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Јегер (Werner Jaeger) износи следеће ставове: „Алиоднос
естетскестранепремаетичкојнесастојисесамоутомешто
бионошто јеетичкосбилокојом’грађом’билослучајно
дато(...)”.„Показаћемокакосубашстил,композиција,об
ликусвакомсмислуусвомспецифичноестетскомсвојству
условљениииспуњенидуховнимсадржинамакојеовапло
ћују”.1Унаведенимречима,великитумачантичкогпоима
њаваспитањаиобразовањапре свега сугеришедапосто
ји известан склад између формалних аспеката Хомеровог
песништваисадржинекојасеможесматратирелевантном
запромишљањеморалакојимсеруководејунацињегових
епова – штавише, традиционалног морала читаве антике.
Јегерпретпостављадаучувенимеповимапостојиизвесно
садејствоформеисадржинеупружањуодређенеморалне
поуке,аовосадејствосеможеразуметинавишеразличитих
начина.Наиме,оносеможеразуметикаозаједничкодело
вањедвајуаспекатауметничкогделакаоцелине,деловања
укомесенеможесасигурношћурећидали(односно,уко
јојмери)формиилисадржиниприпадаостварењеваспитне
улогеуметности.Међутим,овосадејствосесаподједнаким
правомможеинтерпретиратиикаонезавистанутицајфор
меисадржинедела,којиомогућавадасеусвакомтренут
куможеуказатинаудеоформе,каоинаудеосадржинеу
моралномваспитању.Коначно,односформеисадржинесе
уприложеномЈегеровомставуможеразуметиикаоукази
вањенаспособностформеданаправиначиностваривас
питнипотенцијалкојилежиусадржинидела–потенцијал
који се може остварити и независно од уметничког обли
ковања, у неком другом виду културног живота једне за
једнице.Уовомрадуразматрамоморалноваспитнидомет
музичкеформеуПлатоновојиАристотеловојфилозофији,
испитујући да ли су овифилозофи самојформи комплек
сних музичкопоетских и музичкосценских уметничких
облика антикепридали васпитнипотенцијал који се јасно
можеразграничитиу односуна васпитниудео саме садр
жине.2Другимречима,имајућиувидуЈегеровставоуделу
формалнихаспекатауметностиуморалномваспитању,као
инаведенемогућностиприступаморалнојулозиуметности,
овимрадомпокушавамодаостваримоскромандоприносу

1 Јегер,В.(1991)Паидеиа:обликовањегрчкогчовека,НовиСад:
Књижевназаједница,стр.34.

2 Формулацију„музичкопоетскеимузичкосценскеуметности”кори
стимоурадукадажелимодаукажемонаудеоспецифичномузичке
формеусложениммузичким,поетским,рецитаторскимиглумачким
видовимаантичкеуметности,видовиманакојеПлатониАристотел
некадпрецизнореферишу,анекадтекалудирају.Оовомећебитивише
речиунаставкурада.
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тумачењуодређенихПлатоновихставоваизДржаве,каои
АристотеловихтврдњиизПолитике,којисетичуформал
нихаспекатамузикеуданашњемсмислутеречиињиховог
васпитноморалног потенцијала. Под музичком формом у
овомрадуподразумевамоспецифичномузичкеаспектеан
тичкогпојмаμουσική, којиугрчком језикуобухватачитав
спектар значења, од поседовања адекватног васпитања и
образовања, достојног слободног грађанинаполиса, преко
означавањаделатностипесникаирапсода,довештинесви
рањанамузичкоминструментуипознавањамузичкехар
моније.Целокупнадрамаобразовнеулогеуметностивећје
оличенауунутрашњојтензијизначењâовогантичкогпојма,
пасеилитературакојаобрађујеантичкоразумевањеваспи
тања углавномусмерава на теоријско образлагање смисла
његове значењске слојевитости, а затим се устремљује на
садржину вербалних аспеката музичкопоетске и музич
косценске уметности, чиме специфичномузички аспекти
уметничкогстваралаштвабивајустављениудругиплан.3

Међутим,дасеобразовноваспитнипотенцијаласпекатако
јисетичумузикеуданашњемсмислутеречиипакмораузе
тиуобзир,потврђујеиједначињеницакојуможемосматра
тисвојеврсномдијагнозомпроблемакојимсеуовомраду
бавимо.Наиме,постојеупадљиверазликеизмеђуПлатоно
вогиАристотеловогразумевањамузичкеуметностиињене
моралноваспитнеулоге,којесежуоднајширихестетичких
проблема, попут различитог третирања вишеструке улоге
којууметностможеиматиудруштву,доужихмузичких,по
путнеслагањаотомекојесемузичкелествицеиинструмен
тимогунајбољекориститизастварањекомпозицијâкојима
сенегујеодређенодушевнорасположење.Унаставкурада
размотрићемонекеодразлогâзбогкојиховакверазликепо
стојеуучењимадвојицевеликихгрчкихфилозофа,аразма
трањећемоограничитинаставовеизПлатоновеДржавеи
АристотеловеПолитике(докћемо,радиконтраста,наПла
тоновеставовеизЗаконаиАристотеловоучењеизПоетике

3 Иакосеовајставможеприменитиинастаријусекундарнулитературуо
ПлатоновомиАристотеловомразумевањумузике,овденаводимосамо
једанпримерместакојеспецифичномузичкаформаимаурецентнијој
литератури.Примераради,ниједанодтекстовакојиговорио„Другој”
и„Трећој”књизиДржавенаактуелномсајту„Станфорденциклопедије
филозофије”неговориништаоспецифичномузичкимаспектимаши
роког античког појма музике. Између осталог, упоредити: Pappas, N.
(2016)Plato’sAesthetics,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Fall
2016Edition),ed.ZaltaЕ.Ν.20.Оctober2016.http://plato.stanford.edu/ar
chives/fall2016/entries/platoaesthetics;Brown,E.(2011)Plato’sEthicsand
PoliticsinTheRepublic,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Win
ter2011Edition),ed.Zalta,Е.Ν.20.Оctober2016.http://plato.stanford.edu/
archives/win2011/entries/platoethicspolitics.
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реферисатитекуспут).Овакоћемоурадупоступитинеса
мозбогтогаштоисâмАристотелу„Осмојкњизи”Полити
кереферишеискључивонаставовеомузициизДржаве,већ
избогтогаштосе,заразликуодконтекстаукомесемузика
разматрауЗаконимаиПоетици,уДржавииПолитициго
вориоистимаспектимаантичкогмузицирања,апресвегао
музичкимлествицамаимузичкиминструментима.

MузичкаформанаваспитномзадаткууДржави

Дабисмонаправиначинодредилиместокојеспецифично
музичкаформа – ритам и хармонија – заузима у познатој
Платоновојконцепцији„музичкогваспитањадуше”,најпре
јепотребноуказатинапозицијукојуговороформимузич
когделаимауДржави,каоинатокакавјеодноссаговорни
капремаспецифичномузичкојтематици.Наовајначин,раз
мотрићемодалисечестозапостављањеуделакојиимаспе
цифичномузичкаформаможеуизвесномсмислусматрати
оправданимбаруслучајутумачењаПлатоновеДржаве.

