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ПРЕД ГО ВОР

ТЕ О РИ ЈА ЕСТЕТ СКОГ ТРОЈ СТВА 
ВЛА ДИ МИ РА КО НЕЧ НОГ

Вла ди мир Ко неч ни је ро ђен у Бе о гра ду 1944. 
го ди не. У Бе о гра ду је за вр шио гим на зи ју и дип-
ло ми рао пси хо ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1969. го ди не. Eкс-
перименталну пси хо ло ги ју је док то ри рао на Уни ве-
р зи те ту у То рон ту у Ка на ди 1973. го ди не. Од 1973. 
го ди не је до цент, 1978. ван ред ни, а од 1982. го ди не 
ре дов ни про фе сор екс пе ри мен тал не пси хо ло ги-
је на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту у Сан Ди је гу 
(Uni ver sity of Ca li for nia, San Di e go). Те жи ште ње го-
вих на уч них ис тра жи ва ња пред ста вља ју пси хо ло ги-
ја емо ци ја, пси хо фи зи о ло ги ја, пси хо ло ги ја пра ва и 
од лу чи ва ња и пси хо ло шка есте ти ка (му зи ке, по зо-
ри шта, сли кар ства, ар хи тек ту ре). На пи сао је ве ли ки 
број на уч них ра до ва ко ји су ве ћим де лом об ја вље ни 
у вр хун ским на уч ним ча со пи си ма и пу бли ка ци ја-
ма и ко ји су пре ма Go o gle Scho lar Ci ta ti ons на ве де ни 
око 4500 пу та. Вла ди мир Ко неч ни је та ко ђе пе сник, 
драм ски пи сац, књи жев ник и умет нич ки фо то граф.

У књи зи ко ја се на ла зи пред чи та о ци ма пре ве-
де но је се дам ра до ва Вла ди ми ра Ко неч ног из обла-
сти есте ти ке ко ји би тре ба ло да на ре пре зен та ти ван 
на чин пред ста ве ње го ве основ не есте тич ке иде је, 
а по себ но ње го ву ори ги нал ну те о ри ју естет ског 
трој ства (енгл. aest he tic tri nity the ory). У књи зи се 
на ла зе сле де ћи ра до ви: „Естет ско трој ство: ус хи ће-
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му зи ке по пу ња ва ју из ра зи ти де фи цит ли те ра ту ре 
овог ти па на на шем је зи ку. На овом ме сту раз мо-
три ће мо основ ну иде ју те о ри је естет ског трој ства 
од но сно по ста ви ти пи та ње: у че му се са сто је ме тод-
ске и те мат ске осо бе но сти есте ти ке Вла ди ми ра Ко-
неч ног и ука за ти на не ке фи ло зоф ски ре ле вант не 
аспек те овог ста но ви шта?

I
         
Есте ти ка мо же да под ра зу ме ва не си сте ма ти-

зо ва ну свест о ле пом или ру жном или о не кој дру гој 
естет ској ка те го ри ји, као и зна ње о овим или оним 
умет нич ким де ли ма или естет ски успе лим пред ме-
ти ма. Есте ти ка, та ко ђе, мо же да озна ча ва мно го си-
сте ма ти зо ва ни је и ор га ни зо ва ни је зна ње пр вен стве-
но у ве зи са фе но ме ни ма умет но сти  ка кво по се ду ју 
исто ри ча ри, те о ре ти ча ри и кри ти ча ри умет но сти, 
укљу чу ју ћи свест умет ни ка ства ра ла ца, као и свест 
(обра зо ва не) умет нич ке пу бли ке. Есте ти ка, нај зад, 
мо же да пред ста вља са свим си сте ма ти зо ва но и ор-
га ни зо ва но те о риј ско зна ње у сми слу на у ке узе те у 
нај ши рем сми слу8. При то ме се по ста вља пи та ње да 
ли би ње ну на уч ност тре ба ло схва ти ти у фи ло зоф-
ском или екс пе ри мен тал но на уч ном сми слу и зна-
че њу. Са вре ме на есте ти ка од по ло ви не 19. сто ле ћа 
за свој основ ни (ме то до ло шки) про блем има пи та-
ње: да ли је есте ти ка ем пи риј ска на у ка или фи ло-
зо фи ја? Из пер спек ти ве фи ло зо фи је ово пи та ње се 
по ста вља у ши рем кон тек сту од но са фи ло зо фи је и 
на у ке. С об зи ром на чи ње ни цу да су по чев од сре-
ди не де вет на е стог ве ка „ду хов не и при род не на у ке 
за по се ле укуп ност оно га што се мо же са зна ти, тј. да 
је ме ђу на у ка ма по де ље на укуп ност бив ству ју ћег“ 

8 Мо рав ски, С., Пред мет и ме то да есте ти ке, прев. С. Су-
бо тин, НоA лит, Бе о град, 1974., с. 15. 



8

за фи ло зо фи ју се по ста ви ло „го то во суд бин ско пи-
та ње: шта њој још пре о ста је у це ли ни са зна ња?“9.

На у ке као што су фи зи о ло ги ја, би о ло ги ја, пси-
хо ло ги ја, со ци о ло ги ја или ет но ло ги ја есте ти ци пру-
жа ју нов ма те ри јал и на чин об ја шња ва ња „чи ње ни це 
умет но сти“. Као што за фи ло зо фи ју на кон Хе ге ла 
по ста је су штин ско пи та ње о раз ли ко ва ње и одва ја-
њу фи ло зо фи је и на у ке, та ко и за фи ло зоф ску ре-
флек си ју о умет но сти и ле по ти и дру гим есте тич ким 
фе но ме ни ма, тек од сре ди не де вет на е стог сто ле ћа, 
по ста је ва жно пи та ње о од но су у ком сто је фи ло-
зоф ско и не фи ло зоф ско есте тич ко ис пи ти ва ње и ис-
тра жи ва ње. По сто ји низ мо гу ћих од го во ра на пи та-
ње о то ме ка ко би тре ба ло раз у ме ти и кон ци пи ра ти 
са вре ме ну есте ти ку: пр вен стве но као фи ло зоф ску 
екс пли ка ци ју есте тич ких фе но ме на или као област 
при ме не дру гих на у ка као што су пси хо ло ги ја или 
со ци о ло ги ја или, пак, као по себ ну на у ку ко ја пред-
ста вља укр шта ње раз ли чи тих на уч них ди сци пли на 
или, на по кон, као ди сци пли ну ко ја пре вен стве но 
ре ша ва фи ло зоф ске про бле ме, али не од ба цу је, не-
го на про тив, укљу чу је ре зул та те по себ них на у ка и 
њи хо вих ме то да10 – есте ти ка Вла ди ми ра Ко неч ног 
пред ста вља из ван ре дан при мер за из о штра ва ње све-
сти о ова квим пи та њи ма и пр о бле ми ма. 

Вла ди мир Ко неч ни је у ме тод ском по гле ду пр-
вен стве но екс пе ри мен тал но-пси хо ло шки есте ти-
чар ко ји сто ји у тра ди ци ји пси хо ло шке есте ти ке од 
Фех не ра (G. T. Fec hner) до Бер лај на (D. Berlyne)11 
не са мо за то што у сво јим ра до ви ма осла ња и упу-
ћу је на ем пи риј ско-пси хо ло шку ли те ра ту ру и ре-

9 Ба ста, Д., Ча роб ни брег фи ло зо фи је. Ка си рер и Хај де гер у 
Да во су 1929. го ди не, До си је Сту дио, Бе о град, 2017., 47-48.

