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Сажетак: Аутор у раду настоји да прикажеместо односамо
ралног,доброг,лепогиуметностиуКантовојестетици.Основ
натезарада једаовавеза,која јевеомаважназаКанта,није
исаморазумљивазасубјективистичкоразумевањеестетскихфе
номенаипроблема,тедањенотврђењеподразумевасвојеврсно
реконцептуализовањетрадиционалногразумевањаодносадоброг
илепог.Анализапонуђенаурадуимазациљдапроблемсубјектив
неопштостиуКантовомразумевањупредставикаохоризонтна
позадиникогсеодвијатаквареконцептуализација.

Кључнеречи:Кант,лепо,добро,идеја,уметност

Кантова(ImmanuelKant)мисаоолепомиуметности,коју
налазимоуоквиримастудијеКритикамоћисуђења,изри
читојепостављенаудистинкцијиспрампроблемаморално
сти.Кантнавишеместаговориотомекакоестетскисудни
јеистоштоисудодобром,односноонвишепутанаглашава
даоноштоспецифичноодликујеестетскосуђењеморабити
строгораздвојенокакоодначинанакојиразумемопросуђи
вањеуконтекстусазнања,такоиодначинанакојиразуме
мопросуђивањеуморалномконтексту.Тако,например,у
оквиримаанализепрвогмоментасудаукусаКанткаже:„да
бихсматраодајенештодобро,јаусвакодобаморамзна
тикакваствартребадајетајпредмет,тојестморамимати
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некипојамоњему.Међутим, томинијепотребнодабих
унечемунашаолепоту”.1Овајпример,којисенепосредно
тиченепојмовногкарактераестетскогсуђења,самојеједан
одмногих:анализеестетскогсуђењаунутартрећеКритике
вишенегојаснопоказујудасеономорастрогоразликовати
одконтекстаморалности,комјеуоквируКантовогкритич
когопусанепосреднопосвећенаКритикапрактичногума.

Ипак,нанеколикоместауКритицимоћисуђењаКантипак
доводиувезулепоидобро,апосредноуистомконтексту
сагледаваиуметност.Везалепогидоброг,иаковеомаважна
заКанта,непредставља,међутим,главнуокосницуњегових
естетичкихистраживања:онасепојављујетеккада јевећ
понуђенаанализаестетскогсуђења,тесамимтимиподра
зумевањомзацртанеоквире.Какосмовећнагласили,Кант
особеностлепогизводинеполазећиоддоброг,неполазе
ћиодКритикепрактичногума, већуистакнутојразлици
спрамњих.

Другим речима, Кант најпре одређује оно специфично
естетскоињеговеконститутивнеодлике,атекпотом,соб
зиромнатаквоодређење,настојидајошједномсагледада
лијеоноестетскомогућеповезатисадобримиморалним.2
ОтудавезалепогидоброгкодКантабиваусловљенаоним
естетским и сагледана управо из естетске перспективе:
управо такваперспективаозначићеимогућностдасеова
везапоставидругачијенегошто јетобиослучајутради
цијиестетике.Сходнотоме,места гдеКантговориовези
лепогидоброгбићепредметнашихразматрањауовомра
ду:нашциљједамотивекојиповезујудобро,лепоиумет
ностуКантовојестетициистакнемоисагледамоуправона
позадинињеговогексплицитногодбацивањамогућностида
сеестетскосуђењеодредисобзиромнапроблемморалаи
доброг.

Идеаллепотеилепокаосимболдоброг

Кантов подухват одређивања особености естетског суђе
ња, како смо напоменули, као једну од својих битних од
ликаподразумевастрогоразликовањелепогидоброг.Ова
мисаонастратегијауодређивањулепог,иакодобропозната
иочигледнауслучајуКанта,ипакнијетакоприроднакао
штотоможданапрвипогледделује.Мислимо,наиме,на

1 Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,str.99.
2 Упоредити: Baxley,A. M. (2005) The Practical Significance of Taste in

Kant’s Critique of Judgment: Love of Natural Beauty as aMark ofMo
ralCharacter,TheJournalofAestheticsandArtCriticism,Vol.63,No.1,
WilleyBlackwell,р.35.
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целокупну традицију филозофског промишљања лепоте,
којавековималепоуправодоводиувезусадобрим,нерет
котакођеподређујућисмисаоуметностиморалномусавр
шавању човека и тежњи ка добру. ОдПлатонове критике
уметностиизперспективеобразовањаиваспитањачувара
изДржавеињеговогставада„уметностможедапокварии
најбољељуде”,3сведоренесанснихнападанапоезијузбог
моралнопроблематичногутицајанапубликуипокушајада
сеонаодбрани–одПлатоновогрангирањалепотеидобрау
доменидеја,сведосредњевековногсхватањаовихпојмова
каотрансценденталија–чиниседатеоријалепотесаједне,
а теорија уметности са друге, иакомеђусобно раздвојене,
подразумевајунекуврстублискевезелепотеидоброг.

