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ПРАКСЕОЛОШКИПРОБЛЕМИ
ИЗГРАДЊЕОДНОСАНАУКЕИ

УМЕТНОСТИ
Са же так:Уразматрањукрајњесложеногодносанаукеиумет
ности,великупомоћнамможепружитипраксеологија.Основни
задатак ове науке о ефикасној делатности, по Котарбињскoм,
јестедаформулишеопштепрепоруке, захтевеинормекојих се
требапридржаватиприсвакојделатностидабитаделатност
билауспешна.Уметничкоделопредстављасложенпроизводкоји
имаспецифичнуструктуру,патакоанализањеговихразличитих
аспеката захтева, поред методолошких основа теоријских ис
траживања, иметодолошке основе емпиријских истраживања.
Даљеформирање историје итеорије уметности биће све више
условљено спољашњим утицајима који су производ интензивног
научногитехничкотехнолошкогразвоја.Нашедобакарактери
шеконгломератнајразличитијихнаучнихобласти,теоријаина
учнихметода.Отудајенашзадатакда,сходнозацртаномциљу
праксеолошкогпроучавањаодносанаукеиуметности,употреби
моодговарајућасредстваиалаткекојићеупотпуностибитиу
функцијирешавањаодређенихпроблема.

Кључ не ре чи:праксеологија,теорија,наука,уметност,историја
уметности,теоријауметности,диференцијацијасистема

Увод

Пољски филозоф и праксеолог Тадеуш Котарбињски
(Tadeusz Kotarbiński) сматра да методологија наука – или
боље речено – методологија умне делатности представља
са своје стране посебан случај опште методологије сваке
делатности(праксеологије),тесенањојзаснива,мадасес
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другестранезасниваиналогици.1Припостављањумето
долошкихоквира,миморамоданаправиморазликуизмеђу
чињеницеивредности,чињеницеитеорије,иизмеђучиње
ницеитумачења.Важнојенаправитиразликуизмеђучиње
ницакаореалнихстањаичињеницакаоистинитихописа
стања.Уконтекстуисторијскеанализеметодачињеницекао
стањабимогледапостојеупрошлости,докчињеницекао
истинитиописипостојеусадашњости.Котарбињскипише
да„праксеологпрактичноискуствоможекориститинанај
мање два начина: или црпећи уопштавања непосредно из
посматрања чињеницаилипреузимајућии уводећи у свој
системуопштавањакојасудругиизвршили.”2Супротност
измеђучињеницеитеорије јепотенцијалнозначајна,иако
јошувектражијаснообјашњењеулогечињеницаитеорија
уисториографскомопису. Јаснообјашњењепочињепита
њемдалисучињеницекао језграописаепистемичкипо
четне.Настојећидаодговоринапитања:Даличињенички
описиговорезасебе,далисеонисастојеоддиректнеин
формацијеизпрошлости,далисујаснообјашњенибезда
љегдоказивања,идалинамсечињеницепрезентују,илисе
прикупљајуиизграђују–ФлоренсР.Снид(FlorenceSneed)
наглашавадасечињенице,чакикадсуприкупљенеиот
кривенепренегоизумљене,њиховоприкупљањеибирање,
каоиначиннакојиихизносимо–могуоткрити.Неизбе
жан процес селекције, описа и организације у терминима
значајности,бићеспроведенподутицајемпостојањанаших
уверењаометодимаизпрошлости.Онaсматраданаовај
начин,чакиакосучињеницепојединачнонезависнеодна
шихсадашњихидеја,онезаједничкиформирајусликукоја
јепредметтумачења.Поњoj,методнаукеистичепонавља
њеиовоизгледакаонезависнапарадигма,односнообјек
тивнистандард;илисурезултатипоновљивиилинису,иако
нису,ондасузакључцисумњиви.3

Моћ понављања је везана за потребу контроле. Наука се
ослањанаконтролисанеекспериментеукојимајеједанили
више параметара промењен да би се видело какав утицај
имајунарезултат.Овојетежеостваритиуисторијиумет
ности, али је у историографији метода могућно.Методо
лошкопитањеједалиовајнедостатакисторијууметности
епистемичкиоштећује;важнојенапоменутидасенекена
укесуочавајусасличнимпроблемом.Астрономи,рецимо,
немају контролу кроз ствари које проучавају; не постоји

