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ПЕ СНИ ШТВА
Сажетак: Циљ овог истраживања састоји се у покушају да се
покаже Платоново укључивање песништва у корпус васпитних
праксиунутаридеалнедржаве.ОсвртомнапојединеПлатонове
ставовеизИјона,ауторскрећепажњунамогућностПлатоновог
позитивногвредновањапесништвауморалномсмислусобзиром
напесничкупродукцију.Унаставку,ауторбранитезудапесни
штвоможеиматиизузетноважнуморалнуулогууобразовању
појединцаимајућиувидуПлатоновеставовеорецепцијипесни
штваизДржаве.Насамомкрају,ауторзакључуједауморалном
смислудобропесништвопредстављаједанодусловамогућности
озбиљењаидеалнедржаве.

Кључнеречи:морал,музика,песништво,Платон,уметност

Уводноразматрање

Једноодтакозванихопштихместауфилозофијисвакакоје
стеставоПлатоновојморалнојосудипесништваипесника,
из когапроизилазиуобичајени закључакдапесницинису
добродошлиуњеговојидеалнојдржави.ИакоПлатондефи
нитивноостављаобиљемогућностизатаквуинтерпретаци
ју,ипак,његовиставовиистотакоомогућавајуи значајно
другачијеинтерпретативнезахвате.Нашзадатакуовомис
траживањусастојаћесеупокушајудасеублажиуобичајени
ставоПлатоновојосудипесништва,теуједноиуприказу
Платонове критике песника и песништва у једном друга
чијемсветлу.Прецизније,тезакојућемопробатидаодбра
нимосастојисеутомедаПлатоннеосуђујепесништвои
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песникеapriori,негода, собзиромнапојединеПлатоно
веставове,песнициипесништвоипакмогупронаћисвоје
местоуидеалнојдржави.

Првинашзадатак,којизаправопредстављаусловмогућно
стиспровођењаовогистраживања, јестепостављањепро
блема песништва у повесни контекст ком припада и сам
Платон.Заразликуодданашњице,гдепесништвонајчешће
своје место проналази унутар књижевности као једној од
тзв.„лепихуметности”,појампесништвакодПлатона,али
и старихГрка уопште, радикално је другачије постављен.
Наиме,песништво,алиицелокупнауметност,кодПлатона
бивајуразматранипресвегасобзиромнапојмовеpoiesisи
techneуконтекступродукције,доксеупогледурецепције
ови феномени разматрају првенствено у етичком, васпит
номисазнајномпогледу.Утомсмислу,модернипојамле
пихуметности,каоибројнеимпликацијекојеизњегапро
изилазе,морајусенапуститикакобиПлатоновиставовио
песништвубиливаљановизирани.1

Отуда,проблемомпесништвакодПлатонабавићемосесоб
зиромнасписеИјон,којисепревасходнобавипесничком
продукцијом,иДржава,каосписомукомсеПлатон,поред
другихтема,експлицитнобавирецепцијомпесништва.

Моралниаргументи
проблемпесничкепродукције

Проблемупесничкепродукцијеприступићемособзиромна
ПлатоновранидијалогИјон,чијатемајестепитањеопри
родиделатностирапсодаипесника.Другимречима,Пла
тон у овом дијалогу испитује да ли постоји песничка ве
штина(techne)илипесничкостварање,пак,спадаукорпус
poiesisa,тј.почивананадахнућукоједолазиодбогова.

Грчкипојамtechne,односновештинаилиумеће,обухвата,
пресвега,визуелнеуметности,попутсликарства,вајарства,
архитектуре, као и занатско произвођење неуметничких
предмета.Techneпредстављаиодређенуврстузнањазапро
извођењепретходнонаведенихпредмета, тј. скупправила
илиупутакојепроизвођачилиуметникмораиспунитикако

1 Једнаодсаморазумљивихиопштеприхваћенихпретпоставкикојипо
јамлепихуметностисадржијестеуправодауметностморабитилепа.
КодПлатона,пак,нужнавезаизмеђулепотеиуметностинијенигдеекс
плицитноизречена.Стога,можесеоправданозакључитидаПлатонов
појамуметностиубитномсмислуодступаодоногакакосеуметност
најчешћеданассхваташтозначидатрадиционалниестетичкиприступ
врлолакоможедадодатноотежа,занасданас,неуобичајеноПлатоново
разумевањепесништва.
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бинаправиодобарпроизводилиуметничкодело.Топод
разумевадасезнањепринципаиправилазапроизвођење
можедаљепреноситииподучавати.2