Оваквотрадиционалноповезивањелепогидоброгјошувек
семоже затећи и у естетичким промишљањимамодерног
доба,пресвегаонимнаОстрву:нововековнатрадицијабри
танскеестетикеизнедрилаје,измеђуосталог,чакиконцеп
цијуособеногморално/естетскогчула.4Овочулопредста
вљало јепокушајбританскихтеоретичарадасеизбореса
проблемомкојисупредњихпоставилиестетскоискуствои
естетскидоживљајсаједне,теискуствоморалногсадруге
стране:уобаслучајаречјеоискуствукојесенеможеједно
значноредуковатиначулноопажањекаосвојизвор,аопет
се не може ни потпуно одвојити одњега. Концепт естет
скогчулатакојетребалодаобезбедитеоријскообјашњење
оног вишка важења коме сведочимо како у случају дожи
вљајалепоте, такоиу случајументалнихстањакојаима
мокаданекуситуацијуопажамокаоморалноисправнуили
погрешну.Истипроблем,међутим,Кантћенакнаднопоку
шати да реши својом концепцијом субјективне општости,
карактеристичнеуправозаестетскосуђење.

Ипак,нововековнамисаооестетскимфеномениматекпо
степеноизграђујеонајманирњиховогпромишљањакојиће
својврхунацдобитисаКантом:речјеосубјективистичком
окрету у естетици.Уместо да оно лепо супстанцијализује
ивежезаобјекатопажања,тражећињемуприпаднеодли
ке које су узрокнашемдоживљају лепог,Кант ће, како је
познато,изворовогдоживљајатражитиудушевним,апо
себноусазнајниммоћимасамогсубјекта,тећетврдитида
доживљајлепогпочиванаслободнојигриразумаиуобрази
љепровоциранојодређеномпредставом.5Субјективистички

3 Platon,Država605c.
4 Задетаљнијеинформацијеопроблемуестетскогчулавидети:Драшкић

Вићановић,И.(2002)Естетскочуло,Београд:Заводзауџбеникеина
ставнасредства.

5 Упоредити:Kant,I.нав.дело,стр.109110.
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окретовдејеодкључногзначаја,будућидауправоонбитно
реметитрадиционалноразумевањелепогизахтевањегово
реконцептуализовање.Оношто јеовденаделу заправо је
онемогућавањепромишљањалепогуметафизичкомконтек
сту,карактеристичномзатрадицијуестетике:уколиколепо
нијестваробјекта,ондаононијенистварњеговогонтоло
шкогустројства,нитисеможепоставитинарангнекаквог
метафизичког принципа.6 Међутим, управо метафизичка
традицијапромишљањалепогобезбеђивалајеиблискувезу
лепогидоброгокојојсмопретходноговорили;отудаКан
товасубјективистичкаестетикаовепојмовестрогораздваја.

Ипак,кадаговориоидеалулепотеикадазакључуједасе
такавидеалможенаћијединоуљудскомлику,Канттврди
следеће:„Натомепакљудскомеликуидеалсесастојиуиз
разуоногаштојеморално,безкојегасепредметнебидо
падаоопштеиузтопозитивно”.7Другимречима,услучају
представељудскогликаодоживљајулепогможемоговори
тисамоуколикојеоннанекиначинповезансадоменоммо
ралноститогчовекаилика–усупротном,какотврдиКант,
нашедопадањенебиималоопштикарактер.

Стварјеутоликозанимљивијауколикоимамоувидудаје
овајКантовставједанодонихкојинепосреднодоводеуве
зууметностилепо:Кантовувезуконтинуираноподразуме
ва,те,каоштојепознато,природнолепомдајепредносту
односуналепоууметности:детаљнијаанализауметнички
лепог уКритицимоћи суђења понуђена је тек с обзиром
наанализелепогкаопредметаестетскогсуђења,ауоквиру
њихпосебнојеистакнутоприроднолепо.Другимречима,
оно уметнички лепо требало би да у овимоквирима буде
унапредобјашњеноанализамакојесупосвећенеестетском
суђењу,односнолепомкаотаквом,теуњиховимоквирима
спецификовано;отудајејаснодаКантфаворизујерецепцију
оногестетског,анењеговупродукцију,карактеристичнуза
уметност.ПаиакоКантговориогенијуипродукцији,ана
лизе посвећене тој страни естетског феномена уметности
остајуудругомплану.

