је де ло”.3 
Пи та ње је да ли та кви па ро ви ре ал но по сто је у на шем ис ку
ству умет но сти, да ли се у том ис ку ству за и ста мо же про
на ћи си ту а ци ја ко ју у свом ми са о ном екс пе ри мен ту прет по
ста вља Ар тур Дан то. За свој ар гу мент о нераз ли ко ва њу, он 
је у раз ли чи тим при ли ка ма по ну дио не ко ли ко нео бич них и 
ду хо ви тих илу стра ци ја. Из ло жи ћу не ке од њих.

Пр ва, фор му ли са на у дру га чи јем про блем ском кон тек сту, 
али упо тре бљи ва и у овом, ти че се две ју има ги нар них књи
га о бор ба ма на па ци фич ком остр ву Иво Џи ма то ком Дру гог 
свет ског ра та. Текст тих две ју књи га је, по прет по став ци, 
иден ти чан до по след њег сло ва, али је јед на од њих на пи са на 
по сле ра та, а дру га у 19. ве ку; пр ва је до ку мен тар ног ка рак
те ра, а дру га је – фик ци ја, фан та стич ни ро ман о, чи тав је дан 
век, да ле кој бу дућ но сти, о свет ском су ко бу, но вим оруж ји
ма и су ро вим бор ба ма на уда ље ном остр ву, да кле: је зич ко 
умет нич ко де ло.4 Мо гу ће је да је ову нео бич ну илу стра ци ју 
Дан то фор му ли сао има ју ћи у ви ду као узор при по вет ку Х. 
Л. Бор хе са (Bor ges) „Пјер Ме нар, пи сац Дон Ки хо та”, ко ју 
и сам на во ди јед ном при ли ком.5 У њој је реч о пи сцу ко ји 
пи ше текст пот пу но исто ве тан Сер ван те со вом (Cer van tes) 

3 La mar que, P. (2010) Work & Ob ject, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 67.
4 Dan to, A. C. (1962) Nar ra ti ve sen ten ces, Hi story and The ory 2/2, p. 172ff.
5 Dan to, A. C. (1973) Art works and Real Things, The o ria 39/1–3, p. 15.
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ре мекде лу, али га пи ше не ко ли ко ве ко ва ка сни је. Ме нар 
[Me nard] ни је пла ги ја тор, он не пре пи су је, већ по но во пи ше 
при по вест о Дон Ки хо ту и ње го вим ту жносме шним ви те
шким по ду хва ти ма. И прем да пи ше пот пу но истим ре чи ма 
и ко ри сти иста стил ска сред ства као Сер ван тес, исто риј ски 
усло вље но зна че ње тих ре чи и фи гу ра ви ше ни је исто, те 
сми сао це ли не де ла та ко ђе не мо же оста ти не про ме њен. 
Мно штво чи ни ла ца ко ји при па да ју кон тек сту ал ним усло ви
ма оправ да ва ју Пје ра Ме на ра и ње гов ро ман. Два умет нич ка 
де ла у осно ви има ју исти текст.

Дру гу Дан то о ву илу стра ци ју чи ни јед на за ми шље на из ло
жба на ко јој су из ло же на плат на исте ве ли чи не са на сли ка
ним ви зу ел но иден тич ним цр ве ним ква дра ти ма.6 Оно што 
их раз ли ку је на пр ви по глед су њи хо ви на сло ви – из че га 
се по том мо гу из во ди ти и раз ли ке у жан ру, сти лу, исто ри
ји, ау тор ској ин тен ци ји и дру гим ка рак те ри сти ка ма. Та
ко би се плат но под на сло вом Цр ве ни стол њак као мр тва 
при ро да, раз ли ко ва ло од Цр ве ног тр га као ур ба ног пеј са
жа, а оба де ла, као фи гу ра тив на, од Цр ве ног ква дра та као 
де ла ге о ме триј ске ап страк ци је (тре ба обра ти ти па жњу и на 
то да на сло ви по след ња два де ла на ен гле ском је зи ку гла се 
исто: Red Squ a re). Не до вр ше но Ђор ђо не о во (Gi or gi o ne) де
ло (умет ник је по ста вио основ ни тон, и по том за бо ра вио на 
сли ку) очи глед но има ду жу и дру га чи ју исто ри ју од сли ке 
под на сло вом Кјер ке го ро во рас по ло же ње, и та ко да ље. Је
ди ни про блем за да је де ло без на сло ва, али оно се при пи су
је мла дом и још увек не ис ку сном умет ни ку.7 Сва ко од ових 
умет нич ких де ла има соп стве ни иден ти тет, упр кос то ме што 
пот пу но јед на ко из гле да ју, тј. чул но се не раз ли ку ју. И по
но во је њи хо во раз ли ко ва ње на нечул ној рав ни усло вље но 
кон тек сту ал ним фак то ри ма.