У„Другојкњизи”Државеразматрањемузичкогваспитања
надовезујесенаговороособинамакојебудућичуваридр
жаве морају имати, са посебним наглашавањем важности
љубавипремамудростиизнању.4Ускладусаконтекстому
комесепитањеоваспитањупокреће,јаснисуразлозизбог
којихћеПлатон,наконуказивањанагимнастичкоимузичко
образовање,азатимиопредељењадапрвосагледавамузич
кообразовање,теоријскидискурсдијалогаодмахнастави
тикаразматрањуистинитосногкарактерасадржајатекстау
музичкомделу.Поштомладечуваретребаучинитипријем
чивимзазнање(односноистинукаоциљсвакогсазнавања),
илибаремнеосујетититузатечену,почетнупријемчивост
уњиховимдушама,Сократињеговисаговорници,прихва
тивши се улоге законодаваца, осмишљавају извршење те
кључнепосредничкеулогеизмеђумитовакаозаоставштине
великихпесникаимладихдуша,аутојулозиистинамора
битипрвикритеријум.Дајеупрвимахистинајединареле
вантназапромишљањемитова,показујенамисâмПлатон
(односноСократ)тимештострогопримењујеовајкритери
јум,наводећидасумитови,посматраниуцелини(τὸὅλον)
лажни, али „садрже и истину”.5 Да ли су митске приче

4 Платон(1993)Држава,Београд:БИГЗ,стр.5556,375е–376c.
5 Исто,стр.57377а.Српскипреводовереченице,премакомесумитови

„такорећи,самолаж,алисадржеиистину”,неосликавастварнисмисао
грчкогтекстаукоменалазимонаведенитерминτὸὅλον.КоментариЏеј
мсаАдама(JamesAdam)уенглескомпреводуДржавенаглашавајуважну
нијансууразумевањутерминаἀλήθειαнаовомместуудијалогу,сматра
јућидасеонудатомконтекступресвегаодносинаисторијскуистину,
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„испеванеуалегоријиилибезње”такођејепитањекојесе
постављаизперспективеистинеилажикаокритеријума.6
Овакавпочетакдискурсаообразовањусвакакоустартуис
кључујемогућностдаспецифичномузичкиаспектипојма
μουσικήдођудоизражаја,пасењиховопомерањекакрају
првогделаПлатоновогговораоваспитањуможесматрати
разумљивим.Изгледадајеоворазлогзбогкогапреводилац
енглескогиздањаДржавеПолШори (PaulShorey) сматра
дасеμουσικήуовомПлатоновомразматрањуможе(јошви
ше)проширитииназначењакојасетичупоседовањаширег
културногифилозофскогобразовања7–утомслучају,још
смодаљеодтеренаспецифичномузичкогуобразовању.

Међутим, ово није једини начин приступања теоријском
дискурсуоваспитањууПлатоновојДржави,јерћесеуна
ставкудијалогауправонепосреднодејствоуметничкефор
ме–билопоетске,билоспецифичномузичке–квалифико
ватикаоједандругачији„почетак”упромишљањуваспита
ња.Готовонасамомкрајуговораомузичкомваспитању,Со
кратизносиследећистав:„Нијелимузика,Глауконе,основа
васпитањазатошторитамихармонијанајдубљепродируу
унутрашњостдушеинајвишејеобузимају(...)”.8Дајетео
ријскидискурсоваспитањузапочеооваквимувидом,удео
ритмаихармонијебиобиозбиљнијеузетуобзир,анеби
сесвеоначулниизразпожељнихилинепожељнихосећања
иликарактернихособина.Овај други „почетак” образова
њамењаперспективусакојесесагледавауметностнасвом
моралноваспитном задатку. Јасно етичко и филозофско
уобличење васпитног потенцијала уметности, уобличење
којеу„Другој”и„Трећојкњизи”резултирауформулисању
пожељних карактерних особина које треба развијати (из
међуосталог, ту су,премаСократовимречима, „храброст,

односноподударањемитасареалнимисторијскимдогађајима,адасето
значењеипакумногомеразликујеод„моралнеистине”,какотоовајко
ментаторназива,односно,„стварног”,анеалегоријскипредстављеног,
начина на који богови врше одређену (морално релевантну) интерак
цију.Уп.текстдвојезичногиздањаPlato(1969)PlatoinTwelveVolumes,
Vols.5&6translatedbyPaulShorey,Cambridge,MA,HarvardUniversity
Press;London,WilliamHeinemannLtd.,каоитекстдодатнихкоментара
ЏејмсаАдамаизиздањаAdam,Ј.(1902)TheRepublicofPlato,Cambrid
ge,CambridgeUniversityPress–текстовисуобједињенинастраници: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg
030.perseuseng1:2.377a,20.Оctober2016.Унаставкутекста,навођење
грчкихтерминаузаградамаследиовоиздањеПлатоновеДржаве.

6 Платон,нав.дело,стр.59378d–е.
7 Упоредити: Plato, нав. дело, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg030.perseuseng1:2.376e.
8 Платон,нав.дело,стр.84,401d.
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разборитост, побожност, племенитост (...)”)9 свакако јесте
оно „прво” што треба узети у обзир приликом разматра
њауметностиизуглазаконодавцаипедагога.Међутим,из
перспективемладедушекојуобразовањемтребаобликова
ти,оно„прво“ јестеестетскидоживљај,рецепцијацелине
уметничкогделаукојојсенеможетачноразлучитиуко
јојмерисеобразовнаулогапостижеформом,аукојојмери
садржином.У том случају, уметничкаформа, специфично
естетскииспецифичномузичкиаспектипостајуподједнако
релевантникаоисадржина,аконеирелевантнијиодње,јер
млададушанеможеусвојеврснојтеоријскојифилозофској
рефлексијиразлучитисадржинуиуправљатисепремаод
ређенимјаснимпредставаманекогкарактера.Насупротто
ме,уметностнесвесноделујенамладедуше,пружајућиим,
исподвелапријатнеформе,садржинукојусузаконодавци
претходно добро промислили. Додајмо да, зачудо, управо
на овакав приступ теми о васпитној улозимузикеПлатон
реферишеунаставкуДржаве,иакомупосвећујеједване
штовишеодједнереченицеу„Трећојкњизи“.Наиме,кадау
„Седмојкњизи”говориоулозикојујемузикаималау,прет
ходнотематизованом,васпитањучувара,онтврдидајеона
тадаслужила„да,помоћуритма,уњимаразвијеправитакт
идауговоримапостигненештодругоалитомесродно”.10
Наведенеречинесамодабацајувећинагласакнамузичку
форму (уовомслучају,ритам),већсе,штавише, тврдида
исамтекстпесмеовдеимазадатакдаоствариспецифич
ноестетску,музичкуиритмичкуулогу!Заштојеу„Седмој
књизи”Платонуважнодасекомплетнамузичкопоетскаи
музичкосценскаулогасведенаонодејствокојеимајуспе
цифичноестетскиаспекти,ањиховасеулогаупреношењу
„истинеостварима”оставипострани?Изгледадасеопет
сâм контекст Платоновог говора показује као релевантан.
Наиме,садауметностморабитинештоштоје,уодносуна
аритметикуочијој севажностиунаставкуваспитањачу
вараговориуделовимакојиследеу„Седмојкњизи”,ипак
нижегкарактера,акојезнање(ἐπιστήμη)критеријум.Разли
читиПлатоновиприступимузицитакоувеликојмериком
пликујуинтерпретацијуовихаспекатањеговогучењауДр
жави.