Кант иначе избегава да непосредно и детаљно говори о
уметничкојпродукцији,будућидасматрадаоноштојеза
њуособенонијемогућепојмовноразјаснити:уметникдела
каодаделаприрода,ањеговаоригиналностнеможесепо
учити.8Ипак,кадаговориоидеалулепотеиљудскомлику,

6 Упоредити:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,
стр.240241.

7 Kant,I.нав.дело,стр.126.
8 Исто,стр.196197.
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Кантзаправоексплицитноговориопродукцијиуметности.
Назнакутогаимамовећунаставкупретходноцитиранере
ченице,гдеКанткажедасебезизразаоногштојеморално
предметнебидопадаопозитивно,а„несамонегативноу
некомприказукојиодговарашколскимправилима”.9Приказ
који одговара школским правилима очигледно може бити
самонекаврстауметничкепраксе,итоонекојанијествар
генија,већподражавањанасталогопонашањемњеговихде
ла–тектуможебитиречионекимправилимаупродукцији
уметничкихдела,сматраКант.10

Како видимо, када је реч о појмовној експликацији про
дукцијеуметности,умериукојој сеонаможепојмовима
захватити,Кантсевраћаупотребипојмовностикарактери
стичнојзатрадицијуестетике–пресвегапојмуподража
вања;онкаоданатреннапуштасвојставонемогућности
дасепродукцијауметничкогделапојмовнообјаснииекс
плицира.Наведено,наравно,нијепосветачно:позивањем
наподражавањеКантћезаправопонудититрансформацију
традиционалногпојмаиимпликацијакојеонсасобомноси.
Уместодапојамподражавања–билокаоподражавањене
когбићаилиствари(Платон),билокаоподражавањепроце
сауприроди(Аристотел)–поставиуметафизичкииобјек
тивистичкиконтекст,онћегареинтерпретиратиусубјекти
вистичкомдухуивезатизаподражавањеуметничкихдела,
које смерана опонашањеуметничког деловањана основу
когсуонанастала.

Тако настала дела, иако можда претендују на уметнички
статус,ипакнисуделагенија,тестогачакниовакосубјек
тивизиранпојамподражавањанеобјашњавафеноменумет
ничкогуцелости.11Унајбољемслучају,оватрадиционална
перспективаможепослужитидасеобјаснитехничкастрана
продукцијеуметничкихдела:Канттврдида једино геније
можедапонудиматеријаллепихуметности,који,пак,тек
школскиобразованталенатможедапрерадииобликује.12

У том контекстуКант разматра и естетску идеју, односно
естетскиидеал:овимпојмовиманастојисеобјаснитиумет
ничкапродукција (алиирецепцијалепог)уужесубјекти
вистичкомсмислу.Наиме,појмовеестетскеидеје,односно

9 Упоредити:Исто.
10Упоредити:Исто,стр.199.
11Упоредити:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,

стр.316317.
12Упоредити:Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.199,

206207.Топодразумевадаигенијемора,барупогледутехничкестране
произвођења,иматинекуврстуобразовањаиучења.
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идеалалепоте,Канткористикакобиоцртаоонесубјектив
не,душевнемоћикојесуодговорнезамогућностгенијада
понуди онај непојмљивиматеријал уметности, упркос не
могућностидапојмовимапрецизнопокажештасесаства
ралаштвом генија заправо дешава.Ово је, дакле, оцртава
ње условамогућности деловања генија, а оно је изведено
субјективистички,уконтекступозивањанањеговесубјек
тивнедушевнемоћи.Прецизирањеодносаестетскеидејеи
идеалалепотеје,међутим,изведеноуправоупретходнона
глашеномконтекступроблемапредстављањаљудскоглика
ивезесаморалношћу.

Наиме, нанаведеномместуКант заправо говори да умет
ничкоприказивањељудскоглика,уколикорачунанапози
тивнуоценуиизазивањеестетскогдоживљаја,моранекако
даукључиприказивањеоногморалног:ономорадапонуди
„видљивиизразморалнихидејакојевладајучовековимуну
трашњимживотом”.13Штавише,Кантнаистомместуукрат
кодискутујеиусловемогућноститаквепродукцијеидеала
лепоте,нотакођеињеговерецепције.Кантнајпретврдида
овакавидеаллепотеморабитипредстављенкаотелеснииз
разоногунутрашњег–каоњеговапоследица,апотомида
он,будућителесниивидљивиизразоногштопосебиније
чулноопажљиво,морабитипоследицанекогвећстеченог
искуства.14Другимречима,Канттврдидаискуствокомуни
цирањасадругимљудимаињиховогопажањаможеимора
послужитиуметникудабиуконкретномслучајупредста
вљањанекогљудскогликакаоидеалалепотеодабраочулну
формуњеговогприказа,адекватнупотребидасеизразимо
ралнииунутрашњињеговживот.Међутим,самоискуство
овдениједовољно.КакокажеКант,„затојепотребнодасу
чистеидејеумаивеликаснагауобразиљеудруженекодоно
гакотувезужелисамодапросуди,амноговишекодонога
коузтохоћедатувезуприкаже”.15

