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МиланУзелац

РођењефилозофијемузикеА.Ф.Лосева
издухапозногнеоплатонизма

„... ни ко ко не спо зна бро је ве, ни кад 
не ће до спе ти до пра вих зна  ња о пра
вед ном, ле пом и до бром, и дру гим 
слич ним ства ри ма, и раз ја сни то са
мом се би али и сто га да би у то мо
гао убе ди ти и дру гог.“

Платон

Сажетак: Главни циљ овог списа је да покаже како „мишљење музике“ руског 
филозофа и естетичара А. Ф. Лосева од самог почетка није било условљено реал
ном, емпиријском музиком. Теорија музике А. Ф. Лосева нема ничег заједни
чког с истраживањима музиколога његовог времена, који су се ограничавали 
„првим“ слојем музичког дела, његовом материјалном, звучном страном. Може се 
закључити да по мишљењу Лосева, уопште и не може буту постављено питање 
о „естетици музике“, будући да овај филозоф користи музику искључиво као 
област која му омогућује стварање слике света која на себи носи јасне трагове 
неоплатонизма. Показује се Лосев у својим истраживањима више следи Прокла, но 
Ничео и Вагнера, и строго следи његову филозофску концепцију примењујући је на 
композицију музичког дела и притом је пројектујући на своју епоху. Неоплатонизам 
Прокла јесте специфични извор „мишљења музике“ А. Ф. Лосева који се успео 
да изгради својеврсну „концептуалну композицију“ поставивши је у основу свог 
тумачења света.

Кључнеречи: фи ло зо фи ја му зи ке, по зни нео пла то ни зам, фе но ме но ло ги ја, ру ска фи
ло зо фи ја, есте ти ка.

Ка да је реч о му зи ци, сва ко сма тра да зна шта је му зи ка и сва ко се ра до, без 
има ло ус те за ња, упу шта у ду ге раз го во ре о њој. Ти раз го во ри што не но се у 
се би ни шта ни но во, ни ду бо ко, ни оба ве зу ју ће, ни те о риј ски пло до твор но, 
бес крај но су да ле ко од оног што озби љан раз го вор о му зи ци прет по ста вља 
чак и на еле мен тар ном ко му ни ка тив ном ни воу.

Не тре ба да чу ди, а још би ма ње мо гло да из не на ди, за пре па шће ност 
код обич ног све та, ка да би им се ре кло да је му зи ка „би ће suigeneris, не по
крет ноиде ал но, за вр ше но и оформ ље но, ја сно и јед но став но, као ма ко ји 
нај јед но став ни ји ма те ма тич ки ак си ом“ (483), од но сно, да је му зи ка „са
мо мо ме нат оп ште еидет ске сти хи је ума“ (481) или, да је су шти на му зи ке 
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„жи вот бро је ва“ (467), од но сно, да му зи ка ни је ни шта дру го до „хи ле тич
коме о нал на сти хи ја еидо са“ (487), или, му зи ка је „јед но став но суп стан
ци ја... ко ја се бе из ра жа ва... и у нај ма њем мо мен ту вре ме на“ (461).

Сва ова од ре ђе ња на ла зи мо код Алек се ја Ф. Ло се ва у ње го вом ра
ном спи су Музика каопредмет логике1 (на ста лом по чет ком два де се тих 
го ди на про шло га сто ле ћа). Пре но што би смо по ку ша ли да раз ја сни мо 
основ не иде је овог спи са, чи ни се нео п ход ним да про ми сли мо те о риј ске 
прет по став ке ко је су усло ви ле по ја ву овог спи са, но ко је су из не ких чуд
них раз ло га про ма кле па жњи ни за ис тра жи ва ча фи ло зоф ског опу са А. Ф. 
Ло се ва.

1. У јед ној од на по ме на уз спис Дијалектикауметничкеформе А. 
Ф. Ло сев пи ше ка ко је у сво јој књи зи Музика као предмет логике „дао 
ана ли зу ло гич ке струк ту ре му зич ког фе но ме на на тлу уче ња Ни чеа и Ваг
не ра“, те екс пли цит но на во ди Ваг не ро ву књи гу Бетовен и Ни че о ву ра ни 
спис Рођењетрагедијеиздухамузике2. Не што ра ни је, у на по ме ни уз исти 
рад, он по ми ње Ни чеа, тач ни је ње го ва „раз ми шља ња о апо ло нов ском и 
ди о ни сов ском на че лу и њи хо вој син те зи“3 у по ме ну том зна ме ни том де лу 
не мач ког фи ло зо фа. Ко нач но, по зи ва ње на исти Ни че ов спис на ла зи мо и 
на по чет ку кра ћег ра да „Два до жи вља ја све та“, у ко јем А. Ф. Ло сев из ла же 
ути ске на кон слу ша ња из во ђе ња Вер ди је ве „Тра ви ја те“4. 

Мо же ли се на осно ву из не тих ста во ва ре ћи да су ана ли зе А. Ф. Ло
се ва оди ста на тлу уче ња Ваг не ра и Ни чеа? Или, још пре ци зни је: на ла зи 
ли он упра во код по ме ну те дво ји це ауто ра упо ри шну тач ку за раз ви ја ње 
сво је те о ри је му зи ке, или је ње го во по зи ва ње на њих ви ше знак ода ва ња 
по што ва ња јед ном ве ли ком му зи ча ру и јед ном ве ли ком фи ло зо фу, но ука
зи ва ње на пра во ме сто из ко јег ис ти че ње го во ми шље ње му зи ке?

2. Ова ко по ста вље но по чет но пи та ње има ду бо ку ра зло жност ако се 
из ви да не гу би сле де ће: ра ни Ни че ов спис Рођењетрагедије по све ћен је 
у ве ли кој ме ри, а на крај ње спе ци фи чан на чин, ипроблемумузике, али, и 
то је оно на че му по себ но ин си сти рам, самамузиканијемубиланиповод
ниподстицајданапишетајспис. По зна то је, да основ ни текст Ни че о вог 
спи са чи не три те ме: (а) грч ка дра ма, (b) Со кра тов од нос пре ма тра ге ди ји 

1 ЛосевА.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение/Сост.
А.А.Тахо–Годи.–М.:Мысль,1995(узаградамасенаводестране).

2 ЛосевА.Ф.Диалектикахудожественнойформы.–Вкн.:Форма–Стиль–Выраже
ние/Сост.А.А.Тахо–Годи.–М.:Мысль,1995.–стр.261.Напоменабр.56.

3 Op. cit., str.210.Napomenabr.38.
4 ЛосевА.Ф.Двамироощущения.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение/Сост.А.А.