Алтернативаизложеномтумачењуулогемузикеуморалном
васпитањуможесепронаћиурешењупремакомесеиово
непосреднодејствомузикенамладудушуодвија збогто
гаштомузичкахармонија„подражава”одређенухармони
јудуше,хармонијукојаодговаранекимкарактерима.Ипак,

9 Исто,стр.77,395c.
10Исто,стр.214,522а.
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овакавставПлатоннезаступау„Трећојкњизи”приликом
говораоспецифичномузичкојформи–дооваквогрешења
долазимотеккадаприменимоПлатоновеставовеиз„Десете
књиге”.11Међутим,овобизначилоприменитинаспецифич
номузичкуформуПлатоновеставовекојеонизносиуделу
Државеукомемузичкуформуинепомиње,пасеоваквом
тумачењунеприклањамоуовомраду.Садругестране,тезу
сроднуовомтумачењућејасноизнетиАристотелуПолити
ци,очемућемоговоритиунаставкурада.

Међутим,наведениконтекстговораоваспитнојулозиму
зикеуДржавинијејединиразлогзбогкогасеспецифично
музички аспекти античког појмамузике померају у други
план. Сама природа специфично музичке тематике тако
ђеутиченаначиннакојисеонатретирауДржави,аово
важи и за другеформалне аспектемузичкопоетске иму
зичкосценске уметности.Напомињући често у овомделу
дијалогаданијенипесникнимузичар,већ„оснивачдржа
ве“,12 Сократ и практично потврђује ставове о расподели
занимањакојеПлатон заступане самоуДржави, већиу
другимдијалозимапопутИјона.13Премањеговимречима,
његанеинтересујуестетскиаспектиуметничкепродукције
ирецепције,већ„основнипринципикојихсепридржавају
песници“.14СасвимдругачијеставовеПлатонзаступауЗа
конима,гдесеодсвакогграђанинакојиучествујеупевању
којеимаваспитнуулогузахтевадапознајеисамеформалне
аспектемузичкогдела–хармонијуиритам,анесамомо
ралнуподлогупесама.15Насупроттоме,Сократсеуговору
оформалнимаспектимауДржавипоставља„каољудикоји

11Измеђуосталог,упоредити:Исто,стр.307–310,605а–607б.Иуовом
случајусеПлатоноваконцепцијауЗаконимаумногомеразликујеод
ставоваизДржаве,јертуПлатонјаснијеинсистиранатомедасему
зичкауметност(уширемсмислу)састојиу„сликовитомпредочивању
иопонашању”.Платон,(1974)Закони,Загреб:Напријед,стр.98.668d–
c.Ипак,ПлатонјескептичанпремаинструменталнојмузициуЗако
нимауправозбогтогаштонијесасвимјасноштабиона„опонашала”:
таквимузичари„напјев(μέλος)иритамизносебезријечи,служећисе
празнимсвирањемнакитариинафрули.Будућидасеутомеритами
складизражавајубезријечи,тешкојеразабратиштаимјесмисаоико
јемуодспоменавриједнихпредметаопонашањаналиче”.Исто,
стр.100,669е.

12Платон,Држава,стр.59,379а.
13Упоредити:Платон,Држава,стр.76–77394е–395d.Упоредити:Платон

(1979),Дела(ИјонГозбаФедарОдбранаСократоваКритон
Федон),Београд:Дерета,стр.14–19,537a–542b.

14Платон,Држава,стр.59,379а.Упоредити:ЈегерВ.нав.дело,стр.352.
15Платон,Закони,стр.100–101,670b–671а.Упоредити:Barker,A.(2007)
TheScienceofHarmonicsinClassicalGreece,NewYork:Cambridge
UniversityPress,p.309.
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неумејудасеизразе“,16ауслучајухармонијестварпрепу
штаГлаукону,јерсâмСократнепознајемузичкелествице,
алипознајекритеријумепремакојимаихтребаприхватити
илиодбацити.17Садругестране,ниГлауконуовомслуча
јунезаступаугаогледиштапрофесионалногмузичара,већ,
према Јегеру, истакнутог представника атинске омладине:
онјеμουσικός18 јерјеобразован,атообразовањеобухвата
ипознавањеосновнихобликамузичког стваралаштва,без
прецизногзнањаосвимаспектимамузицирања,пасеуправо
збогтогаГлауконинеупуштаудетаљнијеразматрањеулоге
ритмауваспитању.Питањеритмасезатимодлаже,алиса
намеромдасеонодубљеразмотрисаДамоном,којисеу
овомслучајуможесматратипрофесионалнимпознаваоцем
музике,пасеПлатоноватезаопотребизаподеломвештинâ
чакиуовомаспектуутемељујеупракси.19Поштосе,изу
зевунеколикореченица,ритаминетематизујеуДржави,
разматрањеспецифичномузичкихаспекатаантичкогпојма
музикеограничићемоунаставкунаговороуделумузичких
лествицауморалномобразовању.

Платоноворазумевањеваспитног
потенцијаламузичкихлествица

Изложенеобрасцеуразматрањувербалнесадржинеморал
ногваспитањамузичкопоетскеилимузичкосценскеумет
ностиПлатоннајпрепримењује наформу вербалног дела
ових уметности (говором о „начинима приповедања” који
такођеутичунаинтензитетваспитногдејства),20азатими
наспецифичномузичкуформуовихуметности.Коришћење
теоријскихдометапретходноизложенихтезаоваспитању
вршисеузпомоћСократовогставакојисенедоводиупи
тање:„Мелодијаиритамтребадасеуправљајупремаречи
ма”.21Прекоодбацивањанедоличногпонашања(туговања,
нарицања)ипроблематичнихкарактернихособина(млита
вости, склоностипићу,недостаткуодважности,храбрости
уратуилиблагогкарактераумиру),одбацујусе,каошто
је познато, све лествице изузев дорске ифригијске, као и
свиинструментиизузевлиреикитаре(иевентуално„које
сиринге”).22Међутим,иакоделујукаоједноставандериват

16Платон,Држава,стр.74,392е.
17Исто,стр.80–82,398c–399е.
18Исто,стр.81,398е.
19ЗадругачијетумачењеДамоновеулоге,упоредити:Јегер.В.нав.дело,

стр.353.
20Платон,Држава,стр.74–80,392c–398b.
21Исто,стр.81,398d.
22Исто,стр.80–82,398c–399е.
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претходно установљених образовноваспитних образаца,
ставовикојеПлатонизносиукраткомтематизовањуспеци
фичномузичких аспеката садрже неколико нових претпо
ставкиосамојмузицииначинунакојисеонадоживљава
уједнојзаједници.Најпресеставдамузикаморапратити
речи приказује као општеважећа тврдња, конвенционално
прихваћенобразацкомпоновањауГрчкојПлатоновогдоба,
безјасногПлатоновогуказивањанатодалисеовајобразац
мораследитидабисекомпозицијамогласматратиестетски
вредном,илидабикомпозиција уопштемоглаимати вас
питнуфункцију.Дапостојиодређенаисторијскаевиденција
дасуантичкимузичариследилиовајкомпозиторскиобра
зац,потврђујунамкоментариПолаШорија,већпоменутог
преводиоцаенглескогиздањаДржаве,укојима,додуше,он
нереферишенаодређенулитературуотоме.23Такође,Јегер
заступамишљењепремакомесеПлатоноваквимставовима
борипротивуметничкихтенденцијауњеговојепохи,пре
макојимасуспецифичномузичкиаспектибиливажнијиод
вербалних,јерјемузикаслужилаподстицању„најразновр
снијихстрасти”.24Садругестране,даПлатонунијенужно
потребанговороречимадабиуказаонаморалнеиваспитне
потенцијалемузике(узетеуданашњемсмислуречи),потвр
ђујеивећпоменутиПлатоновговоронепосредномдејству
хармоније на душу реципијента; на овај начин, морална
функцијахармонијеможесеобјаснитиипсихолошки,пре
ко указивања намодификације које она врши у души без
одређеногтекста.25

