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Rozumienie ióoE u Platona.
Proba odczytania znaczenie i funkcji elóoE w myśleniu Platona
w kontekściefilozofii presokratykow. Kraków ż0|6.
Abstrakt (odautorski):
w fiozoftcznej myŚli Platona.
,,Tematem pracy jest problem znaczenia i funkcji eT6oq
Badanie przeprowadzone w ramach rozplawy zostało przeprowadzone w oParciu o ana|izę
greckich tekstów Platona, interpretowanych w kontekściefilozofii presokratykow. Celem
pracy jest uzyskanie właściwegorozumienia ei6oq, jego znaczęniajak i funkcji w mYŚleniu
platona, a tym samym proba odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą treŚĆ jak i znaczenie
platońskiej teorii idei." (s.2 rozpravły. Podkreślenia moje - M,W,)
povłyższa rozprawajest obszernu, ko*porycyjnie i redakcyjnie nader złożona (240
stron). oprocz zryczaJowego Wprowadzenia i Zakończęnia składa się z trzech głownYch
r ozdzińow podług tytułów następuj ących dialo gów P latona :
RozdzińI Phaedo, Dianoetyczny horyzont eidetyki Platona
RozdziałIl Sophista, Parmenides. Ei6oq w kontekście eivut
FlozdziałIll Philebus, Timaeus. Ei6o6 w kontekście voeiv,
Każdy z tych rozdziałów zawiera rozbudowane w puŃtach i podpunktach poszczególne
wątki tematyczne, których prz7Ąaczanie tutaj pomijamy. Zarowno w ich tytułach, jak i w

samej pracy, występuje nadmieme użycie vłyrazeń greckich, co moze jest Świadectwem
upodobania i filologicznej erudycji Doktoranta,|ecz utrudnia to jasnośó i potoczystoŚÓ lekturY
tej skomplikowanej rozprary, której rozmaitę szczegóŁy nie sposób tutaj zwięŹle zapodac, a
budzą one rózne zastrzężęnia i wątpliwości. Tytułem przykładu, w jąkiej stylizacji naPisana
jest praca, przytoczmyjeden tylko wywod, ktory jestzarazempewnym jej podsumowaniem:

jego wyniki odnoŚnie
,,przeprowadzonę badanie oIM przedstawione powyżej
zadanego w tytule problemu rozumienia eT6oq u Platona pozwalĄą postawiĆ tezę, żejest on
nieodzownie związany z będqcym (tó óv), ktore należy rozumieć jako wyłączny rezu|tat z
ńor ujęcia umysłowego (voeiv), w efekcie częgo w zakresie 6t&vou następuje jego widzenie
(i6eTv). Należy zatemrozumieć ei6oq jako istotnie związany z ró Óv jego własny jednoznacznY
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widok, czy też efekt jego widzenia, a nie jako będqce, ponieważ vłyłączilą,u
,pojawienia się, ei6oq jest jego przynależnośćdo tó óv, owa
uzasadnioną, racją

dialektycznie

poziomu voeTv7e dnoznaczność widoku, ktorą w swoim ei6og uzyskuje tó óv,
tym, czym i jakie jest
stanowi pewną podstawę tego, by uwzględniwszy cechy stanowiące o
poszczególnych rzeczy." (s, 228,
to, co jest, mowic w konsekwencji o jednoznacznym ń6oę

gwarantow ana

z

229).

tutaj
Rozliczne wątpliwości i niejasności, jakie nasuwają się w lekturze nie sPosób
w przedmiocie tej
zwięż]le przedłożyć.ograniczymy się zatem do kwestii bardziej ogolnych
nieskładny
nader złożoneji kontrowersyjnej rozprary. Już sam jej tyuł i podtytuł wydaje się
jest powtórzenie w tytule i
formalnie (stylistycznie) i mylący merytorycznie. Niepotrzebne
podtytule tego samego greckiego słowa i prawie takiego samego sensu (rozumienie z niewłaściwego
odczltanie. ..), a przy tym sformułowanie ,,w myśleniuPlatona" wynika
nie PrzekazYwń
rozpoznania oryginalnej wykładni tego greckiego filozofa. Platon przecież
komponował
wprost swych ,,myśli",nigdy nie wypowiadał się in propria persona, a tylko
dyskusyjne
udramatyzowane dialogi, inscenizując w stylu retro konfrontacj e i rozgrywki
i
głównie z czasów Sokratesa i sofistów. o tej zwykle przeoczonej specyfice dialogu
ponadto użiglly w podtytule
dialektyce platona wspomnimy jeszcze w dalszej kolejności.
zwrot ,,w kontekściefilozofii presokratyków" - jest za szeroki, skoro w rozprawie
uwzględnieni są tylko nieliczni znich, aptzy tym jest niejasny merytorycznie,
podejrzewam, że inspiracją do podjęcia powyższej problematyki mogła bYĆ Publikacja
o analogicznym tltule, choć o całkiem odmiennej wykładni, mianowicie rozprawa Artura