Тахо–Годи.–М.:Мысль,1995.–стр.626.
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и (c) ди о ни сов ски по глед на свет (те ма ко ја чи ни основ за две прет ход не). 
Тек на кнад но до да ти текст уво ди екс пли цит но Шо пен ха у е ро во и Ваг не ро
во схва та ње му зи ке и дра ме.

На да ље, му зи ка као из раз ди о ни сов ског, од но сно, као дру га реч за 
те мељ све та, са мо је по вод да се из ло жи, јед на „ар ти стич ка ме та фи зи ка“5 
ка ко би се це ли на све та про ту ма чи ла под оп ти ком умет но сти, по што се 
људ ска умет ност мо же ту ма чи ти као је дан ко смич ки до га ђај. То зна чи да 
Ни че под ма ском умет но сти из ла же сво је основ но ис ку ство бив ство ва ња 
– сво ју он то ло ги ју, те је та ко умет ност (чи ја се бит сво ди на оно тра гич
ко) са мо ор га нон фи ло зо фи је а про ми шља њем оног што је умет ност, а то 
је пре све га тра гич ко пе сни штво, Ни че на сто ји да до спе до би ти све та и 
та ко на нов на чин те ма ти зу је јед но од те мељ них пи та ња са вре ме не фи ло
зо фи је.

При хва ти мо ли ово ту ма че ње, мо ра мо кон ста то ва ти да Ни че ни у 
јед ном ча су ни је ми слио му зи ку као Му зи ку, ни ти је му зи ка би ла у сре
ди шту ње го вог фи ло зоф ског ин те ре со ва ња, а мо жда у јед на ко ма лој ме ри 
циљ ње го вих ис тра жи ва ња. Све ко ли ка умет ност за ње га је би ла са мо он
то ло шки сим бол, но ни ка ко и по след ња реч ње го вог ми шље ња; умет ност, 
па та ко и му зи ка, са мо је средство ко јим Ни че на сто ји да до спе до сво јих 
бит них фи ло зоф ских уви да о це ли ни бив ству ју ћег ко јем ће при пи са ти 
ди о ни сов ску при ро ду кон ста ту ју ћи да „бив ство ва ње у це ли ни, свет, је
сте са мо игра на игра.” Реч је о умет нич кој игри ко ју во ља игра са со бом 
са мом6.

3. Упра во ту је и пр ва „тач ка раз ла за“ из ме ђу Ло се ва и Ни чеа: за А. 
Ф. Ло се ва му зи ка ни је средство. „Му зи ка је – пи ше он – би ће suigeneris, 
не по крет ноиде ал но, за вр ше нооформ ље но, ја сно и јед но став но, као сва
ки нај јед но став ни ји ак си ом или те о ре ма ма те ма ти ке“7. Исто та ко, за ње но 
раз у ме ва ње и ни је по треб но ни ка кво сред ство: „Да бих му зич ки раз у мео 
му зич ко де ло, ме ни ни је по треб на ни ка ква фи зи ка, ни ка ква фи зи о ло ги ја, 
ни ка ква пси хо ло ги ја, ни ка ква ме та фи зи ка, по треб на ми је са мо му зи ка и 
ни шта ви ше“8. Ја сан је ов де зах тев да се му зи ка мо ра ту ма чи ти из се бе са

5 Fink,E.:NietzschesPhilosophie,Kohlhammer,Stuttgart1979.–S.7–42.
6СвеововишенојаснонамговоридаНиченемаувидумузикукаоМузику,дасе

онњомслужиурасправисасвојимпротивницима,идаутомслучајууосновиспораилије
филологија,илинемачкидух,којипоњеговомубеђењуизневераваисамВагнер,пасестога
Ниче,накрајусвогстваралачкогпута,враћаБизеу,хвалећињегову„Кармен“и,атојесте
интересантно,јединикомпозиторокомеговорипозитивно,јесте–Палестрина.Видетиоп
ширнијеUzelac, M.:Filozofija muzike.–Novi Sad,Stilos,2007.–ss.184–194.

7 ЛосевА.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение/Сост.
А.А.Тахо–Годи.–М.:Мысль,1995.–стр.483.

8 Op. cit., str.483.



422 ОТАЧНИК, свеске 1–2 (2010)

ме. Али, ка ко ус по ста ви ти те о риј ске прет по став ке за ми шље ње му зи ке? 
Ка кав је и да ли је мо гућ од нос му зи ке и ми шље ња?

Сва ова пи та ња тра же од го во ре. Са мих од го во ра увек има мно го ви
ше но пи та ња; сви су они апрок си ма тив ни. Но, упр кос то ме, сви се они, у 
овом слу ша ју, на ла зе у нај ра зно вр сни јим фор ма ма, раз ба ца ни по спи си ма 
А. Ф. Ло се ва. Али, ка ко до њих до спе ти? Ка ко их са ра зних да љи на до ве сти 
у не по сред ну ве зу и са зда ти са зве жђе у ко ме је ја сност ви ђе ња пр ви ак си ом 
те о риј ског ми шље ња. Ка ко да чо век бу де си гу ран да се на ла зи на пра вом 
пу ту а не на стран пу ти ци где се мо жда за те као по гре шно раз у ме ва ју ћи оно 
што чи ни еле мен те му зи ке, не при ме ћу ју ћи ка ко се еле мен ти му зи ке по ду
да ра ју са еле мен ти ма те о ло ги је.

4. Не спор но је ви со ко му зич ко обра зо ва ње А. Ф. Ло се ва9, али, ње
го ва те о риј ска про ми шља ња фе но ме на му зи ке ни ка да ни су по ла зи ла од 
му зич ке прак се, већ су увек има ло ко рен у фи ло зо фи ји и увек би ла у са
гла сју са чу ве ним ста вом Пла то на из ре че ном у Федону да је „фи ло зо фи ја 
нај ви ша му зи ка“ (Фе дон, 61а). А дру го, што сам не пре ста но имао у ви ду, 
је сте то, да је сва ње го ва фи ло зо фи ја ни шта дру го до – му зи ка.

Раз у ме се, ово је да ле ко лак ше фор му ли са ти, но екс пли цит но до
ка за ти. Још увек ни су ни за по че та ис тра жи ва ња струк тур не ком по зи ци је 
по је ди них глав них де ла А. Ф. Ло се ва, пр вен стве но де ла из ње го вог ра ног 
пе ри о да, но већ са да, на пр ви по глед, у ни зу ра до ва, вид на је струк ту ра 
ко ја сво јом ко хе рент но шћу пре ва зи ла зи сва ку ком по зи ци о ну слу чај ност. 