Про блем са свим овим и слич ним илу стра ци ја ма је то што 
су оне фик тив не, што при па да ју сфе ри мо гу ћих, али не ре
а ли зо ва них си ту а ци ја. Ка да би био по др жан са мо њи ма, 
Дан то ов ар гу мент о нераз ли ко ва њу би у нај бо љем слу ча ју 
ука зи вао на не ке ло гич ке не до след но сти на ших ин ту и ци ја и 
је зич ких на ви ка, на чи на на ко ји ми сли мо и го во ри мо о умет
но сти и умет нич ком де лу, али ве ро ват но не би био до во љан 
као им пулс за из во ђе ње но вог од ре ђе ња пој ма умет нич ког 
де ла.

Но, са ма умет нич ка прак са је у свом ди на мич ном раз во
ју то ком 20. ве ка ус пе ла да из гра ди од го ва ра ју ћу ре алну 

6 Dan to, A. C. (1981) The Tran sfi gu ra tion of the Com mon pla ce, рp. 1–3.
7 Али стра те ги ја мла дог умет ни ка мо жда уоп ште ни је на ив на; мо жда он, 
из о ста вља ју ћи на слов, же ли да са чу ва зна че ња де ла отво ре ним.
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ситуаци ју: би ла је по ста вље на јед на из ло жба ко ја се у пот
пу но сти укла па ла у Дан то ов ар гу мент, и са мим тим је по
ста ла ње го ва нај ва жни ја илу стра ци ја и пред мет број них 
раз ма тра ња фи ло зо фа и исто ри ча ра умет но сти. У пи та њу је 
из ло жба ко ју је у про ле ће 1964. у јед ној њу јор шкој га ле ри ји 
по ста вио Ен ди Вор хол (War hol), та да још увек на по чет ку 
бу ду ће бли ста ве ка ри је ре. У ком по гле ду је тај до га ђај ва жан 
за раз ви ја ње ар гу мен та о нераз ли ко ва њу и од ре ђе ње пој ма 
умет нич ког де ла?

На тој из ло жби је Вор хол по ста вио се ри је обје ка та на чи ње
них од шпер пло че (ку ти је на чи јим су стра ни ца ма тех ни ком 
си тоштам пе би ли од штам па ни мо ти ви из све та ма сов не по
тро шње, роб не мар ке и ло го ти пи), ви зу ел но (ско ро) иден
тич них ку ти ја ма у ко је су па ко ва ни раз ли чи ти ин ду стриј ски 
про из во ди. Иа ко је на из ло жби би ло се ри ја ку ти ја са ви ше 
раз ли чи тих од штам па них мо ти ва, Дан то о ва па жња се из не
ког раз ло га усме ри ла ка Ку ти ја ма Бри ло (у па ко ва њу из ве
ле тр го ви на се на ла зи ло сред ство за ри ба ње по су ђа, че лич
на жи ца са де тер џен том), и то њи хо вој ва ри јан ти са бе лом 
по за ди ном (по сто ји и жу та ва ри јан та). Раз у ме се, би ло би 
исто и да су уме сто ових ку ти ја би ле ода бра не ими та ци је 
па ко ва ња Ке ло го вих ку ку ру зних па ху љи ца или Дел Мон те
о вог ком по та од бре скве;8 мо гу ће је да је Дан то ов из бор био 
све сно или не све сно мо ти ви сан гра фич ком атрак тив но шћу 
„мо де ла”, ко ји спа да ме ђу узор не при ме ре ин ду стриј ског 
ди зај на сво га до ба. До да ћу по да так да је ау тор ори ги нал
ног ди зај на ку ти ја „Бри ло” и сам био шко ло ва ни умет ник 
– след бе ник По ло ко вог (Pol lock) ак ци о ног сли кар ства, ко
ји ни је имао мно го успе ха на умет нич ком тр жи шту, па се 
окренуо ди зај ну.

Ко нач но је Дан то ов ар гу мент о нераз ли ко ва њу мо гао да се 
осло бо ди фик тив них илу стра ци ја. Вор хо ло ва умет нич ка де
ла за и ста по ста вље на у га ле риј ском про сто ру се ни су ви зу
ел но раз ли ко ва ла од обич них ку ти ја у ма га ци ну не ког тр го
вин ског пред у зе ћа. У њи ма се, мо гао би не ко иро нич но да 
при ме ти, ис пу ни ла ста ра ми ме тич ка ам би ци ја умет но сти, 
по стиг ну та је пот пу на слич ност са ствар но шћу. Али ако ме
ђу њи ма ни је би ло ви зу ел не раз ли ке, на осно ву че га су се ти 
пред ме ти, ку ти је „Бри ло” и Ку ти је Бри ло, обич не ства ри и 
умет нич ка де ла, ствар ност и њен ми ме сис – за и ста раз ли
ко ва ли? То је ну жно мо ра ло би ти не што неви зу ел ног, шта
ви ше, непер цеп та бил ног ка рак те ра, и Дан то је, не ко лико 