Rodziewicza, Idea i forma. IlEA KAI EIloZ. o fundamentach filozofii Platona i
presolłaĘków. Wrocław 2012. Autor ten w 'idei' i w 'ejdosie', które - według niego jej fundamentach,
dotyczączegoś innego, upatrywał puŃt dojścia filozofii Platona w samych
W trzech rozległych częściach wydobywa on koncepcję przeciwieństw przed Platonem (u
Hezjoda, Anaksymandra, pitagorejczyków, Heraklita, Parmenidesa i Empedoklesa), w
w
dialogach Platona (Fedon, Państwo, Timajos), po to, by ukazać rolę tych przeciwieństw
platońskiej refleksji politycznej. Jego zdaniem, ,,oglomna wielośćnowozytnych ustaleń
jej fundamentów" (s. 14).
dotyczących filozofii platona dokonuje przeinaczenia w zakresie
Nie podejmując polemiki trzęba tu stwierdzió, żę tęn zarzut ,,przeinaczenia" dotYaZY Par
excellence właśnieautora tej zamaszystej i napisanej z erudycyjnym posmakiem rozPrawY,

_
tym bardziej że jawnie deklaruje ona podejście ,,ahistorygzne" (sic!),
Zastanawialące jest, dlaczego Doktorant znając publikację A. Rodziewicza, vłYbrał
analogiczny temat, choć uwzględnił zupełnie w innym zakresie niektórych PresokratYków
ich
(orf,tzm, pitagoreizm, Parmenides, Gorgiasz, Filolaos). Nawiasem mówiąc, wolę nazywać
poprawnie po polsku 'przedsokratykami', choć w myślnajnowszych badań trzeba by

stopniowo rezygnować z tego nięadekwatnego historycznie i merytorycznie okreŚlenia.
Mamy bowiem do dyspozycji już całkiem inne od edycji Die Fragmente der VorsokatikPr
ul. Szamarzervskiego 89. 60-568 Poznań
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Early Greek
Dielsa _Kranzanowe fundamentalne opracowanie źródłowe: A. Laks, G. Most,
jednym
Philosophy, 1-9 vols., Cambridge MS 2016 (w sumie ponad 4200 stron), oraz w
premiers penseurs
obszemym tomie o innym formacie: Les dćbuts de la Philosophie, des
fragmentów
grecs d Socrate,Paris 2016 (1650 stron). W tej nowatorskiej edycji doksogragii i
rewiduje
wczesnogreckiej filozofii uwzględnia się zasadnie także Sokratesa, co radykalnie
u Platona i
dotychczasową perspektywę historiograftczną, także w odniesieniu do Świadectw
perspektywę
Arystotelesa. Wspominam o tym, aby zapodaó dlaczego trudno mi przyjąć
idei _ ejdosów
badawczą zarówno A. Rodziewlcza,jak i D. K. Rycyka, w Zrozvmieniu
wykładnię,
Platona w kontekście owych 'przedsokratyków', których rozpoznajemy nową
obydwie rczprary zdają się bowiem stawiaó tezy właŚciwie dotąd niesPotYkane w
jego poprzedników,
literaturze przedmiotu, aby tłumaczyć ejdetykę Platona poprzez pewnych
sensie, ze
odwrotnie do tego interpreĘe się raczej przedsokratyków poprzezPlatona, w tym
zbior
Platon jest swoistym żrodłemw badaniach nad nimi. Na ten temat mamy instruktywny
ańykułów pod red. M. Dixsaut, A. Brancacci, Platon. Source des PrĆsocratiques.ParisŻ002,
gdzie wchodzą w grę odpowiednio Pitagoras i pitagorejczycy, Heraklit, Parmenides,
nam
Empedokles, Anaksagoras, Demokryt, Hippokrates, Protagoras, Gorgiasz, Platon znany
może być dla nas pewnym (nie ZawSZę wiemym) świadectwem o tych wielu