5. Мо ја на ме ра је да по ка жем ка ко те о ри ја му зи ке А. Ф. Ло се ва не ма 
ни ка кве срод но сти са ис тра жи ва њи ма са вре ме них му зи ко ло га, ко ји оста
ју за ро бље ни ци и трај ни ту ма чи пр вог сло ја му зич ког де ла; он уоп ште 
не ми сли му зи ку на естет ски на чин, ка ко је то уоби ча је но у по след њих 
не ко ли ко сто ле ћа; по то ме ка ко А. Ф. Ло сев ви ди му зи ку он при па да јед
ним де лом те о ре ти ча ри ма му зи ке да ле ке про шло сти и ту је он бли зак 
Пи та го ри, Пла то ну и Ари сти ду Квин ти ли ја ну, а дру гим де лом, он при па
да бу дућ но сти ко ја још ни је до кра ја ра за стра та, и ту ја ви дим са мо ње га 
и Фе ру чо Бу зо ни ја. У том све ту му зи ча ра не ма. Је ди ни ко ји су раз у ме ли 
бит про бле ма и све те шко ће у ко је је за па ла му зи ка је су ве ли кин Сер геј 
Рах ма њи нов и сви ма ма ло по зна ти Сер геј Са ра џев, два по след ња ге ни ја 
XX сто ле ћа.

Ме ђу тим, ту ипак мо ра да по сто ји не ка ве за у ми шље њу му зи ке. Ја 
сма трам да је од лу чу ју ћи ути цај на А. Ф. Ло се ва у том сег мен ту оста вио 

9 ТојеопштепознатоиотомејесвевећреченоумојојФилозофијимузике,Нови
Сад2007.
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фи ло зоф ко ме се ма ло при да ва ло зна че ње у ра ни јим епо ха ма, но чи ја сла
ва тек до ла зи; то је Про кло. Ду бо ко сам уве рен да су де ла Про кла што су 
до шла до нас кључ за раз у ме ва ње те о ри је му зи ке А. Ф. Ло се ва.

Свет ска сла ва Про кла, од но сно, свест о то ме да је реч о јед ном од 
нај ве ћих фи ло зо фа свих вре ме на, ду га је је два два сто ле ћа. Исти на је да 
мно ги још и да нас оспо ра ва ју ве ли чи ну по след њег ве ли ког ан тич ког фи
ло зо фа и ис ти чу ка ко је он мно го то га пре у зео од сво јих прет ход ни ка, 
пре све га од Пло ти на и на рав но, Пла то на. Али, ко ли ко је Пло тин пре у зео 
од Пла то на, ко ли ко Ари сто тел од свог учи те ља, а ко ли ко Пла тон од Пи
та го ре? Шта је истин ско осо бе но вла сни штво би ло ко јег фи ло зо фа без 
оног што пре у зи ма од сво јих прет ход ни ка? Уоста лом, ако се тра ја ње сла
ве Пла то на и Ари сто те ла ме ри од вре ме на Ре не сан се, чи ње ни ца је да је 
„сла ва“ Про кла дво стру ко „кра ћа“ и да раст ње го вог зна ча ја за це ло куп ну 
фи ло зо фи ју тек пред сто ји10.

Да реч ни је тек о не ком од са мо зна чај них фи ло зо фа, већ не спор
но о јед ном од нај ве ћих фи ло зо фа, го во ри и чи ње ни ца да од ка ко је он 
„от кри вен“ и то нај пре за слу гом са мог Хе ге ла, да кле, од са мог по чет
ка Про кло ве „сла ве“ (а тре ба се се ти ти да је он за сту пао онај Епи ку ров 
credo: „жи ве ти не при мет но“), по сто ји по тре ба по ре ђе ња са вре ме ни ка са 
њим. Та ко не што де си ло се по пр ви пут већ у XIX сто ле ћу ка да су Хе ге
ло ви след бе ни ци (пре свих, Л. Фо јер бах) по след њег ве ли ког фи ло зо фа 
не мач ког иде а ли зма упо ре ди ли са Про клом11, има ју ћи у ви ду ши ри ну и 
све о бу хват ност по гле да ових два ју ми сли ла ца. По дру ги пут де си ло се то 
у Ру си ји, пр ви пут у не га тив ном12, а дру ги пут у по зи тив ном сми слу13  
по ре ђе њем А. Ф. Ло се ва са по след њим ве ли ким ан тич ким фи ло зо фом, а 
мо жда и нај ве ћим фи ло зо фом свих вре ме на – са Про клом Ди а до хом. 

Ко ји су раз ло зи би ли ис так ну ти у та два по ме ну та по след ња слу ча ја? 
У пр вом, А. Ф. Ло се ву се за ме ра што ни је на бра ни ку са вре ме не бор

бе за фи ло зо фи ју, те се „до бро осе ћа са мо у дру штву Пло ти на и Про кла“ 
и то та ко што се бе сма тра „час Пло ти ном, а час Про клом на ших да на“14. 

10 АкоимамоувидурадП.П.БлонскогоПлотину(«ФилософияПлотина»,1918),у
којојауторговориоПлотинукаонајвећемфилозофуцелокупнеисторије,тектребаочекива
тијошвишерадоваозначајуПрокла.

11 ЛосевА.Ф.Историяантичнойэстетики:Последниевека(III–VI).–М.:Искусство,
1988.–с.309.

12 ГарберХ.ПротиввоинствующегомистицизмаА.Ф.Лосева//ВестникКоммунисти
ческойАкадемии.Кн.37–38,1930.–131–132.–Citiranoprema:ТроицкийВ.Разысканияо
жизниитворчествеА.Ф.Лосева.–М.:Аграф,2007.–с.426.

13 ТроицкийВ.РусскийПрокл.–Всб.:Ойкуменамысли:феноменА.Ф.Лосева.–
Уфа:Восточныйуниверситет,1996.–с.20–23. Videti isto u:ТроицкийВ.Разысканияожизни
итворчествеА.Ф.Лосева.–М.:Аграф,2007.–str.19–27.

