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Wprowadzenie

Arystoteles, dokonując w początkowych partiach ksiąg nazwanych przez po-
tomnych ta. meta. ta. fusika, charakterystyki filozoficznych poglądów swych 
poprzedników, zapisał między innymi takie słowa:

(…) oi` me.n ga.r Puqago,reioi mimh,sei ta. o;nta fasi.n ei=nai tw/n avriqmw/n( Pla,twn de. 

meqe,xei( tou;noma metabalw,n

(…) pitagorejczycy bowiem mówią, że będące są przez naśladowanie liczb, Platon zaś, (że) 
przez uczestniczenie, zmieniwszy nazwę1.

W ten oto sposób Stagiryta, relacjonując wstępnie poglądy Arystoklesa z Aten 
(427–347 roku p.n.e.) – swojego mistrza z czasów pobytu w Akademii, zwanego 
przez wszystkich Platonem2 – ukazał go jako zwolennika nauk pitagorejskich, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że jak oni uzasadnienie bytów (ta. o;nta) widzieli 
w naśladowaniu przez nie liczb (mimh,sei tw/n avriqmw/n), tak Platon kładł nacisk 
na ich uczestniczenie (meqe,xei) w tym, co – jak czytamy nieco wcześniej – kry-
je się za określeniem ivde,ai. Z relacji tej dowiadujemy się nawet, że to sam Pla-
ton miał je nazwać w ten sposób (ta. toiau/ta tw/n o;ntwn ivde,aj proshgo,reuse)3. 
Jednakże zapis Arystotelesa okazuje się w tej kwestii niejednoznaczny. Wspo-
mniawszy w tym miejscu jedynie raz o ideach Platona, Arystoteles charaktery-
zuje następnie jego naukę o uczestniczeniu (kata. me,qexin), odnosząc ją już do 
innego greckiego słowa, mianowicie ei;dh. Albowiem pisze dokładnie tak: kata. 
me,qexin… toi/j ei;desin4. Jednocześnie przypisuje Platonowi pogląd, zgodnie 

1 Aristoteles, Metaphysica 987b, w: Aristoteles graece, ex rec. I. Bekkeri, vol. 2, ed. O. Gigon, 
Berlin 1960 (dalej: Met.). Tłumaczenie tekstów greckich: Dydak Konrad Rycyk, jeśli nie po-
dano inaczej. Por. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, 
t. 2, tłum. zbiorowe, Warszawa 2003, s. 631.
2 O przezwisku tym i o jego powodach pisze Diogenes Laertios. Por. Diogenis Laertii Vitae phi-
losophorum, rec. H. S. Long, Oxford 1964, III 4–5 (dalej: DL); Diogenes Laertios, Żywoty i po-
glądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 2004, s. 164.
3 Por. Met. 987b.
4 Met. 987b: kata. me,qexin ga.r ei=nai ta. polla. o`mw,numa toi/j ei;desin. Tłum.: „według uczest-
niczenia bowiem są liczne nazwą w  eidosach”. Określenie to w  tym fragmencie Metafizyki 
(987b–988a) przez Arystotelesa jest dalej konsekwentnie stosowane. Na temat tłumaczenia 
samego terminu ei=doj na język polski por. poniżej, s. 106, przyp. 264.
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z którym obok owych eidosów i rzeczy doznawanych (ta. aivsqhta,), tj. w pozy-
cji pośredniej między nimi (metaxu. tou,twn), należy uwzględnić nadto elemen-
ty matematyczne (ta. maqhmatika,), które niejako dopełniają całości jego nauki 
o rzeczonej me,qexij5.

Czy przytoczone świadectwo Arystotelesa dotyczące filozofii Platona stanowi 
miarodajną informację? Czy można je przyjąć zupełnie bezkrytycznie? A może 
nie należy traktować go zbyt poważnie? Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, 
co na temat nauki Platona i innych mędrców zapisał w tej księdze Metafizyki 
Stagiryta, trudno na tak postawione pytanie udzielić jasnej i wyczerpującej od-
powiedzi. Jednakże pomimo tych wątpliwości, mając również na uwadze siłę 
historycznego oddziaływania na potomnych przytoczonych słów Arystotelesa, 
prowokują one do postawienia jeszcze innych, równie istotnych pytań. Dlacze-
go komentując naukę Platona na temat me,qexij, używa on – zdawałoby się na-
wet zamiennie6 – dwóch greckich słów: ivde,a oraz ei=doj? A może nie należy ich 
traktować jak o`mw,numa, gdyż nie są to terminy posiadające dokładnie to samo 
znaczenie? Jak zatem, powołując się przecież na Platona, rozumiał je Arystote-
les? Jak wreszcie rozumiał je i stosował sam Platon?

Jest kwestią niebudzącą chyba żadnej dyskusji7, że właśnie Platona w dzie-
jach ludzkiego myślenia prezentuje się jako tego, który jest ojcem filozoficznej 
teorii idei oraz związanej z nią teorii metafizycznej partycypacji. W obu teo-
riach upatruje się przecież zazwyczaj głównego elementu albo osi szeroko ro-
zumianego platonizmu czasów starożytnych oraz późniejszych. W taki sposób 
przedstawia Platona wielu autorów, między innymi William Keith Chambers 
Guthrie, który poświęca temu zagadnieniu jeden z  rozdziałów swojej książki 
traktującej o dziejach greckiego namysłu do czasów Arystotelesa8. Thomas Ale-
xander Szlezák z kolei stwierdza nawet, że doktryna idei stanowi podstawowy 
składnik filozoficznej myśli Platona9. Bogdan Dembiński pisze zaś, że teoria idei 
Platona już w starożytności została uznana za najwyższe jego filozoficzne osią-
gnięcie10. O  ich znaczeniu mogłoby świadczyć chociażby znane powiedzenie 
Alfreda Northa Whiteheada, który historię filozofii zinterpretował jako swo-

5 Por. Met. 987b–988a.
6 Por. Met. 990b n.
7 Radykalnie przeciwną tezę na ten temat stawia jednak Francisco Gonzalez w tekście pt. Per-
ché non esiste una teoria platonica delle idee, w: Platone e la tradizione platonica. Studi di filo-
sofia antica, ed. M. Bonazzi, F. Trabattoni, Milano 2003, s. 31–67. 
8 Por. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tłum. A. Pawelec, Kraków 
1996, s. 71–74.
9 Por. T. A. Szlezák, O nowej interpretacji platońskich dialogów, tłum. P. Domański, Kęty 2005, 
s. 158.
10 Por. B. Dembiński, Późny Platon i Stara Akademia, Kęty 2010, s. 21–22.
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isty ciąg przypisów do tego, co miał myśleć Platon11. O ogromnej sile filozo-
fii Platona, mimo przebijającej w dialogach jej niesystemowości, wypowiedział 
się wcześniej Gottfried Wilhelm Leibniz. W swoim liście z 11 lutego 1715 roku 
pisał tak: „Gdyby ktoś sprowadził myśl Platona do systemu, oddałby rodzajo-
wi ludzkiemu wielką przysługę”12. Podobne stanowisko przebija się w historio-
zoficznej analizie, której dokonał Georg Wilhelm Friedrich Hegel, twierdząc, 
że choć dialogi Platona, nazwanego przezeń nauczycielem rodzaju ludzkiego 
(Lehrer des Menschengeschlechts), nie zawierają systematycznego wykładu jego 
nauki, to i tak stanowią jeden z najpiękniejszych podarunków starożytności13. 
W tym tonie swą uwagę wypowiada również Mirosława Czarnawska: „Ująć Pla-
tona, to jakby ująć podstawy filozofowania w ogóle (…)”14.

Jeżeli zatem, chociażby tylko w świetle przytoczonych wyżej kilku opinii, 
uznać, że przypisywana Platonowi „teoria idei” oraz losy jej interpretacji posia-
dają niezwykle istotne znaczenie dla całości dziejów myślenia filozoficznego, to 
w oczywisty sposób rodzi się kolejne pytanie, które jest nieodzownie związane 
z pytaniami wyżej postawionymi, a które – również samo z siebie – domaga się 
swojej eksplikacji. To pytanie brzmi: czego teoria idei dotyczy i o czym dokład-
nie mówi? Co właściwie kryje się za dość popularnym określeniem „idea Pla-
tona” i jak należy je rozumieć? Czy u Platona mamy rzeczywiście do czynienia 
z taką teorią? A jeśli tak, to jest to teoria idei, czy może raczej – co mogłoby wy-
nikać już z samego zapisu Arystotelesa – teoria eidosu?

Odpowiedź na te pytania, chociaż filozoficznie bardzo istotna, już to ze wzglę-
dów filologicznych nie jest bynajmniej czymś oczywistym. Pokazuje to chociaż-
by w swojej pracy pt. Antyczny kosmos i nauka współczesna Aleksy Łosiew, któ-
ry zdumiewa się faktem, że termin idea u Platona nie występuje nader często 
ani też nie jest to dla niego wcale jakiś termin wielce charakterystyczny. Doko-
nawszy natomiast między innymi pod wpływem Edmunda Husserla szczegóło-
wej analizy tekstów Platona, stwierdza, podobnie jak Nicolai Hartmann, że do-
kładniej rzecz biorąc, należy mówić o dwóch bardzo bliskich sobie, ale różnych 
co do znaczenia terminach: ivde,a oraz ei=doj, z których ten drugi – co wydaje 
się istotne – występuje u Platona o wiele częściej15. Kształtującą się już przed 
Platonem różnicę znaczeń obu terminów wykazał również Gillespie, co w kon-

11 Por. A. N. Whitehead, Process and Reality, New York 1979, s. 39.
12 G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, ed. G. J. Gerhardt, t. 3, Berlin 1978, s. 637. 
Tłum. za: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2008, s. 55.
13 Por. G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 2, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1996, s. 4 i 146.
14 M. Czarnawska, Dwa podejścia do Platona, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 23 (1997) 
nr 3, s. 95.
15 Por. T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu. Studium 
historyczno-filozoficzne, Kraków 2011, s. 139–141.
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tekście analiz filozofii Platona podjęli później Peter Brommer, Holger Thesleff 
czy też Julius Moravcsik16. Na gruncie polskich badań filozofii Platona bodajże 
pierwszym autorem, który zdecydowanie odróżniał oba wskazane terminy, był 
pozostający pod wpływem swych marburskich mistrzów –  szczególnie Paula 
Natorpa i jego pracy pt. Platons Ideenlehre – młody Władysław Tatarkiewicz17. 
Konieczność zachowania owej różnicy podkreślają także tacy autorzy jak Wła-
dysław Stróżewski, Mirosława Czarnawska oraz Artur Rodziewicz18. 