w całości
znanych nam tylko

w

okruchach

i jakże zróżnicowanych w

poglądach autorach

wczesnogręckich.
jeszcze dalej),
Zważywszy na znamienną'niedookreśloność' ejdetyki Platona (o czYm
próba odczlĄaniajej * świetle fragmentów owych przedsokratyków wydaje się kuszącą
platon jest dla nas
hermeneutyką, lecz skazaną na objaśnianie ignotum per ignotius,
znacznię
intencjonalną niewiadomą, w pewnym sensie jednak do blizszego rozpoznania,Iecz
większą niewiadom ą z resztek ich ipsissima verba pozostają przedsokratycY, nader rozmaicię
pojmowani w historiografii filozofii, nie mówiąc o ich adaptacyjnej wizji u rożnYch filozofów

nowożytnych (Heidegger, Gadamer),

ku którym zdaje Się również skłaniać Autor

recenzowanej rozprawy.
Stwierdza on moze z przesadą, że "mńo kto explicile podejmuje dYskusję na temat
D.
rozumienia idei jako takiej" (s. 11). Oproczklasycznej już i nader instruktywnej ksiąŻki
nie
Rossa, plato,s Theory of ldeas, Oxford 1951, ktorą Doktorant cy'tuje, lecz właŚciwie
wykorzystuje, należńoby w tym przedmiocie sięgnąć do podstawowego zbiorowego

Idea. platone, Aristotele e la tradizione platonica. Edited by Francesco
Fronterotta e Walter Leszl, Sankt Augustin 2005. Gdyby A. Rodziewicz i D. K. Rycyk
doPiero
zapozna1i się z tymi szczegółowym badaniami, mogliby stwierdzić, że to właŚciwie
platon nadał sens fl|ozoftczny tym określeniom eidos-idea, wokół ktorych SPorY i Polemiki
Ponadto nie
trwały przęz całą starożytność,a do dzisiaj są przedmiotem nie lada kontrowersji.
utrzymywaliby oni tej radykalnĄ tezy o odrębnoś ci idea i eidos u Platona,
opracowania: Eidos

-

Występowanie wyrażen eidos - idea u nielicznych zresztą PrzedsokratYków
jednym
(Empedokles, Filolaos, Archytas, Melissos, Demokryt) jest sporadyczne i z
ul. Szanrarzelv_skiego 89, 60-568 lbznań
tcl, +48 61829 ż2 80, tbx +48 618ż9 21
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wyjątkiem nie daje nam wiążącego rodowodu dla ejdetyki Platona (zob. Lexikon of Presoratic
Philosophy. Athens 1988, s. I23_I24;190). Jedyny wążący fragment dotyczy Demokryta,
zaśsą
który podług Plutarcha miał nazywaó odwieczne atomy - 'ideami': ,,Wszystkie
,i6śoq,
.ideami, przez niego zwanymi (elvor 6ć nóvto tdg otópouq,
ón, aótoó
atomami,
jeden z tytułów
rco},oupwo,§)" (A 57 Diels-Kranz: D 34 Laks-Most). Ztymwiąże się chyba
hasło
zaginionych pism Demokryta: Ilepi ióeóv (B 6 Diels-Kranz: D 5 Laks-Most), a takŹe
: 34 Laks-Most), które brzmi ,,Idea
i6óa u Hesychiosa (Lex. I I7I : B 141 Diels-Kranz
(to
(i6ću): jednorodność (r1 oporótnq), kształt (popqn), forma (eT6oq), i najmniejsze ciało
e},óltotov oópo)". Tak więc możnaby właśniew tym dopatrywać się pewnej ukrytej inspiracji i Polemiki
z,idęami, Demokryta u Platona, Iecz w świetleskąpych świadectwniewiele o tYm wiemY.
Zob. y. E Alfieri, Atomos idea. L'origine del concetto dell'atomo nel pensiero greco,

Galatina 1953 (1979'); S. M. Nikolau, Die Atomlehre Demolłits und Platons'Timaios',
Stuttgard und Leipzig 1998.
zauważmy, że Autor rozprawy często z poszczególnych wyrażeń i zwrotów u
przedsokratykow i Platona czyni skoj arzęnia czy powiązania niekiedy nazbYt dowolne.
Rozprawa nadmiernie naszpikowana jest takimi wyrażeniami i to w zapisie greckim, które
bywają oderwane od szerszego kontekstu problemowego. Przykładowo trudno mi w tYm
względzie uznac za trafne w rozprawie odniesienie Platona do Parmenidesa, które sam
stawiałem w należnym kontekściei w myślnowszych badań (zob. Parmenides z Elei physikos i "parmenides" Platona - dialektikos: Perspekfuy nowej interpretacji, ,,SPrawY
Wschodnie,, I-2, 2006, s. 53_67). Podobnie co tyczy się nowszej interpretacji Gorgiasza,
dialogów Sofisty, Fileba t Timajosa.
Traktując o Platonie i jego koncepcji idei-ejdosów należy przede wszystkim zdaĆ
jest
sobie sprawę z tego, że w jego ogromnej twórczości dialogicznej niewiele w ogÓle
wywodów na ten temat, nieproporcjonalnie do tego, co od Arystotelesa począwszy cńa
poźniejszatradycja ciągle mu przypisuje pod nazwą teorii, czy nawet nauki o ideach. Na
ponad trzydzieści dialogów zaledwie w dziesięciu znajdujemy o tym niejednolite wYwodY i
motywy (Fedon, politeia, Fajdros, Parmenides, Sofista, Polityk, Timajos, Fileb, Prawa).
okazuje się bowiem, że tworca Akademii swej najważniejszej koncepcji nie wYraził
expressis verbis, a tylko w literackiej formie mitu, analo gii czy alegorii z niedopowiedzeniem

