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ЕСТЕТИЧКА НАУКА, „ТЕХНИКА ПРИРОДЕ” 
И СВЕТ ТЕХНИКЕ

Сажетак. Заједница коју остварује рад на философском појму у свим ана-
лизама области бивствовања и рад на појму откривења истине у хришћанском пре-
дању, претпоставља не само симбиозу поимања која кроз истоветности и разлико-
вања сагледава стварност, него и блискост синтезе која саму стварност обухвата у
њеним суштинским аспектима. Блискост синтезе подразумева формирање спекула-
тивне идеје као јединства појма и реалитета, која кружећи по кругу живота од на-
стајања до нестајања, отвара његов стваралачки аспект, имајући у виду могућност да
све аспекте коначности превлада у дијалектичком прожимању са бесконачним, у ра-
зумевању круга образовних претпоставки. Ту централна тема бива лечење нецелови-
тих аспеката ума у његовим естетичким и етичким претпоставкама као логосо-логич-
ка тема коначности бивствовања у опажању светскоисторијске победе над смрћу и
могућој промени доживљаја трагичног положаја човека, као бића апстрактно надаре-
ног бесмртношћу, што исходи у мишљење да је за естетску надареност од пресудног
значаја васпитавање духа и етосна проблематика. Постмодерна појава глобализма
оба та аспекта лишава изворне снаге у својим светскоисторијским кретањима и поку-
шава да их замени индустријом забаве и утилитарним циљевима живљења, без обзира
на одсутност савести пред човечанством. То посебно погађа савремену уметност, када
се глобалистичка идеја не показује само контрапродуктивном због одсуства одговор-
ности, него и оном која отвара гностицистички аспект светскоисторијске линија ис-
паштања, показујући углавном надареност за грешења и за подстицања грешности,
којима отвара пут човечанству према замени тоталности појма са тоталитаризмом
парцијализујуће воље за моћ. Историја испаштања подразумева постоље моћи оличе-
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но у модерном технологизовању поимања, према суноврату у бездан бесмисла и от-
варању нове странице страдавања човечанства, као радикалан доказ реализације ни-
хилизма. Философија ваља отуд поново да стане на тачку преиспитивања (свакако,
сасвим естетички заснованог) смисла, разабирући етосну одговорност за човечанство,
како би указала на хоризонт одакле исходи спасоносно светло бивствовања.

Кључне речи: Естетичка димензија рада појма, Блискост синтезе, Гности-
цизам и светскоисторијско испаштање појма, Глобализам и технологизација појма,
Одговорност и сотириолошка димензија бивствовања. 

У свом приказу смисла философије у историјској димензији још у Фи-
лософско-теолошком лексикону, професор Иван Коларић је нагласио димен-
зију зависности конституције Хајдегеровог аксиолошког држања пред појмом
технике, са пореклом из анализа самих историјских могућности метафизике.2

У спису Философија (Ужице, 2004), истакао је како он „заборав бивствовања”
настоји да превлада „критиком технике као савремене метафизике”, видећи
живот као „чекаоницу смрти”.3 Ако се у њој настањује и спасоносни „надола-
зак бивствовања”, који га узгред снажно подсећа и на надолазак „Царства Не-
беског”, могуће је помишљати да Хајдегер такође захваљује и тежину откри-
вања доњег хоризонта мисаоних садржаја Кантовом нацрту философије
природе именованом „техника природе”. Таква антиципација није ништа
безазлено с обзиром на резултате који се достижу, а такође и за претпоставке
од којих се креће као продубљенијих димензија разумевања. 

И професор Милан Узелац је веома прецизно потцртао такву везу, ука-
зујући на осетљивост тог тешког питања Кантове философије: „Како та пред-
става природе као уметности за Канта јесте чиста идеја која само служи као
принцип нашег проучавања природе, појам о техници природе, што као хе-
уристички принцип припада нашој моћи суђења у њеном просуђивању приро-
де, наша моћ суђења претвара у принцип своје рефлексије, а да, како то овај
филозоф истиче, моћ суђења притом није у стању да ту технику објасни или
ближе одреди. Ова Кантова употреба појма „технике” враћа нас њеном извор-
ном античком значењу које и данас може бити подстицајно у промишљању
уметности као умећа (techne) и дефинисању естетике као својеврсне техно-ло-
гије.” Он држи и да то знање почива на одређеној врсти раскривања бивство-
вања путем превођења из скривености у нескривено, успостављањем дела као
устаљивања рефлексивно проходећих садржаја природе, обликовањем садр-
жаја до установљавања закономерности ствари на начин сходан уметности,
бивајући „произвођење дела из скривености у његову присутност усред ра-