1 Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,str.34.
2 Исто,стр.42.
3 Sneed,F.R. (1878)Parallelism inTwoDisciplines,NorthStratford:Ayer
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преобликовањеСунца,јединоуразличитојтемператури.Ге
олозисунемоћнидапоновемногефеноменезакојесунај
вишезаинтересовани;например,Андисујединствениине
постојепоновнислучајевињиховогформирања.Али,Сунце
јетипичназвездааАндисупланина.Сједнестране,мето
дисуупроцесунаучногистраживања,каоштојеиСунце
уширимоквиримавеомаважанизворјерубитнојмериод
ређујуправацнаучногтока.Ипак,иакопостојивеликиброј
различитихметода,мићемосеувекопределитизанекикоји
ћебитиглавниинајбитнијикаоосновазаистраживање.То
незначиданећемокориститиинекедругеметоде,асвеу
зависностиодпредметаистраживања.Овоподразумевада
претходноморамоизвршитиупореднуанализуионихмето
дакојисунаизгледдостаудаљениодглавногпредмета.Тако
минеможемоиматидиректанконтактсаСунцем,уколико
бисмохтелидагаистражујемонатајначин.Међутим,ако
бисмо узели да јеСунце најприближније кругу, тајмодел
бимогаодабудепренесенунашеокружење.Истотако,ми
Сунцеможемодапосматрамоуњеговомреалномоблику,
каотродимензионалнотело.Овомтродимензионалномтелу
биунашемокружењунајприближнијабилалопта.Посебни
случајеви и акције су разумљиви када се поставе ушири
контекст.Али,шириконтекстјеразумљивпомоћуизградње
појединачнихслучајева.

Историјскидискурсистраживањауметности

Унаучнимобластимасекористеразличитиметодикојидају
чврстуосновузањиховоструктуралнограђење.Уисторији
уметностисечињеницеидоказиизводеиндуктивним,од
носнодедуктивнимзакључивањем.Овозначида,рецимо,у
овојнаучнојобластиможемоузетиједанпериод–безобзи
радалијеуближојилидаљојпрошлости,идалитумаче
њезапочињеодсамогпочеткауисторијскомсмислу–као
основу за  извођењеи закључивањеиндуктивнимилиде
дуктивнимпринципом,узависностиодтогадалиполази
одпојединачногилиопштег.Кодоваквеврстетумачењаод
великепомоћинамможебитипраксеологија,закојуЛарс
Скитнер (Skyttner)мислида семора сматратиинаукоми
уметношћу.Ова област је поњему понекад нормативна и
усредсређујесенаефекторнуфункцију,јерсепозиванаис
куствоиинтуицију.4Историјауметностисекаодисципли
насуштинскиразликујеодопштеисторије,иаконамсена
првипогледможеучинитидасепредметињиховогинтере
совањаунекурукуподударају.Писанаисторијапрезентује

4 Skyttner, L. (2005) General Systems Theory: Problems, Perspectives,
Practice,London:WorldScientific,p.390.
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догађајекојечиталацнијемогаодавидисвојимочима.Ма
да се у историјскоуметничком дискурсу користи сличан
доказниматеријал,онимабитнодругачијециљеве.

Тако ми можемо да прелазимо, рецимо, преко моста у
Аржентилу (1874,слика1)који јеМоне (Monet)насликао
насвојојистоименојслици,алинеможемодаприсуствује
моисторијскимдогађајимакојисусеодигралинањемуиу
његовојоколини.Овасликакаоцентралнимотивприказу
јемосткојијеутомтренуткупредстављаооличењеинду
стријскогдоба.Река коју онпремошћује суштински сене
мења,докјеовајмостпретрпеобројнеизменетокомисто
рије,штојебилодиректноусловљенотехничкимитехно
лошкимразвојем.Уовомслучајунаманализаисторијски
активногобјекта,његовамоћтрансформације,можепослу
житидасепројектујемоиупрошла,каоиубудућавреме
на.Такоможемозавиритиудобаренесансеиразмотрити
самепочеткенастајањамостова,адауистовреметумачимо
иЛеонардове скицемостова које су директно претходиле
настанкумодернихмостова.ПриказујућиМонеаудобаим
пресионизма–докседипоредмостаАржентилипреноси
ганасликарскоплатно–реактивирамоиЛеонардоводобаи
смештамоМонеауњега,каоинаместосамеакције.

Историја уметности се, такође, бави историјом у погледу
тумачењадогађајакојисупретходилистварањуслике,дру
штвенимконтекстомукојем јеуметникствараодело,ње
говимположајему томдруштву, ратовимакоји суу већој
илимањој мери захватили подручје у коме је он стварао;
тако су се, сразмерно,различитиутицајипрожималикроз
сама уметничка дела.Међутим, главно средство којим се
историјауметностислужиикојејеусредиштуњеногинте
ресовања јестеуметничкодело.Дабиисторијауметности

Слика1КлодМоне,МостуАржентилу,
уљенаплатну,1874.година
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постала више од пуког историјског тумача уметности и
уметничкихдела,онамора користитиметодекојидолазе
ииздругихнаучнихобласти.Овиметодисеморајуравно
правнообрађиватикаоиметодиисторијеуметности,јерсу
научнеобластикојесењимаслужеиндиректниучеснициу
стварањууметничкогдела,каодеоширегделовањабројних
чинилаца.