10 Дам ња но вић, М., Ср ту ја ња у са вре ме ној есте ти ци, Уни-
вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Бе о град, 1984., с. 13.

11 Упор. Al lesch, Ch. G., Einführung in die psycho lo gische 
Ästhetik, WUV, Wi en, 2006, с. 33-39; 73-80.
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зул та те екс пе ри ме на та, не го и због то га што је и 
сам и са са рад ни ци ма спро во дио екс пе ри мен тал-
но-пси хо ло шка ис тра жи ва ња у ла бо ра то ри ји. У 
екс пе ри мен тал но ме то до ло шком сми слу, а у ве-
зи са есте тич ким про бле ми ма ко је, ма кар, у ов де 
пре ве де ним сту ди ја ма, по кре ће и ре ша ва, Ко неч ни 
при ме њу је про то тип ски мо дел емо ци о нал не епи зо
де (pro totypi cal emo tion-epi so de mo del)12 ко ји пред-
ста вља је дан од основ них ала та у ње го вим есте тич-
ким ис тра жи ва њи ма. У ме то до ло шком по гле ду су 
по себ но за ни мљи ва ње го ва кри ти ка не у роп си хо ло-
шких есте тич ких ис тра жи ва ња, али и оп сер ва ци је 
о не ким мо гућ но сти ма са рад ње из ме ђу ове две на-
уч не ди сци пли не13. С дру ге стра не ње го ва ба зич на 
пси хо ло шко-есте тич ка ис тра жи ва ња укло пље на су 
у обла сти био-пси хо ло ги је, ево лу тив не и со ци јал-
не пси хо ло ги је, а ме тод ски и те мат ски укр ште на су 
са ди сци пли на ма као што су со ци о ло ги је са зна ња, 
еко ло ги ја и фи ло зо фи ја. О осо бе ном ка рак те ру ње-
го ве есте ти ке све до чи си ту и ра ње те о ри је естет ског 
трој ства на ме сту укр шта ња пси хо ло шко-есте тич-
ког екс пе ри мен тал ног ра да и фи ло зо фи је14. Те о риј-
ски је плод но ње го во уве ре ње да  је ре ле вант на био-
пси хо ло шка те о ри ја нео п ход на, али ни је до вољ на“ и 
да су „ ... ин тро спек ци ја и ми са о ни екс пе ри мен ти ... 
нео п ход ни да би се уро ни ло у про блем“15. Осо бе на 

12 Ko neč ni, V. „Do es Mu sic In du ce Emo tion? A The o re ti cal 
and Met ho do lo gi cal Analysis”, Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti-
vity, and the Arts, Vol. 2, No. 2, 2008, с. 117; Ko neč ni, V. „The In-
flu en ce of Af fect on Mu sic Cho i ce”, u: P. N. Ju slin & J. A. Slo bo da 
(Eds.), Hand bo ok of mu sic and emo tion: The ory, re se arch, ap pli ca ti
ons, Ox ford, En gland: Ox ford Uni ve r sity Press., 2010, с. 703.

13 Ko neč ni, V., „Re flec ti ons on  Psycho lo gi cal and Ne u ro a-
est he tics”, The o ria, Vol. 58, No. 1, 2015, 12. 

14 Исто, с, 193.
15 Ko neč ni, V., „Mu sic, Af fect, Met hod, Da ta: Re flec ti ons on 

the Ca roll Ver sus Kivy De ba te”, Ame ri can Jo ur nal of Psycho logy, 
Vol. 126, No. 2, с. 192.
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ком би на ци ја сло бод ног ин тро спек тив ног ар ти ку-
ли са ња есте тич ке те о ри је и пот кре пље ност ста во ва 
ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма да је есте ти ци В. Ко-
неч ног ди мен зи ју спе ку ла тив но сти и фи ло зоф ске 
ре ле вант но сти ко ја му омо гу ћа ва да при ме ни сво ју 
есте ти ка све о бу хват но, не са мо на умет ност у та ко 
ре ћи свим ње ним основ ним ро до ви ма (ар хи тек ту-
ра, ва јар ство, сли ка р ство, му зи ка и по е зи ја) не го и 
на сфе ру при ро де и ње них по ја ва. Ко неч ни, нај зад,  
по ла зи од ста ва да је „мо гу ће бра ни ти пред лог да 
је дан од нај ва жни јих за да та ка фи ло зоф ске и пси-
хо ло шке есте ти ке тре ба да бу де кон цеп ту а ли за ци ја 
и си сте ма ти за ци ја естет ских ре ак ци ја раз ли чи тих 
ква ли те та и ин тен зи те та, са по себ ним освр том на 
вр хун ске естет ске до жи вља је (енгл. pe ak aest he tic 
ex pe ri en ces)“16. Ово од ре ђе ње ме тод ског укр шта ња 
пси хо ло шке и екс пе ри мен тал не есте ти ке ука зу је и 
на основ ни до мен есте ти ке В. Ко неч ног – естет ско 
ис ку ство. 

Пред ме ту есте ти ке се мо же при ћи са два раз ли-
чи та ста но ви шта. Или са стра не естет ског пред ме та 
или са стра не естет ског ис ку ства од но сно естет ског 
ак та. На стра ни естет ског ис ку ства раз ли ку ју се пр-
о дук тив ни естет ски акт умет ни ка ства ра о ца и ре-
цеп тив ни естет ски ак та по сма тра ча (или слу ша о ца) 
естет ски ре ле вант них фе но ме на17. На стра ни естет-
ског пред ме та се с до брим раз ло зи ма, ин си сти ра на 
пи та њу о то ме у че му се са сто је струк ту рал не и мо-
дал не осо би не естет ског пред ме та од но сно по ста-
вља се пи та ње о то ме шта естет ски пред мет чи ни 
естет ским пред ме том и по че му се естет ски пред-
мет раз ли ку је од дру гих пред ме та. Као што се на 

16 Ko neč ni, V., „Aest he tic Tri nity The ory and the Su bli me“, 
Phi lo sophy To day, Vol. 55, No. 1, 2011, с. 64.

17 Упор. Харт ман, Н., Есте ти ка, Прев. М. Дам ња но вић, 
Бе о град, 1979., с. 13. 
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стра ни естет ског ис ку ства по ста вља пи та ње о то ме 
шта је естет ско ис ку ство и естет ски до жи вљај као 
та кав. У есте ти ци раз ви је ној у тек сто ви ма пре ве де-
ним у овој књи зи Вла ди мир Ко неч ни се ба ви ка ко 
пи та њем о ка рак те ри сти ка ма естет ског пред ме та, 
по себ но пред ме та ко је на зи ва уз ви ше ним/су блим-
ним, та ко и пи та њем о су бјек тив ном ста њу у ком 
се на ла зи умет ник ства ра лац, као што је пи та ње о 
афек ти ма ко ји про жи ма ју ком по зи то ра док ства ра, 
ипак цен тар ка ко екс пе ри мен тал них ис тра жи ва ња 
та ко и ин тро спек тив них уви да пред ста вља кон сти-
ту и са ње те о ри је естет ског ре цеп тив ног ис ку ства. 
Те жи ште ис тра жи ва ња ве за но је за ис тра жи ва ње 
естет ских до жи вља ја, а основ ни за да так пред ста вља 
пру жа ње си сте мат ског на цр та и кон цеп ту а ли за ци је 
естет ских ре ак ци ја с по себ ним освр том на вр хун ске 
естет ске до жи вља је. 