odesłaniem do dalszych dialektycznych dyskusji. Taką enigmatycznoŚc i ProwizorYcznoŚĆ
platona niektórzy nawet stawiają radykalnie (np. F. Gonza|ez, PerchĆ non esiste una teoria
platonica delle idee,w: Platone e la tradizione platonica, Roma 1998, s. 31-51).
Wzorem wielu dawniejszychbadaczy Doktorant zdaje się implicite pojmowaĆ dialog i
dialektykę platona jako autonomiczny 'monolog', biorąc wyfwane z kontekstu ekscerPtY i
wyrażenia i nadając im niejako rozstrzygające interpretacje. W zakresie hermeneutYki
platona osobiście uznaję za najbardziej zasadną historycznie podejmowaną ostatnio
('dialogical approach'). Zob.
wykładnię kontekstową (,Kontexi*:§:,*:",J"tł

i
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Fedon, Uczta, Kraków 2007, s,
,,posłowie" w: Platon, EuĘfron, Obrona Sokratesa, Kriton,
309-333.
Przy tym warto jeszcze wspomnieć o zwykłym niezrozumieniu czy niedocenieniu
nowej interpretacji Platona w zakresie tzw, agrapha dogmata, Odnosi się to też do
wzmiankowana
recenzowanej rozprawy. otóżtrzeba wiedzieć, ze platońskawizja idei-form
w niektórych dialogach nie dotyczy wprost owych 'poglądów niepisanych', gdyż te ostatnie
idei_form,
dotycząplatońskiej (i akademickiej) dialektyki pryncypiów, nadrzędnej względem
a także idei-liczb. Na ten temat zob. Th. A. Sz|ęzŹk, o nvywej niechęci wobec agrapha
peitho t (2010), s. 57-13. irttp:l/ peitho.arnu.edrr,pl/volumel/Szlezak.pdf; M. Erler,
dogmata,

Platona lcrytyka pisma /oralnościoraz teoria pryncypiów, Peitho 6 (2015), s,45_57,
],pd' Por. htĘ:iipeitlro.amu.edu.pl/wpconterrt/uploads/20
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Jak można zauważyć, niniejsze uwagi recenzyjne mają charakter doradczY i wYnikają
z |ektury te1 złożonej i pracochłonnej zapewne rozprawy, która inspiruje do namysłu i
dalszych dociekań, ale i do polemicznej dyskusji (czego nieznaczny wraz w tej recenzji).
podobnie jak wcześniej, A. Rodziewicz, Doktorant postawił sobie ambitne zadanię wYdobYĆ
choĆ z
bezsprzeczne fundamenty Platona z 'kontekstu przedsokratyków'. Jednak te obYdwie,
próby, idą na przekóI nowszym i najnowszym studiom zarówno o

gruntu odrębne

przedsokratykach, jak i samym Platonię. To nie tyle przedsokratycy, co Sokrates i ArYstoteles
Platona,
stanowią dla nas komplementarne świadectwaw rozpoznaniu dialogu i dialektYki
łącznie z jego zagadkowąwizją idei-ejdosów.
Niezaleznie od niektorych mylnych presupozycji Doktoranta, trzeba doceniĆ Jego
wkład badawczy, rozpoznanie wielu tekstów źródłowych poprzęZ sięganie do

żmudny
greckich oryginałów, co niestety należy dziśdo rzadkich kompetencji w naszYm kraju.
nie tylko
Jednakże praca ta w obecnej wersji nie moze być opublikowana; wymaga bowięm
powyżej
stylistycznego przeredagowania, ale i uwzględnienia przynajmniej wspomnianego
razie
opracowania (Eidos - Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica). W kńdYm
podjęty
sam przedmiot rozprawy jest doniosły, sporny i dyskusyjny, stąd możębyć zasadnie
w dalszej procedurze przewidzianej w przewodzie doktorskim. Res porro tractabitur...
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