2 Проф. др Иван Коларић Философско-теолошки лексикон, Ужице, 2000. 
3 Проф. др Иван Коларић Философија, Златибор, 20045, стр. 404–405.
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стућег physis”.4 Таква паралела између Канта и Хајдегера, где се техника при-
роде види из хоризонта Аристотеловог грађења појма кон-материјалности,
која се заснива на конатуралном аспекту аналогија са техником, а код Хајдеге-
ра превија до уласка у нововековне онтолошке претпоставке,5 наводи нас на
мишљење да је „оно техничко” одвајкада, код великих мислилаца, мишљено у
протофилософским склоповима. Кант је, са својом културом систематизо-
вања основних појмова философије природе до једне „актуалне бесконачне
целине /природе/”, коју је радно назвао ’техником природе’, заправо антици-
патор касније од Хајдегера препознате и разрађене философије технике као
суштине метафизике, а што нас поново упућује на неочекиване преокрете са-
мог смисла естетике као савремене рефлексивно развијане науке.

Примећивање присутности механичке компоненте, коју је Кант на неки
начин тежио да превазиђе систематизацијом мисли до јединства, а према регу-
лативном телеолошком основу рефлектовања, отворило је тако с једне стране
хоризонт, не само према схоластичким и патристичким мислиоцима стварања
универзума, који су тумачењем Светог писма указивали на крајњу сврху све-
га што јесте, него и према другом корену из античке традиције мишљења, са
којом је европска историја такође прожета и саживљена. Хришћанска идеја и
античка философија тако су улазиле у садејство, додуше и са ренесансним и
потоњим барокним додацима, како је то проф. Узелац одлично наглашавао:
„Ако су неки средњовековни мислиоци именом природа обухватали и Бога
(тако је и према хришћанском символу вере Бог једна јединствена природа
која се налази у три ипостази или личности) идентификујући га са стваралач-
ком природом, у време ренесансе појам природе ограничен је само на створе-
ни свет, док Бог, као творац света, није део природе. Али, и тада се задржало
схватање о двојакости природе као 1) скупа ствари и 2) силе која тај скуп одр-
жава; ова друга природа била је видљива само умом и беше извор прве.”6

4 Проф. др Милан Узелац, Естетика, Нови Сад, 2003, стр. 129.
5 „Јер у раскривању се темељи свако про-из-вођење. Ово, међутим, сабира у себи чети-

ри начина про-пуста – каузалност – и прожимље их. У њино подручје припада сврха и средство,
припада оно инструментално. Ово важи као темељна црта технике… Техника, дакле, није неко
пуко средство. Техника је начин раскривања… То је подручје раскривања, тј. истине.” (Uvod u
Heideggera, ’Pitanje o tehnici’, Zagreb: Centar za društvene djelatnosti omladine RK SOH, 1972,
str. 98–99) Испостављање испостављаног погађа из суштине технике и машину и индустријски
сектор, па он закључује: „Стројеви и апарати су управо тако мало случајеви и врсте по-става
као човјек уз командну плочу и инжењер у конструкционом бироу. Све то додуше припада, као
саставни дио, као стање, као испостављач, свака ствар на свој начин, у по-став, али овај није
нигда бит технике у смислу неког рода… С једне стране, по-став из/зазива у оно одрешито ис-
постављања, које закриљује сваки глед у стјецај раскривања и тако из темеља угрожава однос
према бити истине. С друге стране стјече се по-став са своје стране у с-вједовање које човјека
пушта да у томе траје, неискусан досад, али убудуће можда искуснији, да буде у/потребан за
истинствовање бити истине.” (Uvod u Heideggera, ’Pitanje o tehnici’, Zagreb: Centar za društvene
djelatnosti omladine RK SOH, 1972, str. 114; 118)