Наведенувезууметности,лепогиморалатребапрецизира
тиконкретнијоманализомсамеконцепцијеидеалалепоте.
Кант,наиме,овуконцепцијууводикадарасправљаонемо
гућностидаселепоодредипутемпојмоваидасепонуди
некообјективномерило,критеријумиправилопросуђива
њалепог,укуса.Уместотога,Кантсматра,уособеноестет
скомсубјективномконтекстуможепостојатисамопраузор
укуса:„праузорукусајестеједначистаидејакојусвакимора
дапроизведеусамомсебиипремакојојморадапросуђује

13Исто,стр.126.
14Исто.
15Исто.



27

УНА ПОПОВИЋ

свештојеобјекатукуса”.16ТакавпраузорукусаКантназива
идеаломлепоте.17

Идеаллепоте,дакле,уведенјеуконтекступокушајадасе
одредисубјективноопштикритеријумпросуђивањалепог,
критеријумкојибисеодносионасвемогућепредметета
квог просуђивања укуса. Међутим, у случају конкретног
просуђивања суда укусаКант сматра да нијемогуће има
тиидејуумакаорегулативнипринципзаусмерењетаквог
просуђивања,већјенеопходноизнедритињенидеал.18Иде
ал,заправо,представљаидејуумакојајеповезанасанеком
представом,односноречјеопредставинекогконкретноги
појединачногбићакојасезахватакаоадекватнатојидеји.19
Будућидакритеријумукусаиестетскогпросуђивањанемо
жебитипојмовнозахваћен,онпоКантуморабитидаткао
овакавидеал–идеаллепоте,односноидеалуобразиље.

Отудасеможепрецизнијеразуметиизашто јеуправочо
век,људскилик,јединипогоданзаидеаллепоте.Канткаже:
„Самооноштоусамомсебипоседујесврхусвојеегзистен
ције,тојестонајчовеккојимораумомдаодређујесамсе
бисвојесврхе[...]такавчовек,дакле,јединојеспособанза
идеаллепотеистоонакокаоштојечовечанствоуњеговој
личности,каоинтелигенцији,јединоспособанзаидеалса
вршеностизаразликуодсвихосталихпредметаусвету”.20
Сходнонаведеном,ономоралнокојесемораприказатина
људскомлику,уколикотоприказивањетребадазадовољи
идеаллепоте,односисенатодачовекјединисамодређује
сопственесврхе,односнонатодајепитањеморалностиза
Кантапитањеслободе.Другимречима,уколиколепприказ
човекаподразумеваприказивањењеговихморалнихидеја,
тозаправо,слободнијеречено,значидајеутаквомприказу
наделуприказивањењемуприпаднеслободе.Напокон,чи
њеницадасетаквоприказивањеслободеодвијаумедијуму
чулности,који,строгоречено,припада„царствунужности”,
потврђујесистемскоместотрећеКритике каоонекојаби
требало да омогући повезивање теоријског и практичног
ума,нужностиислободе.21

16Исто,стр.123.
17Исто.
18Упоредити:Zurovac,M.нав.дело,стр.316.
19Kant,I.нав.дело,стр.123.
20Исто,стр.124.
21Упоредити:Guyer,P.andAllison,H.E.Dialogue:PaulGuyerandHenry