Проблембесконачностикао
праксеолошканедоумица

Проблембесконачностиунауциимплицирањеговоразре
шењеиутеоријиуметности,тојестсамојуметности.Ши
роказаступљеностовогодувекприсутногпроблема,наводи
насна размишљањеи о различитиммогућностима зање
говотумачењеувећембројунаучнихобласти.Једнаодта
квихмогућностиједасепомоћутумачењапроблемабеско
начностиууметностииуметничкимделима,интуитивним
средствима допринесе делимичном разрешењу овог ком
плексног,пачакипомоћунаучнихдоказа тешкорешивoг
проблема.Обрнуто,научнасазнањанамслужедабисмоег
зактнијеутемељилипроблембесконачностииусамојумет
ности.ПаулФајерабенд(Feyerabend)износиједношироко
распрострањено тумачење које модерном човеку изгледа
веомаприродноикојесу,такође,заступалимногиистори
чариуметностиинаука,ијошгаувекзаступају:„Поовом
тумачењу,човекјепостављенудоброуређенисвет,онживи
укосмосу.Онтонеувиђаодмах,пачакикадапочнепола
кодаразазнајеконтуресвета,честомунедостајусредства
дасвојесазнањеваљаноизрази.Али,човексеучи.Полако
поправљасвојуситуацију.Заблудеигрубостинестају,ана
њиховоместодолазиприроднијиистваримапримеренији
начинприказивања.Такоиуметностиинаукенапредујуод
несавршеногкасвесавршенијемсазнавањуиприказивању
света.”5

Далиуметникутокустварањасвојихделанабилокојина
чинразмишљаокосмосуињеговомбесконачномширењу?
Илион,пак,приказујесамотренутак,стварноокружењеу
којемсеутомтренуткуналази?Минеможемотврдитини
једнонитидруго,јернесмемодаискључимоједанзначајан
фактор,атосууметниковаинтуицијаиподсвест.Чињеница
једауметникнијеуобавезидаобјаснисвоједело,тојест
оноштојетимделомжелеодакажеиприкаже.Оноштомо
жепредстављатипроблемкодтеоријеуметностииликовне

5 Фајерабенд,П.(1994)Наукакаоуметност,НовиСад:МатицаСрпска,
стр.22.
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критике,јестетодаонепропагирајуидејупокојојћеобја
снитионоштајеуметникжелеодакаже,алиионоштоније
желео.Такавприступможедовестидотогадасеуанализу
укљученетачна,пачакпроизвољнаисубјективнатумаче
ња.Утомслучајунасценуступанаука,тојестуразматрање
сеукључујуинаучнечињеницеидокази,какобисеизбегле
билокаквенедоумицеибројпогрешнихзакључакасвеона
штојемогућемањиброј.

Разматрајућипроблембесконачностиупогледуформење
говогприказа,првонаштапомислимојестетродимензио
налнаформа,собзиромнатодаживимоутродимензионал
ном,материјалномсвету;дводимензионалниприказнамсе
нечиникаониприближнодоброрешењезаовајпроблем.
Ипак,коликогоднамтродимензионалнипросторизгледао
каоблизак(будућидауњемупостојимоиживимо),мисмо
иограниченитимпростором,јернисмоумогућностидана
зремонињеговегранице,нитињеговбесконачникарактер.
Дводимензионалнаповршинанампружамогућностзафик
тивно надограђивање опипљивог простора који је сувише
читљив. Имагинарно грађење елемената који сачињавају
простор,акојинисувидљивинаслици(алисенадовезују
нању),представљадобарпочетакзапостепеноструктури
рање„бесконачности”наограниченомдводимензионалном
простору.ТакохоландскиграфичарЕшер(Escher)усвојој
литографијиСусрет (1944,слика2)указујенаповезаност
између наративности и реалистичких норми; позадина са
људима представља бесконачну, пре него коначну репети
цију.Непостојиразлог заштопозадинанебимогладасе
неодређеношириналевоидесно,докбилокакванаратив
наакцијамораиматипочетакикрај.Међутим,коначност
супротстављену бесконачности, наговештавају фигуре на
подијуму,којезаразликуодонихбелихназиду,учествујуу
коначнојакцији.