Струк ту ра естет ског ре цеп тив ног ис ку ства од-
но сно естет ског ак та је сло же на и укљу чу је ба рем 
два мо ме на та. Естет ски до жи вљај се са сто ји из 
опа жа ја и осе ћа ја од но сно по се ду је пред став ну и 
осе ћај ну ком по не ту18. Уну тар сло же не струк ту ре 
естет ског ре цеп тив ног ис ку ства Ко неч ног ин те ре-
су је пр вен стве но дру ги на ве де ни мо ме нат – мо ме-
нат есте тс кog осе ћа ја, при јат но сти, за до вољ ства, 
до па да ња – не че га што би се у нај ши рем сми слу 
мо гло на зва ти естет ским афек тив ним од го во ром на 
естет ски сти му лус, да се из ра зи мо у тер ми но ло ги ји 
бли жој ау то ру. Фо кус те о риј ско-есте тич ког на по ра 
В. Ко неч ног усме рен је да кле на је дан, мо жда нај-
вред ни ји аспект или мо ме нат ре цеп тив ног естет-

18 Re ic her, M., Einführung in die phi lo sop hische Ästhetik, Wis-
sen scha ftlic he Buc hge sel schaft, Darm stadt, 2005, c. 37; Упор. 
Харт ман, Н., Есте ти ка, Прев. М. Дам ња но вић, Бе о град, 1979., 
с. 21-25; Кро че, Б., Есте ти ка као на у ка о из ра зу и оп шта лин
гви сти ка, Прев. Б. Ви те зи ца, Бе о град, 1934., с. 149-156; Des so-
ir, M., Este ti ka i op ća na u ka o umjet no sti, Прев. И. Фохт, Са ра је во, 
1963., с. 73-99. 
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ског ис ку ства – на те о ри ју вр хун ских естет ских до-
жи вља ја. Ау то ра, ме ђу тим, не ин те ре су је би ло ко ја 
су бјек тив на афек тив но-осе ћај на ре ак ци ја на естет-
ски пред мет, већ пи та ње о то ме да ли не ки естет ски 
сти му лу си у на ма иза зи ва ју емо ци је? 

По ла зи ште ова ко по ста вље ног есте тич ког пи-
та ња пред ста вља те о ри ја основ них емо ци ја (енгл. 
emo tion), у ко је се убра ја ју: љут ња (енгл. an ger), 
страх (енгл. fe ar), ра дост (енгл. joy) и ту га (енгл. 
sad ness), и евен ту ал но још стид (енгл. sha me) и кри-
ви ца (енгл. gu ilt)19. Ове емо ци је мо гу да бу ду ин тер-
су бјек тив но пре по зна те и има ју, по пра ви лу, фи зи о-
ло шку осно ву ко ја се мо же от кри ти. Глав но пи та ње 
је да ли естет ски сти му лу си иза зи ва ју у чо ве ку не ке 
од основ них емо ци ја или иза зи ва ју ста ња ко ја пред-
ста вља ју ком би на ци ја основ них емо ци ја или се, 
пак, ра ди о су бјек тив ним ста њи ма ко ја сто је у не кој 
ана ло ги ји са основ ним емо ци ја ма и има ју не што 
од ква ли те та основ них емо ци ја? Основ не емо ци је 
су, ка ко ис ти че Ко неч ни, на ста ле под ево лу тив ним 
при ти ском адап та ци је и пред ста ља ју у том сми слу 
не што ре ла тив но рет ко и дра го це но уну тар ши рег 
до ме на афек тив них ре ак ци ја. Уко ли ко се о њи ма 
уоп ште мо же го во ри ти у кон тек сту естет ских до жи-
вља ја он да их сва ка ко ва ља по ве за ти са вр хун ским 
естет ским до жи вља ји ма. Уто ли ко је цен трал ни до-
мен есте тич ких ис тра жи ва ња В. Ко неч ног под руч је 
вр хун ских естет ских до жи вља ја ба зи ра но на прет-
по став ци ре ла тив но рет ког иза зи ва ња емо ци ја пу-
тем естет ског сти му лу са.

Ко неч ни сма тра, као што смо го ре већ по ме ну ли, 
да би је дан од нај ва жни јих за да та ка и фи ло зоф ске и 
пси хо ло шке есте ти ке тре ба ло да бу де „кон цеп ту а ли-
за ци ја и си сте ма ти за ци ја естет ских ре ак ци ја раз ли-

19 Ko neč ni, V., „Mu sic, Af fect, Met hod, Da ta: Re flec ti ons on 
the Ca roll Ver sus Kivy De ba te”, Ame ri can Jo ur nal of Psycho logy, 
Vol. 126, No. 2, c. 181
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чи тих ква ли те та и ин тен зи те та с по себ ним освр том 
на  вр хун ске естет ске до жи вља је“20. То зна чи, да Ко-
неч ног, прем да пред ста вља ју цен тар ње го вог ин те ре-
со ва ња, не за ни ма ју са мо вр хун ски естет ски до жи-
вља ји осло ње ни на иде ју иза зи ва ња емо ци ја по сред-
ством естет ског сти му лу са, не го и пи та ња о то ме да 
ли естет ски сти му лу си иза зи ва ју рас по ло же ња ко ја у 
од но су на основ не емо ци је пред ста вља ју ста ња ко ја 
су ма ње рет ка и ни жег ин тен зи те та од емо ци ја, али у 
од но су на емо ци је мо гу да бу ду ду го трај ни ја. У пи та-
њу је, да кле, по ку шај да се те о риј ски и ме то до ло шки 
раз дво ји ис пи ти ва ње емо ци ја и рас по ло же ња од рас-
пра вља ња о нео д ре ђе ним су бек тив ним ста њи ма и 
об ли ци ма естет ске све сти ко јих има не бро је но мно-
го. Ис тра жи вач ки ин те рес би пре ма овом схва та њу 
тре ба ло да се  фо ку си ра на огра ни чен низ естет ских 
су бјек тив них ста ња и ре ак ци ја ко је ба рем у из ве сној 
ме ри по се ду ју ка ра те ри сти ке основ них емо ци ја, чи-
ме би ујед но би ло огра ни че но и екс пли ци ра но чвр-
сто и ре ле вант но је згро есте ти ке.