AllisononAllison’sKant’sTheoryofTaste,in:AestheticsandCognitionin
Kant’sCriticalPhilosophy,ed.Kukla,R.(2006),Camebridge:Camebridge
UniversityPress,p.118.
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УсличномдухуКанттврдиида јелепосимболморално
доброг.22Наиме,објашњавајућинаштазаправоовдемисли
под симболом, Кант каже да је симболично приказивање
оно „када се једноме појму који се може замислити само
умомикоменеможедаодговараниједанчулниопажајпод
мећеочигледнапредстава”;симболису,тако,„индиректне
приказе појма”.23 С обзиром на претходне анализе, може
мосадапотврдитидајеобјашњењеестетскеидеје,идеала
лепоте и симболичког у овом контексту понуђено на ско
роидентичанначин:усватрислучајарадисеовезинеког
појма(идеје),којинијетакавдабимогаобитинепосредно
везанзабилокојуконкретнупредставу,аликомесеипакне
капредставадиректнопридружује.Или,другачијеречено,
радисеопредстави (уобразиље)која је „исувишебогата”
дабимоглабитиодређенабилокојимпојмом,тесестога
њенопојмовноодређењенеможесматратисазнањем,већ
она„подстиченамногаразмишљања”.24Кадајеовонаделу,
имамоприликузадоживљајлепог.Међутим,такосхваћено
лепо иманентно је, према сопственим одликама и одређе
њима, везано за ономоралнодобро, чини се, управо због
тогаштотакаводноспредставеипојма,односносубјектив
нихмоћикојеимстојеуоснову,остављаотворенпросторза
слободу.Напокон,сличнокаоШилер(FriedrichSchiller)на
конњега,Кантћеутомдухутврдити:„Укусомогућујетако
рећипрелазодчулнедражинауобичајениморалниинтерес
безнекогсувишенасилногскока”.25

Лепо,моралнодоброи
субјективнаопштост

Претходнооцртанувезуизмеђулепог,доброгиуметности
уКантовојестетици,какосмовидели,Кантпостављаизсу
бјективистичкеперспективе,анализомсубјективнихдушев
нихмоћи,начинањиховогфункционисањаи,коначно,мо
гућностињиховогповезивања.Другимречима,везалепог
идоброгуовомконтекстунијепостављенанаобјективи
стичкомиметафизичкомхоризонту,несобзиромнаустрој
ствостварностииобјектакојисепојављујекаолеп,већс
обзиромнаустројствосубјектакојитулепотуконстатујеи
просуђује.Управо,дакле,имајућиувидудасеначиннако
јисубјективнемоћиоперишупоказујетаквимдаонолепо

22Kant.I.нав.дело,стр.240.
23Исто,стр.239.
24Исто,стр.202.
25Исто,стр.242.
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имплицираонодобро,можемокодКанта говоритиовези
лепогиморалнодоброг.

Међутим,наглашенавезалепогидоброгкодКантанијепо
дробнијеразвијенанапозадинињиховогзасебногифоку
сираногтематизовања,већпреудоменуанализеоногашто
сеиспостављакаосубјективнидоменнакомсетаквавеза
затиче. Реч је о проблему субјективне општости, односно
улогеопштегчула,sensuscommunisуКантовојестетици.

Кант,наиме,уводиконцепцијусубјективнеопштостикако
би објаснио услове могућности под којима неки естетски
судостварујесвојеважење.Речјеопокушајудасеобјасни
онајутисаккојипопретпоставциимасвакичовеккадапро
суђујеукусом,утисакдамојсудолепомнијесамоконстата
цијадасенештопојављујекаолепозамене,већдананеки
начинмојсудтврдиивишеодтога:датаквоприписивање
лепогпредметупревазилазиграницемојеличнесубјективне
проценеиданекакотребадаважиначелно.26Такавутисак
бимогаобитисхваћенкаоизворидеједалепотапредставља
објективносвојствопредмета,будућидаповодомобјектив
нихсвојставасличнорезонујемо–очекујемода,уколикоје
нашсудтачан,онврлиномсвогобјективногкарактерамора
дабудеприхваћенод стране свихдругихљудиида важи
за свењих. Кант се, међутим, изричито противи оваквом
разумевању,будућидалепотунесматраобјективнимсвој
ством:отудаћеонсистемскиразликоватисудовесазнањаод
естетскихсудова,причемућесамосудовисазнања–опет,
изсубјективистичкихразлога–иматиправопретензијена
општосткаквусмоописалиупретходномпримеру.

Ово,међутим,незначидаестетскосуђењепоКантунема
општеважење,напротив.Реч јеотомедасеначиннако
јионотаквоважењеостварујеразликујеодначинанакоји
разумемоопштеважењесудовасазнања.Особеностопштег
важењаестетскихсудова тако је схваћенакаосубјективна
општост:општостусмислудаестетскисудморадаважи
за сваког субјекта естетског просуђивања (поводом истог
предмета), аликоја сене засниванапојмуирадуразума.
Условмогућностииразлогоправдањаоваквомопштемва
жењуестетскихсудоваКант,дакле,неналазиупојмовимаи
разумукаотаквима,већнанивоумеђусобнесарадњевише
сазнајнихмоћи,разумаиуобразиље,унештоначелнијем,
трансценденталномконтексту.