Слика2.МаурицКорнелисЕшер,Сусрет,графика,1944.година
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Применанаучнихметодау
историјскомконтексту

Научникможе да надоградипостојеће сазнањеновимчи
њеницама, а у неким случајевима и да знатно измени но
висадржајпредметакојимсебави.Тоукључујеипромену
методакојећекористититокомистраживања.Надругачије
тумачењемогуутицатииноветеоријекојесусекрозвише
периодамењале.ТакавпримерможемопронаћикодРенеа
Декарта(RenéDescartes),којијевероваодајетокдушакоје
кружемозгомконтролисанпомоћупинеалнежлезде,седи
штачовековедуше.Он јеписаоотомедадушекоје теку
крознервеумишићепроузрокујукретањасвихудова,ида
темаленитиодкојихјеунутрашњасупстанцасастављена
служеосећањима.6Декартовнаучниметодкојијекоришћен
пренеколиковекова,имајасноутврђенаначелаипринципе
на којима се темељи. То је првенствено резултатњегових
напораиразмишљањаоконкретномпроблему.

Међутим,окружењеукомејенастаотајметод,каоиисто
ријске прилике тог периода које су генерално утицале на
развојметода,такођесуутицалинаДекартовистраживачки
поступак.УсредиштуДекартовогистраживањасудух(или
душа)сједнестране,ителоинекиелементикојисусастав
нидеотела,сдругестране.Такође,видимодајепокретање
и кретање тог тела веома значајан проблем који је заоку
пљаоДекартовупажњу.Битнојенапоменутидајеонусвом
истраживачкомпоступкукористиовивисекцију(дисекција
живихживотиња),којајебилапрактикованаширомЕвропе
сведоПросветитељства.Декартјевероваодајепинеална
жлездатачкаповезаностиизмеђуинтелектаитела.Овоје
билоделомзатоштојеуњеговомверовањуонајединстве
науанатомијиљудскогмозга,аупостојањуструктуреније
идентичнанадеснојилевојстрани.Међутим,захваљујући
микроскопуиметодикојајетомприликомкоришћена,нађе
ноједајепинеалнажлездаподељенанадвечистехемисфе
ре.Уданашњевремећеметодистраживањабитидругачији
збогпојавеновихметодаупериодуизмеђуДекартовогина
шегвремена,алииновихмоделакојинамслужезаиспити
вање.Тојеусловљеноипроблемомкојимседанасбавимо,
атосуроботичијијеразвојвећзапочео.Тако,захваљујући
измеђуосталогиДекартукојијенаговестиоовајпроблем,
миданаснаодређеномстепенуразвојаимамомашинуко
јујеДекартразматраоуконтекстуфункционисањаљудског
тела.Приутврђивањуметоданаосновуновихмодела,ми
ћемо сигурнонаићинапроблеме.Таквиметодинаммогу

6 Dekart,R.(1981)Strastiduše,Beograd:Grafos.
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битикориснији,јеруказујунатодајерешавањепроблема
непрекиданпроцес,идаукључујенаговештавањеимогуће
предвиђањеправцаразвојаметодаубудућности.Чакидаје
немогућерешитиодређенепроблеме,значајноједефиниса
тиметодекојиуказујунаједно,апритомпредлажуинеко
другорешење.

Рембрантова (Rembrandt) слика Час анатомије доктора
НиколасаТулпа(1632,слика3)једобарпримеркадајереч
о анализиуметничкогдела са аспектаприроднихнаука,у
овомслучајумедицине.Тумачећиделоизовогугла,мипо
стављамолешусредиштецелокупногистраживања.Сдру
гестране,биолошкиителесниприступнамомогућавајуда
прекотумачењалешадођемодопроблемаличногиденти
тета, односно уметникове свести о себи, и процеса током
којегонстварауметничкодело.Такође,овајвидтумачења
делаомогућуједасеоноразматрапрвенственоизугластро
гоегзактнихнаучнихрезултата(уовомслучајупроизашлих
измедицине).Ово јепримердиректног, непосредногути
цаја егзактне науке на апстрактне манифестације ликовне
уметности.Котарбињскипишеотомеда јепраксеологији
одвеликепомоћиисторијамедицине,којауказујенанапре
дакупроширењуформилекарскеинтервенције,идатакву
истулинијунапреткаможемовидетииупедагогијиидру
гим областима делања.Такође, он напомиње како та иста
историјамедицинеобилујепоукамаосјајнимрезултатима
опита вршенихналешевима,и да су свепроменеопштег
карактерауовојобластиважнеизначајнезаопштетехнич
кипрогрес,каоидапревазилазеспецијалнуобластлекарске
вештине.7Будућидасенаучниметодинепрекидноразвијају,
икаконаучнетеоријекојесејављајуунекомпериодумогу
бититачнијеодпретходних,усмислудабољеусмеравају
развојнауке,немаразлогадасеиуметностпосредствомте
оријеуметностинеукључиутакавпроцес;довољанјеједан
методдабипроузроковаопојавудругих,азастарелетеори
јесемогунадоградитиновимилиупотпуностизаменити.
Свакипроблемзахтева тачансуд, ауспостављајусеило
гичкиодносиизмеђуразличитихметода,исветонесмеда
реметиграђењетеорије.Укључивањевећегбројаелемената
отварановепроблеме,усмислудасетимеповећавабројсу
довапостављенихналогичкеоснове.