8 Вор хол је на из ло жбиин ста ла ци ји по ста вио ими та ци је ку ти ја пет по пу
лар них про из во да: би ли су то Бри ло сред ство за пра ње по су ђа, Дел Мон
те ов ком пот од бре скве, Хајн цов ке чап, Мо тов сок од ја бу ке и Ке ло го ве 
ку ку ру зне па ху љи це.
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го ди на по сле Вор хо ло ве из ло жбе, фор му ли сао од го вор, а 
са њи ме по ну дио и јед но но во и при то ме, ка ко је ве ро вао, 
есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла.9

По Дан тоу, да би био умет нич ко де ло, не ки ар те факт мо ра 
да ис пу ни два усло ва. Пр ви је да го во ри о не че му, у сми слу 
да се од но си на не што ре ал но, да не што те ма ти зу је. Би ти 
о не че му (abo ut ness) је од ли ка умет нич ког де ла ко ја га ди
фе рен ци ра од све та обич них ства ри. На сли ка на ја бу ка или 
свећ њак те ма ти зу ју као ап со лут ни ми ни мум, пра ву ја бу ку 
или свећ њак, али пра ва ја бу ка ни шта не те ма ти зу је, свећ њак 
ни о че му не го во ри. Сад, о све ту обич них ства ри го во ре и 
дру ги чо ве ко ви про из во ди, ко ји се раз ли ку ју од умет нич ких 
де ла – на при мер, фи ло зоф ске рас пра ве, из ве шта ји у штам
пи, сва ко днев на кон вер за ци ја. Да би да ље ди фе рен ци рао 
умет нич ка де ла, Дан то је мо рао да до да још је дан кри те ри
јум. Умет нич ко де ло, да кле, го во ри о не че му и, дру го, оте
ло вљу је то о че му је.10 Ти ме је ува же на окол ност да је за јед
но умет нич ко де ло сва ка ко ре ле ван тан ње гов са др жај, ње
го ва сим бо лич ка но си вост, али је та ко ђе ре ле вант на фор ма, 
на чин на ко ји је тај са др жај дат у кон крет ном ма те ријалном 
ме ди ју.

Иа ко не ис пу шта из ви да ма те ри јал ни аспе кат ње го вог по
сто ја ња, Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла сна жно 
пре ба цу је на гла сак на се ман тич ке аспек те. По ре ђе ња ра ди, 
сли чан за кљу чак су, при па да ју ћи дру га чи јим фи ло зоф ским 
тра ди ци ја ма, из дру га чи јих прет по став ки и дру га чи јим ми
са о ним то ко ви ма, у дру гој по ло ви ни 20. ве ка фор му ли са ле 
и ана ли тич ка есте ти ка Џо зе фа Мер џо ли са11 (Mar go lis) и фи
ло зоф ска хер ме не у ти ка Хан саГе ор га Га да ме ра (Ga da mer).12 
Пр ви за сту па те зу да умет нич ко де ло ни је ма те ри јал ни, већ 
у ма те ри јал ном оте ло вље ни со ци јал ни пред мет ко га од ре ђу
је на ша ко му ни ка тив на прак са. За Га да ме ра је умет нич ко де
ло хер ме не у тич ки пред мет ко ји се кон сти ту и ше у увек дру
га чи јем „ста па њу хо ри зо на та” са исто риј ски си ту и ра ним 
су бјек том, а са мо то кон сти ту и са ње схва та се као мо ме нат 
исто ри је де ло ва ња де ла. Све три по зи ци је, Мер џо ли со ва, 
Га да ме ро ва и Дан то о ва, на тај на чин по вла шћу ју зна чењ ску 

9 „Мо ја на ме ра је би ла есен ци ја ли стич ка: да про на ђем де фи ни ци ју умет но
сти исти ни ту увек и сву да”; Dan to, A. C. (1998) The End of Art: A Phi lo sop hi
cal De fen se, Hi story and The ory 37/4, p. 129.
10 Исто, стp. 130.
11 Mar go lis, J. (1977) The On to lo gi cal Pe cu li a rity of Works of Art, The Jo ur nal 
for Aest he tics and Art Cri ti cism 36/1, рp. 45–50.
12 Ga da mer, H. G. (1993) Ästhetik und Her me ne u tik, Ästhetik und Po e tik I 
(Kunst als Aus sa ge), Ge sam mel te Wer ke Bd. 8, Tübin gen: Mo hr Si e beck, p. 3f.



370

САША РАДОЈЧИЋ

стра ну умет нич ког де ла, ње гов со ци јал ноисто риј ски кон
текст и по ступ ке ин тер пре та ци је.