14 Гарбер Х.Op. cit.,str131–2.
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У дру гом ра ду, ко ји је на стао у на ше вре ме, је дан од во де ћих ис
тра жи ва ча фи ло зоф ског на сле ђа А. Ф. Ло се ва, Вик тор Тро иц ки, до ла зи 
до истог за кључ ка, али, овог пу та по зи тив ног; обра зла жу ћи свој став он 
ука зу је на оно што је за јед нич ко овој дво ји ци ми сли ла ца: пре све га то је 
ве ли чи на опу са ко ја се из ра жа ва на ква ли та тив ном ни воу (21), за тим по
сто ја на, љу бав пре ма Пла то ну и нео пла то ни стич кој ми сли ко ја се про вла
ши кроз чи тав жи вот овог ру ског фи ло зо фа (21), за тим, јед нак од нос пре ма 
фи ло зоф ском на сле ђу (при че му је Про кло „ре ста у ра тор“ а А. Ф. Ло сев 
„ар ха ист“) (21), за тим „вер но слу же ње прин ци пи ма чи сте ми сли и хра бро 
ми шље ње о прин ци пи ма бив ство ва ња“ ка рак те ри стич но за оба ми сли о ца 
(22), за тим, за јед нич ка при вр же ност пла то нов ској ди ја лек ти ци ка ко би се 
ство рио ди ја лек тич ки си стем по гле да на свет (24) и ко нач но, „ши ри на за
хва та ствар но сти и вир ту о зност ко ри шће ња ди ја лек тич ког ме то да“15 (24). 
То ме тре ба до да ти по се бан од нос пре ма ми ту ко ји ка рак те ри ше оба ми
сли о ца (24), при че му се мит по ка зу је као „нео п ход на фор ма истинскoг 
до жи вља ја све та“ ко ји се по ка зао бли ским ка ко па га ни ну Про клу, та ко и 
пра во слав ном ми сли о цу XX ве ка“ А. Ф. Ло се ву (26).

При свој бли ско сти дво ји це ми сли ла ца, Вик тор Тро иц ки с пра вом 
ука зу је на ве ли ку вре мен ску дис тан цу ко ја их де ли као и на раз ли чи тост 
окру же ња у ко јем обо ји ца де лу ју, но, у исто вре ме, с оправ да њем, за кљу
чу је да „Про кла и А. Ф. Ло се ва збли жа ва бли скост њи хо вог ван вре ме ног 
ми шље ња и мно штво исто риј ских па ра ле ла“ (27) ко ји оправ да ва ју став да 
се мо же с пу ним пра вом го во ри ти о А. Ф. Ло се ву као „ру ском Про клу“.

6. Све из ло же но до овог ча са има ло је са мо је дан циљ, а то је да се с 
јед не стра не ука же на по ре кло ми шље ња му зи ке А. Ф. Ло се ва, ка ко то ви ди 
сâм А. Ф. Ло сев, а с дру ге, да ис так не нео пла то ни стич ке ко ре не ње го вог 
ми шље ња му зи ке (а по мом ду бо ком уве ре њу и дру гих те мељ них фе но ме на 
ко ји бе ху пред мет ње го вих ви ше де це ниј ских ис тра жи ва ња). 

7. Мо ја на ме ра у овом ра ду је сле де ћа: хо ћу да по ка жем ка ко ми шље
ње му зи ке А. Ф. Ло се ва не ма за сво ју по ла зну тач ку ре ал ну, ем пи риј ску 
му зи ку, да ту уоп ште ни је реч ни о ка квој „есте ти ци му зи ке“, већ да А. Ф. 
Ло сев му зи ку ко ри сти ис кљу чи во као по ље из ла га ња нео пла то ни стич ке, 
тач ни је, про клов ске сли ке све та и да пој мов ну кон струк ци ју, од но сно мре
жу – ком по зи ци ју пој мо ва по на вља и пре но си у на ше вре ме. И ко нач но, 

15 ТроицкийВ.РазысканияожизниитворчествеА.Ф.Лосева.–М.:Аграф,2007.–
стр.426.

ИзовогтекстасеможевидетидатојоценидоприносиувеликојмериисамА.Ф.Ло
севбудућидаонсамсебевидикаоПрокланашегвременаиту„самооцену“морамонадаље
иматиувиду.
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мо ја те за у крај ње из о штре ном об ли ку би гла си ла: код А. Ф. Ло се ва не ма 
ни ка кве те о ри је му зи ке, бу ду ћи да је ту реч о те о ри ји све та, о сво је вр сној 
ко смо ло ги ји у нео пи та го реј ском ду ху ко ји свој нај ви ши из раз на ла зи у 
нео пла то ни зму Про кла из ко јег про ис те кла те о ри ја му зи ке А. Ф. Ло се ва 
ни је ни шта дру го до пој мов на ком по зи ци ја ко ја се мо же раз у ме ти као по
след њи те мељ све та.

Све ово да ле ко је лак ше на чел но из ло жи ти но по ка за ти ка ко функ ци
о ни ше на де лу. Зна мо да се чи тав са др жај Хе ге ло ве Феноменологиједуха 
мо же ис ка за ти јед ном ре че ни цом и то о то ме ка ко не по сред на свест, по ста
ју ћи све сна се бе, кроз сво ју дру гост до спе ва до са мо све сти, ка ко по ста је 
фи ло зоф ска, те да је ту реч о пу ту све сти од сво је не по сред не да то сти до 
ап со лут ног са зна ња. Али, ве о ма до бро зна мо да ствар ни је у то ме. Сва ко се 
ве ли ко де ло мо же ис ка за ти у јед ној или две ре че ни це. Упра во за то оста је 
нај по уч ни јим на чин на ко ји то Хе гел ка зу је на ви ше сто ти на стра на. На гла
сак је ту на са мом на чи ну из во ђе ња, на ме то ди, од но сно, на пу ту ко јим се 
иде не да би се до спе ло до не ка кве го то ве фи ло зо фи је, бу ду ћи да ње као ци
ља ниг де не ма. Кант је сто га с пра вом ука зи вао на то ка ко се не мо же учи ти 
фи ло зо фи ја већ са мо фи ло зо фи ра ње. 

Све то ни је ни но во ни не по зна то, већ је по твр да уви да зна ног већ 
Со кра ту, уви да по ко јем истин ска ми сао мо же пре би ва ти са мо у ди ја ло гу, 
у игри пој мо ва, да кле, у са мом фи ло зо фи ра њу; ов де ће сто га би ти ре чи о 
пу ту, о на чи ну на ко ји бит му зи ке из ра ста из Про кло вог уче ња о бро је ви ма 
као бо го ви ма, а ако се по ка же да су то но ви ни шта дру го до бро је ви, као 
што се од вај ка да твр ди ло у спи си ма фи ло зо фа пи та го реј ске тра ди ци је, но 
што се рет ко до ми шља ло до сво јих крај њих кон се квен ци, ако су ти бро
је ви са мо дру го име за бо го ве, у том слу ча ју, му зи ка ни је ни шта дру го до 
теоло ги ја, али не у сми слу ве ро на у ке већ те о ло ги ја „као ло ги ка и ди ја лек
ти ка бро је ва“16.