6  Милан Узелац, Естетика, Нови Сад, 2003, (погл. 3. Уметност и техника), стр. 153.
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Спецификацијом технике природе као намерне телеологије, та природа
се продубљено схватала као јединствена Божија природа, која се налази у три
ипостази Свете Тројице као манифестацији тројединственог и личносно не-
сливеног божанског светла, а стваралачко дејство као „техничко” или уметно-
сти сходно, јесте виђење натчулног основа као првобитног божанског основа
на коме почива и Светотројична целокупност. У том смислу техника каузали-
тета људске моћи представљања у уметности није обавезна према сврховито-
сти као регулативном принципу моћи суђења, који је за технику природе као
систематизујућу активну целину обавезан, колико год да пластична или орган-
ска техника природе поступала и лепо и каткад блиставо, на начин уметничког
обликовања. То је пак могуће на основу натчулног супстрата природе према
повезаности крајњих узрока у безусловном каузалитету инелигибилног света,
који би могао да буде дат интуитивним разумом у виду сазнања потпуне спон-
таности опажања различитог од чулног (додуше тек негативно скицираном на-
супрот дискурзивном разуму), са чиме би општи механизам материјалних
ствари могао да буде доведен у везу слагања са телеолошким постулатом по-
ступања према сврхама у техници природе, како је то промишљао и позни
Кант. Механизовање регулатива под природним законима описаним у приро-
донаучним сазнањима, заправо и отвара подручје виђења склопова света и ње-
гових структура као машинизовану контролу која се пушта у погон или спута-
ва, тако да наступа јасна варка како човек само треба да вуче те полуге моћи,
па да чини шта му је воља. Овакав наступ потребе за спонтаним произвољно-
стима, заправо у основи укида слободу као одговорност према властитој
суштини, а она опет констелише питање кретњи људске воље као могућу
невољу.

У свом разматрању питања трансценденталне естетике Чарлс Парсонс
је, разматрајући концепцију простора у Кантовој дисертацији која је показана
као интуиција, уочио да је касније запоставља аналогијама опажајућег разума,
у којима се простор представља као бесконачно дата величина. Кант у Дисер-
тацији говори далеко слободније о „појму простора” и пише, на пример,
„Појам простора је понекад чиста интуиција. Стога је то сингуларан појам…”
(§ 15 С, 2:402), док је у Критици писао „консеквентно, оригинална репрезен-
тација простора је једна априорна интуиција, не појам” (В 40). Колико то пред-
ставља стварну разлику начина с Кантове стране и колико је то ствар пажљи-
вије формулације, није познато. Премда у другом издању Критике Кант
насловљава одељак који смо расправљали „Метафизичко излагање појма про-
стора” (Овај контраст између Дисертације и Критике запажен је код Кирк
Далас Вилсона, Кант о интуицији, Философски тромесечник, 25(1975):
247–65, с. 250).7 У том смислу ваља са опрезом прихватити Кантову тврдњу да

7 Kant in the Dissertation speaks more freely of „the concept of space” and writes e.g., „The 
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телеолошка идеја ’технике природе’ мора да лежи у основи „неком другом мо-
гућем разуму”: „као што смо у Критици чистог ума морали мислити на неко
друго могуће опажање, ако је требало да се наше опажање схвати као нека дру-
га врста опажања, наиме као оно опажање за које предмети важе само као поја-
ве… Али, пошто је ипак за сазнање потребно и опажање, и пошто би моћ пот-
пуне спонтаности опажања представљала моћ сазнања која се потпуно
разликује од чулности и која је од чулности потпуно независна, те, дакле, ра-
зум у најопштијем значењу, то се може замислити такође неки интуитивни
разум (негативно, наиме само као разум који није дискурзиван), који не иде од
општег ка посебном, и на тај начин (помоћу појмова) ка ономе што је поједи-
начно… посао који наш (дискурзивни) разум може да обави само на основу
оног саглашавања природних ознака са нашом моћи појмова које је врло слу-
чајно, а који посао није потребан интуитивном разуму”.8 

Постулат који смо навели виђен је као хеуристички принцип и носи на-
меру систематизовања природе према сврховитости активне целине, подразу-
мевајући да: „сходно интуитивном (архетипичном) разуму замислимо могућ-
ност делова (у погледу њихове особине и њихове повезаности) као зависну од
целине… треба само доказати да ми у истицању нашега дискурзивнога разу-
ма, којем су потребне слике (intellectus ectypus), и истицању случајности такве
његове особине, бивамо наведени на ону идеју (једнога intellectus archetypus),
и да та идеја не садржи никакву противречност”.9 Очигледно је да надилажење
случајности подразумева да је у природној науци, која се бави основом могућ-
ности природних творевина, то представљено искључиво као јединство про-
стора феномена материјалних бића по себи. Будући да је тек формални услов
њиховог појављивања, онда се малопре поменута Парсонсова двоумица око
употребе сингуларне пропозиције интуиције простора показује у јачем светлу
као сумња, јер држи да је без интелектуалног опажања (Intellektuele
Anschauung) који би отварао поглед на натчулни реални супстрат за целину
природе као систем, уопште и могуће поставити неки конкретнији појам у по-
гледу измирења привидног противречја механичког и телеолошког начина
проучавања природе и излагања принципа. Може се рећи да је то једна ствар-
ност која се одомаћује унутар трансценденталног кретања у разумевању, пред-

