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1. 

Некако се залетех, - а почело је то, чини 
ми се, од оног завршног текста те изненађујуће 
и за нас веома чудновате књиге,- 

„Могли смо проћи и горе, али ипак да 
закључимо Сократовим казивањем у 
Платоновој Држави, чија се запажања о музици 
и гимнастици могу применити на креативну 
активност, као и на спорт уопште. Сократ, 
наиме, тврди: „Постоје две уметности за које 
бих рекао да их је неки бог поклонио људском 
роду, музика и гимнастика због...љубави према 
знању у њима – не према души и телу одвојено, 
него према њиховом хармоничном 
усаглашавању“ (Платон: Држава. књига 3, ред 
412. У: Р.Л.Сајмон: Фер-плеј Етика спорта. Сл. 
Гласник, Београд 2006, п.282.),- 

па брже-боље јурнух баш у Платона! 
Додуше, тамо о томе стоји овако (реч је о 
дијалогу са мудрим Глауконом!),- 

„Ако је тако, онда је неки бог дао људима 
та два умења, музику и гимнастику (подвукао 
С.П.), и то, чини се, бринући се не толико за 
њихове душе и тела, него првенствено о оној 
њиховој двострукој природи: виталној и 
филозофској. Стога се те две природе морају 
међусобно усклађивати сузбијањем једне и 
појачавањем друге, како би се постигла права 
мера“ (Држава, п.96.),- 

што је опет нешто другачији, измењени 
текст! Клупче сумњи се и даље одмотава, па 
сада ево и Керковића, нашег (Филозофи о телу 
и духу. Ниш, 2004, п.52.), који дословно исто 
наводи у тој својој књизи! 

 

 

2. 

Што се пак саме „Државе“ тиче, одмах 
ваља имати на уму, најмање две ствари, које 
стоје баш на „улазу“ у овај невероватни  
свет,- 

„Старохеленски свет није могао оставити 
лепше и монументалније сведочанство своје 
мудрости него што је Платонова Д р ж а в а и 
Платонова филозофија уопште“ (1) и (2)“...али 
нико као Платон није дочарао ону особиту 
снагу и лепоту хеленског начина мишљења, ону 
готово необјашњиву даровитост старих Хелена 
да непосредно и са надахнућем траже велике 
истине о свету и човеку која им је заувек 
осигурала прво и најистакнутије место у 
историји филозофије и наука“ (Из Увода, п.В. 
доктора Вељка Кораћа, од његових укупних 
XXИX страна: „Платонов идеал јединства 
Филозофије и политике“),- 

чему би још добро правио „друштво“ и 
овај Схеллеy,- 

„Он је први, а можда и последњи, 
сматрао да државом не треба да управљају 
најбогатији, најчастољубивији или најлукавији, 
већ најмудрији“ (ибид.п.В.), на пример,- 

што би сигурно било у оштрој 
супротности са већ бљутавим политичким 
удварањем такозваним м л а д и м а, који више 
и не примећују како су већином постали,- или 
експресно постају,- аморфна манипулативна 
маса... 
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3. 

После овог џиновског, али веома 
садржајног и „инструктивног“ увода следи 
„Држава или о правичности“, са списком „Лица 
дијалога“ (Глаукон, Полемарх, Трасимах, 
Адеимант и Кефал), да би се сада прешло на 
„Књиге“, - Прва, Друга, Трећа, Четврта, Пета, 
Шеста, Седма, Осман, Девета, Десета...Затим је 
ту Именски регистар, па Објашњења и 
коментари текста са правом „прашумом“ 
жестоко тешких фуснота, па Тематски преглед 
Платонове Државе и, најзад, „Поговор новом 
издању Државе од др Бранка 
Павловића...Дакле, исувише озбиљна 
„репрезентација“! Пошто се просто не зна шта 
је овде умније, зрелије, лепше...ипак се 
одлучујем само за „Трећу књигу“, на пример, 
где рецимо стоји,- 