Ори ги нал ну те о ри ју естет ских ре ак ци ја Ко неч-
ни на зи ва те о ри јом естет ског трој ства. Ову те ри ју 
је фор му ли сао у пе ри о ду из ме ђу 2001. и 2003. го-
ди не ра де ћи на при ка зу пр вог из да ња чу ве ног збор-
ни ка Ју сли на и Сло бо де Мusic and Emo tion: The ory 
and Re se arch21 ко ји је об ја вљен у ча со пи су Mu sic 
Per cep tion22. Трој ство у на зи ву те о ри је ти че се три 
цен трал не ка те го ри је естет ског ре цеп тив ног ре а го-
ва ња. То су естет ско стра хо по што ва ње/ус хи ће ност 
(енгл. aest he tic awe), га ну тост (енгл. be ing mo ved) и 

20 Ko neč ni, V., „Aest he tic Tri nity The ory and the Su bli me“, 
Phi lo sophy To day, Vol. 55, No. 1, 2011, с. 64.

21 Ju slin, P. N. & Slo bo da, J. A. (Eds.), Mu sic and emo tion: The
ory and re se arch, New York, NY, US, Ox ford Uni ver sity Press, 2001.

22 Ko neč ni, V. J., Re vi ew of P.N. Ju slin and J.A. Slo bo da 
(Eds.), „Mu sic and Emo tion: The ory and Re se arch“, Mu sic Per cep
tion, 20, 2003, 332-341.
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је за и жмар ци (енгл. chills, thrills)23. Мо жда би те о-
риј ски би ло јед но став ни је ка да би се ове све три ка-
те го ри је естет ских ре ак ци ја по мо де лу раз ли ко ва-
ња стра хо по што ва ња и естет ског стра хо по што ва ња, 
спе ци фи ко ва ле као естет ске и ка да би се го во ри ло о 
естет ској га ну то сти или дир ну то сти и естет ској је зи 
и естет ским жмар ци ма, ипак, би ло ка ко би ло, ау тор 
не по сту па на тај на чин, прем да је на рав но све стан 
да се и га ну тост и је за и жмар ци, а не са мо ус хи ће-
ност ја вља ју у сва ко дне вом жи во ту и си ту а ци ја ма. 
По све му су де ћи раз лог за та кво др жа ње би тре ба ло 
тра жи ти у уве ре но сти ау то ра да у стро го на уч но-
пси хо ло шком сми слу не би тре ба ло уоп ште го во ри-
ти о тзв. естет ским емо ци ја ма. Естет ско стра хо по-
што ва ње/ус хи ће ност, га ну тост и жмар ци и је за су 
од ређ ни као ни вои до жи вља ва ња ко ји се раз ли ку ју 
пре ма ин тен зи те ту, ду би ни и уче ста ло сти. Естет ска 
ус хи ће ност је вр хун ски до жи вљај, га ну тост сла би је 
из ра жен до жи вљај, а жмар ци/је за нај че шћи до жи-
вљај24.

Естет ска ус хи ће ност или са мо ус хи ће ност је вр-
хун ска естет ска ре ак ци ја и пред ста вља рет ко или, 
чак, из у зет но рет ко су бјек тив но ста ње25 ко је је по-
сле ди ца рет ких естет ских сти му лу са ко ји иза зи ва-
ју то ста ња и ко је Ко неч ни на зи ва су блим ним од-
но сно уз ви ше ним (енгл. su bli me). Ус хи ће ност или 
естет ска ус хи ће ност се по сма тра „као је дин стве ни 
и основ ни емо ци о нал ни про из вод стра ха и ра до
сти“26, а „пр во бит но“ се „ја ви ла као ре ак ци ја на 
из не над ни су срет са при род ним чу ди ма, а ка сни-
је и са људ ским тво ре ви на ма“27. Ус хи ће ност ко ја је 

23 Ko neč ni, V., „Aest he tic Tri nity The ory and the Su bli me“, 
Phi lo sophy To day, Vol. 55, No. 1, 2011, с. 64.

24 Исто, с. 64.
25 Исто, с. 65.
26 Исто, с. 65.
27 Исто, с. 65.
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на ста ла као ре ак ци ја на пред мет ко ји на зи ва мо уз-
ви ше ним, с јед не стра не је по ве за на и упу ћу је на  
фун да мен тал не емо ци је и њи хо ве аспек те као што 
су пси хо фи зи о ло шке ком по не те и им пре сив ну упе-
ча тљи вост, али се, с дру ге стра не, сод ових емо ци-
ја раз ли ку је, јер са ла ко ћом мо же да се ис кљу чи и 
зах те ва ег зи стен ци јал ну без бед ност. На и ме, с об зи-
ром да је уз ви ше но по ве за но са ужа сом, нео хо дан је 
мо ме нат осе ћа ја ег зи стен ци јал не без бед но сти да би 
се ја вио осе ћај уз ви ше но сти, а не на про сто осе ћај 
стра ха и ужа са28.

Ус хи ће ност је у пси хо ло шко-есте тич кој тер ми-
но ло ги ји В. Ко неч ног од ре ђе на као про то тип ска су-
бјек тив на ре ак ци ја на уз ви ше ни/су блим ни сти му лус 
у кон тек сту (sti mu lus-in-con text)29 при че му је тај 
сти му лус не што спо ља шње у од но су на естет ско-ре-
цеп тив ну су бјек тив ност. У овом кон тек сту се Ко неч-
ни окре ће пи та њу о осо би на ма естет ског пред ме та 
ко ји иза зи ва естет ско ис ку ство и уз ви ше но од ре ђу је 
као не што што има огром ну фи зич ку ве ли чи ну, рет ко 
је и пред ста вља но ви ну30. Уз ви ше но од но сно су блим-
но је мно го ма ње под ло жно лич ној ин тер пре та ци ји 
не го што је слу чај са сти му лу си ма ко ји  по бу ђу ју га-
ну тост31. Ра дост и жа лост про жи ма ју ус хи ће ност као 
и га ну тост, ра дост има мо и у жмар ци ма, док у стра ху 
осе ћа мо је зу32. Га ну тост на ста је на осно ву естет ских 
сти му лу са у по е зи ји, по зо ри шту, фил му, опе ри, али 
не до сти же ин тен зи тет ус хи ће но сти. Га ну тост је ре-
ак ци ја на мно го ве ћи оп сег сти му лу са не го што је то 
у слу ча ју ус хи ће но сти.33 Нај зад, жмар ци или је за су 

28 Исто, с, 65.
29 Исто, с. 65.
30 Исто, с. 68.
31 Исто, с. 66.
32 Исто, с. 65.
33 Исто, с. 65.
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мо са мо не ка ко ја се по ми њу. Основ но пи та ње ко-
је про жи ма ка ко два уте ме љу ју ћа ра да за те о ри ју 
естет ског трој ства, та ко и дру ге ра до ве В. Ко неч ног 
пре ве де не у овом из бо ру је пи та ње: да ли естет ски 
сти му лу си мо гу да про у зро ку ју емо ци је? Та кав је 
слу чај, ре ци мо, са тек стом „Емо ци је у сли кар ству 
и умет но сти ин ста ла ци је“ (2015), том ве о ма сло же-
ном сту ди ју ко ја ком би ну је по зна ва ње пси хо ло ги је, 
фи ло зо фи је, не у ро на у ке и фи зи о ло ги је, али и му-
зи ке, сли кар ства и умет нич ке кри ти ке; а, та ко ђе, то 
је слу чај и са ве о ма ути цај ним и ви ше од 220 пу та 
ци ти ра ним члан ком „Да ли му зи ка иза зи ва емо ци-
је? Те о риј ска и ме то до ло шка ана ли за“ (2008). 