Још једна претпоставка Платоновог говора о специфично
музичкимаспектимаантичкогпојмамузике,посебноважна
уовомраду,тичесеначинанакојиПлатонуспостављаод
носизмеђуодређенемузичкелествицеиодређеногосећа
ња, понашања, односно карактерне особине до које реци
пирање звучнихкарактеристикателествицедоводи.Ко је
директно релевантан за успостављање овог односа, музи
чар, теоретичармузикеилифилозофзаконодавац?Наиме,
чинећиГлаукона–образованогатинскогмладића–директ
норелевантнимзапитањеодносаодређенихлествицаимо
ралногваспитања,Платончинимноговишенегоштонам
говориообразовањуизнањусамогГлаукона,илиокарак
теристикама традиционалног образовања уАтини.Он ти
мезаправопретпостављадапостојиусвојено,уобичајено,

23Упоредити: Plato, нав. дело, http://data.perseus.org/citations/urn:cts:gree
kLit:tlg0059.tlg030.perseuseng1:3.398d

24Јегер,В.Паидеиа:обликовањегрчкогчовека,стр.352.
25Упоредити:Pelosi,F.(2010)PlatoonMusic,SoulandBody,NewYork:

CambridgeUniversityPress,p.21.
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конвенционалномишљењеоодносулествицаиваспитања,
адатознајунесамоатински(иличакантички)музичари,
већиобразованиграђаниполиса.Платонисамимформу
лацијамауовомделуДржавепотврђујеоваквуинтерпре
тацију:онуречимаГлауконанаводида јонскуилидијску
лествицуобично„зовумлитавима”.26ЗапазимодасеПлато
новоконвенционалноприхватањеморалногефектамузич
кихформисасвимразликујеодначинанакојионтематизује
ефекат подражавалачкеформе у вербалним аспектима ан
тичкогпојмамузике:насупротпростомпозивањунаопште
мишљењеотоме,онспроводидетаљнуаргументацијуомо
гућим последицама подражавања, полазећи од последице
којеоноиманасамеподражаваоце,доразматрањарезулта
такојеподражавањепостижеурецепцији,кадагаспроводе
песници, глумци или рапсоди.27 Коначно, претпостављену
конвенционалностПлатоннасамомкрају говораоспеци
фичномузичкимаспектимадодатноојачавапозивањемна
ауторитет традиције, па закључујући расправу о одабиру
једних,аодбацивањудругихинструмената,онуречимаСо
крататврдидауоваквомподухватунечинимоништаново,
„кадаодабирамоАполонаиАполоновеинструменте, ане
Марсијуињегове”.28

Међутим, како тврди Ендрју Баркер (Аndrew Barker), не
можесесасигурношћурећидали јеПлатонимаоувиду
ставовеодређенихпознавалацахармонијеприликомформу
лисања учења изДржаве.29Док ће Баркер решење за ову
ситуацију потражити уПлатоновом кокетирању са тради
цијомпитагорејаца,мићемоуовомрадудовестиупита
њеовуПлатоновупретпоставку,упоређивањемњеговихи
Аристотелових ставова омузичким лествицама и инстру
ментима.УкраткоразматрајућиставовеизДржаве,Баркер
такођенаводидајеПлатонововезивањеморалнеулогему
зикеуправозасамемузичкелествице,анезаконкретнеме
лодије,вероватноидејадокојеједошаосâмПлатон,јерсе
онанеподударанисаједномпознатомтеоријоммузикетога
доба.30РазвијајућиБаркеровотумачењеуправцусагледава
њаестетичкихпрепоставкиовогПлатоновогстава,можемо
поменутидасеонзаправотемељинапроблематичном,чак
наивноммишљењуофиксираној,непроменљивојинтерак
цијиформеисадржајауједномуметничкомделу.Укратко
речено, овај став подразумева да каква год биламелодија

26Πлатон,нав.дело,стр.81,398е.
27Исто,стр.77–78,395b–396е.
28Исто,стр.82,399е.
29Barker,A.нав.дело,p.309–311.
30Исто,p.309.
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сачињенаодтоноваједнелествице,онаћеувек–безизузе
такаибезутицајадругихфактора,попутодносатемелодије
иодговарајућехармоније,ритма,алиифакторакојисетичу
музичкогизвођења,динамике,темпаитомеслично–бити
повољназаприказивањеједног(исамоједног)карактера.

НаведенимПлатоновимпретпоставкама вратићемо се још
једномтокомговораоАристотеловомпоимањуантичкему
зике.НакрајуговораоПлатоновомразумевањууделаспе
цифичномузичкихаспекаташирокогантичкогпојмамузи
ке, потребно је осврнути се и на статус самог уживања у
музициуДржави.Рачунајућинанепосреднодејствомузич
кеформе,очемујепретходнобилоречи,Платонжелиисто
временодазадржиосведоченупријатносткојујеспонтани
музичкиизразњеговогдобаизазиваоуњеговимсуграђани
макаореципијентима,алидаодбацисвеморалнопробле
матичнепоследицеувидудисбалансаудушиуследсталног
излагањаестетскојформикојаизазиваодређениемотивни
набој.Ипак,можемосезапитати,укојојмеријеоваформа
заистапријатнанаконПлатонове„чистке”уметностиуДр
жави?Дасеуживањеууметничкојформисвакакоредукује
овимваспитнимпрограмом,свестанјеисâмПлатон,очему
успутговориуразматрањуразличитихврстаприповедања.
Сократтестирасвогсаговорникадалићемождапосуста
тизбоглепотекада,каомогућипротиваргументзањихову
„чистку”,износистав:„Али,Адеиманте,пријатанјемешо
витиначин”.31Разумесе,посустајањанема,ниСократовог,
ниАдеимантовог.Иакојеизизложенихставовајаснодаје
Платонспремандажртвујепријатностуимеморалногвас
питања, ситуација до које долази наконПлатонове редук
цијеуметничкогнијетаконедвосмисленакаоштонапрви
погледможеизгледати.Наиме,изперспективемладедуше
којасерађаиодрастауновимдруштвенимоквирима„иде
алне”државе,редукованауметничкасредства–звуклире,
китаре,сиринге,дорскеифригијскелествице,каоинаодре
ђенеритмове–заправојесусвештотамлададушапознаје
као„музичко”,асвештојеикададоживелаограничавасе
наизражајнемогућностинабројаног.Другимречима,акоје
Платонова„чистка”доследноспроведена,немасвојеврсне
„редукцијепријатности”зановемладедуше, јерсењихо
вопоимањемузичкогможесматратиосиромашенимсамоу
поређењуса,претходнопознатим,богатиммузичкимживо
томГрчкеПлатоновогдоба.Изовенамперспективеумет
ничкогбогатстваантичкеГрчкеиЈегернамскрећепажњу
наосиромашењедокогабиу„идеалној”државидошло.32

