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Естетикус 

Некако, негде, некада, голет ураста израстајући у пејзаж. 

Квазисемипараапсолутнонематеријално у загледању остатка или 

привида или целине исконског украшеног проистеклим. 

Поглед сунца пуца тихо и полако. Вода трепће и чкиљи. Гласно 

ветрови надзирући декоришу. Заборављена болна шкргутавост белутка. 

Једна круна у изостанку – изложен је бескрај. Њихови рудници 

пећинаре вечно. Голицљиви вез и хладњикаво мутни балдахин. Клизавим 

огледалима отапа и склапа. Са гмизавим стално у зарону – кроз клепет изнова 

пропада. 

Психотресно. Потчињено самостална у свим лавиринтским амбисима 

расточена. 

Опсега проширено суженог, поистовећује и греши. Изобличени одрази 

замагљују и опседају. Мрак без сумрака. Купају искричавост магме. Залогај 

без знања. Гутају пламсивост. 

Тмина је расплакана. Крајности пониру са скидањем шлемова. 

Монотони ехо, ни шапутав ни бучан, крвари скучен и пева. 

Широки дуалитет усковитланих осета и слојевитих начела био је 

клаустрофобичан. 

Непрегледна мучнина. 

А сада, прождирање отрова. 

 

08/09.10.2014. 
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Објашњење 

Рад говори о естетици; његов назив симболично подсећа на реч укус. 

Естетика је грана филозофије која води расправу о лепом и ружном. 

Заузимам номиналистичко схватање ове дисциплине, што значи да не 

прихватам њено реално постојање, већ је сматрам само називом за људске 

психотресне креације (менталне и физичке). Зашто баш користим реч 

креације? Естетика је несамостална и уткана је у ставове, интересовања, 

коментаре, поступке, производе... 

 

Некако, негде, некада, голет ураста израстајући у пејзаж.  

Живот настаје из неживота – камена; не знам како, где и када јер су 

могућности разне: велики празак, интеракција светова, сенка сенке...1 

 

Квазисемипараапсолутнонематеријално у загледању остатка или 

привида или целине исконског украшеног проистеклим. 

Квазисемипараапсолутнонематеријално – рогобатна кованица која оставља 

отворен проблем материјалности психе. 

Свет је остатак (после великог праска), привид (види фусноту) или целина 

(не постоји ништа изван њега). 

Психа естетски вреднује – загледа  свет неживог (исконског) украшеног 

живим (проистеклим из њега) тј. вреднује пејзаж. 

 

1. Естетика се заснива на субјективним критеријумима. 

 

 

Поглед сунца пуца тихо и полако. Вода трепће и чкиљи. Гласно ветрови 

надзирући декоришу. 

2.Субјективни критеријуми су често под утицајем средине. (Наведени 

абиотички фактори мењају пејзаж, а тиме и његову перцепцију; приказан 

буквалан утицај срединских фактора на предмет, а тиме и посредно на 

посматрача; у стварности је чешћи непосредан утицај на посматрача.) 

 

Заборављена болна шкргутавост белутка. 

Белутак је некада био део стене оштрих ивица (~шкргутавост - синестезија). 

3.Естетика је ,,генеалошки и онтогенетски” променљива. 

                                           
1 Нужна упознатост са делом Црвоточно откровење 
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Једна круна у изостанку – изложен је бескрај. 

Не постоји једна круна, већ бесконачно. 4.Естетика је неуниверзална (у 

вези са 1). 

 

Њихови рудници пећинаре вечно...у потрази за драгуљима круне. 

5.Естетски идеал (ултимативне лепоте) недостижан; савршенство не 

постоји. 

 

Голицљиви вез и хладњикаво мутни балдахин. Лепота ружног (види ниже) 

– паучина и блато приказани лепо. 

 

Клизавим огледалима отапа и склапа. Са гмизавим стално у зарону – кроз 

клепет изнова пропада. 

Живописна потрага за драгуљима у пећини: лед, сталактити, сталагмити, 

пузећа створења, слепи мишеви... 

6.Естетска потреба никад задовољена (хомеостатски циклус). У корелацији 

са 3. 

7.Естетска фрустрација кобна. 

 

Психотресно. Потчињено самостална у свим лавиринтским амбисима 

расточена. 