8 Имануел Кант, Критика моћи суђења, (прев. Н.Поповић), Бгд., 1991, стр. 292–293.
9 Тамо, стр. 294.

concept of space is therefore a pure intuition. For it is a singular concept” (B 40). How far this re-
presents an actual difference of view on Kant`s part and how much it is a matter of more careful
formulation, I do not know. Even in th second edition of Critique Kant titles the section we are
discussing „Metaphysical Exposition of the Concept of Space” (This contrast berween the
Dissertattion and the Critique was noted by Kirk Dallas Wilson, „Kant on Intuition”, Philosophical
Quarterly 25 (1975): 247–655, p.250.)” /Charles Parsons, „The Transcendental Aesthetic”, in The
Cambridge Companion to Kant, ed. By Paul Guyer, Cambridge (University press, 1992), 19987, p.
94/.
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стављајући чисту могућност неке емпиријске предметности – тј. оне коју ми-
саоно опажање тек омогућава.10 Као трансцендентално кретање самог
субјекта унутар поља унутрашње сврсисходности, то онда прожима као суп-
страт и све оно што се растући појављује, све до појаве уопште која носи осло-
бођену природу кроз избијајућу супстанцијалну форму, растерећујући се од
привида.

И сам Кант је констатовао како је Хјумова замерка против оних који у
потпуној унутрашњој сврховитости организованих бића претпостављају те-
леолошки принцип просуђивања – безвредна због убацивања аутократије ма-
терије у природне творевине, а која завршава у претварању свемира у свеобу-
хватну супстанцију објективних сврховитих форми материје (пантеизам), или
у спој атрибута инхерентних простој механичкој супстанцији као претежућем
хиперфизичком јединству основа (спинозизам). То да је првобитна материја
обликовала саму себе на основу механичких закона, као и да је била у стању
да саму себе определи за форму неке сврховитости која саму себе одржава, и
штавише да изврши исконску организацију до нивоа органске телесности на-
гоном стварања материје (у ком менталном окружју човек остаје вазда субјект
телесне експозиције, неспособан за натчулне узвишеније сврхе које се у њему
налазе скривене), није ништа друго до становиште заслепљеног уверења где је
луксуз у знањима храна за сујету и саможивост.11 

Психологизам који је ту Кант наглашавао, посредовао је одбијањима да
се одрасте и преко тривијализација појма слободе условљавао нетрпељивост
према ноуменалним претпоставкама, која том појму заправо стоје у основу.
Унутрашња просветљенија чулност ипак није нешто што је Кант желео да пре-
небрегне или изостави, колико год да се његово признавање потребе за људ-
ском и божанском љубављу чинило сушичаво и млако.12 Разумевајуће веро-

10 „…bzv. rein anschaulischer Ermöglichung”; „Anschauung auf die Empfindung”/Fried-
rich, Kaulbach, Der philosophischen Begriff der Bewegung: Studien zu Aristoteles, Leibniz und
Kant, Köln; Graz, 1965, S.223; 226/

11 Кант се о томе изјаснио још у спису Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demons-
tration des Daseins Gottes /1763/: „Diese Methode kann nur dazu deinen, einen Urheber der Ver-
knüpfungen und künstlichen Zusammenfügungen der Welt, aber nicht der Materie selbst nd den Ur-
sprung der Bestandtheile des Universum zu beweisen. Dieser beträchtliche Fehler mu  alle
diejenige, die sich ihrer allein bedienen, in Gefahr desjenigen irrthumd lassen, den man den seineren
Atheismus nennt, und nach welchem Gott im eigentlichen Verstande als ein Werkmeister und nicht
als ein Schöpfer der Welt, der zwar die materie geordnet und geformt, nicht aber hervorgebracht und
erschaffen hat, angesehen werde. /Та метода може да послужи само да би се доказало постојање
творца повезаности и техничке спојености света, али не и саме материје и узрока саставних де-
лова универзума. Та грешка у мишљењу се мора приписати свима који, служећи само себи са-
мима, падају у опасност чињења оне грешке која се назива префињеним атеизмом, а по којима
је Бог пословођа, а не Творац света, који премда обликује и уређује материју, ту материју ипак
није произвео и створио./” (Immanuel Kants Werke /Vorkritische Schriften 1757–1777/,
Akademie Textausgabe II, Berlin, 1968, S. 122–123)