To dyferencyjne ujęcie obu przytoczonych terminów posiada swoje – poparte, 
jak się zdaje, wielowiekową już wykładniczą tradycją – kontrstanowisko. Zgod-
nie z nim oba bliskie sobie etymologicznie słowa – ivde,a i ei=doj – należy traktować 
jako posiadające ten sam desygnat synonimy. Przekonanie to podziela Martin 
Heidegger: „(…) ivde,a oznacza w pewnym sensie to samo, co ei=doj, nazwa czę-
sto używana przez Platona zamiennie z ivde,a”19. Również w literaturze przed-
miotu stanowisko to posiada wielu zwolenników. Pogląd ten można odnaleźć 
już u Williama Davida Rossa (Plato’s Theory of Ideas), który znając konstatacje 
Gillespiego i przytoczywszy opinie innych autorów – Alfreda Edwarda Taylo-
ra, Harolda Caparne’a Baldry’ego i Constantina Rittera – nie zajmuje jednocze-
śnie w tej sprawie jasnego, zdecydowanego stanowiska20. Podobnie kwestię tę 
przedstawia Gerald Frank Else, referujący w swoim artykule pt. The Termino-
logy of Ideas użycie obu terminów u Platona21. Obu terminów nie rozróżniają 
także Charles Kahn czy Gregory Vlastos, tłumacząc je tak samo (ang. forms)22. 
Opinię taką – sugerowaną już samym tytułem zbiorowej pracy pt. Eidos – Idea. 
Platone, Aristotele e la tradizione platonica – przedstawia już w jej wstępie, a na-

16 Por. C. M. Gillespie, The Use of Ei=doj and VIde,a in Hippocrates, „Classical Quarterly” 6 (1912) 
no. 3, s. 179–203; a także: P. Brommer, Eidos et idea. Étude sémantique et chronologique des 
œuvres de Platon, Assen 1940; J. Moravcsik, Plato and Platonism, Oxford 1992, s. 271–290;  
H. Thesleff, Studies in Plato’s Two-Level Model, Helsinki 1999.
17 Por. W. Tatarkiewicz, Spór o Platona, w: W. Tatarkiewicz, Szkoła marburska i jej idealizm  
(w setną rocznicę marburskiej dysertacji Profesora Władysława Tatarkiewicza), red. P. Parszu-
towicz, Kęty 2010, s. 48.
18 Por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologia, Kraków 1992, s. 32; M. Czarnawska, Czy 
idea jest eidosem?, „Studia Filozoficzne” 29 (1985) nr 8–9, s. 164–165; A. Rodziewicz, Idea 
i forma. IDEA KAI EIDOS. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków, Wrocław 2012, 
s. 14, 195–201.
19 M. Heidegger, Nietzsche, t. 2, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1999, s. 208. Por. M. Heidegger, 
Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Warszawa–Wrocław 2000, s. 144.
20 Por. W. D. Ross, Plato’s Theory of Ideas, Oxford 1953, s. 11–15, 225n.
21 Por. G. F. Else, The Terminology of Ideas, „Harvard Studies in Classical Philology” 47 (1936), 
s. 18–20, 46n.
22 Por. Ch. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue, Cambridge 1966; G. Vlastos, Reasons and 
Causes in the Phaedo, „Philosophical Review” 78 (1969), s. 291–325.
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stępnie rozwija Walter Leszl23. Podtrzymują ją tam również inni autorzy, mię-
dzy innymi Matthias Baltes, Marie-Luise Lakmann oraz Jean-François Pradeau24. 
Podobne uwagi w tej kwestii czyni Olof Gigon i Giovanni Reale25. Za takąż wła-
śnie zamiennością obu terminów opowiada się wprost Seweryn Blandzi, wią-
żąc jednocześnie sens obu terminów z trzecim, mianowicie paradei,gma26. Ten 
sam autor zwraca również uwagę na istotny, jego zdaniem, pitagorejski rodowód 
samego określenia ei=doj, które obok terminu ge,noj i w kontekście analizy i licz-
bowego opisu interwałów muzycznych pojawia się między innymi u Aristokse-
nosa z Tarentu (Harmonika III 59–60, 74)27. Jedno i to samo znaczenie tychże 
słów u Platona podkreślają tak samo Bogdan Dembiński28 oraz Marian Wesoły, 
pisząc o platońskich ideach-formach albo nawet o ideach-liczbach29. Ów pogląd 
zdaje się podzielać również Marcin Podbielski30.

Wydaje się jednak, że fakt rozbieżności stanowisk w kwestii możliwości 
semantycznego utożsamienia greckich terminów ivde,a i ei=doj, jak też pewne 
wątpliwości, które podsuwa za sprawą zapisu już sam Arystoteles, preferują-
cy określenie ei=doj31, nakazują zachować dużą dozę ostrożności. W podobny 
sposób można by też spojrzeć na sposób zapisu u Diogenesa Laertiosa32. Jeżeli 

23 Por. W. Leszl, Introduzione, w: Eidos – Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica, ed. 
F. Fronterotta, W. Leszl, Sankt Augustin 2011, s. XI–XII; W. Leszl, Ragioni per postulare idee, 
w: Eidos – Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica, ed. F. Fronterotta, W. Leszl, Sankt 
Augustin 2011, s. 73–74.
24 Por. M. Baltes, M.-L. Lakmann, Idea (dottrina della idee), w: Eidos – Idea. Platone, Aristotele 
e la tradizione platonica, ed. F. Fronterotta, W. Leszl, Sankt Augustin 2011, s. 2; J.-F. Pradeau, 
Le forme e le realtà intellegibili. L’uso platonico del termine EIDOS, w: Eidos – Idea. Platone, 
Aristotele e la tradizione platonica, ed. F. Fronterotta, W. Leszl, Sankt Augustin 2011, s. 77, 88.
25 Por. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, tłum. P. Domański, Warszawa 1996,  
s. 189; G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 88–90.
26 Por. S. Blandzi, Platoński projekt filozofii pierwszej, Warszawa 2002, s. 80–81, 117.
27 Por. Arystoksenos z Tarentu, Harmonika, tłum. A. Maciejewska, Łódź 2015, s. 37–38, 46;  
S. Blandzi, Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w „Par-
menidesie”, Warszawa 1992, s. 141.
28 Por. B. Dembiński, Teoria idei. Ewolucja myśli platońskiej, Katowice 2004, s. 33.
29 Por. M. Wesoły, Posłowie, w: Platon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, tłum. 
W. Witwicki, Kraków 2007, s. 310; M. Wesoły, Der »Tübinger« Platon – nowy paradygmat her-
meneutyczny, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej, red. 
C. Mielczarski, Warszawa 2015, s. 79.
30 Por. M. Podbielski, Pięć najwyższych rodzajów z „Sofisty” a istota rzeczy, w: Kolokwia Platoń-
skie. Parmeni,dhj Sofisth,j, red. M. Manikowski, Wrocław 2003, s. 191–192.
31 Także Rodziewicz zauważa, że to do eidosów (form), a nie do idei odnosi się Arystoteles, sta-
wiając problem dociekania przyczyn (Met. 998a). Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt.,  
s. 210, przyp. 632.
32 Diogenes Laertios, jak zauważa Rodziewicz, pomijając samą III księgę Vitae philosophorum, 
poświęconą Platonowi, określeniem ivde,a posługuje się jedynie pięć razy (ale zawsze w kon-
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więc w  świetle powyższych uwag oraz przywołanych konstatacji Hartmanna 
i Łosiewa – które to konstatacje znajdują zresztą swoje odzwierciedlenie w re-
feracji użycia obu terminów u Rossa i innych autorów – przyjąć, że to ei-doj, 
a nie ivde,a faktycznie jest u Platona terminem wiodącym, to czy można zasad-
nie stwierdzić, że mamy u niego do czynienia z filozoficznie oryginalną teorią 
eidosu? A jeśli tak, to jakie znaczenie i jaką funkcję posiada dla sposobu myśle-
nia Platona ei=doj?

Wszystkie współczesne próby interpretacji filozofii Platona stają ponadto w ob-
liczu jeszcze kilku innych metodologicznie ważkich kwestii. Pierwszą z nich jest 
niewątpliwie kwestia sokratejska, otwierająca dyskusję na temat stopnia ewentu-
alnej filozoficznej zależności Platona od historycznego Sokratesa, jak i warun-
ków oraz możliwości rekonstrukcji jego faktycznego nauczania. John Burnet 
oraz Alfred Edward Taylor przyjmowali, że wszystko, co pojawia się u Platona 
pod postacią dialogowego Sokratesa, jest świadectwem poglądów Sokratesa hi-
storycznego. Innego zdania był Olof Gigon, twierdząc, że jest to jedynie wyraz 
autorskiej myśli Platona33. Pośrednie stanowisko w tej kwestii zajął między in-
nymi Werner Jaeger34. W podobny sposób zdaje się wypowiadać Janina Gaj-
da-Krynicka, poszerzając jednocześnie perspektywę problemu relacji między 
Sokratesem a Platonem o pozostałych jego uczniów, a nawet – podobnie jak 
Karl Joël czy William David Ross – o krytyczne w tej kwestii przekazy samego 
Arystotelesa35. W związku z postawionym problemem znaczenia greckich słów 
ei=doj oraz ivde,a przywołane świadectwo Arystotelesa (Met. 987b), który rów-
nież wspominał tam o nauczycielu Platona, Sokratesie, pokazuje, że zależność 
ta nie jest bynajmniej kwestią niezobowiązujących do niczego domysłów.

Kolejnym problemem, nieodzownie związanym z poprzednim oraz po czę-
ści stanowiącym jego naturalną konsekwencję, jest problem ustalenia chronolo-
gii powstawania uznanych za autentyczne dialogów, jak i innych pism Platona, 
a także – zdaniem niektórych komentatorów – wynikający stąd problem możli-
wej ewolucji jego poglądów, począwszy od tych, których wyrazem miałyby być 
wczesne jego dialogi, zwane przez tychże komentatorów sokratycznymi, aż do 

tekście nauki Platona), natomiast słowa ei=doj używa nagminnie. Podobne rozróżnienie autor 
ten dostrzega w Listach Seneki. Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 200, przyp. 604.
33 Osobny rozdział swojej książki poświęca temu problemowi Bogdan Dembiński, który po-
wołuje się na wspomnianych wyżej autorów. Por. B. Dembiński, Teoria idei…, dz. cyt., s. 12–24; 
W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 21–24; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 
t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2008, s. 303–310; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, War-
szawa 2000, s. 257.
34 Por. W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001, s. 575–578.
35 Por. J. Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007, s. 240–257.
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tej ich postaci, którą ujawniają pisma zaliczane przez nich do grupy jego póź-
nych, filozoficznie dojrzałych tekstów36.

Wszystkie powyższe metodologicznie doniosłe problemy (albo też grupy pro-
blemów), które towarzyszą interpretacji filozofii Platona, współcześnie ogniskują 
się i kumulują niejako wokół kwestii statusu lego,mena a;grafa do,gmata – niepi-
sanych nauk Platona, o których również pisze sam Arystoteles (Physica 209b)37. 
Wydaje się zresztą, że ciężar współczesnej dyskusji, szczególnie w  obszarach 
teologicznego czy fizyko-matematycznego platonizmu, rzeczywiście przeniósł 
się i skupił na tej właśnie kwestii, czego potwierdzeniem jest fakt, że na temat 
problemu lego,mena a;grafa do,gmata współcześnie ukształtowały się zasadni-
czo dwa odmienne metodologicznie stanowiska .

W opozycji do romantycznego paradygmatu, którego inspiratorami i ojcami byli 
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel i Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, a któ-
ry w sposób jednoznaczny utożsamiał dialogi Platona z jego filozofią, w poło-
wie XX wieku grupa uczonych zwana szkołą z Tübingen opowiedziała się za no-
wym sposobem prezentacji myśli Platona, zgodnie z którym interpretacyjnego 
klucza dla właściwej filozoficznej wykładni Ateńczyka należy upatrywać przede 
wszystkim we wspomnianej wyżej (stanowiącej być może ostatni etap ewolucji 
jego własnych poglądów) niepisanej nauce, w której zawarta jest właściwa onto-
logiczna wykładnia, tj. nauka o zasadach (Prinzipienlehre)38. Próby rekonstruk-
cji tej ezoterycznej nauki dokonywano w oparciu o szeroko rozumianą tradycję 