Раз ли ка из ме ђу Ку ти ја Бри ло и ку ти ја „Бри ло”, умет нич ког 
де ла и обич не ства ри, он да се са др жи у то ме што пр ве „го во
ре” а дру ге „ћу те”. На стра ну са да то што ку ти је „Бри ло” ни
су баш та ко ћу тљи ве као што се чи ни на пр ви по глед,13 што 
ће ка сни је при зна ти и сам Дан то – за пи тај мо се о пред ло
же ном од ре ђе њу и ње го вом те о риј ском ста ту су. Оно што се 
од мах при ме ћу је, је сте да је то од ре ђе ње по де сно за при ступ 
умет нич ким прак са ма ко је су, то ком по след њих сто ти ну го
ди на, уз др ма ле, ако не и обе сна жи ле до та да до ми ни ра ју ће 
пред ста ве о умет но сти и умет нич ком де лу. Не са мо Ку ти је 
Бри ло, не го и дру ге по ја ве мо дер не и са вре ме не умет но сти, 
од ап страк ци је и ку би зма до кон цеп ту а ли зма и пер фор ман
са, од да да и стич ких про во ка ци ја до иш че за ва ња сва ке ста
бил но сти у умет но сти хе пе нин га, мо гу да бу ду об у хва ће не 
Дан то о вим од ре ђе њем. По ја ве ра ни јих умет нич ких епо ха 
та ко ђе, уз не ке огра де на ко је ћу се ка сни је освр ну ти. Зна чи 
ли то да је Дан то ус пео да пру жи аде кват но пој мов но од ре
ђе ње умет нич ког де ла, а ти ме и да ука же на оно су штин ско 
умет нич ко у са мој Умет но сти (са ве ли ким У), без об зи ра 
на раз ли ке ко је мо гу по сто ја ти ме ђу умет нич ким врста ма, 
исто риј ским епо ха ма и ин ди ви ду ал ним при сту пи ма умет
ни ка? Да ли је Умет ност нај зад ре ши ла про блем ко ји од у век 
по ста вља ми шље њу, да ли је, ка ко то Дан то ми сли на на чин 
ко ји нео до љи во под се ћа на Хе ге ла (He gel), Умет ност на шла 
од го ва ра ју ћу спо зна ју о са мој се би, има ју ћи са му се бе за 
ме диј те спо зна је, и окон ча ва ју ћи том спо зна јом соп стве ну 
исто ри ју? По сле Ку ти ја Бри ло, умет ност ула зи у сво је по
сти сто риј ско по сто ја ње.

II

Је дан на чин оспо ра ва ња Дан то о вог од ре ђе ња пој ма умет
нич ког де ла по ну дио је есте ти чар Но ел Ке рол (Car roll),14 
на во де ћи при ме ре ар те фа ка та ко ји ни су умет нич ка де ла, иа
ко за до во ља ва ју оба усло ва ко ја је по ста вио Дан то. То су 
ау то мо бил об ли ко ван та ко да су ге ри ше бр зи ну ко ју по сти
же, и мач об ли ко ван та ко да за стра ши не при ја те ља. Оба ова 

13 Ку ти је „Бри ло” су об ли ко ва не та ко да су ге ри шу дво стру ку по жељ ност 
по се до ва ња пред ме та ко ји се на ла зе у ку ти ји: ја сне, чи сте ли ни је ука зу ју на 
чи сто ћу или бу ду ћи сјај по су ђа, а при ме ње ни ко ло рит (пла ва, цр ве на, бе
ла – бо је аме рич ке за ста ве) тре ба да иза зо ве па три от ске асо ци ја ци је. Пра ви 
про из вод за пра ву аме рич ку по ро ди цу!
14 Car roll, N. Dan to’s new de fi ni tion of art and the pro blem of art the o ri es, in: 
Art hur Dan to and his cri tics, Se cond edi tion, ed. Rol lins, M. (2012) Ox ford: 
Wi leyBlac kwell, p. 147.



371

САША РАДОЈЧИЋ

употреб на пред ме та го во ре о не че му, и оте ло вљу ју то о че му 
го во ре: „брз сам”, ве ли ау то мо бил сво јим об ли ком, „опа сан 
сам”, ка же мач. Али уко ли ко је та ко, он да Дан то сво јим од
ре ђе њем ни је дао до вољ не усло ве за раз ли ко ва ње умет нич
ких де ла и обич них ства ри. У сво јој кри ти ци, Ке рол да ље 
из но си ми шље ње да је Дан то до спео у про бле ме за то што 
је оста вио по стра ни соп стве ну (ра ни ју) кон цеп ци ју све та 
умет но сти, ко ја да је по де сни ју осно ву за обра зло же ње раз
ли ке умет нич ког де ла и обич не ства ри, та ко што упу ћу је 
на исто риј ски усло вље не (тј. са мо под не ким исто риј ским 
усло ви ма за ми сли ве) по ступ ке пред ла га ња не ког пред ме
та за ста тус умет нич ког де ла и по твр ђи ва ња то га ста ту са – 
што је круг пи та ња ко ји ма се ба ви ин сти ту ци о нал на те о ри ја 
умет но сти, чи ји је глав ни за го вор ник Џорџ Ди ки (Dic ki e). 
Та кво од ре ђе ње би ће ре ла ти ви стич ко и пер спек ти ви стич ко, 
и за ви си ће од ме ха ни за ма и схва та ња од но са со ци јал не и 
дис кур зив не мо ћи.