Конзистентанразвојнаукеусловљавапојавуновихметода
унутарсистемакојинефункционишустрогопопринципи
манауке.Научниметодисеконстантноразвијају,мењајући
законитостикојепочивајунафундаменталнимчињеницама.

7 Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,стр.46.
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Притом,научнетеоријекојесејављајуунекомпериодумо
гу да буду тачније од претходних, у смислу да дају боље
смернице заразвојцелокупненауке; једанметодпроузро
кује појаву других, застареле законитости надограђују се
новим.Тачансудоодређеномпроблемуможеседонетиу
случајукадасуодређениодносиунутарсамихметодало
гичкиповезани,нереметившипритомцелину.Корелација
већегбројаелеменатаотварановепроблеме,усмислудасе
тимеповећавабројсудовапостављенихналогичкеоснове.
Одређендоказможедабудевалидануједномограниченом
периоду, адасењеговаистинитостуследећемилинеком
наредномпериодудоведеусумњу.Такавдоказможедабу
деоповргнутизамењендругим,аможебитиинадограђен
новим сазнањима и чињеницама.Могло би се рећи да су
уметностинаука у тесној вези, јер развој једнеу великој
меризависиодразвојадруге.

Односнаукеиуметности:
теоријскеипраксеолошкеимпликације

Уданашњевременамсеодређивањеулогеуметностииње
ногместаубудућностипредочавакаоједаноднајтежихза
датака.Ово се првенствено дешава из разлогашто је чак
иданасвеоматешкопронаћињеноместоумноштвукон
стантнопроменљивихпроцесакојинасокружују,икојене
успевамодаупотпуностисагледамо.Такође,мисаданемо
жемодапредвидимоукаквомобликуинакојиначинћесе
онапрактиковатиубудућности.Раскидањесатрадицијомје
једнаодпотенцијалнихопасностизауметност,којабинатај
начиносталанастакленимногама.Акобисетодесило,са
мобибилопитањетренуткакадабиуметностосталаибез
тог ослонца. У данашњем времену постпостмодернизма

Слика3.РембрантХарменсонванРајн,
ЧасанатомиједоктораНиколасаТулпа,

уљенаплатну,1632.година
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јошвећесу,чинисе,осцилацијеуразвојнимоквиримали
ковногизражавањанегоштојеточакбиослучајисапост
модернизмом. Раслојавање данашње уметности на велики
бројнајразличитијихизражајнихформистваранекуврсту
хаотичногстања,гдеслободавишенемасвојуодувекразу
мљивуфункцију,и гдетермин„слободнатворевина”губи
своје раније значење,па садапостаје означитељ занешто
штоподразумеватоликистепенслободедавишенемајасну
концепцијуиоквире.

Наукапредстављавеомаважансегменткакоучитавомси
стемукојифункционишепопринципуправила,такосвеви
шеиууметности.Међутим,онасејављакаоједаноддело
вакојипозитивномогудаутичунаразвојуметности.Ин
корпорирањеелеменатанаукенијеусловбезкогауметност
неможедаостварујепрогресивнираст,алијепредусловбез
когаонаaprioriнеможедаидеукораксапојавамакојесе
дешавајупаралелносаопштимразвојемчовечанства.Ипак,
тонезначидајеовакавпутнајисправнијиидасетакоумет
носткрећеуправомсмеру.Различитисупоглединаумет
ностињенодноспремадругимобластима.Бројничиниоци
условљавајупроменуставаоодређенојпроблематици.Су
протстављањеразличитихставовасврсисходнојеинеути
чесамонадаљинапредакунутарједнеобласти,већнаоп
штипрогресивнираст.Могућностбржегразвојаједнеобла
сти,уовомслучајууметности,повећавасеуколикодођедо
процесапрожимањанајразличитијихнаучнихобласти.При
томнесмедоћидосинтезекојаводинекохерентномодносу
елеменатаизовихобласти.Различитиелементикојичине
већибројнаучнихобластинесмејуугрожаватифункциони
сањејезграуметностикојеостајенетакнуто.Иунутарједне
научнеобластикојајесачињенаодвишесегменатапосто
јеметодинакојесењенсистемослања,ипомоћукојихсе
увеликојмеридоприносиструктуралномграђењучитавог
система.ЛиоСтајнберг(LeoSteinberg)пишекакосунаука
иуметностнесличнеисличне,ипоновонесличне,аузави
сностиодтогагдесезадире.Свиможемонавестиодређе
необластигдесе,историјски,наукаиуметностпреклапају.
Можеморазмишљатионачиниманакојенекауметност,или
некафункцијауметности,можесерећи,метафоричкибива
неканаука.8