8. У пре да ва њи ма из исто ри је фи ло зо фи је Хе гел под се ћа ка ко је 
Спи но за жи вео у оску ди ци у Ха гу, те се „из др жа вао из ра ђи ва њем оп тич
ких со чи ва, као и да се ба вио ис пи ти ва њем све тло сти“17; на тај на чин, хај
де ге ров ским је зи ком ре че но, иако скром но жи ве ћи пре дан фи ло зо фи ји, 
Спи но за је би ва ју ћи у бли зи ни све тло сти, остао у бли зи ни исти не (alet
heia). Не што слич но мо гло би се ре ћи и за А. Ф. Ло се ва: на ла зе ћи се у из
гнан ству на Бе ло мор ском ка на лу ве ли ки ру ски фи ло зоф мо гао је са чу ва ти 
свој ду хов ни мир и да ље жи ве ти у ње му јер се на ла зио и у бли зи ни вла сти 
бро је ва, бу ду ћи да је знао ка ко је сва ки број „са вр ше но без свој ста ва, и у 
том сми слу пот пу но ана ло ган нео пла то нов ском јед ном (...) да се на ла зи 

16 Прокл,Первоосновытеологии,M.:1993.–Progress,стр.272.
17 Hegel,G.V.F.:IstorijafilozofijeIII,Kultura,Beograd1970,str.284.
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из над сва ког пред ме та и ства ри, сва ког свој ства и сва ке ре ал не пу но ће“, 
да на тра гу Пла то на и Про кла бро је ви, као оно што је над сми са о но, ни су 
ни шта дру го до бо го ви. 

И та ко, ако се Спи но за, бру ше ћи оп тич ка со чи ва на ла зио у бли зи ни 
исти не, А. Ф. Ло сев се раз ми шља ју ћи о бро је ви ма на ла зио у бли зи ни нео
пла то ни стич ких бо го ва, и упра во то мо ра ло га је учвр шћи ва ти у уве ре њу 
да из ме ђу ње га и Про кла по сто ји не што да ле ко ви ше од тек не ке по вр шне 
ана ло ги је, да је ту реч о бли ско сти две ју ду ша ко је су би ле од са мог по чет ка 
не са мо од ово га све та.

9. Сре ди шњем про бле му ко ји те ма ти зу је ово из ла га ње при ћи ће мо 
још бли же ако га фор му ли ше мо је зи ком не Ни чеа, као што смо учи ни ли на 
по чет ку, већ је зи ком са мог А. Ф. Ло се ва; у том слу ча ју, гор њи на слов мо гао 
би се пре фор му ли са ти та ко, да би гла сио: утемељењемузикеубројуиброј
чанимодносимаунутартачкекаокосмоса. У пр ви мах ово мо же зву ча ти 
стра но сви ма они ма ко ји се чи та ју ћи ра до ве А. Ф. Ло се ва и да ље осла ња ју 
на она ме ста где он го во ри о до жи вљај ном аспек ту му зи ке. Као пр во, ла ко су 
уоч љи ви ар гу мен ти ко ји ма се он ја сно дис тан ци ра од свих та квих схва та ња, 
што је по себ но вид но кад го во ри о музичкомеидосу а што не дво сми сле но 
ука зу ја на ме сто ода кле до ла зи ње го во ту ма че ње ко је је с оне стра не сва ког 
пси хич ког до жи вља ја. Му зич ки еидос је еидос „ван про стор ног би ћа“18 а та 
„ван про стор ност“ је основ но свој стве тач ке о ко јој А. Ф. Ло сев ми сли на 
тра гу Про кло вог ко мен та ра по зна тог нам Еукли до вог спи са о ге о ме три ји. 

За то што је чи сто му зич ко би ће ван про стор но, и на ла зе ћи се ван про
сто ра, ње го во би ће је бес форм но и ха о тич но и, ка ко А. Ф. Ло сев ка же, чи
сто му зич ко би ће је „по след ња сли ве ност, крај ње иден ти фи ко ва ње јед ног 
пред ме та с дру гим“.19 У то ме је обра зло же ње ње го вог основ ног ста ва ко ји 
се сва ком му зи ко ло шки не го ва ном уху мо ра учи ни ти стра шним и не при хва
тљи вим, а то је да формамузике мо ра би ти формахаоса20. 

По след ња сли тост ука зу је на је дин ство, на ван про стор но је дин ство и 
то је ка рак те ри сти ка ко ја при па да тач ки. Са ма тач ка је бит му зич ког де ла и 
му зи ка ни је ни шта дру го до тач ка, од но сно ко смос у сво јој од иско на до вр
ше но сти и ле по ти.

До та ко чвр стог он то ло шког за кључ ка мо гло би се до ћи и на апо
дик тич ки на чин, али ов де ни је реч о не кој апри ор ној кон струк ци ји већ о 

18 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.419.

19 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.421.

20 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.421.
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кон струк ци ји као ко смич ком еидо су; исти на А. Ф. Ло сев го во ри о то ме 
да је „му зич ко би ће естет ско би ће“21, али ти ме се под ра зу ме ва и то, да „нај
е сте тич ни ји“ мо ра би ти ко смос услед сво је ле по те, а он, као што што је 
Про кло већ по ка зао, ни је ни шта дру го до тач ка о ко јој ће ов де у на став ку 
упра во и би ти ре чи. 

9. 1. Одређење тачке. Го во ре ћи у за вр шном то му сво је Историје
естетике22 о лепотитачке, А. Ф. Ло сев ис ти че ка ко се Про кло у сво јим ту
ма че њи ма Еукли да огра ђу је ка ко од чул нома те ри јал ног, та ко и од ап стракт
ноло гич ког ту ма че ња тач ке; ово пр во по се ду је свој ства ко ја се не ма ју у 
ви ду чак и кад се го во ри о тач ки у ге о ме три ји, ма да је и ге о ме триј ско од ре
ђе ње тач ке, као не чег што је ли ше но де ло ва, та ко ђе не а де кват но, а упра во 
та кво од ре ше ње сре ће се код Еукли да ко ји го во ри о тач ки као не чем што 
не ма де ло ва. 

Мо жда је за ге о ме три ју та кво од ре ђе ње и пра вил но, ка же А. Ф. Ло  сев, 
али у фи ло зо фи ји оно је не до вољ но за то што „од ре ђе ње ни је са мо не га ци ја 
не чег, већ има и сво ју по зи тив ну стра ну“23. Ово је по себ но ин те ре сант но, 
јер то пи ше не ко ко ме је не га тив но де фи ни са ње у ра ној фа зи фи ло зо фи ра ња 
про сто би ло за штит ни знак. Се ти мо се са мо струк ту ре спи са Дијалектика
митаи све га шта мит није. Ако је ге о ме триј ска тач ка увек гра ни ца из ме ђу 
ра зних де ло ва пра во ли ниј ског од рез ка, ка ко оно што не ма де ло ва мо же би ти 
гра ни ца, пи та А. Ф. Ло сев. За сва ки до дир нео п ход на је тач ка у ко јој се до
дир де ша ва, а ка ко је до дир мо гућ, ако је тач ка ван гра ни ца еле ме на та ко ји 
се до ди ру ју? Ако тач ка одва ја јед ну те ле сну, де љи ву област, од дру ге, ну жно 
је да она у се би има и ма те ри јал ни мо ме нат, ис ти че А. Ф. Ло сев по зи ва ју ћи 
се на Про кла (InEucl. 85,1–87,16).