 Од го вор Вла ди ми ра Ко неч ног је ја сан и не дво-
сми слен. Чи сти естет ски сти му лу си не мо гу да иза-
зо ву основ не би о ло шки и ево лу ци о но уте ме ље не 
емо ци је. Про блем у есте ти ци пред ста вља по де љен 
став ка ко те о ре ти ча ра и ис тра жи ва ча та ко и по зна-
ва ла ца и љу би те ља умет но сти око то га да ли умет-
нич ка де ла иза зи ва ју основ не емо ци је или ма кар 
естет ске емо ци је или пак не иза зи ва ју ни ка кве емо-
ци је, већ мо жда „са мо“ кон тем пла ци ју и оду ше вље-
ње37. Ме ђу тим ова по ла ри за ци ја се не пре ва зи ла зи 
и не раз ја шња ва јер не ма, ка ко ис ти че Ко неч ни, 
истин ског на по ра да се тер ми но ло шки на пра ви раз-
ли ка из ме ђу основ них емо ци ја из ствар ног жи во та 
и ме та фо рич ке, жар гон ске или „естет ске“ упо тре бе 
тер ми на и њи хо вих зна че ња, та ко ђе не до ста је на пор 
да се на пра ви раз ли ка из ме ђу емо ци ја, рас по ло же-
ња, ста во ва и дис по зи ци ја38, и то не са мо на ни воу 
екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња ста во ва ис пи та ни-
ка, не го ни на ни воу есте ти ча ра и те о ре ти ча ра. 

Ко неч ни до ла зи до за кључ ка да су „сли ке ло-
ши кан ди да ти за иза зи ва ње ау тен тич них пси хо-

37 Ko neč ni, V., „Emo tion in Pa in ting and Art In stal la ti ons”, 
Ame ri can Jo ur nal of Psycho logy, Vol. 128, No. 3, 2015, с. 307. у 
овој књи зи 

38 Исто, с. 309.
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би о ло шких емо ци ја“39, док, мо жда из не на ђу ју ће, 
из ве сна де ла са вре ме не умет но сти ин ста ла ци је, 
као Ве штач ко сун це О. Ели а со на (O. Eli as son), иза-
зи ва ју ре ак ци је ко је се мо гу те о риј ски за хва ти ти и 
обра зло жи ти пу тем те о ри је естет ског трој ства на-
шег ау то ра40. Му зи ка као умет ност, на рав но, има 
из ве стан од нос пре ма емо ци ја ма, али се, ка ко ис-
ти че ау тор, ве о ма че сто ме ша ју две те зе, те за да 
му зи ка из ра жа ва емо ци је и те за да му зи ка иза зи ва 
емо ци је41.  Ме тод ска и екс пе ри мен тал на при ме на 
ау то ро вог пр о то тип ског мо де ла емо ци о нал не епи-
зо де42 и ње го ве те о ри је естет ског трој ства43 во ди Ко-
неч ног до за кључ ка да „му зи ка фор мал но по ста је 
су блим на и мо же да иза зо ве ус хи ће ност са мо он да 
ка да се из во ди у про стра ним ар хи тек тон ским про-
сто ри ма са од лич ном аку сти ком, ко ји су та ко ђе не-
у о би ча је но ле пи“44. Мо же се го во ри ти и о то ме да 
ин стру мен тал на умет ност иза зи ва га ну тост, али уз 
ве ли ку уло гу лич них асо ци ја ци ја и струк ту рал ним 
свој стви ма ко ја су ка рак те ри стич на за жмар це45. У 
тек сту „Ути цај афек та на из бор му зи ке“ (2010), об-
ја вље ном у дру гом из да њу, го ре по ме ну тог, чу ве ног 
збор ни ка Ју сли на и Сло бо де, Ко неч ни је те о риј ску 
и екс пе ри мен тал ну при ме ну про то тип ског мо де ла 
емо ци о нал них епи зо да про ши рио са пи та ња о од-
но су му зи ке и емо ци ја на од нос му зи ке и рас по ло-
же ња46. Нај зад, у по след њем тек сту пре ве де ном у 

39 Исто, с. 317.
40 Исто, с., 318.
41 Ko neč ni, V., „Do es Mu sic In du ce Emo tion? A The o re ti cal 

and Met ho do lo gi cal Analysis”, Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti-
vity, and the Arts, Vol. 2, No. 2, 2008, с. 116.

42 Исто, с. 117.
43 Исто, с. 123 и да ље.
44 Исто, с. 124., 83
45 Исто, с. 125.
46 Ko neč ni, V. „The In flu en ce of Af fect on Mu sic Cho i ce”, u: 

P. N. Ju slin & J. A. Slo bo da (Eds.), Hand bo ok of mu sic and emo tion: 
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овој књи зи под на зи вом „Му зи ка, афек ти, ме то да, 
по да ци: раз ми шља ња о рас пра ви Ке ро ла и Ки ви ја“ 
(2013) Ко неч ни се на осно ву сво јих соп стве них екс-
пе ри мен тал них ис тра жи ва ња и те о ри је естет ског 
трој ства укљу чу је у де ба ту фи ло зо фа Но е ла Ке ро-
ла и Пи те ра Ки ви ја по ка зу је на ко ји на чин ве ли ки 
екс пе ри мен тал ни рад и па жљи во ди зај ни ра ни екс-
пе ри мен ти уз осла ња ње на ин тро спек тив не уви де и 
те о риј ске иде је мо гу да до при не су раз ја шња ва њу и 
об ја шња ва њу фи ло зоф ких кон тро вер зи и ду го веч-
них фи ло зоф ских пр о бле ма47.  

Фи ло зоф ски аспек ти и им пли ка ци је есте ти-
ке В. Ко неч ног и ње го ве те о ри је естет ског трој ства 
пред ста вља ју те му ко ја се не мо же об ра ди ти на 
овом ме сту и ко ја за слу жу је по себ ну сту ди ју. Ипак, 
огра ни чи ће мо се овом при ли ком на две нео п ход не 
фи ло зоф ске ре флек си је, ко је би тре ба ло да с јед не 
стра не из бег ну мо гу ћа кри ва раз у ме ва ња, по себ но 
код фи ло зоф ки ор јен ти са них чи та ла ца ове књи ге, а 
с дру ге стра не омо гу ће да се на пра ви на чин вред-
ну ју до ме ти есте ти ке В. Ко неч ног. 

II

У че му би тре ба ло ви де ти зна чај есте тич ких ис-
тра жи ва ња В, Ко неч ног, мо жда би се нај бо ље мо-
гло раз у ме ти има ју ћи ви ду скеп су ко ју из ра жа ва у 
по гле ду мо гућ но сти та квих ис тра жи ва ња Хе гел у 
сво јој Есте ти ци. Хе гел, на и ме сма тра да те о ри ја 
пре ма ко јој умет ност иза зи ва осе ћа ња на и ла зи на 
ве ли ке и не пре мо сти ве пре пре ке: „У то ме по гле ду 

The ory, re se arch, ap pli ca ti ons, Ox ford, En gland: Ox ford Uni ver sity 
Press., 2010, с. 703 и да ље.