Историчар уметности као посматрач који заузима тачку
гледиштауодносунапраксу,одкојесеодвајадабијепо
сматрао, да би је гледао издалека и са висине, практичну

8 Steinberg,L.(1986)ArtandScience:DoTheyNeedtoBeYoked?Deadalus,
Vol.115,No.3,ArtandScience,116,MITPress.
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делатностпретвараупредметпосматрањаианализе.Пјер
Бурдије(PierreBourdieu)истичекакоје„архитектамамно
готребалодаприметедаихптичијаперспективасањихо
вихплановаимакетанаводида граде градове за својевр
сногбожанскогпосматрачаанезаљудекојитудатребада
пролазе:апсолутнатачкагледиштанаукебезтачкегледишта
сличнајетачкигледишталајбницовскогБогакоји,каошто
генералунапредвладапоступцимасвојихпотчињених,вој
нички подређеним правилу, стварно влада суштином коју
АдамиЦезартектребавременомданауче.“9Награфици
МеланхолијаI(1514,слика4)можесевидетитодајеДирер
(Dürer)усвојиоиталијанскутеоријууметностизасновануна
хармонијимакроимикрокосмоса,нахармонијисхваћеноју
суптилнимгеометријскимтерминимаипропорцијамаљуд
скогтелауодносуназаконекојивладајукосмосом,онако
како су дати одАрхитектеУниверзума.Мердевине иАн
ђеоговореуприлогтомедајеграђевинаприказананаовом
бакрорезу такође и Божја кућа, а инструменти на њој су
показатељдасеонасагледавапомоћумерењаиаритметике.

ПостављасепитањедалијеоваграђевинакаоБожјакућа
направљенаодкамена,односнополиедракојисеналазина
графици.Забунуможеунетисеновиталобањакојасенала
зинакамену,јерсеуБожјукућунепримаматеријално,већ
самодуховно.Међутим,каколобањанакаменуишчезава,
томожедазначидасесвиљуди,градитељисвојимдухом
уграђујуусветукућујерсуувеликонапустилиматеријал
нисвет.Оваквуконстатацијуможемодадонесемоистога
штојеДирер,заразликуодЛеонардакојијеписаодазнање
долазиизискуства,сматраоданаучнознањеводикаБогу.
МатеријалодкојегјесаграђенаБожјакућа,Творацједаои
човекукакобисаградиокућу.Тозначидабичовековакућа
требалодабудесаграђенапоузорунаБожјукућу.Вагом,
којајеокаченанаграђевину,мерисеоноштојечовексагра
дио.АнализирајућиАнђелаињеговмеланхоличникарактер
из угла психологије,МартинКемп истиче да „каошто се
оддоктораочекуједапосматраспољашње‘знакове’нерав
нотеже нарави, посматрачу су представљени дијагностич
китраговикрозкојенасДирернаводинатодараспозна
јемоњиховенајдубљеприродеу контекстучетвороструке
суштинеБожјегстварања.10

9 Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse: tri studije o kabilskoj
etnologiji,Beograd:Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva,str.145.

10Kemp, M. (2000) Visualizations: The Nature Book of Art and Science,
Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,p.15.
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Једанпериодсеможеузетикаопочетнаинстанцаупроцесу
структуралногнадограђивања.Уследограниченостинеког
периода, насупрот неограниченом еволуцијском процесу,
кључнопитањејекакоједансегментинкорпориратиуоп
штисистем.Проблемјевећиуколикосеуметностпосматра
уједномограниченомпериоду,састановиштареалниход
носаидруштвеногуређењаунутарзасебногсистема.Зато
језакључивањенаосновуограниченогбројачињеницане
поуздано,усмислуданедајеодговоренапитањакојаиз
лазеизоквираограниченог.Полажењеодфундаменталних
чињеницакојесуважиленасамомпочетку,сврсисходноје
састановиштатумачењаобластикојеизлазеизоквираумет
ности.Такосесагледавањеразвојауметностисводинапа
ралелнусинтезуњенихзаконитостиинаучнихтеоријакроз
читав еволуцијски процес. У овом случају, конзистентан
развојнаукепредстављаапроксимативанмоделзаеволуциј
скипроцесукомесеповезивањемпојединачнихпроизво
даразличитихпериодавршиструктуралнонадограђивање.
Прогресивниразвојнаукереалнијијеодинтуитивногпро
цесакојисеодвијаунутаруметности,затоштосезаснивана
конкретнимчињеницама.