12 И сам је изразио своје мишљење на свој отегнут и одмишљен начин у спису О крају 
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вање тако не може да изостави неопходност своје естетске димензије, будући
да на основу ње и гради приступ који се сада слободно може именовати култу-
ром виђења природе и смисла природности. За такво промишљање повезано је
искуство уверавања, за које је и Еуген Финк констатовао да је Кантово право
наслеђе мишљења, те указивао на чињеницу да су његови појмови културе и
историје у опремљеном стању за разумевање целине света између природе и
слободе, те постављени на центрирајући начин с којим се дубље осмишљава
само бивствовање, тако да пред нама свет као такав иступа као отворено пита-
ње: „Свест о свету, штавише, непрестано је у игри, већ и пре сваке предметне
свести, управо као фундаментално априорно знање о свеукупности и целокуп-
ности бивствујућег. Али је већином управо скривена предметним знањем…
При том се принципијелно није спознало да супротност унутрашњег света
свести и спољашњег света стварносних реалитета може уопште настати тек на
основи претходне отворености света. Јер овај није ни субјективан ни објекти-
ван. Он ову супротност захвата испод и тек сачињава димензију унутар које се
ово супротстављање дешава… Кретање као промена места, нпр. увек је дво-
струко кретање: где неко бивствујуће долази, друго одлази; она размењују ме-
сто. То у чему се ова размена места врши, не треба, као смештајући и садржа-
вајући простор, схватити полазећи од унутрашњег момента, простора Ствари.
Ову феноменалну разлику, међутим, надмашује геометрија и поравњује је у
хомогенизовању простора, које почива на одређеним претпоставкама. Светло
и тишина, ако се интерпретирају на основу изворне бити просторности, нису
рђави обрасци за питање о светскости света. И зато што су они сами одређени
моменти у којима се свет јавља. Они нису оптичка случења, него простори
кретања за оно оптичко. Међутим, као такви они су фундирани у свету и садр-

свих ствари сасвим сталожено и једноставно износећи: „Јер, може се бити сумњичав колико
се жели, кад је апсолутно немогуће да се успех одређених средстава узетих из целокупне људс-
ке мудрости (која, ако треба да заслужи име, може једино да буде моралност) са извесношћу
предвиди, ипак се мора веровати у конкуренцију Божанске мудрости према току природе на
практичан начин, уколико се не жели сопствена крајња сврха напустити… Хришћанство
има, осим наведеног поштовања које неумитно утиче у светост његових закона, још и нечега
вредног љубави у себи (ја овде не мислим на привлачност неке особе која је стечена великим
жртвовањима, већ на оно вредно љубави у самој ствари: наиме, на морално стање, које је Он
завештао; јер се она само тако може пратити). Поштовање је бесумње прво, јер без њега не
постоји ни права љубав; иако се и без љубави неко може веома поштовати. Али кад се не ради
само о представи дужности, већ и о извршавању дужности, када се питамо о субјективном раз-
логу деловања, из кога, ако он сме да се претпостави, најпре треба очекивати шта ће човек учи-
нити, не само по објективном, шта он треба да учини: то је ипак љубав, као слободно примање
туFе воље под сопствене максиме, једна нужно потребна допуна несавршености људске
природе (бити принуђен на оно шта разум кроз закон прописује): јер оно што неко не чини ра-
до, он то чини тако шкрто, уз то вероватно и са софистичким изговорима о заповести дужнос-
ти, тако да се на ову, као покретача, без приступа исте може мало рачунати.” /И. Кант, О крају
свих ствари, Бгд, 1974, прев. С. Жуњић, стр. 133/
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же своју последњу прозирност с обзиром на расветљавање природе света.”13

Ови простори претпоставки за оптичке и акустичке перцепције, нису само
међузона игре светла и тла, него и они про-пуштајући етимеми проузроковања
разумевања укупне стварности и њеног јединства.

Из оваквог сагледавања мења се и разматрање хегеловског тематизо-
вања краја уметности (или уметности краја), где са вишезначношћу коришће-
ња појма ’технике’, бивамо јасно упозорени да је она у изворном (античком)
поимању – раскривање (poietike techne), с том разликом што је њен модерни
појам изгубио смисао појетичког произвођења и добио самосврховит карак-
тер производње. Овакво произвођење ради самог произвођења, добро је на-
гласио и проф. Узелац: „Човек као прорачунавалац, као радник, као планер
будућности, пише Финк, добија величину какву никада до сада није имао у
историји; технички гигант артефицира читаву земљу и маша се већ других не-
беских тела (Финк, 1971, 36). Тако доспевамо у близину технике виђене као
одређено држање човека, као његово одношење према свету у целини (Пејо-
вић, 1965, 44)”.14 Сам појам производње као историјски конститутиван по са-
му констелацију садржаја свести, са подизањем његовог степенованог обима
намеће толике измене, да традиционално поимање ствари на основу произво-
ђења свести застарева дотле, да из њега настали проблеми могу да постану го-
тово непрепознатљиви. Такође, и сам појам стваралаштва увелико је мењао
значење: „…Грци појам стварања нису имали иако ствараху изузетна умет-
ничка дела; за Платона стварање је превођење скривеног у нескривено, у отво-
реност; израда ствари је тако увид у идеју предмета. Домет оног што се може
створити бива унапред одређен идејом. Није случајно што Хајдегер Платонов
израз poiesis преводи са Hervorbringen (произвођење) јер жели да назначи
грчко значење те речи.