47 Ko neč ni, V., „Mu sic, Af fect, Met hod, Da ta: Re flec ti ons on 
the Ca roll Ver sus Kivy De ba te”, Ame ri can Jo ur nal of Psycho logy, 
Vol. 126, No. 2, с. 193.
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про у ча ва ње ле пе умет но сти пре тво ри ло се у про у-
ча ва ње осе ћа ња, па се по ста ви ло пи та ње ко ја осе-
ћа ња умет ност тре ба да иза зи ва: страх и са жа ље ње 
на при мер, али он да се по ста ви ло да ље пи та ње ка ко 
та осе ћа ња мо гу да бу ду при јат на, ка ко по сма тра-
ње не ке не сре ће мо же да при чи ња ва за до вољ ство. 
Овај пра вац ре флек си је по ти че на ро чи то из вре ме-
на Мо зе са Мен дел со на ... Ипак та кво про у ча ва ње 
ни је од ве ло да ле ко, јер осе ћа ње пред ста вља нео д-
ре ђе ну, там ну област ду ха; оно што се осе ћа оста-
је уви је но у фор му нај ап стракт ни је по је ди нач не 
су бјек тив но сти, и због то га раз ли ке ме ђу осе ћа њи-
ма је су та ко ђе са свим ап стракт не и не пред ста вља-
ју раз ли ке са ме ства ри ... Осе ћа ње као та кво је сте 
јед на пот пу но пра зна фор ма су бјек тив не афек ци је. 
До ду ше, та фор ма мо же, де лом, да бу де ра зно ли-
ка у са мој се би, као што је слу чај са на дом, бо лом, 
ра до шћу и за до вољ ством, де лом опет у тој ра зно-
ли ко сти она мо же да об у хва та раз ли чи ту са др жи ну, 
као што нај зад по сто ји осе ћа ње пра ва, мо рал но осе-
ћа ње, уз ви ше но ре ли гиј ско осе ћа ње ... про у ча ва ње 
осе ћа ња ко ја умет ност иза зи ва или тре ба да их иза-
зи ва за ста је пот пу но у не чем нео д ре ђе ном ... уме-
сто да уто не и да се уду би у ствар, то јест умет нич ко 
де ло, и да због то га на пу сти про сту су бјек тив ност 
и ње на ста ња, ре флек си ја о осе ћа њу се за до во ља ва 
по сма тра њем су бјек тив не афек ци је и ње не осо бе-
но сти ... због то га та кво по сма тра ње та ко ђе по ста је 
услед сво је нео д ре ђе но сти и бе зна чај но сти до сад но, 
а по што је при том па жња усред сре ђе на на сит не 
су бјек тив не по је ди но сти, оно је та ко ђе од врат но“48. 
Упра во с об зи ром на оправ да ну скеп су у по гле ду 
мо гућ но сти на чел ног ис тра жи ва ња естет ског ре а го-
ва ња на од ре ђе не естет ске сти му лу се пу тем осе та, 
осе ћа ја, рас по ло же ња, па и оно га што би смо у скла-

48 Хе гел, Г. В. Ф., Есте ти ка I, Прев. Н. По по вић, Бе о град, 
1986., с. 33-34.
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ду са тер ми но ло ги јом В. Ко неч ног мо гли на зва ти 
емо ци ја ма – тре ба ло би кон ста то ва ти ка ко есте ти ка 
В. Ко неч ног усме ре на на естет ску ус хи ће ност, га-
ну тост, жмар це и је зу, пред ста вља вре дан по ку шај 
да се у сфе ри естет ског афек тив ног ре а го ва ња утвр-
де пра вил но сти, за ко ни то сти и уни вер зал ни аспек-
ти ко ји омо гу ћа ва ју есте тич ким ис тра жи ва њи ма да 
про на ђу ста би лан пол у сфе ри ис пи ти ва ња естет-
ског ре а го ва ња, да у сфе ри естет ског ре а го ва ња за-
до би ју си сте мат ску и на чел ну ори јен та ци ју и да у 
скла ду са тим об ја сне при ро ду и струк ту ру естет-
ских до жи вља ја. С дру ге стра не као што би фи ло-
зоф ска есте ти ка мо гла или би тре ба ло да по сег не за 
екс пе ри мен тал но-пси хо ло шким есте тич ким ис тра-
жи ва њи ма вр хун ских естет ских до жи вља ја, та ко би 
сма тра мо и екс пе ри мен тал но-пси хо ло шка есте тич-
ка те о ри ја тре ба ло да ис ко ри сти ре зул та те до ко јих 
је до шла фи ло зо фи ја у по гле ду об ја шње ња су шти-
не естет ског до жи вља ја. У том сми слу би на ред ни 
ко рак у евен ту ал ном раз ви ја њу те о ри је естет ског 
трој ства мо гао да бу де не са мо на ста вак екс пе ри-
мен тал них ис тра жи ва ња, не го и узи ма ње у об зир 
фи ло зоф ског об ја шње ња естет ског до жи вља ја, а по-
себ но Кан то вог об ја шње ње осе ћа ја уз ви ше ног од-
но сно Кан то ву те о ри ји чи стих естет ских су до ва о 
уз ви ше ном. 

Ем пи риј ско-пси хо ло шка есте ти ка је, на и ме, 
на у ка чи ја би се пи та ња на чел но тре ба ло да мо гу 
да бу ду од лу че на пу тем по сма тра ња и екс пе ри мен-
та. Пси хо ло шкој есте ти ци при па да ју, као што смо 
ви де ли и у ра до ви ма пре ве де ним у овој књи зи, ис-
тра жи ва ња о то ме пу тем ко јих осе та, осе ћа ја, рас-
по ло же ња и на по кон емо ци ја љу ди ре а гу ју на од ре-
ђе не естет ске сти му лу се или на естет ски ре ле вант-
на обе леж ја пред ме та. Екс пе ри мен тал ним пу тем, 
од ре ђе ним ода бра ним осо ба ма пред ста вља мо и 
при бли жа ва мо из ве сне ком би на ци је бо ја и зву ко ва 
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и те осо бе мо же мо упи та ти да ли су по ну ђе не ком-
би на ци је ле пе или не, да ли иза зи ва ју емо ци је или 
не итд. Та ко ђе ис тра жи ва ња екс пе ри мен тал но-пси-
хо ло шке есте ти ке са сто је се и у то ме да се утвр ди на 
ко ји на чин и у ком сми слу је дан од ре ђе ни пред мет 
про у зро ку је естет ско деј ство, о ком се ефек ту и о 
ка квој ре ак ци ји ра ди, за што се од ре ђе ни след или 
низ то но ва до жи вља ва као хар мо ни чан или дис хар-
мо ни чан, про до ран или до са дан? Мо же се по ста-
ви ти пи та ње: пу тем ко јих фор мал них сред ста ва се 
иза зи ва ју од ре ђе ни естет ски до жи вља ји? И нај зад 
мо жда се мо гу про на ћи пси хо ло шке за ко ни то сти за 
на ве де не ре ла ци је и про це се. Ипак, овај низ пи та ња 
ни су пи та ња ко ја по ста вља фи ло зоф ска есте ти ка49.  