Појамpoiesisa, садругестране,превасходносеодносина
песништво,које јемногоближерапсодским,пророчкими
политичким делатностима3, него другим врстама уметно
сти.Стварањеуоквируpoiesisaподразумевабожанскона
дахнућеоногкоствара.Отуда,уразлициспрамумећа,пе
сништвокаокорпусpoiesisaнепредстављазнањепотребно
дабисенештопроизвело–штавише,оносепресвегаразу
мевакаобожанскидаркојисенеможенаучити.Утомсми
слу,можемозакључитидаПлатоннемајединственипојам
уметностикојибимогаодаобухватисвеуметничкепраксе,
већдаодређенеуметностипотпадајуподпојамtechnea,док
некедругеприпадајупојмуpoiesisa.

ПотврдуоПлатоновомситуирањупесништваукорпусpo
iesisaможемопронаћиуњеговомдијалогуИјон,укомон
наводиследеће:„Јерпесникјенарочитобиће:онјелак,кри
латисвештен,инеможепеватипренегоштобудепонесен
заносом,пренегобудеизвансебеи свогамирногразума;
алидоклегодониматодобро,неможе,каонисвакичовек,
нипевати,нипрорицати.”4Дакле,рационалниодноснора
зумскидеољудскедушенеманикаквогуделаупесничкој
делатности,већбисепререклодапесникустањубожијег
надахнућаготовонесвесноизричестихове.5

НаставаковеПлатоноветеземожемопронаћинајошједном
месту где он крозСократова уста каже: „... сваки одњих
можезаисталепопеватисамоононаштагајеМузаподста
кла: једандитирамбе,другипохвалнепесме,трећипоско
чице,четвртиепскепесме,петијамбе.Алисвакиодњихје
засведругонеспособан.Јеронитонеговорезанатскинего
божјомснагом”.6Другимречима,акобипесништвобилове
штина,онобисамимтимподразумевалопоседовањеодре
ђеногзнањазапесничкостварање,теакобинекоуспеода
овладатомвештином,ондабионмораобитиспособанда
приближноједнакодоброствараразличитеврстепесама,а
несамоједну.ТимпутемПлатонназначавадазапесништво

2 Грубор,Н.(2012)Лепо,надахнућеиуметностподражавања,Београд:
Плато,стр.67.

3 Исто.
4 Platon(2006)Ijon,u:Dela,Beograd:Dereta,str.11.
5 Платонов ставдапесници стварајупутембожијегнадахнућаможемо

пронаћииуФедру.Упоредити:Platon (2006)Fedar, u:Dela,Beograd:
Dereta,str.97.

6 Исто.
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није потребно никакво знање појединца који се бави том
делатношћу,негодасеонозаправодогађаванњеговекон
троле,односнодокјепесник„извансебе”.

Дакле,Платон уИјонуочигледно оспоравамогућностпе
сничкогумећа,тенамуједносаопштавадапесницинезна
јуништаовластитомпозиву,чимеихготовоциничноде
градира.Оспоравањепесничкогзнањасепотомнастављау
СократовомиспитивањурапсодаИјонаознањувезаномза
ствариокојимапесниципевају.Например,кадапесникпе
ваоратовању,лечењу,риболовуисличнимстварима,Пла
тондоказуједаонуопштенерасполажезнањемпотребним
заовладавањетимвештинама.7ТаквимпоступкомПлатон
долазидоконачногзакључкадапесник,заправо,непоседу
јеникаквознањениочему,чимесепесницимаипесништву,
наизглед,одузимабилокаквавредност.8

ДалисуовиПлатоновизакључциваљаниилине,тедали
јењеговсудопесништвуизреченуИјонуправедан,пред
ставља тему за посебно истраживање. Оно што је нама
важно јесте на који начин сеПлатонова аргументација из
овогдијалоганадовезујенатзв.моралниаргументпротив
песништваизреченуДржави.

ПлатонуДржавиизричетрикључнааргументакакопротив
песништва,такоипротиввизуелнихуметности.Онтолошки
аргумент9 првенствено се односина троструку удаљеност
уметничкихтворевинаодидејатихтворевина.10Потом,епи
стемолошкиаргументтичесезнањакоједобијемореципи
рањемразличитихуметничихдела,гдеПлатондоказуједа
делауметностинеприказујустварионаквимкаквеонеуи
стинуијесу,11негосамоњиховизглед.12Поредтога,умет
ничкаделатежеисвојеврснојобманитимештозадржавају
рецепијентовпогледнаделу,тегасамимтимнеподстичуна
даљеистраживањеоногаштојенаделууделууметности.