Хајдегер poiesis тумачи као произвођење у присутности и ово схватање
чини се надређеним другим тумачењима која poiesis одређују као стварање,
чињење; тако poiesis означава и производњу technites-а и physis као можда нај-
виши облик (само)произвођења. За Хајдегера нема ничег погрешнијег од
свођења poiesis само на уметничко, или још горе, на песничко стварање.”15 Са-

13 Е. Финк, УвоFење у филозофију, Београд, 1989, прев. Д. Ђорђевић Милеуснић, стр.
144–151.

14 Милан Узелац, Космологија уметности, Оглед о пореклу феноменолошке естетике,
Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1995, стр. 194. 

15 Тамо, стр. 194. И Хусерл је о Платоновој философији имао изузетно високо
мишљење: „Platon ist auch der Schöpfer des philosophischen Problems und der Wissenschaft von
der Methode; nämlich der Methode, die im Wessen der Erkenntnis selbst angelegte oberste Zwecki-
dee der „Philosophie” systematisch zu verwirklichen … Es deutet sich schon mit der Platonischen
Dialektik, diesem Anfang einer neuen Epoche, an, das eine Philosophie dieses höheren und echten
Sinnes nur möglich ist auf Grund prinzipieller Voruntersuchungen der Bedingungen der Möglich-
keit einer Philosophie.” (Платон је још и творац философске проблематике и науке о методи;
свакако методи, да у суштини сазнања самог изложи највишу идејну сврху „философије” сис-
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ма креативност и производња нису синоними, барем према савременом со-
цијалном статусу уметника чији је уметнички акт сведен на бесцење, а
„друштвена корист” од таквих напора инструментализована као дизајнерска
допуна општем менаџменту. И уместо да се стваралачки акт логично повеже
са естетском идејношћу која креативним обликовањем уметничког дела енер-
гизује смисао виђења савремености, он се некако редизајнира у производни
погон, чинећи велик део оног ’радног материјала’ који испуњава ужурбану ам-
бијенталност света савременог човека. Свакако да је Хајдегер, који се попри-
лично жустро окомио и „обрачунао” са онто-теолошким устројством метафи-
зике (самим тим и психолошки сценарично, пројектујући у њега лични
доживљај и вероватно својеврстан патернализам увређеног „наследства”), из
такве ’амбијенталне утопљености’ и доживљавао стварање као предпоимајућу
недуховну појаву. Будући да није поимао саму људску слободу као избављање
идејности духа кроз његово поимање у историји догађања, Хајдегер као да је
затворио очи пред самим задатком. Могуће је да је посредовала и извесна пре-
валенција ретроактивног гностицизма хиперфизикализујућих докетистичких
схватања, макар према раносредњовековним платоновским схватањима сама
хранидбена улога материје сведочи да није зле природе по себи.16 Ваља се, до-
душе, сложити са схватањем да са пролажењем кроз феноменолошки консти-
туисану стварност бива ослобађан сам појам за реалитет ствари и њихову
истину. Тамо где се успоставља „поимана историја” духа, тј. тамо где би се
отварала идејност преко које би сам дух могао да дође себи, да би се оспосо-
био за то да пронађе својствену димензију бивствовања, ту би се и философија
избављала од ’окова природе’ (Кант), али и од амфиболија небића које иначе
структуришу тамне стране егзистенције било које врсте световање света. Свет
је иначе оно место где се јесте код куће, али као прелаз са опстанком у немиру
спрам целине бивствовања спрам кога смо на путу, као опстанак постављен у
близину суштаственостима, уколико је техника природе и даље виђена као ак-
туална целина. Ако се уметности сличећа пропусница тетракаузалног склопа