Ке рол, пре ма то ме, не оспо ра ва сам ар гу мент о чул ном не
раз ли ко ва њу пред ме та, не го дис кри ми на тив не кри те ри ју ме 
за умет нич ко де ло ко је је из ар гу мен та из вео Дан то. Опре
де лив ши се за по ку шај есен ци ја ли стич ког од ре ђе ња ко је 
би ва жи ло „увек и сву да”, Дан то се су прот ста вио соп стве
ној кон цеп ци ји све та умет но сти ко ја не до зво ља ва ни ка кав 
нади сто риј ски есен ци ја ли зам.

У од го во ру, об ја вље ном на кра ју књи ге Дан то и ње го ви 
кри ти ча ри, Ар тур Дан то се не из ја шња ва ди рект но о овим 
Ке ро ло вим при ме ри ма. Оно што ка же о це ли ни Ке ро ло
вог кри тич ког при сту па, мо же се са же ти на сле де ће:15 Дан
то сма тра да при хва та ње те зе о су штин ском кра ју исто ри је 
умет но сти иму ни зу је ње гов есен ци ја ли зам, а да се са ма та 
те за оправ да ва пре ко пој ма све та умет но сти; то за ни мљи
во пи та ње ко је упу ћу је на мо гућ ност осо бе ног по ми ре ња 
есен ци ја ли зма и исто ри зма у Дан то о вој фи ло зо фи ји умет
но сти, и то по ста вља њем јед не крај ње исто риј ске тач ке, зах
те ва ши ру ди ску си ју, ко ју ћу ов де мо ћи са мо да ски ци рам у 
најса же ти јим об ри си ма. 

Уко ли ко се др жи мо иде је о све ту умет но сти чи ји је нај ва
жни ји чи ни лац од ре ђе на те о ри ја умет но сти, он да би Дан
то о ва есен ци ја ли стич ка те о ри ја при па да ла јед ном све ту 
умет но сти (те не би ну жно би ла ва же ћа за сва ко вре ме и за 
све све то ве умет но сти). При хва та ње иде је о све ту умет но
сти ис кљу чу је, чи ни се, мо гућ ност фор му ли са ња би ло ко јих 
увек и сву да ва же ћих ста во ва о ен ти те ти ма тог све та / тих 
све то ва. Но, мо же се ар гу мен ти са ти и ова ко: кроз це лу сво ју 

15 Dan to, A. C. Re pli es to es says, in: Art hur Dan to and his cri tics, pp. 300–302.
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исто ри ју, умет ност је тра га ла за на чи ном да се би по ста ви 
ка пи тал но пи та ње о сво јој при ро ди и да на ње га од го во ри. 
Ка да је то учи ни ла, ка да је од го во ри ла на пи та ње о се би, 
умет ност се раз ре ши ла исто риј ског им пе ра ти ва и са ме исто
ри је. Али епи сте мо ло шка ва ља ност да тог од го во ра (ко ји је 
јед нак Дан то о вом есен ци ја ли стич ком од ре ђе њу) про те же се 
не са мо на по сти сто риј ску, бу ду ћу умет нич ку прак су и ње
не ре зул та те (умет нич ка де ла), већ и уна траг, у про шлост, 
у под руч је исто ри је умет нич ких прак си и ре зул та та. То би 
зна чи ло да Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла за
пра во по се ду је ме та и сто риј ски ста тус и ти ме је ње го ва те о
ри ја не за ви сна од би ло ко јег исто риј ски фор ми ра ног све та 
умет но сти. Ди ле ма ни је јед но став на, али би ње но ре ше ње 
би ло од зна ча ја не са мо за раз у ме ва ње Дан то о ве по зи ци је, 
већ и за схва та ње умет но сти уоп ште.