8.Естетска контрола често неодржива. 

9.Естетска ћуд никад докучена (јер није ни личност у коју је интегрисана). 

10.Естетска садржина увек интегрисана (у личност). 

 

Опсега проширено суженог, поистовећује и греши. 

11. Естетски опсег проширено сужен (објекат за парење > апстракције > 

стереотипи). 

 

 

12.Уникатност дискутабилна (естетика уметности). 

 

Естетски атрибути: 

 спољашњи (чулни, надражајни) – перципирају се ---- емпиристичко 

становиште (уникатност непостојећа – крађа стилова могућа) 

 унутрашњи (крајње когнитивни) – интеграција, обрада и дорада 

спољашњих атрибута ---- формалистичко становиште (уникатност 

постојећа – колико реципијената, толико и дела) 
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Лепота ружног (естетски ужитак у ружном): оно што је за већину ружно приказано је на леп начин (квалитетно, 

професионално, зналачки и суптилно); глорификација ружног, фасцинација ружним, трансформација ружног у 

лепо. 

Натурализам и гађење које узрокује: естетски ружни и квалитетни или естетски ружни и неквалитетни.  

 

  

 

 

 

 

 

Широки дуалитет усковитланих 

осета и слојевитих начела био је 

клаустрофобичан. 

Уметност у ужем смислу била је 

доминантна, није се трпела уметност у 

ширем смислу. 

 

 

 

Непрегледна мучнина. 

Егзистира само уметност у ширем 

смислу. 

 

 

А сада, прождирање отрова. 

Егзистира само ниска естетика. 

I естетски квалитет 
субјективан 

(заснован на начину интернализације 

спољашњих естетских атрибута) 

II квалитет уметничког дела 
делимично објективан 

заснован на оцени стручњака 
(пример: вештина приповедања, црталачка 

техника и сл.) 

 
Да ли су ,,обавезни” критеријуми 

задовољени на прави начин? Ако нису, је ли 

узрок немогућност или виши циљ? 
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Изобличени одрази замагљују и опседају. Мрак без сумрака (у пећини). 

Чамотиња и бесмисао владају.  

 

Купају искричавост магме. Залогај без знања. Гутају пламсивост.  

Ниска естетика (види горе). 

 

Тмина је расплакана.  

Тмина је добро, а мрак лоше.  

 

Крајности пониру са скидањем шлемова.  

Упросечена маса неспособна је да издржи високе критеријуме и окреће се 

кичу и шунду чију популарност потрошачко друштво немилице искоришћава 

да профитира. Најезда лако сварљивих продуката који подстичу само 

примарне нагоне и емоције захвата интелектуалну елиту. 

 

  

   
 

 

 

 

Монотони ехо, ни шапутав ни бучан, крвари скучен и пева.  

Квалитет опада пропорционално расту популарности (данас је квалитет 

најнижи, а популарност највећа; другим речима, најнеквалитетнија су 

најпопуларнија дела). 
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Уметност храни естетику и ствара привид достигнутог 
савршенства доводећи реципијента у стање блаженства. 
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Уметност је најбољи стабилизатор, највећи привид и 
највећа стварност. 

  

лепо естетика ружно

непосредан однос међу 

људима је ништаван 

наспрам односа који се 

успоставља преко 

уметности 

уметност не треба да буде 

створена како би служила 

реципијентима, већ 

ствараоцу 
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поунутрење 

уметник

испољавање 

уметничко дело 
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одбија 

комуникацију са 

реципијентима и 

остаје ,,оличење” 

естетског идеала, 

тачније покушај 

његовог досезања; 

створен да 

помогне само 

ствараоцу – 

саможивост, 

мизантропија  

поунутрење 

реципијенти 

испољавање 
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моја објашњења 

имају и сврху 

постизања личне 

користи* у 

успостављању 

духовнијег, 

искренијег и лакшег 

интераговања са 

одређеним особама, 

појединцима, а не са 

свим реципијентима 
*социјална интеракција 

увек примарно има за 

циљ стицање личне 

користи као што је 

остварење потребе за 

разумевањем и тренинг 

емотивног потенцијала, 

па тек онда задовољење 

алтруистичких потреба – 

помагање, емпатија и 

остале бљувотине 

(дубљи увид у 

Масловљеву хијерархију 

потреба) 
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