Међутим,кадаговориолепомкаосимболузаморалнодо
бро,Кантуправовезулепогиморалнодоброгистичекао

26Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,str.259.



30

УНА ПОПОВИЋ

основзасубјективнуопштост.Канткаже:„самоутомсми
слу(...)лепоизазивадопадањекојеполажеправонаодобра
вањесвакогдругогчовека”.27Тимесевезалепогидоброгу
Кантовојсубјективистичкојестетиципоказује,заправо,као
експлициранауправоонимутискомопштегважењасудова
олепомокомсмопретходноговорили.Истовремено,онаје
итеоријскиразвијенауправоанализомуслованакојиматај
утисакпочива.

ПретходнопоменутиКантовзахтевдаидеаллепотемораби
тиостваренприказивањем(људскоглика)којеутелесноми
чулноопажљивомвидупредстављаморалнеидеје,односно
слободу,овдедолазидопуногизражаја.Наиме,Кантвезу
лепог,моралнодоброгисубјективнеопштостиобјашњава
управопозивањемнаособену„слободу”естетскогсуђења:
реч, наравно, није о слободиупрактичком смислу, већ се
радиотомеда„успособностиукуса,моћсуђењанијепот
чињенанекојхетерономијиискуственихзакона,каоиначеу
емпиријскомпросуђивању”.28Кантпотомдодаје:„упогледу
предметатаквогчистогдопадањаонапостављазаконсама
себионакокаоштоточиниумупогледумоћихтења”.29

Другимречима,овдесерадиосвојеврснојаналогијиестет
ског и моралног, трансценденталног објашњења моћи су
ђења у вези са осећањем задовољства и незадовољства и
трансценденталногобјашњењамоћихтења.Данагласимо,
слобода коју затичемо у оном естетском није практички
схваћенаслобода–заправо јеиупотребапојмаслободеу
овомконтекстукрајњепроблематична.Ипак,оноштојена
делууоквируестетскогсуђењаносисасобомелементесло
бодногпросуђивања,чијејепуноместоудоменупрактич
ког,утоликоштоестетскосуђењенијеунапредусловљено
никаквимправилима, већ своје правило такорећимора из
себесамогдаизнедри.

Међутим,управоовакавкарактерестетскогчинигаунеком
смислублискимономдобромиморалном,итексобзиром
натаквувезуможемоуопштеговоритиомогућностидасе
некиестетскиприказилипредставаразумејуикаоносио
циморалнихидеја.Другимречима,приказивањеморалних
идејаунекомуметничкомделу,унекомњиховомприкази
вању,нетребадабудегрубоибанално:уметничкоделоне
требадапрокламујенекеморалневредности,критеријуме
истандарде,јертаквомпрокламацијомоноништанећепо
стићисобзиромнаморалитет.Сличнотврдеисавремени

27Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,str.240.
28Исто,стр.241.
29Исто.
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естетичаризаинтересованизапроблемангажованеуметно
сти:уколикосеуметностжелиучинитиангажованом,мо
гућносттоганикаконележиуњенојполитизацијиипам
флетизацији.Насупроттоме,умериукојојјеуметносткод
Кантаустањудасведочиоморалнимидејама,онаточи
нисобзиромнасубјективност–какосмовиделиуслуча
јуидеалалепоте,оноштосеможепредставитисуморалне
идејекојеруководеунутрашњимживотомчовекачијилик
приказујемо.

Инесамото:умериукојојуметностуопштеможедапре
несенекакавморалнисадржај,онатоможесамособзиром
на већ описане услове могућности сопственог постојања,
такорећи–собзиромнасопствениконститутивникарактер.
Другимречима,онајморалитеткојибиуметностмоглада
захватиипредстави,коликогодсамбиостварпрактичког
ума,зауметностнедолазиодтогпрактичкогума,њојспо
ља,већпотичеизњесаме–изонеестетске„слободе”окојој
јевећбилоречи.Наравно,тозапоследицуимаичињеницу
датаквауметностсамапосебинеможеустрогомсмислуда
будеморална–нити,ускладусатим,неморална,већможе
самодабудеуметност.Или,другачијеречено,уметностнема
себиособенприступморалитетучовека,којибибионешто
засебноуодносунапрактичкиум,иликојибисеизпрак
тичкогумаизводио.Уметносткаотакванијеморална,нити
јелепозаКантаистоштоидобро:везалепогиморално
доброг овде је утврђена у изричитомпостављањуњихове
разлике,алиторазликовањенеумањујечињеницудасуони
увеомаблискојвези.