Но, вра ти мо се Ке ро ло вој кри ти ци. Ка ко се, не за ви сно од 
то га што то Дан то ни је учи нио, мо же од го во ри ти на при
ме ре „го вор љи вих” пред ме та као што су бр зи ау то мо бил и 
за стра шу ју ћи мач? Чи ни ми се да тај од го вор та ко ре ћи леб
ди пред очи ма, а да га Дан то ни је фор му ли сао мо жда за то 
што во ди за ње го ву по зи ци ју још сло же ни јим кон се квен ца
ма. На и ме, ау то мо бил спе ци фич но об ли ко ван та ко да су ге
ри ше сво ју бр зи ну, за пра во је – и то упра во сра змер но тој 
спе ци фич ној об ли ко ва но сти – есте ти зо ва ни упо треб ни 
пред мет, као и мач спе ци фич но об ли ко ван та ко да за стра
ши не при ја те ља. Ови пред ме ти, раз у ме се, „го во ре” са мо 
уну тар исто риј ски из гра ђе ног сим бо лич ког си сте ма и са мо 
они ма ко ји ко ри сте или раз у ме ју тај си стем. Ау то мо бил и 
мач ни су умет нич ка де ла, иа ко у из ве сном сте пе ну има ју 
не ке ка рак те ри сти ке умет нич ких де ла, и то, по Дан то о вом 
кри те ри јуму, су штин ске ка рак те ри сти ке. 

Да нас нас у нај ве ћој ме ри окру жу ју упра во та кви ар те фак ти, 
про из ве де не ства ри ко је су до дат но спе ци фич но уоб ли че не, 
ко је увек има ју, као основ ну, не ку упо треб ну функ ци ју, али 
су по врх то га есте ти зо ва не, или, ка ко се то са да уо би ча је но 
го во ри, ди зај ни ра не. За и ста, све око нас, од оде ће и на ме
шта ја до ра чу нар ских про гра ма и школ ског ча са, ди зај ни
ра но је та ко да по ред функ ци о нал них ис пу ња ва и од ре ђе не 
естет ске усло ве. Сто ли ца на ко јој се дим пи шу ћи овај текст 
об ли ко ва на је та ко да бу де што бо ље ускла ђе на са ер го ном
ским на че ли ма, али при ли ком об ли ко ва ња ни су за не ма ре ни 
ни аспек ти ко ји се ти чу ви зу ел ног ути ска: да кле, естет ски 
аспек ти. Та ста ту ра ко ју ко ри стим има, опет у скла ду са ер
го ном ским на че ли ма, та сте ре бла го наг ну те на стра ну; али 
ње не иви це се од ли ку ју еле гант ним кри ви на ма та мо где би 
чи сто функ ци о нал но за до во ља вао и пра ви угао. На сто лу је 
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лам па у об ли ку не ког цве та; по треб ну ко ли чи ну све тла би 
да ла и го ла си ја ли ца; али лам па је леп ша. И дру ге ства ри у 
со би у ко јој се на ла зим су до дат но спе ци фич но об ли ко ва не 
та ко да, по ред оста лог, иза зи ва ју и естет ске ре ак ци је. 

Ми жи ви мо у јед ном ви со ко есте ти зо ва ном све ту, и ве ћи на 
на ших про из во да но си не ки, ве ћи или ма њи, траг естет ског. 
Дру го је пи та ње то што та кво естет ско ни је сло бод но, већ је 
под ре ђе но тр жи шној ло ги ци и дик та ту про ла зне мо де, што 
не ма ону по сто ја ност и трај ност свој стве ну умет но сти, већ 
се за стра шу ју ћом бр зи ном ме ња, за ста ре ва и за ме њу је дру
гим, у ме диј ски ви со ко за си ће ном ам би јен ту. У сва ком слу
ча ју, жи ви мо у јед ном кон ти ну у му естет ског, уну тар ко је га 
су не ки пред ме ти (ко је на зи ва мо умет нич ким де ли ма) есте
ти зо ва ни ви ше и трај ни је не го не ки дру ги пред ме ти (ко ји ма 
ле пи мо ети ке ту „обич них” ства ри).

Ако је та ко, он да из ме ђу умет нич ког де ла и обич не ства
ри не по сто ји су штин ска, не го са мо гра ду ел на раз ли ка. Али 
то та ко ђе зна чи, по сма тра но са да из дру гог угла, да Дан
то о во есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње ни је пру жи ло до вољ не 
усло ве за од ре ђе ње спе ци фич но сти умет нич ког де ла. Он да 
би по де сни ји кри те ри јум за раз ли ко ва ње умет нич ког де ла 
и обич не ства ри би ла, у исто ри ји ми шље ња о умет но сти 
до бро по зна та, те за о упо тре бљи во сти пред ме та, где би се 
умет нич ким де лом сма трао ар те факт ко ји не ма при мар но 
упо треб ну функ ци ју – али и то би опет, с об зи ром на иде ју 
о кон ти ну у му естет ског и до дат ном спе ци фич ном об ли ко ва
њу, мо гло би ти схва ће но са мо у гра ду ел ном а не у есен ци
јал ном сми слу. Уко ли ко су Дан то о ви кри те ри ју ми го во ра о 
и оте ло вље но сти зна че ња има ли уло гу да ука жу на кључ ну, 
чак: он то ло шку раз ли ку из ме ђу умет нич ког де ла и обич не 
ства ри, он да мо гућ ност при ме не тих кри те ри ју ма на обич не 
ства ри бри ше и са му ову раз ли ку.