Раз ли ка из ме ђу ем пи риј ске и фи ло зоф ске есте-
ти ке пру жа под сти цај за ту ма че ње њи хо вог од но са 
по ла зе ћи већ од ре чи „ем пи ри ја“.  Реч „ем пи ри ја“ 
зна чи ко ли ко и реч „ис ку ство“, и с об зи ром на њу се 
ем пи риј ске на у ке и на зи ва ју ис ку стве ним на у ка ма. 
Ме ђу тим овај став би мо гао да се кри во про ту ма-
чи уко ли ко би се сма тра ло да су не е ми риј ске на у ке 
осло бо ђе не и раз ре ше не од би ло ка квог ис ку ства. О 
ра зли ци из ме ђу фи ло зоф ске и ем пи риј ске есте ти ке 
не би тре ба ло раз ми шља ти  на тај на чин. На про тив, 
естет ско ис ку ство игра у фи ло зоф ској есте ти ци ва-
жну уло гу. Без естет ског ис ку ства не ма фи ло зоф ске 
есте ти ке, док естет ско ис ку ство пред ста вља мо жда 
нај ва жни ји пред мет фи ло зоф ске есте ти ке. Не ко ко 
ни је имао или не по зна је естет ске до жи вља је не би 
мо гао да за поч не би ло шта у фи ло зоф ској есте ти-
ци. Оно што есте тич ка пи та ња чи ни за ни мљи вим 
је, из ме ђу оста лог, то што би она у крај њој ли ни ји 
тре ба ло да до при не су бо љем раз у ме ва њу јед не вр-
сте до жи вља ја ко ји на шем жи во ту при ба вља ју са-
свим по се бан ква ли тет, на ро чи то ако те до жи вља је, 
као што је то слу чај са сту ди ја ма у овој књи зи, уз то 

49 Re ic her, M., Einführung in die phi lo sop hische Ästhetik, Wis-
sen scha ftlic he Buc hge sel schaft, Darm stadt, 2005, с. 24, 25.
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сма тра мо вр хун ским до жи вља ји ма од но сно вр хун-
ским естет ским до жи вља ји ма50.                   

Фи ло зоф ска есте ти ка, ме ђу тим, ни је ем пи риј-
ска есте ти ка у том сми слу што се ње на пи та ња мо-
гу раз ре ши ти пу тем по сма тра ња и екс пе ри ме на та и 
то је јед на од раз ли ка у од но су на екс пе ри мен тал-
но пси хо ло шку есте ти ку. Пси хо ло шка есте ти ка се, 
из ме ђу оста лог, ба ви пси хо ло шки за ко но мер ном 
ве зом из ме ђу естет ских сти му лу са, по ну ђе них ком-
би на ци ја об ли ка и зву ко ва, при ка за умет нич ких 
де ла или ме ло ди ја, с јед не стра не, и естет ског до-
жи вља ја, с дру ге стра не. У пси хо ло шкој есте ти ци се 
по ја вљу је „естет ски до жи вљај“, али се тај по јам бли-
же не те ма ти зу је. На су прот то ме, фи ло зоф ска есте-
ти ка се ба ви естет ским до жи вља јем као та квим51, а 
об ја шње ње естет ског до жи вља ја ко је је ре ле вант но 
за раз у ме ва ње вр хун ског естет ског до жи вља ја ус хи-
ће но сти, ка ко га је кон ци пи рао В. Ко неч ни, пру жа 
Кан то ва есте ти ка.

У том сми слу из не на ђу је да В. Ко неч ни и по ред 
де кла ра тив не отво ре но сти за укр шта ње екс пе ри-
мен тал них, ин тро спек тив них и фи ло зоф ски усме-
ре них ис тра жи ва ња по ла зи од ве о ма одре ши те и ге-
не рал не оце не фи ло зоф ске ли те ра ту ре ко ја се ба ви 
ба рем не ким од про бле ма ко ји су у фо ку су ње го вог 
ин те ре со ва ња, као што је то Кан то ва те о ри ја уз ви-
ше ног. Та ко на удар ним ме сти ма тек сто ва ко ји уте-
ме љу ју те о ри ју естет ског трој ства кон ста ту је ка ко 
се мо же „по ка за ти да су го то во сви ва жни ко мен та-
то ри уз ви ше ног у тра ди ци ји фи ло зоф ске есте ти ке – 
од Бер ка (1757/1990) до Та ро ци Гол дсми то ве (1999) 
пре ко Кан та (1790/1986) и Ли о та ра (1991/1994), у 
сво јим раз ли чи тим тврд ња ма пра ви ли збр ку тре-
ти ра ју ћи по јам су блим ног на из ме нич но (а по не кад 
и си мул та но) и као обје кат ( или ње го ва свој ства) 

50 Исто, с. 25.
51 Исто, с. 26, 27.
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спо ља шњи у од но су на осо бу ко ја до жи вља ва и као 
су бјек тив ну, из ну тра до жи вље ну по сле ди цу не чи-
је из ло же но сти ре ле вант ном ни зу сти му лан са“52. 
Прем да сма трам да би би ло те шко до ка за ти да до 
ова кве не из ме нич не упо тре бе тер ми на до ла зи код 
са вре ме них фи ло зо фа ка кви су Ли о тар53 или Де-
ри да54, сва ка ко је не стан дард но при пи си ва ти Кан-
ту збр ку и ме ша ње су бјек та и ње го вог до жи вља ја и 
објек та и ње го вих свој ста ва. Упра во Кант на чел но 
уте ме љу је од нос из ме ђу су бјек та, све сти и са зна-
ња, с јед не, и објек та и пред ме та са зна ња, с дру ге 
стра не. Са Кан том је по пр ви пут по ка за но у ком 
сми слу и с ко јим пра вом сма тра мо да наш су бјек-
тив ни/са знај ни од нос пре ма објек ти ма/пред ме ту 
са зна ња има оп шти сми сао и ва же ње. Ипак, чак 
и ка да би се по ка за ло да Кант на не ким ме сти ма 
не до след но упо тре бља ва тер ми но ло ги ју ве за ну за 
по јам уз ви ше ног, то не зна чи да ње го ве есте тич ке 
иде је ни су ја сне и да ње го во об ја шње ње естет ског 
ис ку ства тј. у овом слу ча ју осе ћа ја уз ви ше ног ни-
је одр жи во. Кан то ва есте ти ка об ја шња ва ка ко су 
мо гу ћи чи сти естет ски су до ви. Естет ски су до ви су 
су до ви у ко ји ма се, стрикт но по сма тра но, не твр ди 
ни шта о пред ме ту, већ о на шем на чи ну ре а го ва ња 
на пред мет пу тем осе ћа ја при јат но сти или не при-
јат но сти, за до вољ ства или не за до вољ ства55. Чи сти 

52 Ko neč ni, V. „The Aest he tic Tri nity: Awe, Be ing Mo ved, 
Thrills”, Bul le tin of Psycho logy and the Arts, Vol. 5 (2), 2005, s. 
28; упор. Ko neč ni, V., „Aest he tic Tri nity The ory and the Su bli me“, 
Phi lo sophy To day, Vol. 55, No. 1, 2011, с. 67. У не што дру га чи-
јем кон тек сту упор. Ko neč ni, V., „On Phi lo sop hi cal and Em pi ri cal 
Aest he tics“, Per son. Co lor. Na tu re. Mu sic., The Fo urth In ter na ti o nal 
Con fe ren ce, Da u gav pils, La tvia, May 18-21, 2015., c. 46-47. 