Трећи,моралниаргумент,којисепрвенственотичепеснич
кеуметности,представља,какоПлатоннаводи,„...најтежу
оптужбупротив те уметности. Јернајстрашније је тошто
она, са врло малим бројем изузетака, може да поквари и

7 Исто,стр.16.
8 Исто,стр.19.
9 Опширнијепогледатиу:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Slu

žbeniglasnik,str.8992.
10.333.
11Уметничка дела тако бивају сврстана у област сенки, као најнижем

ступњусазнањауПлатоновојаналогијисалинијом.Упоредити:Platon
(1996)Država,Beograd:Kultura,str.225.

12Исто,стр.332.
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одличнељуде”.13ЈеданодразлогазаштоПлатонизносиовај
аргумент јесте потенцијално, у моралном погледу, лоше
образовањељуди у држави.Платон наводи неколико кон
кретнихпримеракојисетичуморалнолошихпорукакоје
можемо пронаћи у песништву; једна од њих, на пример,
тиче се подмитљивости и лакомости.14 Анализом таквих
стиховаПлатонзакључуједаонинесамодасунепотреб
ниграђанимаидеалнедржаве,негодачакмогудопринети
неквалитетномобразовањуитиместваратинечеститељуде.

Садабисмотребалипоставитипитањедалиовакваврста
критикепогађапесништвоуцелиниилисамопојединапе
сничкадела.Одговорнатопитањеможемодобитисобзи
ромнаПлатоновеставовеопесничкојпродукцији,закоју,
каоштосмовидели,ПлатонуИјонутврдидаседогађапод
утицајембожијеинспирације.ИакоПлатонуДржавинепо
мињедиректнотезуонастанкупесништвапутемнадахнућа
од стране богова,можемопокушати дањегове ставове из
овадваделаповежемоина тај начин сагледамокаквеби
последицеоватезараногПлатонаималауколикосесагледа
уоквиримањеговогразумевањаваспитнеиморалнеулоге
песништвауДржави.Сходнотоме,ПлатонуДржавиекс
плицитно наводи да је „Бог заиста добар”15 и да је „само
узрокдобра,анезла”16.Уколикобисмосматралидатакав
богнадахњујепеснике,ондабитозначилодапесништвопо
нужностиморапроизводити самодобрепесме, јерњихов
узрок,украјњојлинији,јестеБогсам.

Дакле,уколикобисмоседржалитезеонадахнућу,ондаби
следилодапесништвокаотаквонезахтевакритикуикорек
цијуодстранефилозофа,штопредстављаједанодкључних
ПлатоновихставоваоовојтемиуДржави.Такође,Платон
уДржавипесништворазматрапресвегасобзиромнапојам
подражавања,чимекаодапокушавадага,заједносадругим
уметностима,позиционираунутардоменаtechnea,апотом
читавтајзахваткаодаотварапростордасецелокупнипо
јамуметностиможеобухватитипојмовимаподражавањаи
technea.Међутим, иако се појмовиподражавањаи песни
штваексплицитноповезују,таквувезу,услучајуПлатона,
неможемопронаћиизмеђупесништваи technea.Тимпу
тем,питањедалипесништвоприпадаtechneuилиpoiesisu
остајеотворенозаразличитеинтерпретативнетезе.Уовом
истраживању,циљнамједаиспитамотезуопесништвукао

13Исто,стр.342.
14Исто,стр.79.
15Исто,стр.67.
16Исто.
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poiesisu, тј. да покушамо да повежемоПлатонову теорију
песничкогнадахнућасањеговимрефлексијамаопесништву
изДржаве.17Отуда,нашглавниразлогзаповезивањетезе
изИјонасаПлатоновимставовимаизДржавејестепокушај
дасепроблемпесништвакодПлатонаинтегралнозахвати,
какоупогледупродукције,такоиупогледурецепције,што
омогућавадасеПлатоновпојампесништвапокажеунешто
другачијемсветлуодуобичајеног.