36 Teza o ewolucji filozoficznych poglądów Platona została postawiona przez Karla Friedricha 
Hermanna. Pogląd ten jest obecny także w późniejszych pracach Ulricha von Wilamowitz-
-Moellendorfa, Lewisa Campbella, Wincentego Lutosławskiego, Eduarda Zellera, Wernera Jaege-
ra, Gilberta Ryle’a oraz Holgera Thesleffa. Dość obszernie problem ten omawia m.in. Wła-
dysław Stróżewski, począwszy od starożytnych układów pism Platona, z układem autorstwa 
Trazyllosa z Mendes na czele, po współcześnie dyskutowane propozycje uzgodnień w kwestii 
chronologii pism Platona i wynikające stąd ewentualne konsekwencje dla podejmowanych 
prób właściwej interpretacji myśli filozofa. Por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., 
s. 11–26; W. D. Ross, Plato’s Theory…, dz. cyt., s. 1–10; A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., 
s. 191; G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 59–64; R. Flacelière, Historia literatury greckiej, 
tłum. P. Sobczak, Kęty 2004, s. 321–339.
37 Na temat tego słynnego zapisu Arystotelesa (evn toi/j legome,noij avgra,foij do,gmasin) Szlezák 
stwierdza, że nie należy go, z pewną dozą lekceważenia, przekładać na tak zwane (niem. so 
gennante) nauki niepisane, gdyż sam zwrot lego,mena, podobnie jak kalou,mena, może równie 
dobrze oznaczać to, jakim mianem rzeczywiście już wtedy były one określane, jak faktycznie 
już w kręgu Akademii były nazywane. Por. T. A. Szlezák, O zwykłej niechęci wobec agrapha do-
gmata, tłum. M. Wesoły, „Peitho / Examina Antiqua” 1 (2010) nr 1, s. 59–60.
38 Prekursorami tego podejścia byli Friedrich Nietzsche oraz publikujący wyniki swych badań: 
Léon Robin, Julius Stenzel, Heinrich Gomperz, Paul Wilpert i inni. Por. E. I. Zieliński, Gio-
vanniego Reale nowa interpretacja myśli Platona, w: Platon. Nowa interpretacja, red. A. Kijewska,  
E. I. Zieliński, Lublin 1993, s. 13.
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pośrednią: testimonia Arystotelesa i Aristoksenosa, odwołujące się do słynne-
go już w starożytności wykładu Platona Peri. tavgaqou/ (O dobru), a także zapi-
sy Teofrasta, Aleksandra z Afrodyzji, Sextusa Empiryka, Simplikiosa oraz wielu 
innych starożytnych kronikarzy i komentatorów. Za argument rozstrzygający 
uznano zaś obecną w dialogu Fajdros (274b–279a), przeprowadzoną w kontek-
ście tajemniczych ta. timiw,tera Sokratesową krytykę pisma, którą zestawiono 
i  zinterpretowano w  świetle wyznania Platona z  uznawanego za autentyczny 
tekst VII Listu (340b–345b)39. Propozycję tę przedstawili i rozwinęli: Hans Jo-
achim Krämer, Konrad Gaiser, a później Thomas Alexander Szlezák40 oraz inni 
liczni kontynuatorzy i zwolennicy metody ich badań, między innymi: Giovanni 
Reale41, Jürgen Wippern, Jens Halfwassen, Vittorio Hösle, Michael Erler, Karl 
Albert, Albin Lesky czy wreszcie John Niemeyer Findlay42.

Hermeneutyczna propozycja szkoły z Tübingen spotkała się z reakcją Harol-
da Chernissa, który podkreślał autarkiczność pisemnego przekazu filozoficznej 
myśli Platona. Podobny antyezoteryczny postulat, zgodnie z którym zakwestio-

39 Por. S. Blandzi, Platoński projekt…, dz. cyt., s. 125–126.
40 Por. H. J. Krämer, Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der pla-
tonischen Ontologie, Heidelberg 1959; K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1968;  
T. A. Szlezák, Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie: Interpretationen zu den frühen und 
mittleren Dialogen, Berlin–New York 1985.
41 Reale upatruje w historii filozofii trzech, a nawet czterech paradygmatów interpretacji Plato-
na: 1. tradycję Akademii bezpośrednio po Platonie, 2. neoplatonizm, do którego być może 
należałoby zaliczyć także postaci późnego medioplatonizmu, jak Alkinoos (Albinos) czy Nu-
mienios z Apamei, 3. romantyczny paradygmat Schlegla-Schleiermachera, 4. hermeneutykę 
szkoły z Tübingen. Por. G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della me-
tafisica dei grandi dialoghi alla luce delle „dottrine non scritte”, Milano 1994; G. Reale, Historia 
filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 70–71; H. J. Krämer, Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Pla-
tona, tłum. A. Gniazdowski, Warszawa 2006, s. 7–8; J. Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie 
platońskiej refleksji moralnej, Kęty 2003, s. 17–18.
42 John Niemeyer Findlay stoi na stanowisku, że u późnego Platona mamy do czynienia nie 
tyle z jakąś ustną nauką, ile z podjętym przezeń programem arytmetyzacji samej teorii idei. 
Ten sam autor odnośnie do samego problemu ezoteryczności filozofii Platona czyni jednak 
jeszcze jedną interesującą uwagę. W kontekście tezy Hegla o konieczności rozdzielenia w ra-
mach danego systemu filozoficznie istotnej treści od towarzyszącej mu nieraz w warstwie prze-
kazu jego wyobrażeniowej formy zauważa, że w tym sensie każda filozofia, w tym i filozofia 
Platona, może, a nawet musi zawierać w sobie element ezoteryzmu, gdyż jest to nie tyle wyni-
kiem jakiegoś tajemnego rytuału samego jej przekazu, ile raczej konsekwencją wielu ograni-
czeń u samych odbiorców. W tym kluczu, jak zauważa dalej, pozbawiona obrazów dialektyka 
dialogów Parmenides, Sofista czy Fileb okazuje się niezwykle trudna w odbiorze, wymagająca 
i dlatego właśnie ezoteryczna. Por. J. N. Findlay, Plato: Written and Unwritten Doctrines, New 
York 1974; J. N. Findlay, Hegelianism and Platonism, w: Hegel and the History of Philosophy. 
Proceedings of the 1972 Hegel Society of America Conference, ed. J. J. O’Malley, K. W. Algozin, 
F. G. Weiss, The Hague 1974, s. 65–66.
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nowano istotną treściową odrębność ustnego przekazu Platona, przyjęło wielu 
innych uczonych, między innymi: Gregory Vlastos, Margherita Isnardi-Paren-
te, Friedrich Niewöhner, Reiner Thurnher, Günther Patzig, Eugène Napoleon 
Tigerstedt, Wolfgang Wieland, Eugen Dönt, Helmut Meissner, Gerard Watson 
i inni. Z biegiem czasu, w myśl sugestii Eduarda Zellera czy też Williama Davi-
da Rossa, pojawiło się wiele propozycji stanowiska pośredniego, które – także 
w ramach poglądu ewolucyjnego – stawiało sobie za cel uzgodnienie postula-
tów i rezultatów badań obu frakcji; należy wymienić takie postaci jak: Kenneth 
Malcolm Sayre, Julia Annas, Cornelia de Vogel, William Keith Chambers Gu-
thrie czy wreszcie Hans-Georg Gadamer43.

Oba stanowiska znajdują swoje odbicie na gruncie polskich badań myśli Pla-
tona. Janina Gajda-Krynicka w myśl stwierdzenia sola scriptura odrzuca wy-
kładnię szkoły z Tübingen, przyjmując jednocześnie ewolucyjną perspektywę 
rozwoju myśli Platona44. Podobnie wypowiada się Janusz Jaskóła, który no-
wej propozycji hermeneutycznej zarzuca obecnie zbytni już dogmatyzm45, a tak-
że Artur Rodziewicz46. Odmienne metodologicznie stanowisko zajmują Seweryn 
Blandzi47, a także po części Bogdan Dembiński, przy czym ten ostatni – w od-
różnieniu od Blandziego – przyjmuje również perspektywę ewolucyjną48. Po-
dobnie metodologicznie sytuuje siebie Marian Wesoły, który jednocześnie dla 
swych analiz przyjmuje uwzględniającą charakter i kompozycję dialogów Pla-
tona perspektywę i interpretację dialogiczną, zwaną też przez niego samego dra-
matyczną tudzież mimetyczną49.

43 Por. M.-D. Richard, L’enseignement oral de Platon. Une nouvelle interprétation du platonisme, 
Paris 2006, s. 22–47. Bardzo obszerną relację na temat założeń obu stanowisk i prób ich po-
godzenia, autorów i stosownej literatury można znaleźć także w: G. Reale, Historia filozofii…, 
t. 2, dz. cyt., s. 32–54; S. Blandzi, Platoński projekt…, dz. cyt., s. 121–173; S. Blandzi, Posłowie. 
…magis amicus Plato Tubingensis, w: H. Krämer, Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji 
Platona, tłum. A. Gniazdowski, Warszawa 2006, s. 75–94; J. Gwiazdecka, Etyka Platona…, dz. 
cyt., s. 15–39.
44 Por. J. Gajda-Krynicka, Platoński „Fileb”. Filozofia jako nauka o zasadach – avrcai,, w: Ko-
lokwia Platońskie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s. 72–73; J. Gajda, Platońska 
droga do idei. Aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii, Wrocław 1993.
45 Por. J. Jaskóła, Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej, Wrocław 
2011, s. 245, przyp. 446.
46 Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 191–192.
47 Por. S. Blandzi, Platoński projekt…, dz. cyt., s. 12–14.
48 Por. B. Dembiński, Teoria idei…, dz. cyt., s. 7–10; B. Dembiński, Późna nauka Platona. 
Związki ontologii i matematyki, Katowice 2003, s. 9n, 178; B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., 
s. 5–6, 21–41.
49 Por. M. Wesoły, Posłowie, dz. cyt., s. 309; M. Wesoły, Świadectwa niespisanej nauki Platona,  
cz. I: „Meander” 39 (1984) nr 4, s. 169–183; cz. II: „Meander” 39 (1984) nr 6, s. 281–292.
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Na temat stanu współczesnych badań nad Platonem i jego filozoficzną na-
uką trzeba powiedzieć, że z  oczywistych powodów nie jest możliwe odnieść 
się do całości niezwykle bogatej w  tym zakresie literatury badawczej. Osob-
nym problemem jest swego rodzaju „zawłaszczenie”, którego na Platonie i jego 
ontologii dokonała dyskusja na temat filozoficznego ugruntowania matematy-
ki (wraz z  logiką) i  jej aksjomatycznych podstaw. Warto jednakże wymienić 
prace Blandziego, który kierunek swoich bardzo szczegółowych badań, zapo-
czątkowanych w książce pt. Henologia, meontologia, dialektyka…, kontynuuje 
w dwóch nowych pracach poświęconych ontologii Platona i  innych greckich 
filozofów odczytywanej w horyzoncie myślenia Parmenidesa i eleatów50. Inną 
nową i wartą uwagi pracą wydaje się książka Artura Rodziewicza pt. Idea i for-
ma. Autor ten w ramach deklarowanego badania fundamentów (rozumianych 
przez niego jako „koncepcja przeciwieństw”) filozofii presokratyków i Platona 
podejmuje między innymi kwestie platońskich określeń ei=doj oraz ivde,a51. Od-
mienną z kolei ze względu na cel jest książka, w której Tomasz Mróz przedsta-
wia dzieje recepcji filozofii Platona w Polsce52. Przy tej okazji warto odnotować 
również fakt nowego wydania przekładu na język polski wszystkich XII ksiąg 
Praw Platona, którego dokonała Dorota Zygmuntowicz53.

W świetle wszystkich wyżej poczynionych uwag wydaje się, że zadany w ty-
tule problem rozumienia ei=doj u Platona okazuje się kwestią filozoficznie nieba-
nalną. Przebadanie znaczenia i funkcji, jakie określenie to posiadało w analizach 
Platona, pozwoli być może – przy zachowaniu podstawowej intuicji w odniesie-
niu do semantycznej różnicy obu terminów – odpowiedzieć jednocześnie na 
pytanie o znaczenie i funkcję pokrewnego mu słowa ivde,a, a dzięki temu poku-
sić się również o próbę odpowiedzi na pytanie o możliwą interpretację innych 
istotnych filozoficznych intencji Platona.