Решење овог проблема код Канта изнова затичемо у кон
текступовезивањалепог,моралнодоброгисубјективнеоп
штости.Наиме,Канткажедајеуслучајусведочењасубјек
тивнојопштости,односноуслучајукадапостојиосећање
задовољстваповодомлепог, собзиромнакоје тврдимода
нашестетскисудморадаважизасвакогсубјектаестетског
просуђивања, „душевност у исто време свесна извесног
оплемењивањаиуздизањаизнадпростепријемчивостиза
задовољство које добија преко чулних утисака”.30 Другим
речима,оноштојенаделукадасеестетскипросуђујени
је само осећање задовољства и претензија на субјективно
општеважењетогсуђења,већтакођеисвојеврснаповрат
насвестонамасамимакаосубјектиматаквогпросуђивања.
Такваповратнасвестзаправојесвестосамомтомпросуђи
вању,асамимтимиоњемуприпаднимодликама,наоснову
чегаКанткажедасемоћсуђења:„односинанештоусамом

30Исто,стр.240241.
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субјектуиванњегаштонијеприрода,панислобода,ношто
јеипакспојеносаосновомслободе,наимесаонимштоје
натчулно,аучемусетеоријскамоћповезујесапрактичном
моћиназаједничкиинепознатначин”.31

Ускладустим,управосубјективнаопштост,којанепоти
чеодпрактичкогума,већодтрансценденталногустројства
естетскогсуђења,представљаполигонзаместоповезивања
моралнодоброгилепог.32Овоможемосагледатиисобзи
ромнаКантово објашњење уметничке продукције, како у
смислу стварањакојеприпада генију, такои упогледуна
техничкиаспектстварања,којисеможепоучити.

Наиме,кадаговориомогућностидасеуметничкаделаге
нијанекакосхватекаоподстицајилиузорзадаљеуметнич
костварање,Канткажеда једелогенија„угледнипример
занекогдругоггенијакодкогататворевинабудиосећање
његовевластитеоригиналностиинагонигадасеууметно
стиослободипринудекојапотичеодправила,датимесама
уметностдобијеједноновоправило,укојемседотичнита
ленатпоказујекаоузоран”.33Сходнонаведеном,делогени
јаможебитиузоритозадругоггенијанетакоштоћебити
директноподражавано,већтакоштоћерецепцијомтогдела
душевнемоћидругоггенијабитинанарочитначинподстак
нуте:такодаонпостанесвестансебеиизсебе,анеизрада
претходноггенија,изродиновоуметничкодело.

Сличнотоме,услучајуобјашњењатехничкестранепродук
цијеКантоодносумајстораиученикакажеследеће:„Мај
сторморадапокажеоноштоучениктребадаурадиикако
требадауради;аонаопштаправилаподкојамајсторнај
задподводисвојрадмогупредапослужедаученикакаткад
подсетенаглавнемоментетограда,анедамуихпропи
сује”.34Другимречима,иакопроцесучењауовомслучају
подразумевадаученикусвојинекаправила,тедасетаква
правила уопште могу објаснити, у конкретном раду ипак
учениктребаизсопственесубјективностидаприступанау
ченом,такодагапопотребиможеисасвимизменити.Стога
јеиовдеречнеоузоритостиправилакаотаквих,већонекој
врстињиховерегулативнеулоге,којабизасвојциљтребало
даимаподстицањедушевнихмоћиучениканатакавначин

31Исто,стр.241.
32Упоредити:Guyer,P.Kant’sPrinciplesofReflectingJudgment, in:Kant’s
CritiqueoffhePowerofJudgment,ed.Guyer,P.(2003),Lanham:Rowman
&LittlefieldPublishers,p.3233.

33Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.206.
34Исто,стр.242.
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даонможеисамдаствориуметничкодело.Стогаиовде
Кантговориоподстицањууобразиље(ученика).35

Кадајеречоодносулепогиморалнодоброг,наведенепри
мере можемо схватити као модел путем ког бисмо могли
понудити прецизније образложење начина на који се оно
моралнореализујеууметности.Насупротпретходнопоме
нутомгрубомсхватању,којебизахтевалоинфузијуморал
ногуоноестетско,уметничкоилепо,овдеморамоговорити
отомеда једномсачињеноуметничкоделоусвојојдаљој
рецепцијиуправоподстиче субјективност свогреципијен
та,тедатекнатакавначинможедаоствариинекуврсту
саопштавања моралних идеја.36 Оно, дакле, не саопштава
моралнеидејенепосредно,већкодреципијентаизазивадо
живљајзадовољства,аовајдоживљајпосредујесвестооној
особеноестетској„слободи”–уконачном,тујеречосло
боднојигриразумаиуобразиље.Такавподстицајби,онда,
требалодабудеусклађен,хармонизовансаономслободом
којајеначелноприпадначовеку.

