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Rozumienie ei6oq u Platonu. Próba orlczytania znaczenia i funkcji e i6oq w myśleniu Plctona
w kontekściefilozoJii preso krutyków.

streszczenie:

Proba odpow'iedzi na pytanie o zadany w tytule problem rozumienia

e

ióog u Platona

jest realizowana metodą analizy greckich tekstów dialogów Platona. Są to przede wszystkim:

Fedon. Teajtel, So.fista, Parmenides, Fileb oraz Timaios.

Punktem wyjścia w podejmowanym badaniu jest przeprowadzona
roZPraWY anallza opafta na dialogu Fedon. Dialog ten,

wI

rozdziale

w świetle rozważań Ateńczyka

zawartYch w innyclr tekstaclr. w sposób szczególny w dialogach Menon

i

Tea.itet^

pozwoli

ukazac prawidłowv kontekst wypowiedzi, w których pojawia się określenieei6og. Kontekst

ten. ujawrriając clianoetyczny horyzont eidetyki Platona,

w świetle wypowiedzi

Heraklita

zEfezu oraz poglądow orfickich i pitagorejskiclr. pozwoli jednocześnie sformułować pytanie.
które wyrazi podstawowy interpretacyjny problem odnośnie filozofii Platona. a które dotyczy

mozliwoŚci jednoznacznego utozsanrienia eidosu z bytenl. Ocipowiedz na to pytanie stanowić
będzie bowiem o dalszym sposobie interpretacji jego wypowiedzi w kwestii eióOq.

Problem ten zostanie pod.|ęty

analiz Platona, które pozostawił

w

i definitywnie

rozstrzygnięty w II rozdziale w świetle

stanowiącyrn naturalną kontynuację Teajteta dialogu

Sofista oIaZ w dialogu Parmenide,s,. Prawidłowa odpowiędż na pytanie. czy Platon utożsamiał

jednoznacznie eidos

z

bytenl. nadając mu jednocześnie samoi,stność,bęclzie wymagała

odwołania się do sposobu myśleniaParmenidesa
z Samos. do tez sofisty Gorgiasza

z Elei, a

takze. w kontekście Melissosa

z Leontinoi. Kluczem do właściwegorozwiązania

Problemu okaże się nie tylko rvłaściwierozumiana co do metody

i

tego

zakresu. aprzęz

.jednoznaczl?a W swych rozstrzygrrięciach. dialektyka,Ieczprzed,e wszystkim zwlązany

10

znlą

sPosób interpretacji Parmenidesa, ściślejrzeczbiorąc sposób odczytania jego intencji. które

odsłania zdanie o tozs,ctmościmyślenitl i bycia z fiagmentu 83. a także sposób interpretacji
wynikających stąd, wlaściwych dla rezttltatu myślenia b),cia, konsekwenc.ii,
Konsekwenc.je te

Porzqdku

(rcóo;ro,c),

oPartVch

o

w

całe.i rozciągłości,tj.

w kwestii

rozumienia

i

odczytywania

stanowią przedmiot ana|iz ostatniej częścirozpra\ł,y (IlI tozdział),

teksty dialogów Fileb oraz Tinląios.

W świętleanaliz

eleatów.

a

takze

Pitagorejczyków, z których naukami Platon zapoznał się clzięki Filolaosowi z Krotony, jak

2

równiez w kontekŚcie Poglądów Anaksagorasa na temat slanowiqcego i
czyniqcego porzqclek
(rcóopoq) umysłu (uo0q) zostanie zaproponowany sposób
oclczl,tania metafory demiurga. aprzy
tej okazji nadto, ujawniający się równiez w kontekścieprowadzonego badania możliwy
sPosób interPretacji słow Platona

zYIi

VII księgi Politei o idei cJobra (toO łya0o0 i6ćt).
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