Co do metodologicznego sporu wokół statusu lego,mena a;grafa do,gmata, 
zważywszy na poważne rozbieżności poszczególnych stanowisk, nie zostanie pod-
jęta jakakolwiek próba wiążącej odpowiedzi czy rozstrzygnięcia tej kwestii. Stano-
wisko to jest konsekwencją przyjętej w badaniu metodologii. Jest nią nie tyle 
propozycja jakiejś „trzeciej drogi”, ile raczej próba wyjścia poza klamry sporu 
dwóch wyżej wymienionych stanowisk. Z jednej strony bowiem nie można ar-
bitralnie przekreślać wartości, jaką z całą pewnością posiadają starożytne testi-

50 Obok tejże pracy i przywołanej już wcześniej książki pt. Platoński projekt filozofii pierwszej 
najnowszą pozycją tego autora jest książka: S. Blandzi, Między aletejologią Parmenidesa a onto-
teologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne, Warszawa 2013.
51 Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 204–221.
52 Por. T. Mróz, Platon w Polsce 1800–1950. Typy recepcji – autorzy – problemy, Kęty 2012.
53 Por. Platon, Prawa, tłum. D. Zygmuntowicz, Kęty 2017.
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monia informujące nas o funkcjonowaniu w kręgu Akademii (jak i poza nią) 
nauki niepisanej Platona. Z drugiej strony jednakże dokładnie z tego powodu, 
że nie są to źródła, lecz właśnie testimonia, nie należy ich, jak się zdaje, kosztem 
samych dialogów przeceniać. Przypisywane przez komentatorów Platonowi na-
uki niepisane mogą wszak (choć przecież nie muszą) stanowić potwierdzenie 
tego wszystkiego, czego należy poszukiwać w pierwszym rzędzie u  źródła, tj. 
w  tekstach mistrza, w związku z czym dla zrozumienia tego, co rzeczywiście 
chciał powiedzieć Platon, nie mogą być jedynym miarodajnym kluczem. Same 
w sobie świadectwa na temat lego,mena a;grafa do,gmata mogą zatem rzeczy-
wiście przedstawiać istotną wartość badawczą, ale w stosunku do dialogów Pla-
tona jest to wartość wtórna, a ich analizę można podjąć w ramach kontynuacji 
aktualnie omawianej problematyki. Dlatego też – w świetle powyższych uwag 
– w ramach przyjętego stanowiska konsekwentnie w toku analiz nie zostanie 
również podjęta zawartość samej nauki niepisanej.

Przyjęcie takiego stanowiska oznacza, że w toku analiz wyjaśnienia niektó-
rych kwestii trzeba będzie poszukiwać w ramach poszczególnych dialogów lub 
też – jeśli to nie wystarczy – w pozostałych tekstach Platona, a nie w relacjach 
Arystotelesa czy też w innych testimoniach, dlatego że jako relacje późniejsze 
w oczywisty sposób nakładają na to, o czym informują, swój własny interpre-
tacyjny kontekst i bagaż. Jeżeli bowiem teoria idei Platona, za którą prawdo-
podobnie można by uznać jego teorię ei=doj, jest rzeczywiście podstawowym 
składnikiem jego filozofowania, to teoria ta winna posiadać swoje istotne ele-
menty w pismach, które wyszły spod jego własnej ręki, w związku z czym moż-
na owe elementy odnaleźć i wskazać na podstawie badania tychże pism. Dla-
tego też przedmiotem badania pozostaną teksty pisane Platona, zwłaszcza te 
dialogi, które są zaliczane do grupy średnich i  późnych jego pism. Jeżeli bo-
wiem znowu przyjąć, że wspomniane lego,mena a;grafa do,gmata (rozpatrywa-
ne autonomicznie bądź jako ostatni etap ewolucji myślowej Platona) rzeczywi-
ście posiadają swoją istotną wartość badawczą, to również i w tej perspektywie 
punktem wyjścia winny być te autorskie teksty Platona, które mogą prezento-
wać teorię ei=doj w jej najbardziej dojrzałej postaci.

Z tych samych powodów należy nadto uwzględnić dziedzictwo myślowe 
poprzedników Platona, które w swoich tekstach on sam wielokrotnie (czasem 
z  ironią) przytacza i  do którego niejednokrotnie w  pewnych istotnych spra-
wach w sposób świadomy, a zarazem głęboko przemyślany się odwołuje. Pewną 
wskazówkę w tej kwestii znajdujemy zresztą u cytowanego Arystotelesa, który 
w kontekście Platona wymienia nie tylko Sokratesa, lecz także pitagorejczyków 
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oraz nieco wcześniej eleatów54. W podobny sposób orientuje filozoficznie Pla-
tona Diogenes Laertios (III 5–8), pisząc nie tylko o Sokratesie, lecz także o He-
raklicie z Efezu, Pitagorasie, Parmenidesie z Elei, nadto o Euklidesie z Megary 
i jeszcze kilku innych pomniejszych postaciach55. W świetle tych zapisów wy-
daje się zatem czymś słusznym przyjąć, że dobre uchwycenie intencji Platona 
wymaga również omówienia i tych poglądów jego poprzedników, do których 
on sam wprost się odwoływał, a  także tych stanowisk, do których odwołanie 
się Platona w toku analiz zostanie ujawnione56. Przede wszystkim będą to orfi-
cy, szeroko rozumiana szkoła pitagorejska, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei 
oraz grono jego uczniów, w związku z którymi należy przyjrzeć się także anali-
zom Gorgiasza z Leontinoi, a także Anaksagoras z Kladzomen i inni.

W kontekście ewolucyjnego poglądu należy być może stwierdzić, że przez 
namysł nad poglądami wyżej wymienionych mędrców Platon dokonał swoiste-
go przekroczenia ram swoich wcześniejszych etycznych, z charakteru sokratej-
skich rozważań. Twierdzenie to można jednak osłabić w świetle swego rodzaju 
deklaracji filozoficznego programu, za który być może należałoby uznać tekst 
Obrony Sokratesa (21a–24a) czy też początek słynnej dyskusji na temat zboż-
ności z dialogu Eutyfron (6d), w których Platon ujawnia, że przedmiotem jego 
właściwego zainteresowania już od samego początku jest autentyczna mądrość, 
a także związana z nią wiedza, znajdujące swój nieodzowny wyraz w na wskroś 
sokratejskiej umiejętności precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czym dokładnie 
jest to, co aktualnie stanowi przedmiot dyskusji, albowiem w ten tylko sposób 
można dojść do jasnego widzenia, a więc uzyskać ei=doj tego, czego owa odpo-
wiedź dotyczy.

Próba odpowiedzi na pytanie o zadany w tytule problem rozumienia ei=doj 
u Platona jest realizowana metodą analizy jego pism. Są to przede wszystkim: 
Fedon, Teajtet, Sofista, Parmenides, Fileb oraz Timaios. Podstawę tej analizy sta-
nowiło wydanie dzieł Platona, którego dokonał John Burnet57. Łacińskie tytu-
ły poszczególnych dialogów podawane są zgodnie z wydaniem Platonis dialogi 
graece et latine Immanuela Bekkera, tytuły polskie natomiast zgodnie z tłuma-
czeniami Władysława Witwickiego58. Fragmenty przypisywane poszczególnym 
presokratykom w przeważającej większości przypadków przywoływane są na 

54 Por. Met. 985b–987b.
55 Por. DL III 5–8; Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., s. 165–167.
56 Odwołanie do autorów tworzących po Platonie ma na celu jedynie podanie informacji na 
temat poglądów poszczególnych presokratyków lub innych istotnych szczegółów, do których 
nie ma możliwości dotrzeć w inny sposób.
57 Por. Platonis opera, ed. J. Burnet, vol. 1–5, Oxford 1955–1957.
58 Por. Platonis dialogi graece et latine, ex rec. I. Bekkeri, p. I–III, Berlin 1816–1818; Platon, 
Dialogi, t. I–II, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005; Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003. 
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podstawie Die Fragmente der Vorsokratiker Hermanna Dielsa i Walthera Kran-
za59. Przywoływane teksty greckie są tłumaczone – na ile to tylko możliwe – do-
słownie, celem jak najwierniejszego przedstawienia greckiego sposobu myśle-
nia i argumentacji, co skutkuje jednakże pojawieniem się pewnych trudności 
w uzyskaniu takiej translacji, która zachowuje myślowe i stylistyczne reguły ję-
zyka polskiego60. Wydaje się jednak, że uzyskanie miarodajnej odpowiedzi na 
pytanie o znaczenie i  funkcję ei=doj u Platona jest uzależnione między inny-
mi od tego, by jak najlepiej ukazać, a następnie przeanalizować myśl Platona 
oraz jego poprzedników, dokładnie tak, jak zostały one wyrażone i zapisane, co 
zresztą może dobrze się wpisywać w przyjętą i orientującą sposób myślenia Pla-
tona na sposób myślenia jego poprzedników metodologię.

Punktem wyjścia w niniejszym badaniu jest analiza i próba odczytania in-
tencji Platona z dialogu Fedon. Dialog ten, jak wolno sądzić, w  świetle zapi-
sów zawartych w innych tekstach Ateńczyka (m.in. Menon i Teajtet), pozwoli 
ukazać właściwy kontekst wypowiedzi, w których pojawia się określenie ei=doj. 
Kontekst ten, ujawniając właściwy dianoetyczny horyzont eidetyki, w  świetle 
wypowiedzi Heraklita, poglądów orfickich i pitagorejskich pozwoli tym samym 
sformułować pytanie, które jest bodajże podstawowym interpretacyjnym pro-
blemem odnośnie do całej filozofii Platona. Jest to pytanie, które dotyczy moż-
liwości utożsamienia eidosu z bytem. Odpowiedź na to pytanie stanowić będzie 
bowiem o dalszym sposobie interpretacji jego wypowiedzi w kwestii ei=doj.

Problem ten oraz próba jego rozstrzygnięcia stanowi treść drugiego rozdzia-
łu książki, odwołującej się do analiz, które Platon pozostawił w stanowiącym 
naturalną kontynuację Teajteta dialogu Sofista, a następnie – w finale tej części 
– w dialogu Parmenides61. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, czy Platon utoż-
samiał jednoznacznie eidos z bytem, nadając mu jednocześnie bytową samoist-

Jedyny wyjątek stanowi Państwo, w odniesieniu do którego w tekście stosowany jest również 
tytuł Politeia. Podobnie łacińskie tytuły pism Arystotelesa za: Aristoteles graece, dz. cyt.
59 Por. Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch, ed. H. Diels, W. Kranz, Zürich 
2004 (dalej: DK).
60 Zgodnie z minuskularnym sposobem zapisu cytowanych tekstów greckich w tłumaczeniu 
nie są stosowane wielkie litery, z  wyjątkiem imion, nazw własnych i  tytułów starożytnych 
dzieł. W nawiasach okrągłych podane są natomiast te wyrazy albo zwroty, które uzupełnia-
jąc szyk zdania w tłumaczeniu, mogą być pomocne dla lepszego uchwycenia myśli i  sensu 
tłumaczonego fragmentu. Podobnie, idąc w ślad za zapisem wydania DK, zapis cytowanych 
greckich tekstów uwzględnia podaną tam formę dialektową (homerycką, dorycką czy jeszcze 
inną), np. yuca, Filolaosa (zamiast att. yuch,); odpowiednio też nie stosuje się zapisu zawiera-
jącego i. subscriptum, np. dat. sing. twi zamiast tw/|.
61 Parmenides i zawarte w nim analizy Platona, chronologicznie sytuowane zwykle przed dia-
logiem Sofista, ze względu na tok badania, którego celem jest rozstrzygnięcie problemu sto-
sunku ei=doj do to. o;n, będą przywoływane w finale tej części pracy.
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ność, będzie wymagała odwołania się do sposobu myślenia Parmenidesa z Elei, 
a także – w kontekście Melissosa z Samos – do tez sofisty Gorgiasza z Leontinoi. 
Kluczem do właściwego rozwiązania tego problemu okaże się nie tylko właści-
wie rozumiana co do metody i zakresu, ścisła w swych rozstrzygnięciach dialek-
tyka, lecz także związany z tym sposób interpretacji filozoficznych tez Parmeni-
desa z Elei – ściślej rzecz biorąc, sposób odczytania jego intencji, które odsłania 
słynne zdanie opisujące tożsamość myślenia i bycia z fragmentu B3: …to. ga.r 
auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai62, a także sposób interpretacji wynikających stąd 
– właściwych dla rezultatu myślenia bycia – konsekwencji.

Konsekwencje te w całej rozciągłości, tzn. w kwestii rozumienia i odczyty-
wania porządku (ko,smoj), stanowią przedmiot analiz trzeciego i ostatniego roz-
działu książki, odsyłającego do tekstów dialogów Fileb oraz Timaios. W świetle 
analiz eleatów, a także pitagorejczyków, z których naukami Platon zapoznał się 
zapewne dzięki Filolaosowi z Krotony, jak i w kontekście poglądów Anaksago-
rasa na temat stanowiącego i czyniącego porządek umysłu (nou/j) zostanie zapro-
ponowany sposób odczytania metafory demiurga, a nadto ujawniający się przy 
tej okazji możliwy sposób interpretacji słów Platona z  VI i  VII księgi Politei 
o idei dobra (tou/ avgaqou/ ivde,a).