Као полазна тачка може да послужи појединачни процес
унутарпериодакојијетренутноактуелан.Такавпроцессе
заснива на реалним, актуелним односима, и стога пружа
бољуоснову заразматрањеосталихпериодаиодносако
јисеодвијајуунутарњих.Можесеповућиизвеснапарале
лаизмеђуразвојанаукеиразвојауметности.Конзистентна
очекивањаодређеногбројаљудикрећусеуправцуопштег
еволуцијскогразвитка.Такосеизвесномлогикомпокуша
ваповућипаралелаизмеђупроцесакојисеодвијајуунутар

Слика4.АлбрехтДирер,МеланхолијаI,
графика,1514.година
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различитихобласти,тојестнаосновунапреткаунутарјед
незакључујеседаћесетајнапредакостваритииудругој
научнојобласти.Очекивањаћебитиутоликовећауколико
је разматрањемобухваћен дужи временскипериод у коме
бибиломогућекомплекснијесагледавање.Понекојлогици,
већибројнаучнихтеоријаидоказапружамогућностзакон
зистентанипрогресиванразвојуметности.Тозначидасе
утеоријиуметностиапроксимативнимметодомвршисин
тетизовање научних теорија. Синтезом наизглед потпуно
различитихелеменатауметностпостајечитљивија,тојест
апстрактниелементиускупуреалниходносадобијајуново
значење.Међутим, оношто је у науци разумљиво у свом
фундаменталномоблику,ууметностинеможебитиумет
нуто у садржај дела. Стога је немогуће повлачити преци
знупаралелуразвојнихпроцесаунутарнаукесаразвојним
путемуметничкогсадржаја.Процесстварањапојединачних
производаподразумеваињиховупрактичнусврхукојауве
ликој мери утиче на реалне односе унутар једног и више
периода.Наместо инваријантности научних теорија стаје
њиховаваријабилност,пасетакоодређенивећустановље
нидоказинадограђујуновимчињеницамаилисенапростоу
потпуностизамењујудругим.Извеснепотешкоћесејављају
икадатребастриктнодефинисатиразвојнициклускаоин
варијантаниакосеонидаљеодвија.Врлојеосетљивопи
тањекакозапочетитумачење,тојесткојипериодизабрати
зафундаментални.Такоускоросвакојваријантиможедасе
нарушијасноконституисанисторијскиток.Усвемуовоме
добарпутоказможепредстављатиметодологијанаука, са
ставна дисциплина логике уширем значењу те речи, која
представљапосебанслучајопштеметодологије,атозначи
праксеологије.Котарбињскисматрадајеонакаотаквате
рен замогућуприменуњенихуопштавања.Оннапомиње
да и кад, на пример, извесни познаваоци научних метода
развијајумисаооусавршавањутихметодаупогледуеконо
мичностипоступањауистраживањуиизлагањурезултата
истраживања,онисеусуштиниствариуправобавепраксе
олошкимиспитивањимакојасуограниченасамонаизвесне
областиумноградакаотеренањиховепримене.11

Закључак

Једноодбитнихпитањауразматрањуодносанаукеиумет
ности тиче се начина на који се вршипрерасподела поје
диначних садржаја у еволуцијском процесу. Таква прера
споделајенеопходнајерјенемогућедефинисатиеволуцију
уметности,сходноњеномнеограниченомтоку.Законитости

11Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,str.96.
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које сувладалеуодређеномвременскомпериодуу следе
ћемсезамењујудругачијим,такодаједефинисањепреци
знеспиралеисторијскогтокаусловљеноибројнимдругим
чиниоцима. Тако друштвени чиниоци могу, пре свега, да
изменеисторијскитоккојијеоквирнаосноваразвојаумет
ности.Развојодређеногсегментауједномпериодуможеда
будеинтензиван,доксеудругомотварамогућностињего
вогстагнирања,илипакрегресивногпроцеса,усмислуопа
дања.Овоможебитноутицатинанемогућностпрецизног
дефинисањаеволуцијскогтока,јернеправолинијскиразвој
кроз периоде утиче на општи развој уметности.Апсолут
никритеријумизадефинисањеуметностимоглибисходно
евидентнореалном,свеинтензивнијемразвојунаукеубу
дућности,дапостануинваријантни,алисамоуједномод
ређеномвременскомпериоду.Инваријантносеовдесхвата
каоједаннедељивисегментуоквируваријабилногсистема.
Надограђивањетихсегменатајепроцескојинереметивећ
структурирансадржај.