31Платон,нав.дело,стр.79,397d.
32Јегер,В.нав.дело,стр.347348.
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Ипак,музикановеПлатоноведржавеможесесматратиоси
ромашеномсамозаонедушекојесуискусилеспектарумет
ничкогумање„идеалним”оквирима,аутаквојситуацији
могубити јединосамиоснивачиноведржаве,којима,као
и самомПлатону, вероватно не би био проблем да разно
врсност уметничког тек такожртвују зарадморалног вас
питања.Коначно,дајеПлатонипаксвестандаћецензура
уметности,представљенауДржави,довестидоредукције
њенеизражајнемоћи,адаћеоваредукцијаукрајњојин
станциугрозитиињеноваспитнодејство,показујеитошто
јеонуЗаконимаинсистираонатомедапесмекоје служе
васпитању треба периодично мењати, како сама жеља за
песмомкодреципијенатанебипресахла.33

Накрају,дајесамПлатонозбиљноузимаоформалне(ати
меиспецифичномузичке)аспектеусвомконципирањумо
ралногобразовања,потврђујеичињеницада јеиДржава
написана у малопре поменутој „подражавалачкој форми”.
УколикоимамоувидуПлатоноворазрачунавањесаподра
жавањем као формом приповедања (разрачунавање које
је релативно умерено у „Трећој књизи”, алиузимамаха у
„Десетојкњизи”),34неморамопосебнонаглашаватидасеу
односуизмеђуовихПлатоновихидејаињеговесопствене
литерарнепраксеможепронаћиспецифичнаврстаироније.
Међутим,акосеиможеПлатонуприговоритиданечини
оноштопроповеда,ипаксеможетврдитидаовоПлатоно
вопоступањенијесвојеврстансамосврховитиестетскифе
номен,већњегововештокоришћењепријемчивелитерарне
формеуреалномконтекстуукомеживи–упостојећојатин
скојдржави,независноодбилокакве„идеалне”државе.

Вишеструкаулогамузикеу
АристотеловојПолитици

Вeћупрвимставовимаомузициу„Осмојкњизи”Полити
кеможемоуочитидаАристотел сасвимдругачијеразуме
ваначиннакојијепотребнотематизоватиуметничкупро
дукцијуињеноместоунутародређенедруштвенеконцеп
ције.Нереферишућинапочетку „Осмекњиге”Политике
директнонаПлатоновеставовеизДржаве,Аристотелнам
јасностављадознањаданежелидаигноришевишеструку
улогуестетскогучовековомживоту,паконстатуједасеу
промишљањумузикемора узети у обзир какоњена улога

33Платон,Закони,стр.94,665c.Упоредити:Роcconi,E.TheAestheticVa
lueofMusicinPlatonicThought,in:AestheticValueinClassicalAntiquity,
eds.Rosen,R.M.andSluiter,I.(2012),Leiden:Brill,p.130.

34Платон,Држава,стр.310,607bc.
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у обезбеђивању уживања (односно „одмора” и „забаве”),
тако и њена васпитна улога.35 Оваква почетна позиција
„Осмекњиге”ПолитикенесведочисамооАристотеловом
истраживачкомкарактеру, склономда разматрањепробле
ма започне реферисањем на искуствену евиденцију или
уобичајено мишљење о предмету промишљања), већ и о
јаснојАристотеловојсвестиоповезаностиовихдвејууло
га уметности, повезаности која ће у крајњој инстанци ре
зултиратиуговоруоутицајусамогуживањанаваспитање,
каоиваспитањана(будуће)уживање.Желећидасвакуод
улогâ уметностипромислидо одговарајућих консеквенци,
Аристотелуказујенатодасеуживањеумузициподједна
ко тичекакообразованихљудиуполису, такои занатлија
иробова,пасвакомодњихтребаобезбедитиодговарајући
предметрецепције,макарсеон,премаодређенимстандар
дима, могао сматрати „грубим” или „погрешним”.36Шта
више, спроводећи у друштвеном уређењу о коме говори
својеврсну„демократизацијуукуса”,којомсенебимогао
похвалитиниједанњеговсавременик,изгледадаАристотел
имаувидуимогућностиуметничкогделадапружизабаву
којапревазилазиоквирестриктноестетског,пакаданатом
местуутекстунаводипраксууметничкогнадметањауан
тичкојГрчкој,онзаправореферишеинауживањаусамом
долажењуудодирсавештином,техникомизвођењамузике,
односно,уономештобисмоданасназвалипукомвиртуо
зношћу:Разумесе,одантичкихГрканеможемоочекивати
оваквораздвајањепукогтехничкогистриктноестетског,бу
дућидасеусамојетимологији„техничког”кријејошједна
кључна реч за разумевање античког поимања музике, реч
τέχνη.Уоквиру синтагме „μουσική τέχνη”, оваречуказује
на то да се стриктно естетски аспекти музичке вештине
могупосматратизасебносамоакосепритомреферишеина
надахнућекојеуовојделатностиобезбеђујуМузе(паодатле
и„μουσική”)каоинатодајеуживањеједанодциљеваове
делатности(аовакопоступаАристотел,издвајајући„одмор”
и„забаву”каопримарнадејствауметничког,заразликуод
занатскихделатностиукојојјепроизводњаодређеногпред
метаилиобезбеђивањеодређенеуслугеосновнизадатак).37

РелевантностАристотеловеПолитикезапромишљањему
зичкихформиуантиципосебнодолазидоизражајаакоима
мо у виду да под музикомАристотел најпре подразумева

35Aристотел(2003)Политика,Београд:БИГЗ,стр.220221,338а1338b.
36Исто,стр.230,1342a.
37Упоредити:Destree,P.Education,leisureandpolitics,in:TheCambrid
geCompaniontoAristotle’sPolitics,eds.Deslauriers,M.andDestree,P.
(2013),NewYork:CambridgeUniversityPress,p.317.
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инструменталну музику.38 Овакво Аристотелово поступа
њедиректноусмеравадаљитокњеговогпромишљањамо
ралноваспитне улоге уметности и чини текст Политике
умногоме другачијим од ставова из Државе. Прецизније
речено,АристотелзаправополазиодставовасличнихПла
тоновимизДржаве,алисенањиманезадржава;оннајпре
говориоосећањимакојеизазивамузика(неодвајајућипри
томинструменталнуивокалноинструменталнумузику)и
директном односу између одређеног осећања и одговара
јућекарактернеособинекојутоосећањедугорочно,након
учесталогделовањанадушу,изазиваудуширеципијента.39
ЈасноједаАристотеловимречимапресвегавршипрелаз
сауживањакаоједнеодсврхауметностикаваспитнимпо
тенцијалима музике у ширем, античком смислу те речи.
Међутим,Аристотелодмахнаконовогувидаусмеравасвој
теоријски дискурс ка инструменталној музици, музици у
ужемсмислу,односноспецифичномузичкимаспектимаове
уметничкеделатности,прекоставовада„мелодијесамесо
бомподражавајуосећања”ида„душаиманекесродности
сахармонијамаиритмовима”.40Аристотеловоусмеравање
каговоруоваспитномпотенцијалууметностиупадљивосе
разликујеодначинанакојиПлатонводидијалошкоразма
трање васпитне улоге музике: Платон не допушта музич
којформисамосталнеутицаје,детерминишућисвакуњену
улогуставомдасе„музикаморауправљатипрематексту”,
докАристотелуконтекстумузичкогобразовањапрактично
прескачесвакиговороуделутекста,идиректностремика
специфичномузичкимаспектима.Аристотеловакопоступа
дабиунаставку„Осмекњиге”говориооначиниманакоје
управосамосвирањемузичкихинструменатаможедопри
нетиваспитању.