Podjęta w  ten sposób próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie i  funkcję 
ei=doj w myśleniu Platona skłoni być może do ponownego namysłu nad całością 
nauki Ateńczyka. To on i to już przed Arystotelesem napisał znamiennie, że nie 
co innego, ale właśnie zdziwić się jest początkiem filozofii (Teajtet 155d). Być 
może pozwoli to również postawić w nowym świetle krytykę, jakiej rzekomo 
miał dokonać na Platonie najbardziej nieodrodny, najprawdziwszy (gnhsiw,tatoj) 
i najzdolniejszy z jego uczniów – Arystoteles63, a także dalszy bogaty, burzliwy 
i wieloaspektowy rozwój niezwykle nośnego sposobu myślenia, zwanego w hi-
storii filozofii platonizmem.

* * *
Publikacja tekstu zawsze przysparza jego autorowi wielu przemyśleń i uczuć. 

Z jednej strony jest to radość, z drugiej poczucie autorskiego ryzyka, a przede 
wszystkim świadomość, że powstanie tej książki jest rezultatem nie tylko własnego 

62 DK 28B 3, tłum.: „…to samo bowiem jest myśleć i być”. (Zapis urywka znanego jako frag-
ment B3 Parmenidesa z Elei, zgodnie z edycją DK). W tej kwestii należy zwrócić uwagę na 
ustalenia, które na temat znaczenia i funkcji czasownika ei=nai poczynił Charles Kahn, oraz 
na postawione w ich kontekście dość osobliwe – i dlatego niezmiernie interesujące na tle zwy-
czajowej interpretacji Parmenidesa z Elei – tezy zawarte w książce Wojciecha Kleofasa Gródka. 
Zob. W. K. Gródek, Rozumienie evo,n i noei/n u Parmenidesa, Kraków 2003.
63 Por. DL V 1; Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., s. 255.
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wysiłku, lecz także pomocy i życzliwości wielu osób. Słowa wdzięczności kieruję 
zatem do s. prof. dr hab. Terezy Obolevich, prof. UPJPII, oraz do o. dr. Kleofasa 
Wojciecha Gródka OFM, mojego pierwszego nauczyciela i mistrza filozoficzne-
go myślenia. Podziękowanie kieruję również pod adresem ks. dr. hab. Jerzego Da-
daczyńskiego, prof. UPJPII, dr. hab. Pawła Polaka, prof. UPJPII, a także wobec 
prof. dr hab. Agnieszki Kijewskiej, która od samego początku wspierała mnie 
na drodze podjętego studium.

Dziękuję ks. dr. hab. Jarosławowi Jagielle, prof. UPJPII, Dziekanowi Wydzia-
łu Filozoficznego UPJPII, który życzliwie wsparł inicjatywę opublikowania ni-
niejszego tekstu, a także Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II za włączenie go do projektu swej naukowo-wydawniczej działalności. 

Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć z wdzięcznością o moich Braciach 
z Zakonu Braci Mniejszych, z konwentów w Katowicach Panewnikach, Lublinie 
i Krakowie.

Na sam koniec dziękuję moim Rodzicom. Im dedykuję tę książkę.





Rozdział I 

Phaedo. Dianoetyczny horyzont eidetyki Platona

Fedon jest jednym z tych dialogów Platona, w których część komentatorów 
upatruje pierwszych sformułowań dotyczących przypisywanej mu teorii idei. 
Warto zatem dokładnie przeanalizować obecny w Fedonie sposób rozumowa-
nia Platona po to, by następnie móc określić właściwy horyzont, w którym po-
jawiają się jego wypowiedzi na temat ei=doj. Przede wszystkim służyć temu będzie 
określenie właściwego kontekstu pojęcia dia,noia, które dla zrozumienia funkcji 
ei=doj okaże się pojęciem kluczowym.

1. Dusza i jej oczyszczenie

Analizy, które na temat duszy i jej oczyszczenia w Fedonie ustami Sokratesa 
rozwija Platon, znajdują swój punkt wyjścia w oczekiwaniu Sokratesa na wyko-
nanie wyroku śmierci. Wydaje się jednak, że celem Platona nie była jedynie re-
lacja z ostatnich chwil życia swego mistrza. Był to cel, który okoliczność śmierci 
Sokratesa Platon mógł uznać za doskonałe tło filozoficznej dyskusji. Jaki zatem 
cel przyświecał Platonowi?

1.1. Dusza wobec ciała

Poszukując uzasadnienia dla swego wywodu na temat korzyści płynącej 
z przyjęcia śmierci przez siebie, jak i przez każdego, kto zajmuje się filozofią, 
Sokrates stawia intrygujące pytanie:

po,te ou=n h` yuch, (…) th/j avlhqei,aj a[ptetai*

kiedy zatem dusza (…) dotyka prawdy?1

1 Plato, Phaedo 65b.
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Pytanie to pojawia się niedługo po stwierdzeniu, że samo umieranie (to. teqna,nai),  
jak i śmierć (qa,natoj) są w istocie uwolnieniem albo też wyzwoleniem duszy od 
ciała (th.n th/j yuch/j avpo. tou/ sw,matoj avpallagh,n). Stwierdzenie to kończy się 
następującym wnioskiem: wskutek tegoż uwalniania (th.n avpallagh,n) ciało po-
zostaje samym ciałem według siebie (auvto. kaqV e`auto. to. sw/ma gegone,nai). Nato-
miast oddzielona już od ciała dusza jest samą duszą według siebie (th.n yuch,n avpo. 
tou/ sw,matoj avpallagei/san auvth.n kaqV au`th.n ei=nai)2. Uwolnienie się duszy od 
ciała, o którym mowa wyżej, oraz pojawiający się w prostej konsekwencji stan 
oddzielenia ich obu nawzajem od siebie winny, jak się zdaje, posiadać charak-
ter definitywny. Świadczyć mogą o tym użyte przez Platona określenia: auvto. kaqV 
e`auto. w odniesieniu do ciała i odpowiednio auvth.n kaqV au`th.n w odniesieniu 
do duszy. Jak właściwie je rozumieć?

Olof Gigon stwierdza, że pierwotne Homerowe znaczenie słowa yuch, wska-
zuje na żywego człowieka, oznaczając przede wszystkim zasadę życia3. Bruno 
Snell z kolei pisze, że już za Homera, a więc zanim na grecki sposób myślenia 
zaczęły bardzo mocno wpływać wyobrażenia o nieśmiertelności yuch,, „(…) 
duch – ciało, ciało – dusza to pojęcia przeciwstawne, z których każde określa 
swoje przeciwieństwo. Gdzie nie ma wyobrażenia ciała, nie może być wyobra-
żenia duszy, i na odwrót”4.

Uwaga ta może znajdować swoje odzwierciedlenie w tekście Platona. Stan 
uzyskiwany w wyniku oddzielenia yuch, od sw/ma okazuje się ostateczny, ponie-
waż jest wynikiem nieodwracalnego w swych skutkach faktu śmierci (teqna,nai, 
inf. perf. od qnh,|skw – umrzeć). Przyjmując zatem, że nieodwracalny w skut-
kach fakt śmierci (to. teqna,nai) znajduje swój finał w definitywnym oddzieleniu 
obu elementów – duszy i ciała – można przyjąć, że istotnie mamy odtąd do czy-
nienia już tylko z samym ciałem, rozpatrywanym jedynie w odniesieniu do sie-
bie (auvto. kaqV e`auto. to. sw/ma), a także z odnoszoną już jedynie do siebie samą 
duszą (th.n yuch,n auvth.n kaqV au`th.n ei=nai). Takie właśnie oddzielenie obu ele-
mentów, z których każdy z osobna jest rozpatrywany w odniesieniu tylko i wy-
łącznie do siebie, co zatem wyklucza możliwość rozpatrywania ich w odniesie-
niu do czegoś innego poza sobą, sugeruje dwukrotne użycie przyimka cwri,j.

Swemu poglądowi Platon ustami Sokratesa zdaje się nadawać szczególną 
wymowę. Mówi bowiem, że czymś właściwym jest, iż filozof odwiązuje (avpolu,wn) 

2 Por. Phaedo 64c: a=ra mh. a;llo ti h' th.n th/j yuch/j avpo. tou/ sw,matoj avpallagh,n* kai. ei=nai 
tou/to to. teqna,nai( cwri.j me.n avpo. th/j yuch/j avpallage.n auvto. kaqV èauto. to. sw/ma gegone,nai( 
cwri.j de. th.n yuch.n avpo. tou/ sw,matoj avpallagei/san auvth.n kaqV au`th.n ei=nai*. Ten sam po-
gląd Platon wyraża również w dialogu Gorgiasz 524b.
3 Por. O. Gigon, Główne problemy…, dz. cyt., s. 174.
4 B. Snell, Odkrycie ducha, tłum. A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 22.
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swoją duszę od związku z ciałem (th.n yuch.n avpo. th/j tou/ sw,matoj koinwni,aj)5. 
Umiejętność ta odróżnia go od innych ludzi (tw/n avllw/n avntrw,pwn), którzy 
swą uwagę i  staranie (evspoudake,nai) skupiają wokół przyjemności (peri. ta.j 
h̀dona.j), a przesadną wręcz dbałość o ciało (ta.j a;llaj ta.j peri. to. sw/ma qerapei,aj) 
uznają za coś godnego chluby (evnti,mouj h`gei/sqai o` toiou/toj)6. W odróżnie-
niu od takich właśnie ludzi ten, kto od ciała odwiązuje duszę (avpolu,wn th.n 
yuch.n), przez rozmówców Sokratesa zgodnie zostaje określony mianem o[ ge 
w`j avleqw/j filo,sofoj7. Dlaczego prawdziwym filozofem? Ich zdaniem bowiem 
jedynie prawdziwy filozof, a więc ten, kto odwiązuje duszę od ciała, okazuje się 
człowiekiem, który w swym postępowaniu gardzi (avtima,zein) tym, co z kolei 
cenią sobie pozostali. A zatem jego zajęcie (pragmatei,a) istotnie nie może do-
tyczyć samego ciała (ouv peri. to. sw/ma), od którego zresztą – poza konieczno-
ścią – trzyma się z daleka (avfesta,nai auvtou/), lecz zawsze jest troską wyłącznie 
o duszę. Platon pisze o tym dokładnie tak: pro.j de. th.n yuch.n tetra,fqai8. Co 
właściwie mogą znaczyć te słowa?