Иде ја о кон ти ну у му есте ти зо ва них пред ме та, за сно ва на на 
ре ал ном ис ку ству у све ту и жи во ту са вре ме ног чо ве ка, по
ка зу је да Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла, иа ко 
успе ва да об у хва ти по ја ве но вих умет нич ких прак си, са ко
ји ма те же из ла зе на крај тра ди ци о нал не фи ло зоф ске те о ри је 
о умет но сти и умет нич ком де лу, ипак не фор му ли ше до вољ
не усло ве, тј. оне чи ја за до во ље ност до пу шта да не ки пред
мет сма тра мо умет нич ким де лом. Мо же би ти спор но чак и 
то да ли су усло ви ко је он на во ди уоп ште ну жни, од но сно 
да ли у њих мо гу да се укло пе све по сто је ће умет нич ке по
ја ве, или има и та квих ко је ње го во од ре ђе ње не об у хва та. 
На и ме, Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла је по 
сво ме сми слу јед на ва ри јан та (нео)ре пре зен та ци о не те о ри
је умет но сти, и њој се мо гу су прот ста ви ти сви при го во ри 
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ко ји су се уо би ча је но по ста вља ли те о ри ја ма то га ти па (нпр. 
по сто ја ње непред ста вљач ке умет но сти као што је ин стру
мен тал на му зи ка, ара бе ска и слич но).16 Али и ви ше од то га! 
Не ко ве о ма тра ди ци о нал но де ло са при мар но ми ме тич ким 
ам би ци ја ма код Дан тоа не би до бро про шло, јер не го во ри 
мно го то га, ни ти на ме ра ва да ка же, за до во ља ва ју ћи се по
сти за њем чул не, пер цеп та бил не слич но сти са сво јим пред
ме том („узо ром”). О че му го во ри Ди ре ров (Dürer) Зец? О 
че му Ве ро не зе о ви (Ve ro ne se) пеј са жи? Зар за раз у ме ва ње 
при ро де тих де ла не би пре мо гла да се упо тре би Ари сто те
ло ва ми сао о дво стру ком ужи ва њу у ми ме зи су? 

Ре ци мо да је дан до бро из ве де ни пор трет го во ри (об ли ку
је од ре ђе не су ге сти је), по ред оста лог и о (ина че не ви дљи
вом) ка рак те ру пор тре ти са не осо бе, о ње ним (не ви дљи вим) 
стра сти ма, стра хо ви ма и на да ма; али, го во ри ли, ана лог но 
то ме, мр тва при ро да о при ка за ном цве ћу и во ћу, или, у не
ком пре не се ном сми слу, о ле по ти све та, или о умет ни ко вом 
уме ћу (о че му та ко ђе го во ри и онај пор трет)? Умет нич ко де
ло је увек јед ном сво јом стра ном ре флек сив но, у сми слу да 
„го во ри о” се би као умет нич ком де лу, о свом ау то ру, сво ме 
до бу, сво јој си ту а ци ји. Али оно се не мо же ре ду ко ва ти на 
ту, не сум њи во по сто је ћу, ре флек сив ну стра ну, јер он да би 
би ло мо гу ће – ка ко по не кад за и ста чи не кон цеп ту а ли сти – 
ис ку ство умет нич ког де ла за ме ни ти ис ку ством са ње го вом 
до ку мен та ци јом. 

Ар гу мент о нераз ли ко ва њу по се ду је још јед ну по тен ци јал
но кри тич ну тач ку: он је по ста вљен та ко као да ми већ зна
мо да је од два пред ме та пред на ма са мо је дан умет нич ко 
де ло. Али ка ко то зна мо, ако још ни смо сте кли кри те ри јум 
за раз ли ко ва ње умет нич ког де ла и обич не ства ри? Од го вор 
да је то по прет по став ци ни је до во љан, јер не ко би мо гао да 
ин си сти ра на то ме да прет по ста вље на си ту а ци ја ни је ре ал
но оства ри ва, да оста је у до ме ну фик ци је. Упра во за то су 
Вор хо ло ве Ку ти је Бри ло би ле од из у зет но круп ног зна ча ја 
за Дан то ов ар гу мент. Онај ко би са да же лео да оспо ри ње
го ву те зу, мо рао би не ка ко да по ка же да Ку ти је Бри ло ни су 
и не мо гу би ти умет нич ка де ла; али то опет прет по ста вља 
зна ње о то ме шта је сте, а шта ни је умет нич ко де ло, и ко ји то 
кри те ри јум Вор хол ни је ис пу нио.