Стога,држећисеПлатоноветезеонадахнућу,неопходноје
направитиразликуизмеђупесништвакојезаистапредста
вља дело божијег надахнућа од песништва које, иако има
формупесме,заправонијенасталоинспирацијомодБога.
Другимречима,уколикосесусрећемосапесмамакојеусе
бисадржеморалнолошепоруке,утоликооненеиспуњавају
суштинупесништвајернисумогленастатипутембожијег
надахнућа18,већпреизнеразумскогделадуше.19Утомсми
слу, „право” песништво, тј. песме које заиста учествују у
идејипесништва,садржаћесамоморалноиваспитнодобре
поруке,тесамимтимморалниаргументнесадржидовољно
разлогадапесницикојетаквепесмепроизводебудуизбаче
ниизидеалнедржаве.Стога,можемозакључитидаПлатон
укритиципесништвауконтекступродукцијеимплицитно
тврдидаононеможебитиaprioriосуђено.

Моралниаргументипроблем
рецепцијепесништва

Упретходномпоглављудовелисмоупитањечестуинтер
претативну тезу оПлатоновој критиципесништваизпер
спективе песничке продукције, а сада би требало да исту
тезу оспоримо с обзиром на рецепцију песништва, чиме
бисмо заокружили нашу тезу у којој тврдимо да Платон
несамодасенезалажезаизбацивањепесникаизидеалне
државе,већдаихрадозадржавазарадњиховеваспитнеи
моралнефункције.

17Напрвипоглед,овојтезиможесеупутитиприговоруследповезивања
Платоновихставоваизранихдијалога,којимаприпадаИјон,садијало
зимаизњеговезрелефазе,укојеспадаДржава.Међутим,каоштосмо
већнапоменулиупетојфусноти,тезуопесничкомнадахнућуможемо
пронаћииуФедру,којитакођеприпадазрелојфазиПлатоновемисли.

18Уоваквимслучајевима,тј.упесмамакојесадржеморалнопроблема
тичнепоруке,корекцијаодстранефилозофајесвакаконеопходна.Сто
га,Платоноваидејаофилозофукаоономкоуодређеномаспектуцензу
ришепесништвоидаљеможедасезадржи.

19Cavarnos,C.(1953)Plato’sTeachingofFineArtin:PhilosophyandPheno
menologicalResearch,InternationalPhenomenologicalSociety,Vol.13,No.
4,p.492.
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Пренегоштопочнемосаодбраномоветезе,неопходноје
осврнути се на друштвену структуру Платонове идеалне
државе.Идеална држава састоји се од три различита ста
лежа–хијерархијскинајнижисталежсачињавајузанатлије,
следећисуратници,чуваридржаве,инасамомврхунала
зесевладарисафилозофскимобразовањем.Узависности
од способности, појединац бива смештен у једну од ове
тригрупеибависесамопосломкојиприпадањеговомста
лежу.20

Запотребеовогистраживањанамајепрвенственоинтере
сантан сталежчувара, с обзиромнањиховообразовањеу
идеалној држави. Како Платон наводи, васпитање чувара
састојисеиздвавида–физичковаспитањетелаимузичко
васпитањедуше.21Музика,тј.ритамимелодија,песнички
сиже,каоисамоизвођење–укојеспадајупраксепопутглу
ме,рецитовања,свирањаинструменатаислично,угрчком
светуприпадајупојмупесништва.Дакле,музичко,односно
песничко васпитање представља саставни део целокупног
васпитањачуварауидеалнојдржави.

Међутим, поПлатоновоммишљењу, није сваки обликпе
сништвапримерендобромваспитањучувара.Његовакри
тикаполази од самеформеизвођењапесме, тј. одначина
приповедањакојисеможеподелитиначистоподражавање,
једноставноприповедањеимешавинуоведвеформе22–ко
ја,поПлатоновоммишљењу,представљанајбољиобликиз
вођења.23Потом,Платонуидеалнојдржавизадржавасамо
одређенеинструментеимелодије.Одинструменатадобро
дошлисукитара,лираифрула,аодмелодијадорскаифри
гијска.24Дакле,можемозакључитидаПлатонвршисвојевр
снопрочишћавањепесништвапочевшиодсижеа,пасведо
музичкихелемената.

Песничкисиже,какоПлатоннаводи,вршиутицајнаразум
скидеољудскедуше,што једоводидоопасностиодква
рења.25 Прецизније, стихови песника, који садрже смисао
изначење,тј.властитиlogos,утичунаразумскидеодуше,
што може довести доњеног кварења услед морално про
блематичнихпорука.Стога,каоштосмоупретходномпо
глављунагласили,самопесмесаморалнодобромпоруком

20Annas, J. (1981)An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Clarendon
Press,p.73.