„Онога, дакле, ко најлепше уме да 
обједини музичко васпитање и гимнастику, ко 
их најравномерније приводи својој души, могли 
бисмо с пуним правом назвати музички и 
хармонички савршено одгајеним човеком, и он 
би на то имао много више права него онај ко је 
вешт да жице инструмента подеси једну према 
другој“ (п.96.), 

онда неочекивано долази са шансом један 
прекид,- „Јуриј Кот, клавир, Украјина, са 
дивним избором Моцарта и Шуберта, концерт у 
Академији“, за који се такође муњевито 
одлучујем, и после готово два сата 
непрекидног, чудесног музицирања са чак и два 
„бис“-а, сјајног Украјинца, ево ме, свог лаганог, 
просто ваздушастог, - поново за столом,- 

„Није ли музика, Глауконе, основа 
васпитања зато што ритам и хармонија 
најдубље продиру у унутрашњост душе и 
највише је обузимају, уносећи у њу 
племенитост и отменост, али само када је 
музичко образовање добро вођено, јер у 
противном неће имати такве ефекте? А ово 
опет због тога што ће млади човек, који је у 
музици пуно и несавршено у делима природе и 
радиности. Такав ће човек имати најживљи 
осећај непотпуности тих дела и оправдано ће 
бити њима незадовољан, док ће се, напротив, 
похвално постављати према лепим делима, 

налазиће у њима задовољство, уграђиваће их у 
своју душу као њену најбољу храну, па ће тако 
постати уједно леп и добар“ (п.84.),- 

где сада просто „клизе“ писана решења, 
за којима се, богами, мучно трагало... 

4. 

- „Ни слике слова које видимо у води или 
огледалима не бисмо могли разликовати пре 
него што познајемо сама слова, него се обоје 
вежба и учи обоје. 

‐ Разуме се. 
 
‐ Па онда, тако ми богова, зар не бих 

могао рећи да ни ми сами никада 
нећемо бити музикални, као ни наши 
чувари које треба да васпитамо, ако не 
умемо да препознамо разборитост, 
храброст, племенитост, величину душе 
и све то је овима сродно, и ако исто 
тако не умемо да откријемо оно што је 
томе супротно и што је посвуда 
раширено, и ако не умемо да видимо 
где такве ствари бораве и да их 
међусобно разликујемо, разликујући 
истовремено њих саме од њихових 
слика, не испуштајући из вида ниједну, 
ни велику ни малу, у убеђењу да су све 
оне предмет истог умења и бриге? 

 
‐ То је нужна последица – рече он“ 

(п.85),- 

као навод изразито д и ј а л о ш к е ароме, 
на пример! 

5. 

Најзад, још један  ређи и као радо 
„прескакани“ Платон, широки „леђоња“, прави 
антички „Дифовац“ (у најбољем значењу!), који 
није у свом интересовању мимоишао чак ни 
неодољиву сферичност Лопте, слутивши ваљда 
далеки долазак можда и једне Кошарке, чак по 
његовој жељи,- подједнако заступљеном т е л у   
и  у м у,- кад каже, на једном месту, такође на 
пример,- 
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„Поздрави ми у моје име другове у 

ЛОПТАЊУ (прим.С.П.)...“ 
 
у свом XIII-том Писму:  „Платон жели 

Дионисију, тирану сиракушком, свако добро“ 
које он тако простосрдачно,- и из моћног 
„егала“,- шаље потпуно другој врсти људске 
свемоћи! (Трећи програм, бр. 8. Зима 1971. 
године. Писма савременицима. XIII-то, најдуже 
писмо, п. 415.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

То, дакле, што се од ове сваковрсне 
грандиозности, - Филозофија, Игре, Скулптура, 
Наука, Етика, Дијалог, - стиже преко тог 
незаменљивог, а тако грубо и дилетантски 
„затуреног“ Платона, свакако ваља пронаћи, 
открити, што опет није ни лако ни једноставно. 
Пут до тих раскошних, платоновских предела 
људског духа и тела, мучај је и заиста тежак. 
Али вреди и њим се запутити. Заиста. 
Упозорени сте, дакле! Је ли фер? 

(Осврт) 
Ст. М. Паунић 
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