ЗаштоАристотелинсистиранапраксиизвођењамузикекао
релевантној заморално васпитање грађана?Изпретходно
изложенихставоваонепосредномутицајумузикенадушу
реципијента,јасноједагрчкифилозофпроналазиодређене
васпитне потенцијале и у самој рецепцијимузичког дела,
алисматрадаје„тешко”иличак„немогуће”тепотенција
леостварити,такода„некопостанедобарсудијаунечему
чимесенијебавио”.41„Постатисудија”овденезначибити
способан за естетсковредновањемузичкогдела, већбити

38Aристотел,нав.дело,стр.225,1339а,226,1340b.Упоредити:Jones,E.
M.(2012),Performance,PleasureandValueinAristotle’sPolitics,in:Aest
heticValueinClassicalAntiquity,p.163164.

39Aристотел,нав.дело,стр.225–227,1339а–1340b.
40Исто,стр.226,1340а,227,1340b.
41Исто,стр.227,1340б.
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устањупросуђиватиморалнодејствомузикенаодређену
душу.Нема„естетскогкритеријума”премакомесемузич
коделокарактеришекаолепо/вредноилиружно/безвредно,
већ има хедонистичког критеријума (на основу кога дело
пружа или не пружа уживање образованом или необразо
ваномчовеку),иваспитногкритеријума (премакомедело
омогућујеилинеомогућујемладојдушидабудеафицира
наосећањимадостојнимслободногчовека,осећањимакоја
ће,украјњојинстанци,довестидокарактеракојиприличи
таквомчовеку).42Аристотелјеиунаставкутекста,накониз
вршене „демократизације укуса” на хедонистичкомнивоу,
свестандатакватезарезултираутомедасемузичкоизвође
њекаопредметуживањаупотпуностиприлагођаваслуша
оцучакдотемередаизлазиизоквираестетскогиприбли
жавасевулгарном(усвакодневномсмислутеречи).43Ме
ђутим,поштослободномиобразованомчовекунеприличе
уживањакојанисуускладуса„политичкомврлином”као
системомморалнихвредности,44потребноједасеовиљуди
умладостиупознајукакосаморалнимвредностима,такои
самузичкимформамакојеовевредностиизражавају.45Из
гледадаАристотелсматрадаћељудекојиживеускладуса
врлином,алиимнисупознатемузичкеформе,идаљеома
мљивати„раскалашни”звуципојединихмузичкихлествица
илиинструмената,докћељудикојипознајувештинуизво
ђењамузикенаинструменту,алинемајуморалноваспита
ње,својувештинупримењивати,какосамАристотелкаже,
радипружањауживањаслушаоцимасвихврста,апосебно
необразованимслушаоцима,јернећеиматисвојеврсну„мо
ралну баријеру” приликом извођења музике која изазива
недоличнаосећања.46

Насупрот наведеним примерима, деца млади људи који
усвајајуморалноваспитањезаједносамузичкомвештином,
имајувишеструкукористодтаквогморалноваспитногпро
грама,којуАристотел,попутсавременогпедагога,излаже
унаставкуПолитикекоракпокорак.Учећидасвирајуна
одређеном музичком инструменту, они се, према Аристо
телу,најпреисамизабављају–оваделатностчинињихо
вообразовањепријатнимизанимљивим.47Другимречима,
Аристотелнезаборављадахедонистичкодејствоуметности

42Другачијиставодовдеизложеногможесенаћиу:Destree,P.нав.дело,
p.318.

43Исто,стр.229,1341b.Упоредити:Jones,E.M.нав.дело,p.179.
44Аристотел,нав.дело,стр.227,1341а.
45Упоредити:Јегер.В.нав.дело,стр.353.
46Аристотел,нав.дело,стр.229,1341b.
47Исто,стр.226227,1340b.
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неможеједноставно„престати”чакниусамомчинувас
питања.Вежбајућидаизводенаодређениминструментима
различитемузичкелествицеиритмове,онимузичкеформе
повезују су „покретимаудуши”, односноосећањимакоја
овеформеизазивају,омогућавајућиимдауслучајевимака
дадођуудодирсаовимформамауизвођењима„професи
оналних”музичара,њиховедушенебудунеприпремљене
наразличите,непредвидивеемотивнеодзиве.48Учењесви
рања одређених лествица и ритмова на инструменту омо
гућавадасеодређенамузичкаформаадекватноповежеса
одређеном садржином у виду осећања. Сасвим супротно
хансликовској (ЕduardHanslick) естетицимузике,Аристо
теловамузикаистовременои„приказује”и„изазива”осе
ћања.Музичкообразовањесастојисеуувиђањутогланца
измеђуемотивногодзива,музичкеформеиосећањакојеје
музичар„подражавао”.ИакоотомеАристотелништанека
жеу„Осмојкњизи”Политике,докључнеморалноваспит
неулогeсамогмузичкогпедагогакојимузичковаспитање
спроводи,долазитекнаконувиђањатихвеза.Педагогпове
зујетајланацестетског–доживљеноосећање,формукојаје
осећањеизазвалаииницијалноосећањекојејекомпозитора
музичкогделадовелододела–саодређеномкарактерном
особином, која се сматра достојномилинедостојном сло
бодногиобразованогграђанина.Тукључнуулогунеможе
учинитисáмодетекојесеподвргаваизвођењумузике–за
самогмладогизвођача,музицирањејеслободнаигра,коју
учитељ мора сместити у одговарајући контекст моралних
вредности,какоовомузицирањенебибилопросто,само
сврховитоуживање.

МузичкелествицеуАристотеловојПолитиции
АристотеловакритикаставоваизДржаве

КаоиуслучајуПлатоновогразумевањаулогемузикеумо
ралном васпитању, и овде семожемо запитати:шта једну
музичкуформучинипогодномзаизазивањеодређеногосе
ћања(иформирањеодређеногкарактера)?ИакоАристотел
тврди да „природа” (φύσις) одређене хармоније детерми
нишењену способност да искаже одређена осећања,49 из
гледадасеовајњеговставнезасниванањеговимсопстве
ниместетичкимпромишљањима,већнаопштеммишљењу

48Исто,стр.2261340b.Упоредити:иJones,E.M.нав.дело,p.167.
49Аристотел,Политика,стр.226,1340a.Упоредити:Aristotle(1944)Ari
stotlein23Volumes,Vol.21,translatedbyRackham,H.,Cambridge,MA:
HarvardUniversityPress;London:WilliamHeinemannLtd.Оctober2016,
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg035.perseus
eng1:8.p.1340а.Грчкитерминиузаградамаунаставкутекстаследеово
издањеАристотеловеПолитике.
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теоријемузикевременаукомејеживео.Аристотелсевише
путау„Осмојкњизи”Политикепозиванамишљењâкако
музичарâ, тако и филозофâ (не именујући их притом), па
нам, каоиПлатон, сугеришедапостојиодређеноконвен
ционално тумачење улоге музичких лествица, тумачење
когасесвипридржавају.50АристотелпоступакаоПлатони
кадаморалноваспитнуулогууметностивезујезамузичке
лествице, ане законкретнамузичкадела, чиме сеутисак
о конвенционалној употреби ових лествица још више по
јачава.Међутим,кадасâмАристотелразматрасвакуодле
ствицâпојединачно,указујућинаемоцијекојеизазивају,а
затиминањиховеваспитнепотенцијале,долазејошједном
до изражаја упадљиве разлике у учењима двојице грчких
филозофа.