21Platon,Država,str.64.
22Исто,стр.84.
23Исто,стр.87.
24Исто,стр.9091.
25Исто,стр.342.
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могупронаћисвојеместоуидеалнојдржави.Међутим,шта
моралноисправнапорукајесте,песништвосамоодсебене
можедареши,већтопредстављапосаофилозофа,каонеко
гакоимаувидуидеје.

Музика,тј.хармонијаиритам,иманештодругачиједејство
наљудску душу.ПоПлатоновом суду, ритам и хармонија
„најдубљеулазеуунутрашњостдушеинајјачејеседоима
ју”26;ритамихармонија„дајупристојнопонашањеичине
човека,акојеурукамадоброгваспитача,добрим,ааконије
рђавим”.27Дакле,музика,каосаставнидеопесништва,има
највећиутицајнаљудскудушу.Уколикосумелодијаири
тамквалитетнијеурађени,утоликоћеињиховодејствона
људскудушубитијаче.

Ритам и мелодија, отуда, доводе душу у одређено стање,
присподобљавају је себи, готово као да јој, савременијим
речникомречено,преносеодређенорасположење.Насли
чанначинговорисеиопесничкомсижеу,апотврдуотоме
можемопронаћиуИјонуианалогијисамагнетом.28Другим
речима,каоштомагнетпривлачигвозденепрстеновеина
њихпреноси дејствопривлачења, такоипесникова душа,
путемрецитовањастихова,преносивластитизаноснадру
ге душе, тј. рецепијенте. Стога, душевно стање рецепије
натазадобијаједнакеособинекаоидушевностањепесни
ка,чимесепотврђујемоћпесништвадакреираразличита
душевнастањаусвојимслушаоцима.

Иако на први поглед делује да мелодија и ритам најпре
утичунанеразумскидеодуше,показујеседаонизаправо
афицирају ињен разумски део.Наиме, за мелодију и ри
тамможеморећидамогуутицатиинаразумскидеодуше29
јер поседују унутрашњи logos и себи својствен облик ра
ционалности,очемунамсведочимогућностњиховогизра
зауматематичкојформи.Дакле,будућидајеуконкретном
песма увек спој сижеа, текста,мелодије и ритма,можемо
закључити да песништво у целини може афицирати све
деловељудскедуше.

Управоумогућностипесништвадавршиутицајнасведе
лове душеналази сеПлатонов разлог за одабирмузичког
васпитања за сталеж чувара. Другим речима, песништво
посебинијеништалоше,негосењеговавредностдобија

26Исто,стр.94.
27Исто.
28Platon,Ijon,u:Dela,str.11.
29Pelosi, F. (2010)Plato onMusic, Soul and Body, NewYork: Cambridge

UniversityPress,p.68.
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узависностиодтогакакојеонопримењено.Дакле,песни
штвопропраћеноодговарајућоммузиком,чијисижејепро
чишћенодлошихморалнихпорука,несамодаможепро
наћисвојеместоуобразовнимпраксама,негоуједноможе
бити и најоптималнији вид образовања. Прецизније, уко
ликопесништвопрекохармонијеиритманајдубљеулазиу
људскудушу,утоликоономожеизвршитинајвишиутицај
напојединцеисамимтимнајефектнијеихобликоватидабу
дуузорниидобриграђани.Узимајућиуобзирсвенаведене
аргументе,песништвоипеснициниукомслучајунебитре
балибитиизбачениизидеалнедржаве;штавише,њихово
присуствозаправојестеједанодусловамогућностињеног
озбиљења.
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PLATO’SMORALARGUMENTAGAINSTPOETRY

Abstract

TheaimofthisstudyisinattempttodemonstratePlato’sappropriation
of poetry into the corpus of educational practices in the ideal state.
Taking into account someofPlato’s claims in Ion, the author draws
attention to thepossibilityofPlato’spositiveevaluationofpoetry in
themoral sense, given the poetic production. In addition, the author
defendsthethesisthatpoetrycanhaveanextremelyimportantrolein
themoraleducationoftheindividual,bearinginmindPlato’sviewson
poeticreceptionfromRepublic.Intheend,theauthorconcludesthat,
inamoralsense,goodpoetryisoneoftheconditionsforachievingan

idealstate.
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