По ми шље њу А. Ф. Ло се ва, Про кло хо ће ре ћи да ако тач ка на пра вој 
де ли пра ву на два де ла, та да та тач ка ука зу је не са мо на про сти ра ње ли ни је 
до ње, већ и на про сти ра ње ли ни је од ње, а то ука зу је на то да се не мо же 
ре ћи ка ко тач ка не ма де ло ва. Из то га А. Ф. Ло сев из во ди за кљу чак да је тач
ка „из над свих де ло ва“, но да те сво је де ло ве она у се би са др жи, на кра ју 
кра је ва, као прин цип. 

По што тач ка ни је де љи ва, али у се би са др жи прин цип де љи во сти, 
Про кло по ре чи ма А. Ф. Ло се ва иде ко рак да ље и прет по ста вља да је то 
де ље ње тач ке бес ко нач но. А ка ко је тач ка прин цип де ље ња пра ве не са мо у 
јед ном сме ру но и у сва ком дру гом (а та квих је сме ро ва бес ко нач но мно го), 

21 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.414.

22 Лосев,А.Ф.Историяантичнойэстетики.Последниевека(III–IV).–M.:Искусство,
1988.–стр.150–152.

23 Op. cit.,стр.151–152.
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то зна чи да се тач ка по ка зу је „и пот пу но де љи вом, и пот пу но те ле сном, а 
де љи вост јој је бес ко нач на“24.

Тач ка је по ду дар на с нео пла то нич ким прајед ним, али, по ду дар на, но 
ни је у исто вре ме и прајед но! Прајед но и са мо оно, је сте нај ви ше, ви ше 
од сва ког уче шћа не чег дру гог у ње му; оно не уче ству је ни у че му дру гом. 
На спрам то га, тач ка је над бив стве но је дин ство у ко јем уче ству је сво бив
ство ва ње да би ти ме мо гло уоп ште да по сто ји25. 

То омо гу ћу је бес ко нач ну хи је рар хи ју та ча ка, по ла зе ћи од јед но став
но сти и са вр шен ства пот пу не не де љи во сти, за вр ша ва ју ћи бес ко нач но ра
зно ли ким ло го си ма, при че му и сам ко смос ни је ни шта дру го до јед на 
тач ка ко ја јед но ли ко упра вља свим сво јим ме на ма и отуд ко смос и има 
лоп таст об лик ко ји је де тер ми ни сан из ње го вог цен тра. За то је ко смич ко 
кру же ње нај леп ша сли ка оног што се зо ве тач ка, а сво јом не де љи во шћу и 
сво јом по тен ци јом он је прин цип бес крај не ра зно вр сно сти де ље ња26.

Све ово не мо же а не во ди ти пи та њу ка кав је од нос он тич коон то ло
шкоко смо ло шког ту ма че ња тач ке у Про кло вим ко мен та ри ма Еукли до вих 
Елемената, као и ње го вог схва та ња бро ја ко је на ла зи мо у спи су Елементи
теологије, са основ ним еле мен ти ма му зи ке, о ко ји ма пи ше А. Ф. Ло сев у већ 
по ме ну том спи су Музикакаопредметлогике27?

9. 2. Спис Музикакаопредметлогике не по се ду је уну тра шње је дин
ство, бу ду ћи да се скло пљен из че ти ри ра зно род на де ла на ста лих у три ма
ха, у вре мен ском ра спо ну од око пет го ди на, и по све до че њу са мог ауто ра 
„пи са них у ра зно вре ме и раз ли чи тим по во ди ма... те не чи не је дин ствен 
це ло вит си стем... већ је то низ из ла га ња ко ји свој пред мет сва ки пут ту ма че 
по но во, па ра лел но с прет ход ним од лом ком“28. 

Иако ни је реч о јед ној це ли ни, мо гло би се на кон уви да у сва че ти ри 
тек ста, об је ди ње на јед ним на сло вом, ре ћи да ту по сто ји јед на те иста иде ја, 
је дан те исти став по пи та њу су шти не ми зи ке и ње ног пред ме та, али да има
мо за пра во че ти ри из ла га ња, као че ти ри ва ри ја ци је на исту те му, а не ко би с 
мно го оправ да ња мо гао ре ћи да ту има мо че ти ри ста ва јед не со на те у ко јој 
се из ста ва у став по ви ша ва ин то на ци ја бу ду ћи да се они на ла зе у че ти ри 
раз ли чи тих рав ни.

24 Op. cit., стр.151.
25 Op. cit., стр.151.
26 Op. cit., стр.151.
27 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–

М.:1995.–стр.523–540.
28 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–

М.:1995.–стр.406.
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Parexcellance фи ло зоф ска при ро да овог тек ста омо гу ћу је да га по
сма тра мо не са мо као ли те рар ни текст већ и као му зич ко де ло бу ду ћи да 
сва ко истин ско из ла га ње фи ло зо фи је (све јед но да ли у ди ја ло гу са дру
ги ма или са са мим со бом) пред ста вља јед ну ви шу му зи ку, по пут оне ко ја 
за по чи ње уда ља ва њем сви ра чи це, ко ја у по чет ку за ба вља Ага то но ве го
сте, на по чет ку Пла то но вог ди ја ло га Гозба где се чул на естет ска му зи ка 
пре вла да ва јед ном ви шом но ет ском му зи ком у бе се ди Со кра та и ње го вих 
при ја те ља.

9. 3. Већ на са мом по чет ку свог спи са, оштро се дис тан ци ра ју ћи од 
ши ро ко рас про стра ње них схва та ња му зи ке с кра ја XIX и по чет ка XX сто
ле ћа, А. Ф. Ло сев упо зо ра ва да је пред мет ње го вог ис тра жи ва ња „му зи ка у 
ње ном еидо су“ као ванпро стор но би ће, ли ше но фи зич ких, фи зи о ло шких 
или пси хо ло шких ка рак те ри сти ка29. Ако на ма раз не кон цеп ци је умет но сти 
(па та ко и ту ма че ња му зич ког де ла, ко је су се пре јед ног сто ле ћа осла ња ле 
на ре зул та те, у оно вре ме во де ћих на у ка као што су фи зи ка, фи зи о ло ги ја 
или пси хо ло ги ја), да нас из гле да ју ма ло ин те ре сант не и крај ње ана хро не, то 
не ва жи јед на ко и за ду хов ну кли му у ко јој пи ше А. Ф. Ло сев. За то он мо ра 
да под ву че ка ко „сми сао му зи ке, тј. ори ги нер ни по јав ни лик, њен истин ски 
фе но мен ни кад и ни под ка квим усло ви ма не мо же има ти фи зич ка, фи зи о ло
шка или пси хо ло шка свој ства“30.