Још увек не наводећи ставове из Државе, Аристотел у
наставку„Осмекњиге”износимишљењепремакоме„треба
користитисвехармоније,алинесвенаистиначин”.51Овим
намАристотелјасностављадознањаданикаква„чистка”
уметностинедолазиу обзир, већ требапажљивоподели
ти лествице на оне у којима, поред изазивања одређеног
уживања,постојииморалнипотенцијал(којесуἠθικός),и
онекојемогудапружесамоуживањaразличитихврста.52
Штавише,несамодасеуПолитицинеговориоодређеној
„чистки”музичкихформи,већАристотел јаснонапомиње
дамладиљудикојиучедасвирајунекиинструменттреба
дапознајуимузичкелествицекојеизазивајууживање,ка
кобиовелествицеадекватнореципираликадаустаријем
добудођуудодирсањима.53Овај ставАристотелизноси
непосреднокритикујућиСократовеставовеизДржаве.Ме
ђутим,нијесасвимјаснодалиуовојкраткојтврдњинаса
момкрајуПолитикеАристотелмислинасвелествицебез
изузетака.Уколикојетослучај,какоускладитиовајАристо
теловставотомедатребаучитисвелествицесавећпоме
нутомподеломлествица,премакојојсунекеприкладнијеза
моралноваспитање?Садругестране,уколикомладиљуди
учењеминструментаусвајајусвелествице,анесамоонеко
јеимајуморалнипотенцијал,тимесамоморалноваспитање
узпомоћмузичкихформипостаједодатноотежано,јерби
тимесавтеретморалногваспитањамораопреузетимузич
китутор,којибиусамомактуподучавањамораоутицатина
укусмладихреципијената,чинећиготовонемогућизадатак,

50Исто,стр.226,1340b,230,1341b,231,1342b.Упоредити:Βarker,A.The
ScienceofHarmonicsinClassicalGreece,p.328.

51Аристотел,нав.дело,стр.230,1342а.
52Исто.
53Исто,стр.231–232,1342b.Jones,E.M.нав.дело,p.166167.
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јерсечестоможедешаватидасеученицимадопаднубаш
онелествицекојеучитељморапрогласитимање„вредним”
од других из перспективе погодности или непогодности
карактеракојионеобликују.

Да би разрадио своје тезе о моралноваспитном потенци
јалумузике,Аристотелнаводиодређенемузичкелествице
заједносаосећањимакојеонеизазивајуикарактеримакоји
онемогуобликовати.Такоонговоридамиксолидијскојска
лиодговарају „тужнаипотиштена расположења”, дорској
мирнаосећањаи„мушкикарактер”,па,прематоме,ивас
питнипотенцијал,54фригијској„страст”алидијској„угла
ђеност”(κόσμος),55патимеиваспитнипотенцијал.56Изузев
услучајумиксолидијскекаонеадкватне,адорскекаопри
мерене,Аристотеловизбормузичкихлествицаумногомеје
другачији одПлатоновог.О томе и самАристотел говори
уПолитици, критикујући Платона зато што је фригијску
лествицууврстиоусвојваспитнипрограм,неузимајућиу
обзирдаонаима„истодејствокаофруламеђуинструмен
тима”.57Са друге стране,Аристотел зачудоне коментари
шетоштојеПлатонодбациолидијскулествицу,сматрајући
је„млитавом“,докјеАристотелнасамомкрајуПолитике
проглашаванајадекватнијомзаваспитањедеце.Истуситу
ацијузатичемоиуразликамаизмеђуПлатоновогиАристо
теловогизбораадекватнихинструменатакојетребауврсти
тиуобразовање.ИакобисеочекивалодаАристотеловом
проблемуприступаревносније,собзиромнатодаусамој
вештини музицирања налази васпитни потенцијал, његов
говор о инструментима сажет је колико и Платонов. Док
обојицагрчкихфилозофауказујунапроблематичнеефекте
које фрула може изазвати у реципијенту, приписујући јој
могућност побуђивања недоличних страсти у слушаоцу,
Аристотелјеипакнеодбацујесасвим,наводећидаонаможе
користитиусврхеизазивањакатарзе(притомнепридајући
катарзиморалнизначај,каоштосеовајаспектАристотело
вогучењаобичнотумачиизперспективеПоетике).58Ари
стотелпомињеморалниудеотекстанекепесмесамоједном
у„Осмојкњизи”Политике,итоуправоуразматрањуне
повољногваспитногефектамузицирањанафрули–наиме,

54Aристотел,нав.дело,стр.226,1340б.
55Акоузмемоуобзирспектарзначењаречиκόσμος,поредестетскеди

мензијекојуиздвајасрпскипревод,важнојеиздвојитиионазначења
теречикојауказујунаред,складкојиовалествицаможеизазватиуду
ширеципијента.Исто,стр.232,1342b.

56Исто,стр.231–232,1342а–1342b.
57Исто,стр.231,1342а1342б.
58Исто,стр.228,1341а.
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само свирање фруле „онемогућава пратњу речима”.59 Из
сличнихразлогаАристотелсматраваспитнонеподобними
низдругихинструмената(пектиду,барбит,хептагон,тригон
исамбику)алиикитару,коју,присетимосе,Платонсматра
погодномзаваспитање,поредлиреи (евентуално) сирин
ге.60

СамачињеницадаАристотелфаворизуједругачијелестви
цеилиинструментеуодносунаонекојејепретходнопри
хватиоПлатоннеговоринамништаопредностимаилима
намаједногилидругогфилозофскогучења.Штавише,оба
филозофаовуврстуодабиравршеспрамморалногваспита
њаслободногграђанинаполиса,којисе,угрубомпрегледу,
иуједнојиудругојконцепцијисастојиуограничавањуму
зичкеделатностиупружањусвојеврсногподстицајазане
примеренеизливеемоцијаинеконтролисанопонашањепод
дејством страсти. Међутим, оба филозофа се позивају на
уобичајеномишљењеопоследицамакојеодређенемузич
кеформеимајууживотугрчкогдруштвањиховогвремена,
настручномишљењесвојихсавременика(музичара,теоре
тичарамузикеидругихфилозофа)илинасудтрадиције,а
долазечакидомеђусобнопротивречнихваспитнихпрогра
ма.Збогтогасеовдеможеотворитипитањедалисеовај
проблемсастојиунеадекватномодносукојиовефилозофи
јеуспостављајусамишљењимасвојеепохе,усамимисто
ријскимоколностимаукојимасеовифилозофиналазе,или
уприродисаметемекојомсеонибаве?Разумесе,разли
кеизмеђуПлатоновогиАристотеловогразумевањамузике
могућејеприписатииисторијскимпроменамакојемузика
трпиутомисторијскомтренутку:оваквотумачење,безупо
ређивањаПлатоновогиАристотеловогразумевањамузике,
сугеришеиЉубомирЦрепајац,коментаторсрпскогиздања
Политике,укоментаримауз„Осмукњигу”,нереферишући
налитературукојатопоткрепљује.61Међутим,нећемосеза
држатинаовоммогућемрешењуовогпроблема,већћемоу
закључкурадапокушатидасагледамодалисеууметничкој
делатностикаотаквојмогупронаћиразлозизанеухватљи
востједногласногрешењаоморалнојулозимузичкеформе.