Grecki zwrot pro.j de. może oznaczać takie ukierunkowanie w działaniu 
(pro.j – do, ku), które jest odmienne od innego (wcześniej określonego) kierun-
ku czy celu działania. Ową odmienność lub nawet przeciwstawność kierunku 
może sugerować występujące obok kierunkowego przyimka pro.j słówko de.. 
Witwicki, mając być może to właśnie na uwadze, pro.j de. th.n yuch.n tetra,fqai 
odnosi najwyraźniej do pragmatei,a i tłumaczy je jako: „skierowane jest do du-
szy”9. Wywodzi on medialno-pasywne perfectum tetra,fqai od tre,pw – zwró-
cić się, skierować się. Można jednakże przyjąć inny wariant translacji. Jeżeli bowiem 

5 Por. Phaedo 64e–65a: a=rV ou=n prw,ton me.n evn toi/j toiou,toij dh/lo,j evstin o` filo,sofoj 
avpolu,wn o[ti ma,lista th.n yuch.n avpo. th/j tou/ sw,matoj koinwni,aj tw/n avllw/n avntrw,pwn. 
Tłum.: „czy więc przede wszystkim w takich (rzeczach) jasne jest, że filozof odwiązuje duszę 
od związku z ciałem najwięcej niż inni ludzie?”.
6 Por. Phaedo 64d: fai,netai soi filoso,fou avndro.j ei=nai evspoudake,nai peri. ta.j h`dona.j  
kaloume,naj ta.j toia,sde* (…) ta.j a;llaj ta.j peri. to. sw/ma qerapei,aj dokei/ soi evnti,mouj 
h`gei/sqai o` toiou/toj*. Tłum.: „widzi ci się, że filozofa (sprawą) jest zajmować się o te takie 
tak zwane przyjemności? (…) te inne dotyczące schlebiania ciału sądzisz, że za godne uważa 
taki?”. Na to, że w tym przypadku qerapei,a może oznaczać przesadną i służalczą wręcz troskę 
o potrzeby ciała, wskazuje dopowiedzenie Sokratesa: kaqV o[son mh. pollh. avna,gkh mete,cein 
auvtw/n. Tłum.: „o ile nie jest częstą koniecznością”.
7 Por. Phaedo 64e.
8 Por. Phaedo 64e: ouvkou/n o[lwj dokei/ soi( e;fh( h̀ tou/ toiou,tou pragmatei,a ouv peri. to. sw/ma 
ei=nai( avlla. kaqV o[son du,natai avfesta,nai auvtou/( pro.j de. th.n yuch.n tetra,fqai*. Tłum.: 
„więc nie zdaje ci się zupełnie, mówi, że zajęcie takiego nie dotyczy ciała, lecz ile może wzdry-
ga się go, nadto zaś dusza jest karmiona?”.
9 Platon, Dialogi, t. I, dz. cyt., s. 637.
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tetra,fqai uznać za inf. perf. pass. od tre,fw – żywić, karmić10, to samo pro.j de. 
th.n yuch.n tetra,fqai można przełożyć następująco: nadto dusza jest karmiona. 
Taki przekład mógłby nawet nieco lepiej odpowiadać momentowi prowadzo-
nej dyskusji, w której rozmówcy nad przyjemności (ta.j h`dona.j kaloume,naj), 
za które chwilę wcześniej uznają pokarmy i napoje (siti,wn te kai. potw/n)11, 
przedkładają raczej to, co żywi duszę. Taki właściwy dla duszy pokarm, jak 
i samo staranie o nią, zgodnie z tym, co mówi Sokrates, ma uczynić człowieka 
kimś, kto kocha mądrość, tj. prawdziwie filozofem (o[ ge w`j avleqw/j filo,sofoj).

Niezależnie jednak od ewentualnego rozstrzygnięcia na rzecz jednego z po-
wyższych wariantów tłumaczenia słów pro.j de. th.n yuch.n tetra,fqai inten-
cje Platona zdają się być jasne. Troska o yuch, przeciwstawiona jest trosce o sw/ma. 
Przeciwstawienie to znajduje swoje źródło oraz uzasadnienie w wyżej opisanej 
konieczności uwalniania duszy od ciała. O tym, że w przekonaniu Platona jed-
na postawa faktycznie wyklucza swoją kontrpostawę, świadczyć może konse-
kwentne zastosowanie w  greckim tekście form perfecti kolejnych czasowni-
ków12. 

Wywód Sokratesa dotyczy zatem ciała rozpatrywanego wyłącznie według 
siebie (auvto. kaqV e`auto. to. sw/ma) oraz samej duszy, podobnie jak tamto – roz-
patrywanej już odtąd jedynie według siebie (th.n yuch,n auvth.n kaqV au`th.n). Stąd 
też można przyjąć, że przytoczone na wstępie pytanie Sokratesa dotyczyć powin-
no zapewne duszy samej według siebie13. Wydaje się bowiem, że tylko przy takim 
założeniu, że dusza jest duszą samą, Sokrates chce twierdzić, iż jest możliwe, by 
dotykała prawdy (th/j avlhqei,aj a[ptetai).

10 Por. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. IV, Warszawa 1965, s. 348.
11 Por. Phaedo 64d: fai,netai soi filoso,fou avndro.j ei=nai evspoudake,nai peri. ta.j h`dona.j 
kaloume,naj ta.j toia,sde( oi-on siti,wn te kai. potw/n*.
12 Są to m.in. evspoudake,nai, inf. perf. act. od spouda,zw, avfesta,nai, inf. perf. pass. od avfi,sthmi, 
oraz (przyjmując odpowiedni wariant tłumaczenia) tetra,fqai, inf. perf. pass. od tre,fw lub 
perf. od tre,pw. Opozycję tę najsilniej oddaje chyba czasownik avfi,sthmi, oznaczający w tym 
kontekście: stronić, wzdrygać się, trzymać się z dala od.
13 Mając na uwadze takie właśnie rozumienie duszy samej według siebie, w dalszej części ba-
dania określenie yuch, auvth. kaqV au`th.n i inne jemu pokrewne będą oddawane przez nieco 
krótszą formę, tj. dusza sama.
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1.2. Orficka i pitagorejska nauka o yuch,

Dobre uchwycenie intencji Platona oddzielającego yuch, od sw/ma wymaga 
jednakże, jak się zdaje, przywołania tych poglądów i przekonań, które stanowi-
ły dlań źródło oraz uzasadnienie takiego kroku. Czyje to poglądy?

Wskazówkę w tej kwestii daje sam Platon, wkładając nieco wcześniej w usta 
Sokratesa pytanie do Simmiasa i Kebesa o  to, co usłyszeli od Filolaosa; a za-
raz potem mówi o podróży tam (peri. th/j a`podhmi,aj th/j evkei/), gdzie się wy-
biera (evkei/se avpodhmei/n), a którą teraz chce rozważyć i opowiedzieć (diaskopei/n 
te kai. muqologei/n). Podróż ta, jak wiadomo, wynika z czekającej Sokratesa, już 
zawyrokowanej kary śmierci. Jego opowiadanie dotyczy zatem duszy po śmier-
ci, a więc duszy samej, już uwolnionej od ciała. Jednocześnie wskazuje źródła, 
z których czerpie inspirację swojej opowieści. Odwołując się bowiem do tego, 
co ludzie na ten temat uważają (oivo,meqa), zaznacza, że ma na myśli te poglądy, 
które obecnie przywołuje ze słuchu (evx avkoh/j)14. Dlaczego jest tu mowa o opo-
wieści, czy też o przekazie za pomocą mitu? Z jakiego powodu przy tej okazji 
pojawia się imię Filolaosa?

By móc odpowiedzieć na te pytania, trzeba najpierw przytoczyć treść mitu, 
o którym wspomina Platon. Jest ona obecna w zdaniu:

(…) o` me.n ou=n evn avporrh,toij lego,menoj peri. auvtw/n lo,goj( w`j evn tini froura/| evsmen 

oi` a;nqropoi

(…) o tym więc w sekretnych (słowach) wypowiadane podanie, że w jakimś więzieniu 
jesteśmy (my) ludzie15.

Powyższe sekretne podanie o straży lub twierdzy, czy też nawet więzieniu (froura,), 
w którym mają za życia przebywać ludzie, można odnieść do tego, co Platon pi-
sze w dialogu Kratylos (400b–c). Stwierdza tam, że ciało (sw/ma) jest grobem du-
szy (sh/ma th/j yuch/j), która ujawnia się poprzez nie i daje znak (shmai,nei). Uza-
sadniając ten pogląd, mówi dalej, że dusza w tym stanie (evn tw|/ nu/n paro,nti) 
jest skazana na śmierć (w`j teqamme,nhj)16. Ów wyrok realizuje się w ten sposób, 

14 Por. Phaedo 61d–e.
15 Phaedo 62b. 
16 Greckie teqamme,nhj jest formą part. perf. med.-pass. od qanato,w – skazać na śmierć, kazać 
ściąć. W wypowiedzi Platona ẁj teqamme,nhj może oznaczać nie tylko porównanie (tłum. tak 
jak), lecz także chęć podkreślenia owego stanu, jako że ẁj jest partykułą wskazującą lub wzmac-
niającą albo też w tym przypadku partykułą przyczynową (tłum. gdyż, ponieważ, albowiem).
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że posiada ona okrycie niczym więzy (tou/ton de. peri,bolon evcei/n desmwthri,ou 
eivko,na). Ażeby jednak móc być ocaloną (i[na sw|,zhtai), oddaje sprawiedliwość 
(di,khn didou,shj)17. Pogląd ten Sokrates przypisuje tym, których określa mia-
nem oi` avmfi. vOrfe,a18. Czy podejmując takową sugestię, można powiedzieć, że 
rzeczywiście mogą dochodzić tu do głosu stare przekazy orfickie?

Zdaniem Ulricha von Wilamowitz-Moellendorfa Kratylos w całej swej kom-
pozycji oraz zamyśle jest dobitnym wyrazem ironii i dowcipu Platona, przez 
co nie można brać na serio żadnej z podanych w nim etymologii19. Wydaje się 
jednak, że faktu odwołania się przez Platona do owych oi` avmfi. vOrfe,a w tym 
przypadku zlekceważyć nie można. Świadczy o tym inne słynne wyznanie Sokra-
tesa, tym razem z dialogu Gorgiasz (493a): 

(…) kai. h;kousa tw/n sofw/n( w`j nu/n h`mei/j te,qnamen( kai. to. me.n sw/ma, evstin h`mi/n sh/ma

(…) i słyszałem od mędrców, że my teraz nie żyjemy, i ciało jest nam grobem20.

Wzmianka o rozumieniu ciała jako grobu duszy (sh/ma th/j yuch/j), który jest ni-
czym okrycie czy zamknięcie (peri,boloj), dość dobrze koresponduje z tym, że 
w Fedonie Platon mówi o więzieniu (froura,). Czasownik froure,w, od którego 
wywodzi się rzeczownik froura,, oznacza bowiem nie tylko trzymać straż, lecz 
także osłaniać21. Przypuszczenie dotyczące bliskości kontekstów obu określeń 
używanych w odniesieniu do yuch, znajduje swój wyraz ponownie w dialogu 
Gorgiasz (524d–525a), gdzie Sokrates mówi o froura,, do której wskutek wyroku 
sędziego (dikasth,j) udaje się właśnie dusza22.

Przytoczone wypowiedzi Platona na temat yuch, i jej pośmiertnych losów 
zdają się potwierdzać jego zainteresowanie nauką orficką oraz znajomość pism, 
które sam określał mianem oi` palaioi, te kai. i`eroi, lo,goi. Słynne wyznanie 
w tej sprawie zawiera List VII (335a)23. W Politei (364e) mówi nawet o wrzasku 

17 Por. Plato, Cratylus 400c: kai. ga.r sh/ma tine,j fasin auvto. ei=nai th/j yuch/j( w`j teqamme,nhj 
evn tw/| nu/n paro,nti (…) shmai,nei (…) w`j di,khn didou,shj th/j yuch/j( w-n dh. e[neka di,dwsi\ 
tou/ton de. peri,bolon evcei/n( i[na sw,zhtai( desmwthri,ou eviko,na. Por. Platon, Kratylos, tłum.  
Z. Brzostowska, Lublin 1990, s. 70–71.
18 Por. Cratylus 400c.
19 Por. U. von Wilamowitz-Moellendorf, Platon, t. 1, Berlin 1920, s. 296.
20 Plato, Gorgias 493a.
21 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, Lwów 1929, s. 673.
22 Por. Gorgias 525a: ivdw.n de. avti,mwj tau,thn avpe,pemyen euvqu. th/j froura/j( oi- me,llei evlqou/sa 
avnatlh/nai ta. prosh,konta pa,qh.
23 Por. Plato, Epistola VII 335a: pei,qesqai de. o;ntwj avei. crh. toi/j palaioi/j te kai. ìeroi/j lo,goij( 
oi] dh. mhnu,ousin h`mi/n avqa,naton yuch,n ei=nai dikasta,j te i;scein kai. ti,nein ta.j megi,staj 
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czy hałasie wielu ksiąg (bi,blwn o[madon), które opowiadają o Orfeuszu i Muzaio-
sie24. W innych tekstach wspomina też o o;rfikoi, bi,oi czy o ovrfei,oi u[mnoi25.