53 Lyotard, J.-F., Les sons on the Analytic of the Su bli me, Тr. E. 
Rot ten be rg, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford Ca li for nia, 1994.

54 Der ri da, J., Isti na u sli kar stvu, Prev. S. Ću zu lan, M. Di zda-
re vić, Svje tlost, Sa ra je vo, 1990., s. 120-148.

55 Кант, И., Кри ти ка мо ћи су ђе ња, Прев. Н. По по вић, 
БИГЗ, Бе о град, 1991. с. 28.
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естет ски су до ви су су до ви у ко ји ма до па да ње ни је 
ба зи ра но ни ти на пу кој, чул ној при јат но сти ни ти на 
до па да њу пу тем пој ма ра зу ма или ума56, а по сто је 
две вр сте та квих су до ва: су до ви о ле пом и су до ви о 
уз ви ше ном. Су до ви о ле пом од но сно осе ћај ко ји их 
уте ме љу је на ста ју на осно ву сло бод не игре са знај-
них спо соб но сти уо бра зи ље и ра зу ма57, док су до ви о 
уз ви ше ном, од но сно про су ђи ва ње јед не ства ри као 
уз ви ше не, по чи ва на до во ђе њу у ве зу уо бра зи ље и 
ума, ума као спо соб но сти ко ја опе ри ше иде ја ма58. 
У ве зи са уз ви ше ним Кант об ја шња ва „да се пра ва 
уз ви ше ност мо ра тра жи ти са мо у ду шев но сти оно-
га ко су ди а не у објек ту при ро де, чи је про су ђи ва-
ње да је по вод за то ње го во рас по ло же ње“59. Кан та 
пр вен стве но за ни ма су бјек тив на ре ак ци ја и ста ње 
ко је на ста је у про су ђи ва њу оно га што на зи ва мо уз-
ви ше ним, ко је стро го (објек тив но) по сма тра но и не 
мо же да се на зо ве уз ви ше ним осим с об зи ром на 
осе ћај уз ви ше но сти ко ји се ја вља у на ма. У про су-
ђи ва њу уз ви ше ног у ве зу до во ди мо уо бра зи љу и ум 
као спо соб ност иде ја тј. пој мо ве ко ји пре ва зи ла зе 
гра ни це мо гу ћег ис ку ства и у ко ји ма се из ра жа ва ју 
на ше нај ду бље са мо ра зу ме ва ње ве за но за схва та ње 
бо га, све та и ду ше. Кан то во об ја шње ње осе ћа ја уз ви-
ше ног ко је по ла зи од не мо гућ но сти да по сред ством 
уо бра зи ље про на ђе мо сли ку за иде је ума тј. пред-
ста ву о на ма као љу ди ма, све ту и бо гу, за пред ста ве 
о на ма као мо рал ним, па и ре ли ги о зним би ћи ма, 
при че му је та не мо гућ ност подстакнут a при ро дом 
ко ју са гле да ва мо као не у по ре ди во ве ли ку и моћ ну – 
то об ја шње ње је ком пле мен тар но са оп сер ва ци ја ма 
ко је Ко неч ни има у ве зи са естет ском ус хи ће но шћу 
у ве зи са по ја ва ма ко је има ју ре ли ги о зну ко но та-

56 Исто, с. 101.
57 Исто, с, 109.
58 Исто, с. 147.
59 Исто, с. 147.
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ци ју (нпр. пла ни на Фу џи у Ја па ну).  На овом ме сту 
не мо же мо да ула зи мо у дру ге по тен ци јал не ком-
пле мен тар но сти из ме ђу те о ри је естет ског трој ства 
и дру гих фи ло зоф ско есте тич ких ста но ви шта као 
што су Кан то во, Пла то но во и Ари сто те ло во. Ипак, и 
ових не ко ли ко ре флек си ја да је до вољ но раз ло га да 
есте ти ку В. Ко неч ног раз у ме мо као ко ри сну до пу ну 
и ем пи риј ски ко рек тив фи ло зоф ској ре флек си ји о 
естет ским ре ак ци ја ма ко је су са о бра зне емо ци ја ма.  

Те о ри ја естет ског трој ства В. Ко неч ног пред-
ста вља ин тро спек тив но-те о риј ски уоб ли че ну и екс-
пе ри мен тал но пот кре пље ну кон цеп ту а ли за ци ју и 
си сте ма ти за ци ју афек тив них ре ак ци ја на естет ске 
сти му лу се. У њој је екс пли ци ра но чвр сто је згро су-
бјек тив ног емо ци ја ма са о бра зног ре а го ва ња на ре-
ле вант не естет ске фе но ме не. То есте тич ко-те о риј-
ско уоб ли че но је згро афек тив ног естет ског ре а го-
ва ња пред ста вља по тен ци јал но упо ри ште за дру ге 
на уч не ди сци пли не ко је се ба ве есте тич ком про-
бле ма ти ком, али и за фи ло зоф ску есте ти ку. Те о ри ја 
естет ског трој ства скре ће па жњу на сна жни уну тра-
шњи ток есе тет ског ис ку ства ко ји сто ји ми мо пре-
о вла ђу ју ћег по вр шин ског то ка естет ског ис ку ства 
упу ће ног на фе но мен ле пог. Те о ри ја естет ског трој-
ства се мо же из тих раз ло га по ка за ти као по тен ци-
јал на екс пе ри мен тал но-ем пи риј ска до пу на не ких 
од основ них фи ло зоф ско-есте тич ких ста но ви шта 
као су Пла то но во уче ње о ен ту зи ја зму из ди ја ло га 
Ијон, Ари сто те ло во схва та ње тра гич ких емо ци ја из 
По е ти ке, Кан то ва те о ри ја уз ви ше ног из Кр ти ке мо
ћи су ђе ња, да по ме не мо са мо не ка од њих, али и као 
по тен ци јал ни на уч но-ем пи риј ски ко рек тив Хе ге ло-
вог скеп ти ци зма у по гле ду на чел не мо гућ но сти и 
ре ле вант но сти ис пи ти ва ња естет ских осе ћа ња. 



Реч за хвал но сти

Као при ре ђи вач и пи сац пред го во ра књи ге ко ја се 
на ла зи пред чи та о ци ма же лим да се за хва лим уред
ни штви ма ча со пи са и дру гим из да ва чи ма пу бли ка
ци ја у ко ји ма су се ове сту ди је пр во во бит но по ја ви
ле. Та ко ђе, за хва љу јем се пре во ди о ци ма Мар ку Но
ва ко ви ћу, Иго ру Цве ји ћу, Уни По по вић, Ду ша ну Ми
лен ко ви ћу и Ми ло шу Ми ла ди но ву на по све ће но сти 
са мој ства ри и са мо пре го ру са ко јим су при сту пи ли 
пре во ду тек сто ва са ку пље них у овој књи зи.  

Бе о град, мај 2018.                                                                                                                 
Не бој ша Гру бор