16 Дан то, по обра зо ва њу фи ло зоф и ли ков ни умет ник, не из бе жно на во ди 
при ме ре ма хом из ли ков них умет но сти. Оту да при мед бе о жан ров ској ли
ми ти ра но сти ње го ве фи ло зо фи је умет но сти, ви де ти нпр. Bahlmann, K. and 
Fe i ge, M. D. (2014) Art hur C. Dan tos Kunstphi lo sop hie. Ei ne kri tische Bes tand
sa uf nah me, Ze itschrift für Kul turp hi lo sop hie 8/2, p. 146.
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Ста ви мо ли, као Дан то, ак це нат на се ман тич ки аспе кат, 
не са мо што ће мо у дру ги план по ме ри ти пер цеп та бил не, 
естет ске аспек те умет нич ког де ла, не го ће мо ме ђу го во ри ма 
о де лу по вла сти ти онај глас ко ји при па да умет нич кој кри ти
ци. Она тре ба, уну тар кон ти ну у ма естет ског, су о ча ва ју ћи се 
са ствар ним, увек по је ди нач ним умет нич ким фе но ме ни ма, 
да ка же не што су ви сло о њи ма, и да ука же на сте пен у ко ме 
по се ду ју ви ше оног умет нич ког од дру гих пред ме та. Уко
ли ко за и ста умет нич ко де ло го во ри о не че му, тај не ми глас 
тре ба да про чи сти и по ја ча умет нич ка кри ти ка. Умет нич ко 
де ло би, пре ма тој су ге сти ји, мо гло да бу де схва ће но као ин
тер пре та бил ни пред мет. Али ин тер пре та бил ни пред мет је 
и па ра граф не ког за ко на, и ренд ген ски сни мак, и реч про по
вед ни ка. На пу ту од естет ског ка ин тер пре та бил ном пред
ме ту, умет нич ко де ло као да је из гу би ло озна ке сво је спе ци
фич но сти и та ко нас при мо ра ло да се вра ти мо на по че так и 
по но во пи та мо о ње го вој су шти ни: Шта је умет нич ко де ло? 

Јед но не сме мо да из гу би мо из ви да – иста је фор му ла ци ја 
пи та ња, али је кон текст из ме њен, па оно са да зна чи: шта је 
умет нич ко де ло, по ред то га што је ин тер пре та бил ни пред
мет? Чи ни ми се, и том при мед бом ћу окон ча ти ова раз ма
тра ња, да ов де тре ба по сег ну ти за ре ше њем ко је ће по ну
ди ти је дан ви ше ди мен зи о нал ни по јам, и ко је ће укљу чи ти 
као кон сти ту тив не аспек те де ла – на чин ње го ве ма те ри јал не 
ре а ли за ци је, као и од нос пре ма це ли ни исто риј ски фор ми
ра не по за ди не ко ја уоп ште омо гу ћу је од ре ђе не ре а ли за ци је 
и ин тер пре та ци је де ла. Ја сно је да је за про по вед и прав ни 
до ку мент ире ле вант но пи та ње о ма те ри јал ном ме ди јуно
си о цу, док за умет нич ко де ло то пи та ње и те ка ко по се ду
је зна чај, и то ука зу је на јед ну ди мен зи ју тра же ног пој ма. 
Дру га би се од но си ла на не из бе жни, увек прет хо де ћи оквир 
тра ди ци је ко ји до пу шта или не до пу шта од ре ђе не ин тер пре
та ци је у од ре ђе ном исто риј ском и кул тур ном кон тек сту, што 
је од ва жно сти за про по вед, за кон ски па ра граф и умет нич
ко де ло, али не и за ренд ген ски сни мак. Су ге сти ја да је по
јам умет нич ког де ла ви ше ди мен зи о нал ни по јам чи је је згро 
је ин те р пре та бил ност де ла, у сва ком слу ча ју би тре ба ло да 
бу де те сти ра на на за и ста да тим умет нич ким фе но ме ни ма. 
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TALKABLE THINGS

THE WORK OF ART AND THE AESTHETIZED OBJECTS

Abstract

One of today’s most influential definitions of the concept of the work of 
art comes from the American philosopher and art critic Arthur Danto. 
Danto says, in order to be a work of art, an artefact must (1) be about 
something and (2) embody its meaning. Many authors have criticized 
this definition, one of those being Noël Carroll, who gives examples of 
objects that are not works of art but meet the requirements of Danto’s 
definition. One possible answer to this criticism is offered in this essay. 
It offers an understanding of the objects from Carroll’s examples (and 
similar objects) as aesthetized, i.e. specifically shaped to partially cause 
an aesthetic reaction. Taking this into account, the entire area of human 
productivity is shown as a continuum within which some objects carry 

“more” or “less” aesthetic quality.

Keywords: work of art, aesthetized objects, aesthetic reaction, aes
thetic quality