Закључак

Наведене разлике између изложених Платонових и Ари
стотелових ставова о улози музичких форми у моралном

59Исто.
60Исто,стр.228–229,1341а–1341b.
61Упоредити:Црепајац,Љ.(2003)Напоменеиобјашњењаузосмукњигу,

у:Исто,стр.276.



149

ДУШАН МИЛЕНКОВИЋ

васпитањумогу,каоштојеприказаноураду,иматиразли
читеконсеквенцеупромишљањуфилозофијâовихаутора,а
посебноупогледустатусауметничкогиестетскогутеориј
скимоделованим друштвеним концепцијама о којима ови
ауториговоре.Специфичномузичкуформуизразличитих
разлогаовифилозофииздвајајукаорелевантнузаморално
образовање:Аристотелзбогњеногнепосредногдејствана
душуреципијента,каоизбогспособностидамладудушу
припреми за уживања достојна слободног човека; Платон
збогњенеулогеудодатномистицањуморалнихпотенција
лакојипотичуодтекста,алиизбогњенеспособностидаи
самосталнопронађепутдодушекојујепотребноморално
васпитати.Иако је,поредистакнутеморалнеулоге,домет
уметничкогуАристотеловојПолитициипакограниченна
спектаруживањакојеуметностможедапружи (уживање,
које, каошто смо показали, чак и немора бити стриктно
естетског карактера), јасно је да Аристотел самој сфери
естетскогостављавишепростора,допуштајућинесамото
даморалноваспитањеи(естетско)уживањекоегзистирају
унутарједнедруштвенезаједнице,већитодаоведвеулоге
уметностиувеликојмериутичу једнанадругу.Супротно
свомпрослављеномученику,Платоннеувиђадажртвова
њем уживања удаљава уметнички производ од човека, па
ипаклишавауметностонеизражајнеснагекојужелиупо
требитиуваспитнесврхе,мождајошјединорачунајућина
тодасу,каоштосмопоказали,устрогоцензурисанојдржа
випреосталиуметничкиоблицијединоштомладиграђанин
„идеалне”заједницеоуметностизна.

Сматрамодасејошважнијапоследицаупоређивањаулоге
којуспецифичномузичкаформаимауПлатоновојДржави
иАристотеловојПолитицитичеувиђањаначинанакојије
античкисветПлатоновогиАристотеловогдобаразумевао
самумузичкуформу.Наиме,каоштојенаговештенонакра
јуделаоАристотелу,самеразликеуучењуоведвојицефи
лозофа,којисупрактичносавременици,сугеришунамдасе
карактермузичкихформиуантициможданеможесматрати
такојасноодређеним,конвенционалноустановљеним,ауто
ритетомтрадицијеутемељенимитомеслично.Којиаспекти
комплекснесфереуметничкогиестетскогмогубитииско
ришћениуморалнесврхе,идалисеуопштемогуприхвати
титаквеулоге–тојезаантичкогчовекаморалобитиотво
ренопитање,каоштојеоноинамаотвореноданас.Уколико
сесагледајусвеконсеквенцеизложенихразликâутретману
специфичномузичкеформеуПлатоновојДржавииАристо
теловојПолитици, отварају се новемогућности тумачења
античкогпојмамузикеињеневаспитнеулоге–могућности
којеодносантикепремамузици(алииуметностиуопште)
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сагледавајууконтекстудинамичногантичкогживота,сва
кодневногактивногодношењаантичкогчовекапремаумет
ности,јакогутицајауметностинаразумевањеживотасамог
античкогчовека(утицајанакомесе,примераради,управо
и темељиНичеово [FriedrichΝietzsche] тумачење античке
уметностиуРођењутрагедије),могућностиуметностида
промени античке моралне и политичке вредности (на че
мусе,измеђуосталог,базираиПлатоноважустракритика
делатности рапсода уИјону) и тако даље.Овакво тумаче
њеантичкогпојмауметностинећесматратиантичкиживот
статичнимиукалупљенимутојмеридасе,каоштоЈегер
сматра,променамузичкепарадигмеуантициготовоможе
сматратиполитичкомреволуцијом.62Утомслучају,можесе
довестиупитањеивећнаведениставЦрепајцаотомедаје
епохаукојој јеАристотелживеодобавеликихпроменау
музици,јерсеможемосправомзапитатикојитоисторијски
тренутакниједобавеликихиновацијаумузици?Приложе
но динамичко приступање античкомпоимањумузике (ко
јетектребаразвијатиунекомбудућемраду)уПлатоновом
строгомодношењупремауметностиможепрепознатиживи
организам античке музике који, из Платонове перспекти
ве, башзбог тога требакротитида сенебиокренуопро
тивморалнихвредностиједнезаједнице.УАристотеловој
вишеструкојобрадиспецифичномузичког,овакавприступ
видисликуживахногмузичкогживотаантике,динамичног
посебносатачкегледиштасамедржавеињенихзаконода
ваца,који,каоуАристотеловомкраткомприказивањуисто
ријеутицајафруле,овајинструментчасукључују,ачасис
кључујуизобразовања,неувиђајућитачнеграницењеговог
утицаја.63Штавише,одинамициуметничкогживотаантике
сведочи у АристотеловојПолитици и готово неприметан
примернеуспешнеуметничкепраксемузичараФилоксена,
којипокушавадакомпонуједитирамбкористећидорску,а
не уобичајенуфригијску лествицу.64 Судећи по разликама
којепостојеуПлатоновомиАристотеловомодабирумузич
кихлествица,Филоксенсвакаконијејединикојииспробава
новеуметничкеформеипроширујеграницеуметничког,већ
сетопомерањеграницâможесматратиипредусловомсва
кеаутентичнеуметничкеделатности,какоантичке,такои
савремене.

62Јегер,В.нав.дело,стр.352.
63Aристотел,нав.дело,стр.228–229,1341а.
64Исто,стр.231,1342б.
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Abstract

ThispaperexaminesPlato’sandAristotle’sviewsontheroleofmusic
inmoraleducation,withspecialemphasisonthechaptersofRepublic
and Politics dealing with musical harmony and musical scales,
regardedasformalaspectsofmusicasanartform.Comparingthese
twophilosophers’positionstheirapproachtotheartofmusicappears
to be different,which seems to have consequences in terms of both
their conceptions of education and their aesthetics. Pointing out the
differences in theirchoiceofmusical scalesand instrumentssuitable
for education, the paper discusses whether the reasons why these
differencesexistaretobefoundintheirownphilosophicaldoctrinesor
intheconventionallyestablishedmusicianshipoftheirepochtowhich

boththeseauthorsreferbutreachdifferentconclusions.
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