16 Ако погледамо списе великог Дионисија Ареопагита и његова „Божанска имена” ви-
димо да су му мисли логички сувисле и етосно беспрекорне по оваквим питањима: „Зло пак из-
бегава природу Добра. Материја, кад би била зло, зар би могла да порађа и храни природу? Зло
пак као такво није способно ни да порађа, ни да храни, нити уопште било шта да ствара и очу-
вава.” (Дела Светог Дионисија Ареопагита: у преводу др Александра М. Петровића са старо-
грчког језика, Београд, 2010, гл. 4, § 28, стр. 145) 

тематском остваривању… То се само лепо види у платоничкој дијалектици, том почетку једне
нове епохе, на томе, да је могућа једна философија овог узвишеног и правог смисла на темељу
принципијелног предистраживања стваровитости могућности једне философије) / E. Husserl,
Erste Philosophie, u Husserliana Bd. 1, s.13/ Начелно се слажући са тезом да је у позадини Пла-
тоновог мишљења стајао један интерес изворног повесно пратећег докучивања онтолошке
проблематике истинствовања, као тзв. arche-проблематика у вези са теоријом идеја израже-
ном на елементарним предметностима, држимо да је она као феноменолошки ’реалнија’ данас
далеко прихватљивија него раније.
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света не показује као радост живљења у разноврсности која јој даје форму, не-
го као чекање на ред у коначности или бивање у „чекаоници бивствовања”,
више би нас застрашила личећи на казнионицу него на ишта друго, па би без
религије и уметности свет изгледао још тужније. Уметност је по том основу
сводивости доказ богатства човековог духа, где се дешава истина као у делу
материјализовани сусрет човека са чистим моћима бивствовања, како и проф.
Узелац налази утешне речи оправдања за хајдегеровске мисаоне авантуре, ве-
зујући их уз бритку трезвеност својствену делима Еугена Финка: „Уметничко
дело, рећи ће стога овај мислилац, није ништа друго до епифанија божанског
(Финк, 1994, 102). Под божанским ту се не мисли на неко одређено бивс-
твујуће већ на бивствовање само… као епифанија божанског, као моћ образо-
вања, не стварности, већ, њене идеје, уметничка дела сведокују о вези човека
и владајућег божанског па стога поседују посебни метафизички ранг.”17 

Сама уметност може да се нађе у темељу света, у самом средишту
бивствовања, као могући обрт у средишту саме ствари, за шта и Хегелово ми-
шљење просто навија, како је то сјајно оквалификовао и проф. Узелац: „Не ра-
ди се ту, дакле, о крају уметности већ пре о једном недовршеном облику у
којем је утихнула игра да би се могла јавити у другом, где је можда с мање
опрезности очекујемо: у области мисли.”18 Али, време после модерне је завр-
шено, а завршено је и доба тзв. постмодерне као парада епохалних симулација
и симулакрума врлине, правде, поштења, савести, па и саме лепоте. Постмо-
дерна као мисаони промашај докучивања истине епохе, не по самим естетич-
ко-гносеолошким интенцијама, које могу да буду и истраживачки уважене у
ширини и слободи поимања ствари, него пре свега по резултатима које је ка-
рактерисала неинвентивност, као и пребрзо доношење одлука (Узелац), сна-
жно се одразила на уметност која ју је следила, бијући се за ослобођење од сте-
га које је донела теза да стега у уметности има да нема. Последица је да се све
су-стегло, тј. да је усахнуо дух, да се такорећи усекнуо у себи својствену нема-
нифестну сферу бивствовања. Међутим, његово одсуство детектовано на со-
цијал-географској мапи света, када се она у културном сектору мери посеће-
ношћу, цитатном учесталошћу и статистичком константом важења, као да
више говори о стању у самом том сектору, него о самој природи уметничког
акта и мишљења данас. Комуникативне праксе ово ’усекнуће’ као да су једва
дочекале да почну да шире несвакидашњу ’креативност’ у додворавањима
просечним прохтевима, јер се такво додворавање највише финансијски испла-
ти. Прагматизације према циљним објекцијама могућности најисплативијег
држања, просто су надмашиле и планске схематике соц-реалистичких захтева,

17 Тамо, стр. 221. 
18 Милан Узелац, Космологија уметности, Оглед о пореклу феноменолошке естетике,

Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1995, стр. 234.
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тако да готово више и нема сектора који у културној обради не може да попри-
ми карактеризацију уметности и уметничког, уколико је то по вољи такве
циљне наруџбе. Дизајнирање и естетизација свега чега чуло може да се дотак-
не у тој је мери функционализовало саме рефлексије уметности, да у њој може
да постане споран и сам предњи план (амбијент Дишановог писоара као сино-
ним за интелектуалну згађеност постао је такорећи опште место примене так-
вих алатки). Ако појавни облик уметности више није у стању да издржи при-
тисак социјално-техничког потискивања савременог постоља моћи, ако не
може да се глајхшалтује са гештелизацијама електронског дизајнерства у
енормној продукцији удовољавања најсваковрснијим прохтевима медија, или
у домунђавањима о важењима ’фејсбуковских’ домена, њену предметност мо-
же да прихвати и очува мишљење, јер ју је одувек доживљавало као ’млађу се-
стру’. У невидљивом, породица поново бива на окупу у игри, која подразумева
одсуствовања, као и присуствовања на непознатим местима света. Строгост
мишљења и продорност уметничког акта као креативни моменти људске егзи-
стенције, не могу да се раздружују лако, а да то не изгледа и претенциозно и
олако. 

Уметност и данас бива довођена у близину корена свеколиког бивство-
вања, а то значи кроз постављање питања суштине, кроз отварање још нечега
иза ствари, из ’позадине’ као израза тежње да се расправи њихова природа.
Она то може да чини са проблематизацијом свакодневно присутних тривијал-
ности у животу, пертификацијом његових зацртаних социјалних мапа, као и
несувислости неправичних држања и несувислих ситуација. До тих се сложе-
них проблема долази када се превазиђе наивна подршка мњењу о трајности
света, његовој униформној уређености. На тај начин се продубљује само
разумевање света у коме живимо кроз отварања подручја његовог световања,
тј. допире до одређене научне естетике која формулише карактеризације ти-
пичности феномена као садржаја нама својствене мисаоне ситуације, са чиме
се рестрингује и саморазумљивост хоризонта предметне датости, каква се ина-
че тек једнодимензионално показује са постоља на коме влада ексцентрична
сила некултивисаних порива и егопатичних склоности. Склоности су разне и
слободно нам је да се поводећи се за њима упуштамо у сазнавања највећих тај-
ни бивствовања, али опредељивање за произвољна нахођења обећава тек за-
басавања која ’природне штимунге’ лако озвуче као неприродну буку или на-
хођења у којима какофонија постаје ’утрнула љубав’ нормалности. 
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AESTHETIC SCIENCE AND THE TEMPORAL 
POSITION OF THE ONTOLOGY 
IN THE WORLD OF TECHNIC19

Summary 

The community working on the philosophical conception in the analysis of all areas
of being, and  as well works on the concept of opening the truth in the Christian tradition,
purports not only a symbiotical connection between the identities and differentions in con-
sidering the reality, but as well a method close to the synthesis which assumed that thing
alone in its essential aspect. Closeness of the synthesis supposed a formative circumstances
of the speculative idea, which is a connection between  reality and  conception, circled in
the circle of life from  generating to vanishing, and opening with it a possibility for the di-
alectical overcoming of all the aspects of  finite existence towards the infinity. In that dia-
lectical negotiating of the concept it became understood and comprehensive in the circle
and circumstances of educational programmes. It became a central issue in healing of the
unhollyness, aspects of mind in their ethic and aestetic dimensions,  known as a logoso-log-
ic theme of  participating in the final beings suppositions. In that seeing of a world's histor-
ical triumph upon  death and in the empathie found in conception of  possible changing of
a tragic position of a human being abstractly engifting as immortal, it had all resulted in a
thinking that  the aesthetic engiftness is a main  level of education and ethic character of a
being. It particularly  occupied the contemporary art when postmodern appearance of the
globalism enabled the annihilation of both those aspects and their dwelling in the world's
history; it also annihilated the changes with utilitarian goals of life, without any conscious-
ness and responsibility in front of the face of  humanity. The globalistic idea shows that it
is not just a contraproductive idea due to the absence of any responsibility. One who intro-
duced the gnostic aspect of paying the price in the history of the world, showed talent and
engiftness for making mistakes and sins, thus opening the way for the rest of the humanity
for totalitarian teaching on the partial willing of power. History of  paying the price of sins
means that the throne of power symbolized in  modern technological ways of meaning, wi-
th its possible  leading towards falling in abyssos of nonsence and opening of the new mar-
tyrdom in the life of humans, as a radical proof of the realization of nichilism. According to
that philosophy it seems obvious to stand again at the point of reinvestigating the (of
course, aesthetical) sence for the ethical responsibilityof humanity, thus showing  the way
on the horizon for the salvation of beings. 

Key words: aesthetic dimension of the working of concept, closeness of synthesis,
gnosticism and world's historical paying for the prices of sins,Globalism and the techno-
logical way of conceptualizing, responsibillity and  dimension of salvation  of beings.

19 Рад је примљен 8. новембра 2012, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