Ја сно је да по ве зи ва ње пој ма музике и пој ма еидоса, овог по след њег 
оп те ре ће ног бо га том исто ри јом, по себ но раз ви је ном у Пла то но вом уче њу, 
али ни шта ма ње не и у де ли ма Пло ти на и нео пла то ни ча ра, на са мом по чет ку 
мо ра иза зва ти ве ли ке не до у ми це али у исто вре ме та кав по че так ја сно ста
вља до зна ња сва ком чи та о цу да је ту реч о јед ном по све дру га чи јем при сту
пу му зич ком фе но ме ну од оног ко ји по зна је ра ни ја те о ри ја му зи ке а по себ но 
му зи ко ло ги ја (бу ду ћи да ова по след ња са ње ним пој мов ним ин стру мен та ри
ју мом не ма ни ка квих из гле да да до ма ши до пред мет не рав ни у ко јој се кре ћу 
ана ли зе А. Ф. Ло се ва).

Ово би ва још ја сни је кад за пред мет сво је ана ли зе А. Ф. Ло сев ис
так не „иде ал ни му зич ки пред мет“31 ко ји је пред мет фе но ме но ло ги је. Ти ме 
је он екс пли цит но од ре дио не са мо свој при ступ, већ је по сред но на зна
чио и ме тод на ко ји ће се осло ни ти у да љем из ла га њу. Да нас, на кон не што 
ма ње од јед ног сто ле ћа, ми мо ра мо, као пр во, кон ста то ва ти ре во лу ци нар
ност ње го вог пи о нир ског по ду хва та у ту ма че њу му зи ке ко ји се ја сно и 

29 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.410.

30 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.413.

31 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.416.
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не дво сми сле но су прот ста вља у ње го во вре ме још увек до ми ни ра ју ћим 
фор ма ли стич ким ин тер пре та ци ја ма му зи ке, ка рак те ри стич ним за јед ног 
Еду ар да Хан сли ка; исто та ко, као дру го, не мо же мо а не кон ста то ва ти, уз 
сву савре ме ност са во де ћим иде ја ма ње го вог вре ме на и из ве сна огра ни
че ња ко ји ма су оби ло ва ли та да шњи фе но ме но ло шки при сту пи, че му ни 
он ни је из бе гао.

Ако су ве ћи ни та да шњих фи ло зо фа, имам у ви ду ру ске фи ло зо фе 
с ко ји ма је А. Ф. Ло сев био у ин тен зив ном ду хов ном ди ја ло гу, и би ла 
по зна та до стиг ну ћа та да ве о ма по пу лар ног не мач ког фи ло зо фа Ед мун да 
Ху сер ла у раз ра ди фе но ме но ло шке ме то де, по себ но у ње го вој дру гој фа зи 
раз во ја32, по зна тој као тран сцен ден тал на фе но ме но ло ги ја, још увек се ни
су мо гли из ве сти и ве ли ки ре зул та ти ко је је омо гу ћа ва ла фе но ме но ло шка 
ре дук ци ја. 

На кон не спор ног пр вог про бо ја по ме ну тих ис тра жи ва ња у есте ти ци 
и то упра во у ис тра жи ва њу му зич ког пред ме та од стра не не мач ког есте ти
ча ра Вал де ма ра Кон ра да, кра јем пр ве де це ни је XX сто ле ћа, ипак је не што 
не до ста ја ло. Не до ста ја ло је ис ку ство тре ће (его ло шке) фа зе у Ху сер ло вом 
раз во ју, пре све га ње го ве по у ке на при ме ру Де кар та кра јем два де се тих го
ди на из ло же ним у Картезијанскиммедитацијама а на ста лим пет го ди на 
на кон ис тра жи вач ких по ку ша ја А. Ф. Ло се ва. То је има ло за по сле ди цу да 
се он пре ви ше упу штао у спор са се би не до ра слим има ги нар ним про тив
ни ци ма, да је од ви ше па жње по кла њао опо вр га ва њу уоби ча је них пред ста
ва о му зи ци а ко је, са ме од се бе, ла ко ис па да ју из ди ску си о не рав ни ко ју 
он отва ра.

Ко нач но, као тре ће, он пре на гла ше но, из да нас сви ма ра зу мљи вих 
раз ло га, по тен ци ра ди ја лек тич ку ме то ду, да ле ко ви ше као бор бе ни по клич 
но као не што што би мо гло оства ри ти но ви ме тод ски про бој. Већ и по вр
шним чи та њем ја сно је да та ди ја лек тич ка ме то да о ко јој он го во ри, све сво
је мо ти ве има код Пла то на па и ка сни јих нео пла то ни ча ра, пре све га Про кла, 
а да ве о ма ма ло ве зе има са оним што су под тим пој мом ми сли ли та да шњи 
марк си сти, чи ја је по вр шност у чи та њу, али и раз у ме ва њу, де лом ипак би ла 
за А. Ф. Ло се ва и спа со но сна (бар за не ко вре ме). 

Да ово што сам из ре као не би оста ви ло ути сак ка ко се ту ра ди о на
сту пу без по кри ћа, под се ћам да А. Ф. Ло сев де ци ди ра но ис ти че ка ко он 
„ни јед ног тре нут ка не ис пу шта из ви да еидет ски фе но мен му зи ке“, те да 

32 ДовољнојеуказатинаГуставаШпета,Хусерловогученика,преводиоцапрвекњиге
ХусерловихЛогичкихистраживањанарускијезик1910(аштојеипрвипреводуопштене
когХусерловогсписанаједанстранијезик).ГуставШпетјенеспорновеликирускимисллац
којиједужевремебионеправеднозаборављенурускојфилозофијиифилозофскојисторио
графији,ночијафилозофскарехабилитацијатекдолази.
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све вре ме опе ри ше с „му зи ком као та квом“33, да би уско ро ус твр дио ка ко 
„сво фе но ме но ло шко ра су ђи ва ње о му зи ци има ско ро ис кљу чи во „ин дук
тив ни ка рак тер““34, да се „фе но ме но ло ги ја му зи ке мо ра гра ди ти на да ле ко 
оп шти јим те ме љи ма“35, те да „чи сто фе но ме но ло шка тач ка гле да ња нас 
не мо же за до во љи ти и да тре ба да ста не мо на тло ди ја лек ти ке“36, „ко ја је 
кон струк ци ја ка те го ри ја [показујући] ка ко оне јед на дру гу усло вља ва ју и 
ра ђа ју“37. 