Adam Krokiewicz zaznacza, że stosunek Platona do orfików nie zawsze był 
przychylny albo zwyczajnie obojętny26. Jego aprobatą nie cieszyły się orfickie 
obrzędy, oczyszczające wtajemniczenia (teletai,), w których widział raczej źró-
dło deprawacji Ateńczyków, ponieważ w obrzędach tych znajdowali łatwo i bez 
wysiłku sposób na godzenie swych namiętności z pragnieniem szczęścia (tak-
że po śmierci) i w ten sposób potrzeba zdobywania cnoty stawała się dla nich 
czymś nieprzekonującym, a nawet zbędnym27. Także postać samego Orfeusza, 
jak się zdaje, nie cieszyła się jego przesadną życzliwością28. Jak zatem wytłu-
maczyć fakt zainteresowania orfickimi naukami? Krokiewicz, powołując się na 
Wincentego Lutosławskiego, pisze:

Platon rozróżniał między pierwotnym i współczesnym orficyzmem. Znał jego dawną 
literaturę, ale cenić zaczął ją dopiero w posuniętym już wieku, kiedy stracił poprzed-
nie zaufanie do swego idealizmu (…). Z drugiej strony niechęci do współczesnego 
orficyzmu nie wyzbył się nigdy29.

Z jakiego powodu zatem w kontekście orfików pada z ust Sokratesa imię Filo-
laosa?

Platon interesował się również poglądami pitagorejczyków. Ich pisma w trzech 
księgach, jak podaje za Hermipposem Diogenes Laertios (VIII 84–85), miał nabyć 
od wspomnianego właśnie Filolaosa. W młodości miał również słuchać jego 
wykładów (III 6)30. Zainteresowanie to było tak silne, że już w starożytności, 

timwri,aj( o[tan tij avpallacqh|/ tou/ sw,matoj. Tłum.: „należy być naprawdę posłusznym daw-
nym i świętym podaniom, które tak poświadczają, że nasza dusza jest nieśmiertelna, tak też ma 
sędziów i ponosi kary największe, gdy jakaś będzie uwolniona od ciała”.
24 Por. Plato, De Republica 364e.
25 Por. Plato, De legibus 782c, 829d–e.
26 Por. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i  etyka Hezjoda, Warszawa 2000,  
s. 9–13, 57.
27 Por. De Republica 363c–366a; De legibus 909d; Phaedo 69c–d.
28 Por. Plato, Convivium 179d; De Republica 620a; Protagoras 316d–317c; Io 536a.
29 A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 13. Por. W. Lutosławski, The Origin and Growth 
of Plato’s Logic with an Account of Plato’s Style and of the Chronology of His Writings, London 
1905, s. 424n.
30 Por. DL VIII 84–85 (= DK 44A 1); Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., s. 167, 
510. O wspomnianym zakupie Diogenes Laertios pisze dwukrotnie. Druga informacja o za-
kupie ksiąg Filolaosa podana zostaje za niejakimi Satyrosem i Onetorem (III 9). Na temat sa-
mego Filolaosa Diogenes pisze (VIII 46), że ostatni pitagorejczycy (wśród nich Echekrates) 
we Fliuncie, których widział Aristoksenos, byli uczniami (avkroatai,) Filolaosa i Eurytosa, obu 
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jak pisze Malcolm Schofield, zarzucano Platonowi plagiat31. Niemniej pitagorej-
ski sposób życia (puqago,reion tro,pon tou/ bi,ou) oraz sposób myślenia niewąt-
pliwie pozostawiły ślad w filozofowaniu Platona, czemu zresztą sam wyraźnie 
przyświadcza32. John Burnet sugeruje nawet, że sam dialog Fedon był dedyko-
wany pitagorejczykom żyjącym we Fliuncie33. Schofield z kolei uważa, że dia-
log ten „odtwarza pitagorejską mieszankę eschatologicznych nauk o losie duszy 
z etycznymi i religijnymi zaleceniami”34.

Tezę Schofielda można uznać za niepozbawioną podstaw nie tylko w odnie-
sieniu do Fedona. Gdy weźmie się pod uwagę chociażby przywoływaną już wy-
powiedź Sokratesa (Gorgiasz 493a), w której to prawdopodobnie orficki pogląd 
na temat ciała jako grobu przypisuje komuś z Sycylii bądź Italii (Sikelo,j tij h' 
VItaliko,j)35, opinia angielskiego badacza mogłaby z powodzeniem dotyczyć nie 
tylko Fedona, ale znacznie większej części pism Platona. Nie bez znaczenia więc 
pozostaje fakt jego odwoływania się do wspomnianych oi` avmfi. VOrfe,a. O kim 
dokładnie zatem mówi Platon?

Samo określenie oi` avmfi. VOrfe,a, ze względu na zastosowanie greckiego 
przyimka avmfi. z accusativem, oznacza nie tyle orfików z samej tylko nazwy, 
ale raczej tych, którzy występują obok czy wespół z Orfeuszem (i Musaiosem)36, 
którzy stanowią jego orszak albo otoczenie, odwołujące się do niego w swoich 
przekonaniach. Stąd też oi` avmfi. vOrfe,a może oznaczać również innych, tak-
że Pitagorasa, a nadto jego uczniów, wśród nich Filolaosa z Krotony. Czy zatem 
Platon, powołując się na kogoś z Sycylii bądź Italii (Sikelo,j tij h' VItaliko,j), 
mógł mieć na myśli samego Filolaosa? Trudno udzielić jednoznacznej odpo-
wiedzi. Nie można wszakże tego zupełnie wykluczyć, zwłaszcza jeśli przytoczyć 

z Tarentu. Sam Diogenes oraz Menon, uczeń Arystotelesa, podają jednak, że Filolaos pocho-
dził z Krotony (DK 44A 27). Na podstawie tych przekazów Schofield, przyjmując za prawdzi-
wą informację Diogenesa Laertiosa i Menona, twierdzi, że Filolaos mógł większość życia spę-
dzić w Tarencie, co nie wyklucza, zgodnie z sugestią Diogenesa, jego obecności we Fliuncie. 
Pisze też, że ze słów Platona (Phaedo 61d) może wynikać, że tuż przed śmiercią Sokratesa (399 
roku p.n.e.) Filolaos żył i nauczał w pobliskich Tebach, co ze względu na obecność w Fedo-
nie postaci Echekratesa, Simmiasa i Kebesa pozwala przyjąć, że chronologia Platona nie musi 
przeczyć przekazom Diogenesa Laertiosa. Por. G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia 
przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. Lang, Warszawa–Poznań 
1999, s. 321 (dalej: FP).
31 Por. FP, s. 322.
32 Por. De Republica 600a, 530d i inne.
33 Por. J. Burnet, Early Greek Philosophy, London 1930, s. 83.
34 FP, s. 217.
35 Por. Gorgias 493a: h;dh ga,r tou e;gwge kai. h;kousa tw/n sofw/n w`j nu/n h`mei/j te,qnamen kai. 
to. me.n sw/ma, evstin h`mi/n sh/ma (…)( i;swj Sikelo,j tij h' VItaliko,j.
36 Por. Protagoras 316d: (…) tou.j avmfi, te VOrfe,a kai. Mousai/on.
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zdanie, które Diels i Kranz umieszczają w grupie zdań przypisywanych Filola-
osowi. Brzmi ono: 

marture,ontai de. kai. oi` palaioi. qeolo,goi te kai. ma,ntiej( w`j dia, tinaj timwri,aj a` yuca. 

tw/i sw,mati sune,zeuktai kai. kaqa,per evn sa,mati tou,twi te,qaptai

świadczą zaś i dawni teologowie i wróżbici, że przez jakąś zemstę dusza ciałem została 
ujarzmiona i tak jak w grobie tym jest pogrzebana37.

W świetle tej wypowiedzi, jak i przytaczanych wyżej słów Platona, uwzględniw-
szy nadto opinie Johna Burneta i Malcolma Schofielda, należy stwierdzić, że 
odwoływanie się Sokratesa do pitagorejczyka Filolaosa w związku z orfickimi 
naukami nie jest przypadkowe. 

W czym zatem mógł przejawiać się związek starożytnego orfizmu i ludzi po-
dających się za uczniów Orfeusza i Musaiosa z pitagorejczykami? Wydaje się, 
że co do swej treści dotyczył on jakiegoś wspólnego, obecnego zarówno u pita-
gorejczyków, jak i u orfików poglądu na temat ludzkiej natury, mówiąc ściślej 
– natury samej yuch,. Co to za pogląd? Zarówno orficy, jak i pitagorejczycy ży-
wili przekonanie o nieśmiertelności dusz. Znajdowało ono swój wyraz w nauce 
o metempsychozie. Reale pisze na ten temat:

Z całą pewnością Pitagoras był pierwszym filozofem, który głosił naukę metempsy-
chozy. (…) Jest jednak zupełnie nieprawdopodobne, żeby (…) twórcą tej doktryny 
był sam Pitagoras. Obecnie wszyscy badacze zgodni są co do tego, że Pitagoras przejął 
ją od orfizmu (…)38.

Zbliżone stanowisko zajmuje Eduard Zeller:

(…) wydaje się pewne, że u Greków nauka o wędrówce dusz nie przeszła od filozofów 
do kapłanów, ale od kapłanów do filozofów39.

Odmienne zdanie w  tej kwestii zajął Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, 
widząc w Pitagorasie twórcę doktryny o wędrówce dusz40.

Bliskość poglądów i praktyk orfickich i pitagorejskich została poświadczo-
na już w starożytności. Herodot (Historiae II 123), przypisując Egipcjanom 

37 DK 44B 14. 
38 G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 118.
39 E. Zeller, R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, I, 1, Firenze 1966, s. 137.
40 Por. U. von Wilamowitz-Moellendorf, Der Glaube der Hellenen, t. 2, Darmstadt 1959, s. 185n.
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autorstwo poglądu, że dusza jest nieśmiertelna (w`j avnqrw,pou yych, avqa,nato,j 
evsti), zanotował, że podlega ona cyklowi narodzin przez trzy tysiące lat. Nie 
podał jednakże imion znanych jemu współczesnych Greków, którzy taki pogląd 
przyjmowali41. W innym miejscu (IV 95) natomiast zasugerował, że Pitagoras 
o czymś takim mógł usłyszeć od Salmoksisa, swego niewolnika42. Ponadto (II 81) 
o niektórych ówczesnych pogrzebowych praktykach nazwanych orfickimi i bak-
chicznymi (tau/ta toi/si VOrfikoi/si kaleome,noisi kai. Bakcikoi/si) twierdził, że są 
one egipskie i pitagorejskie (evou/si de. tau/ta toi/si Aivgipti,oisi kai. Puqagorei,oisi)43. 
Zapisał również (II, 53), że poematy orfików powstały później niż dzieła samego 
Homera czy Hezjoda44.

Ksenofanes z Kolofonu pogląd o powstawaniu innego z innego (peri. tou/ a;llote 
a;llon gegenh/sqai) przypisywał komuś, kogo Jonathan Barnes, podobnie jak 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, utożsamia z  Pitagorasem45. Do niego 
wprost szyderstwo Ksenofanesa odnosi Diogenes Laertios (VIII 36), który od-
notował również, że Ion z Chios mówił o tym, że Pitagoras swoje utwory wiązał 
z imieniem Orfeusza (VIII, 8)46. Potwierdza to Klemens Aleksandryjski (Stroma-
ta I, 131), dodając, że Epigenes niektóre poezje Orfeusza przypisał pitagorejczy-
kom Kerkopsowi i Brontinosowi47. Jamblich (De vita pythagorica 146), a także 
Proklos z kolei podają, że w misteria orfickie Pitagorasa miał wprowadzić niejaki 
Aglaofamos48.