СамособзиромнатоКант,коначно,можедатврдида„укус
представљамоћпросуђивањаочулотворењаморалнихиде
ја”.37Штавише,Канттврдиидасезадовољствокоје„укус
оглашавазазадовољствокојеважизачовечанствоуопште”
изводииз„пријемчивостизаосећањекојесезасниванатим
[моралним–прим.У.П.]идејама”.38Другимречима,текве
залепогиморалнодоброговдесе,уконачном,испоставља
каовезакоја јеиманентнонаделуупросуђивањулепог.39
ЧињеницадајеКантпретходнопредстављањељудскоглика
истакаокаојединиадекватнипримеридеалалепотенеме
њанаствари,јерсуслучајевикојепознајемоизсвакоднев
не употребе појма лепог, где се лепим предметима често
приписују „имена, која, како изгледа, имају за основ неко
моралнопросуђивање”40–попутвеличанственог,скромног,
безазленог, ведрог (што суКантови примери), изгледа са
монепрецизнеекстраполацијепретходнооцртаниходлика
естетскогсуђењакаотаквог.

35Упоредити:Исто.
36Упоредити:Guyer,P.andAllison,H.E.Dialogue:PaulGuyerandHenry

AllisononAllison’sKant’sTheoryofTaste,in:AestheticsandCognitionin
Kant’s Critical Philosophy, ed. Kukla, R. (2006), Cambridge: Cambridge
UniversityPress,p.125.

37Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.243.
38Исто.
39Упоредити:Guyer,P.Kant’sPrinciplesofReflectingJudgment, in:Kant’s
CritiqueoffhePowerofJudgment,ed.Guyer,P.(2003),Lanham:Rowman
&LittlefieldPublishers,p.36.

40Исто,стр.241.
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Напокон,Кантћетврдитиитода јекултивисањеукусаи
његовоутврђивањенепосредновезаноза„развијањеморал
нихидејаикултивисањеморалногосећања”,41штопретход
нотакођепомињеиуконтекстуобукезауметничкупродук
цију,гдебиречбилаокултивисањудушевнихмоћипутем
знања која припадају домену humaniora.42 Стога можемо
закључити:везалепогиморалнодоброгуКантовојестети
цисагледанајеизперспективеужеанализеоногестетског,
лепогиукусакаотаквих,аликадајеједномтакообезбеђе
но,разумевањелепогиукусаипакихиспостављакаобитно
везанезаонеаспектенашедушевностикојиобезбеђујумо
ралност.43Посредниккојиомогућаватувезује,какојевећ
наглашено,субјективнаопштостприпаднаестетскомсуду,
односно сањомповезанамогућностопштег саопштавања
нашег(естетског)душевногстања.44

ЛИТЕРАТУРА:
Baxley,A.M.(2005)ThePracticalSignificanceofTasteinKant’s
CritiqueofJudgment:LoveofNaturalBeautyasaMarkofMoral
Character,TheJournalofAestheticsandArtCriticism,Vol.63,No.1,
WilleyBlackwell,pp.3345.

ДрашкићВићановић,И.(2002)Естетскочуло,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства.

Guyer,P.Kant’sPrinciplesofReflectingJudgment,in:Kant’sCritique
offhePowerofJudgment,ed.Guyer,P.(2003),Lanham:Rowman&
LittlefieldPublishers,p.162.

Guyer,P.andAllison,H.E.Dialogue:PaulGuyerandHenryAllison
onAllison’sKant’sTheoryofTaste,in:AestheticsandCognitionin
Kant’sCriticalPhilosophy,ed.Kukla,R.(2006),Cambrigde:
CamebridgeUniversityPress,pp.111136.

Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ.

Platon(2002)Država,Beograd:BIGZ.

Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik.

41Исто,стр.243
42Упоредити:Исто.
43Упоредити: Baxley,A. M. (2005) The Practical Significance of Taste in

Kant’s “Critique of Judgment:Love ofNaturalBeauty as aMark ofMo
ralCharacter”,TheJournalofAestheticsandArtCriticism,Vol.63,No.1,
WilleyBlackwell,p.3738

44Упоредити:Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,str.129.



35

УНА ПОПОВИЋ

UnaPopović
UniversityinNoviSad,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofPhilosophy,NoviSad

THEIDEALOFBEAUTYANDTHESUBJECTIVE
UNIVERSALITY:MORALITYINKANT’SAESTHETICS

Abstract

This paper considers the position of the relationship between the
moral,thegood,thebeautifulandtheartsinKant’saesthetics.Itsmain
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