Не тре ба гу би ти из ви да да се са мо две стра ни це да ље, А. Ф. Ло сев не 
по зи ва ни на Хе ге лов ни на Марк сов ди ја лек тич ки ме тод, већ на Пла то на, 
што по сред но ука зу је на то ода кле до ла зи сва „ди ја лек тич ка“ ин спи ра ци ја. 
Исти на, он го во ри о нај но ви јој фе но ме но ло ги ји ко ја је по ни кла „под ру ко
вод ством ге ни ја Ху сер ла“), но да ља по зи ва ња на ди ја лек ти ку пре не бре га
ва ју ра ни је из ре чен став о пре вас ход ству му зи ке а ко ји гла си да „ег закт на 
фе но ме но ло ги ја му зи ке мо же на ста ти са мо у ве зи с ка рак те ри сти ком це ло
куп ног ума и би ћа уоп ште, у ко јој и ап стракт на ми сао и му зич ко би ће би ва ју 
по чет ни мо мен ти“38, као и то да се „фе но ме но ло шко му зич ко би ће не мо же 
ни на ко ји на чин из ве сти као и би ће ума, еидет ско би ће“39.

Оди ста, ра зло жно мо ра би ти пи та ње: зар ни је до вољ но го во ри ти о би
ћу му зи ке? За што сад оно тре ба би ти и „фе но ме но ло шко“? Ов де, сма трам, 
реч је о ле по ти сти ла, им пул сив но сти при сут ној у пи са њу и из ра жа ва њу а 
ка рак те ри стич ној40 за А. Ф. Ло се ва. 

Не мо гу а да се ов де не при се тим ре чи В. М. Ло се ве из ње ног пред
го во ра спи су Дијалектичкеосновематематике: „Ло се ву је уоп ште свој
стве но жон гли ра ње ка те го ри ја ма; ја сам увек ми сли ла да му то да је за до
вољ ство не за ви сно од исти ни то сти са мих ка те го ри ја“41. Ако се сви и не би 

33 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.425.

34 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.439.

35 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.440.

36 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.484.

37 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.484.

38 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.470.

39 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.481.

40 Усвакомслучају,овачетиритекстаокупљенаподнасловомМузикакаопредмет
логикедалекосу„читљивија“,ноштојетослучајсасписомДијалектикауметничкеформе 
гдејеА.Ф.Лосевуартизмуидедуковањуизпојмапревазишаосамогасебе.

41 ЛосевА.Ф.Хаосиструктура.–M.:1997.–стр.12.
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мо жда сло жи ли, ја бих ипак ов де из дво јио то „жон гли ра ње ка те го ри ја ма“ 
ко је пру жа за до вољ ство. У спи су о му зи ци, ко ји је пред мет овог из ла га ња, 
осе ћа се то „жон гли ра ње пој мо ви ма“, по себ но ка да се у оп ти цај уво ди по
јам еидоса.

Упра во услед тог „жон гли ра ња пој мо ви ма“ му зи ка је и сим бол42 и 
иден ти тет би ћа и неби ћа43, пред мет ност жи во та и бро је ва44, и шта све не – 
та ко да се ви ше и не мо же од ре ди ти.

За то ми се чи ни да је А. Ф. Ло се ву не до ста јао још је дан ма ли ко рак; 
исти на, он га је у јед ном ча су по стао све стан, али га ни је ов де екс ли цит но 
де мон стри рао. Сма трам да је то ме био узрок ста ње те о ри је му зи ке у ње го
во вре ме: да га оно ни је то ли ко огра ни ча ва ло али и оп се да ло, он би по јам, 
од но сно иде ју му зи ке свео на оно што она је сте, на број, од но сно тач ку. Он 
је био на пу ту да „му зич ко би ће об ја сни из аспек та ап стракт ноло гич ког 
зна ња“45. Ту је му зи ка ва пи ла за још јед ном, сле де ћом ре дук ци јом ка ко би се 
до спе ло до оног што она за пра во је сте.

Већ је би ло ре че но да „му зич ко би ће не жи ви у про сто ру, ни ти у про
стор но из ме ри вом вре ме ну“46; оно је већ би ло на зна че но као ге о ме триј ски 
објект. У исто вре ме „му зич ко би ће је сте „дру го“ у од но су на еидос“47, оно 
је „дру го“ иде је, а у том слу ча ју је и дру го од јед ног, она је дру го „од ово га 
све та“ и ми о њој не мо же мо ре ћи ви ше ни шта. Дру го од јед ног је број, и ту 
се мо ра мо обра ти ти Про клу. Ни је ни ма ло слу чај но што упра во А. Ф. Ло се ву 
ду гу је мо пре вод Про кло вих Елеменататеологије. Сма трам да је тај спис 
„из во ри ште и тај на“ це ло куп не фи ло зо фи је А. Ф. Ло се ва.

Му зи ка је сте број, је сте тач ка, је сте свет, је сте бог. 

42 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.498.

43 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.511.

44 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.512.

45 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.440.

46 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.449.

47 Лосев,А.Ф.Музыкакакпредметлогики.–Вкн.:.Форма–Стиль–Выражение.–
М.:1995.–стр.491.
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Summary: The ba sic in ten tion of this ar tic le is to esta blish a po int that the A. F. Lo
sev’s „tho ughts on mu sic“ in the first pla ce had not been lin ked to the real, em pi ri cal 
mu sic. The Lo sev’s the ory of mu sic ha ve not hing in com mon with the mu si co logy 
and the mu si co lo gi cal ca se stu di es of his epoch which we re con fi ned to the sur fa ce 
layer of a pi e ce of mu sic, that is to say to its ma te rial and so ni fe ro us aspects. Mo re 
than that, A. F. Lo sev ad he red to the opi nion that it was ir re le vant even to ra i se a qu
e sti on of mu si cal aest he tics as such be ca u se the Rus sian phi lo sop her uti li zes mu sic 
ex cep ti o nally as the con cep tual ca pa city which al lows him to cre a te an ima ge of the 
uni ver se, gre atly af fec ted by Neo pla to nism. Ac tu ally, A. F. Lo sev, fol lo wing the path 
of Proc lus rat her than that of Ni etzsche or Wag ner, strictly re pro du ces the com po si ti
o nal struc tu re of Proc lus’s con cep tion adap ting it to com po si tion of a pi e ce of mu sic 
and tran spo sing it on to his ti me. The Neo pla to nism by Proc lus con sti tu tes the so ur ce 
of the „tho ughts on mu sic“ by A. F. Lo sev who cre a ted the spe cial „con cep tual com
po si tion“ and ma de of it the fo un da tion of the world.

Keywords: phi lo sophy of mu sic, the la te Neo pla to nism, phe no me no logy, Rus sian 
phi lo sophy, aest he tics.