Што је већа практична вредност једног уметничког дела,
оноћебитиибољеприхваћеноодстраневећегбројањего
вихконзумената,атимећеипрогресивнирастпосматран
кроз призму реалних односа бити интензивнији. Ипак, у
уметностићесходноњенојстриктнонеодређенојпрактич
нојвредности,прогресивнирастосцилиратиузависности
одпомерањабројнихпараметара.Унауцисуовипараметри
стриктнопостављени,такодабитноодређујуфункциониса
њенаучногсистема.Научнетеоријећесеувекмењатиили
допуњаватиновимсадржајима,алићеувекпостојатијасно
утврђенамерилазапроценуњиховогзначаја.Овденегово
римоовредности,јерједнанаучнатеоријанеможедабуде
дефинисана вредноснимкритеријумима.Можемода гово
римооњеномепохалномзначају,предусловузанекооткри
ће. Уметничко дело подлеже критици, његова процена се
вршинаосновувредноснихкритеријума.Онатакођеможе
дабудеодзначајазаразвојнипроцес,алијетакводеловање
индиректно,инкорпорирасеуинволуцијскипроцеспреко
значењасамогдела.

Будућидајеконачностцелокупногпроцесаипаксамоуфа
зипредвиђања, тумачење се сводина одређену епохуили
самоједанпериодуоквирутеепохе.Ограниченостједног
периода даје могућност за прецизније изношење хипоте
за, ако јепрецизностуопштемогућа, пошто се ради само
опредвиђању.Ипак,штојевременскипериодкраћи,тоје
ипрецизносттумачењавећасходноњеговојвећојограни
чености. Оквир који је постављен непосредно пред поче
так структуралне анализеможе бити проширен, у смислу
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даљегструктуралногнадограђивања.Али,тајоквирнеби
ваљалоупотпуностиотклонити,јербиутомслучајуана
лизабилавишеусферинагађања.Делимичноизлажењеиз
оквирајесврсисходно,поготовоакојепроизашлоизсинте
зедискурзивногиинтуитивногтумачења.Идискурзивнии
интуитивниелеменатпотребнисукакоуметнику,такоина
учнику.Затојестриктнопонављањеоквиранесврсисходно
јернепружамогућностзадаљуанализу,асамимтимсеи
могућностизвесногпредвиђањасводинаминимум.

ЛИТЕРАТУРА:
Burdije,P.(1999)Nacrtzajednuteorijuprakse:tristudijeokabilskoj
etnologiji,Beograd:Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva.

Dekart,R.(1981)Strastiduše,Beograd:Grafos.

Kemp,M.(2000)Visualizations:TheNatureBookofArtandScience,
Berkeley:UniversityofCaliforniaPress.

Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit.

Skyttner,L.(2005)GeneralSystemsTheory:Problems,Perspectives,
Practice,London:WorldScientific.

Sneed,F.R.(1878)ParallelisminTwoDisciplines,NorthStratford:
AyerPublishing.

Steinberg,L.(1986)ArtandScience:DoTheyNeedtoBeYoked?
Deadalus,Vol.115,No.3,ArtandScience,116,MITPress.

Фајерабенд,П.(1994)Наукакаоуметност,НовиСад:Матица
Српска.



330

ГОРАН ГАВРИЋ

GoranGavrić
UniversityofArtsinBelgrade,FacultyofDramaticArts,Belgrade

PRAXEOLOGICALPROBLEMSINDEVELOPING
THERELATIONSHIPBETWEENSCIENCEANDART

Abstract

In considering an extremely complex relationship between science
andart,praxeologycanprovidegreatassistance.Themaintaskofthis
science of efective actions, byKotarbinsky, is to formulate general
recommendations, requirements and standards to be followed in
everyactivitythatwantstobesuccessful.Aworkofartisacomplex
productthathasaspecificstructure,soanalysisofitsvariousaspectsis
requiredinadditiontothemethodologicalbasisforboththeoreticaland
empiricalresearch.Furtherdeliberationofhistoryandtheoryofartwill
beincreasinglysubjecttoexternalinfluenceswhicharetheproductof
intensescientific,technicalandtechnologicaldevelopment.Ourageis
characterizedbyawiderangeofdiferentscientificfields,theoriesand
methods.Hence,ourtaskaccordingtoitsgoalofpraxeologicalstudyof
therelationshipbetweenscienceandartistouseappropriateresources
andtoolsthatwillbefullyfunctionalinsolvingcertainproblems.

Key words:praxeology,theory,science,art,historyofart,theoryof
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