Na podstawie przywołanych świadectw trudno jednoznacznie wskazać, 
które środowisko mogło przejąć poglądy drugiego. Stanowisko takie zajmuje 
między innymi William Keith Chambers Guthrie, a za nim Anna Izdebska49. 
Podobnie twierdzą Eric Robertson Doods oraz Walter Burkert50. Niemniej 
związek podań orfickich z pitagorejskim sposobem życia i poglądami wydaje się 

41 Por. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2015, II 123, s. 146 (= DK 14, 1).
42 Por. Herodot, Dzieje, dz. cyt., IV 94, s. 258–259 (= DK 14, 2). Platon wzmiankuje o nim 
w dialogu Charmides (165d).
43 Por. Herodot, Dzieje, dz. cyt., II 81, s. 129 (= DK 14, 1).
44 Por. Herodot, Dzieje, dz. cyt., II 53, s. 121; A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 27–29.
45 Por. DK 21B 7; J. Barnes, The Presocratic Philosophers, vol. I, London 1979, s. 104.
46 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., VIII 8, s. 474 (= DK 36B 2); VIII 36,  
s. 487 (= DK 21B 7); a także VIII 14, s. 477.
47 Por. Clemens Alexandrinus, Stromata, Buch I–VI, ed. O. Stählin, L. Früchtel, Berlin 1985, 
I 131 (= DK 15; 36B 2). 
48 Por. Iamblichi de vita Pythagorica liber, ed. U. Klein, L. Deubner, Leipzig 1937 (dalej: Iam-
blich V.P.) 146; Procli Diadochi in Platonis Timaeum commentaria, ed. E. Diehl, t. 1–3, Leipzig 
1903–1906, V 291; A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 15.
49 Por. W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion: a Study of the Orphic Movement, London 
1952, s. 216–220; A. Izdebska, Pitagoreizm, Warszawa 2012, s. 117.
50 Por. E. R. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Partyka, Kraków 2014, s. 128–142; W. Bur-
kert, Starożytne kulty misteryjne, tłum. K. Bielawski, Kraków 2014, s. 156–158.
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być nieodparty. Krokiewicz sugeruje nawet, że „pitagorejczycy pogłębili i roz-
winęli naukę orficką o związku wielości z jednością (…), o wędrówce dusz i po-
trzebie czystego życia na ziemi”51. Zauważa też, że jak pitagorejczycy zrobili 
z naukami orfików – podobnie mógł postąpić Platon wobec pitagorejczyków52. 
W podobny sposób wypowiada się Erwin Rohde, pisząc, że nauka Pitagorasa 
musiała zapewne we wszystkich istotnych punktach zgadzać się z orficką teo-
logią, przez co mogła nadać jej nowy praktyczny sens, czego najlepszym świa-
dectwem jest ujawniona doktryna Filolaosa53. Można więc przyjąć, że także za 
ich pośrednictwem Platon sięgał po przypisywane orfikom kosmogonie i teo-
gonie54, po naukę o duszy nieśmiertelnej, o czekającym ją sądzie, o metempsy-
chozie i reinkarnacji55. 

Wydaje się jednak, że w związku z przywołanym na początku pytaniem So-
kratesa: po,te ou=n h` yuch, th/j avlhqei,aj a[ptetai* o wiele bardziej istotne jest to, 
co w kontekście rozważań na temat losów yuch, pojawia się w toku fabuły Fe-
dona, mianowicie praktyka oczyszczenia (ka,qarsij) oraz związane z nią pielę-
gnowanie pamięci (mnh,mh).

1.3. Znaczenie misteryjnego ka,qarsij

Odwołanie się Sokratesa do poglądów orfickich i pitagorejskich przy oka-
zji wypowiedzenia postulatu o oddzielaniu duszy od ciała stanowi, jak można 
przypuszczać, tylko pretekst do poszukiwania filozoficznego uzasadnienia takie-
go kroku. Znajduje ono swój początek tam, gdzie Sokrates, kontynuując swój 
wywód, pyta:

ka,qarsij de. ei=nai a=ra ou= tou/to xumbai,nei (…) to. cwri,zein o[ti ma,lista avpo. tou/ sw,matoj 

th.n yuch,n (…)*

a oczyszczenie czy nie tym jest, wychodzi, (…) żeby oddzielić jak najwięcej duszę od ciała 
(…)?56

51 A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 15.
52 Por. A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 21–22.
53 Por. E. Rohde, Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, tłum.  
J. Korpanty, Kęty 2007, s. 228n.
54 Por. Convivium 189c–193d; Timaeus 40d n; De Republica 620a; Philebus 66c; De legibus 701a–c.
55 Por. Phaedo 70c–72d, 81a n, 105e, 107c n; Gorgias 493a, 523a–b, 525a; Meno 81b–e; 
Phaedrus 245c n, 248e–249d; Timaeus 42d; De Republica 363c–e; Epistola VII 335a.
56 Phaedo 67c.
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Pytanie to zdradza, że w  rozumowaniu Platona stan właściwy dla duszy samej  
(th.n yuch,n auvth.n kaqV aùth.n) faktycznie wiąże się z jej oczyszczeniem (ka,qarsij). 
W istocie polega ono na odwiązywaniu i uwalnianiu duszy od ciała, które w tym 
momencie Sokrates nazywa wprost ich rozdzieleniem (to. cwri,zein). Jak więc 
właściwie rozumieć ową czynność rozdzielenia? Jej wynik Sokrates opisuje jako 
stan, w którym sama yuch,, uwolniona od ciała (evkluome,nhn evk tou/ sw,matoj), 
zbiera się i  skupia (sunagei,resqai, te kai. avqroi,zesqai) i  przebywa (oivkei/n), 
funkcjonując zupełnie już bez niego57. W tym sensie definitywne oddzielenie 
(to. cwri,zein), obrazowane za pomocą czynności zbierania się i skupienia się 
(sunagei,resqai, te kai. avqroi,zesqai), zgodnie z tokiem wywodu Sokratesa skut-
kuje pojawieniem się stanu duszy samej (th.n yuch,n auvth.n kaqV au`th.n). Wnio-
sek ten mógłby zatem potwierdzać dotychczasowy sposób rozumienia intencji 
Platona. Jak jednak rozumieć sens użytego przy tej okazji czasownika oivkei/n?

Użyty w tym miejscu czasownik oivke,w oznacza w pierwszym rzędzie: miesz-
kać, zamieszkiwać, przebywać. Czy chodzi więc tu o jakieś miejsce przebywania 
uwolnionej z ciała duszy? Trzeba przyznać, że takie właśnie lokatywne skoja-
rzenie sugeruje słowo pantaco,qen – zewsząd, które Platon używa w kontekście 
zbierania się i skupiania duszy z ciała. Czy skojarzenie to można uznać za mia-
rodajne?

Arystoteles w traktacie De anima (410b) zapisał, że zgodnie z orfickimi po-
ematami dusza niesiona wiatrami przez oddychanie wchodzi we wnętrze z całe-
go (evk tou/ o[lou)58. Podobną intuicję rozumienia yuch, w kontekście całego po-
rządku (o[lon to.n ko,smon) można dostrzec w wypowiedzi przypisywanej przez 
Aëtiosa Anaksymenesowi59. Obie wypowiedzi zdają się wskazywać na zakres, 
z którym związana jest yuch,, w ten mianowicie sposób, że wyczerpuje go zu-
pełnie i jest, jak wolno sądzić, wszędzie obecna. Stwierdzenie to można odnieść 

57 Por. Phaedo 67c: (…) kai. evqi,sai auvth.n kaqV aùth.n pantaco,qen evk tou/ sw,matoj sunagei,resqai, 
te kai. avqroi,zesqai kai. oivkei/n kata. to. dunato.n kai. evn tw/| nu/n paro,nti kai. evn tw|/ e;peita mo,nhn 
kaqV au`th,n( evkluome,nhn w[j per evk desmw/n evk tou/ sw,matoj*.
58 Por. Aristoteles, De anima, w: Aristoteles graece, ex rec. I. Bekkeri, vol. 1, ed. O. Gigon, Ber-
lin 1960 (dalej: De anima), 410b: th.n yuch.n evk tou/ o[lou eivsie,nai avnapneo,ntwn( ferome,nhn 
u`po. tw/n avne,mwn (= DK 1B 11); Arystoteles, O duszy, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, 
tłum. P. Siwek, Warszawa 2003, s. 65–66.
59 Por. DK 13B 2 (Aëtios I 3, 4): oi-on h` yuch, h`mete,ra avh.r ou=sa sugkratei/ h`ma/j( kai. o[lon 
to.n ko,smon pneu/ma kai. avh.r perie,cei. Tłum.: „podobnie jak dusza będąca powietrzem trzy-
ma nas w skupieniu, tak i cały porządek również otacza tchnienie i powietrze”. Por. DK 13A 5. 
Na istotne znaczenie czasownika perie,cei w kontekście rozumowania Anaksymenesa i po-
zostałych milezyjczyków, jak również w  kontekście problematycznego przypisywania im 
przez Arystotelesa pojęcia zasady (avrch,) zwraca uwagę Artur Przybysławski w swojej książce:  
A. Przybysławski, Tales i początki refleksji europejskiej, Kraków 2016, s. 76–84.
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do słów, które Arystoteles przypisuje Talesowi z Miletu60. Trudno jednakże na 
tej podstawie rozstrzygnąć, czy istotnie określenie całe (o[lon) lub cały porządek 
(o[lon to.n ko,smon) można w tym przypadku odnosić do pantaco,qen Platona, 
które raczej sugeruje związek z określeniem pa/n. Z drugiej strony w świetle po-
wyższych uwag nie można też powiedzieć, że sugestia płynąca ze skojarzenia ze 
sobą obu słów w kontekście yuch, jest zupełnie nie na miejscu. Niemniej bardzo 
trudno na podstawie tych wątpliwych przesłanek stwierdzić jasno, że Platon 
chce rzeczywiście mówić tu o jakimś miejscu przebywania oddzielonej od cia-
ła samej duszy. Być może użył owego pantaco,qen z premedytacją, by u słucha-
czy (bądź czytelników) ponownie wywołać skojarzenia z orfickimi i ludowymi 
mitami dotyczącymi losów yuch, po śmierci. W taki sposób można by zresztą 
zinterpretować fakt odwołania się do nich przez Sokratesa w dalszym toku dys-
kusji61, co zresztą w kontekście przytoczonej wyżej wypowiedzi Arystotelesa do 
pewnego stopnia może mieć swe uzasadnienie. Być może zatem należy przyjąć, 
że Platonowi chodzi o coś innego. O co dokładnie? 

Czasownik oivke,w, o którym cały czas jest mowa, w dalszej kolejności znaczy 
również żyć, władać62. Wydaje się, że w tym właśnie znaczeniu oivkei/n może 
się ukrywać to, co chciał wyrazić Sokrates. Wyjaśniwszy bowiem, że w stanie 
(evn tw/| nu/n paro,nti), w którym dusza uwolniona od ciała, czyli ta, która zbiera 
się i skupia (sunagei,resqai, te kai. avqroi,zesqai), jest już faktycznie mo,nhn kaqV 
au`th,n, a więc jedynie sama według siebie, dopowiada, iż jej stan to, jak czytamy 
dokładnie, oivkei/n kata. to. dunato,n63.

Greckie kata. to. dunato,n z kolei oznacza dokładnie tyle, co według siły czy 
mocy. Jeżeli zestawić ze sobą znaczenie kata. to. dunato,n razem z sensem, jaki 
ujawniałoby tłumaczenie oivkei/n jako żyć czy też władać, to można przyjąć, że 
konsekwentnie Platon informuje o stanie, w którym faktycznie dusza, odnosząc 
się już jedynie do siebie samej, włada sobą zgodnie ze swoją mocą. Wydaje się, 
że tak właśnie można to stwierdzenie odczytać, tym bardziej jeśli przypomnieć, 
że jest to stan wynikający z oczyszczenia (ka,qarsij), które Platon przedstawia 

60 Por. De anima 411a: kai. evn tw/| o[lw| de, tinej auvth.n [sc. th.n yuch,n] memei/cqai, fasin( o[qen 
i;swj kai. Qalh/j wvih,qh pa,nta plh,rh qew/n ei=nai (= DK 11A 22); Arystoteles, O duszy, dz. 
cyt., s. 66. Podobny zapis w kontekście dusz, które są bogami, można znaleźć u Platona, któ-
ry nie podaje jednak autora tych słów, co zdaniem Geoffreya Stephena Kirka (por. FP, s. 106) 
może oznaczać, że jest to przytoczone w mowie zależnej oryginalne zdanie Talesa. Por. De legi-
bus X 899b: (…) e;sqV o[stij tau/ta òmologw/n ùpomenei/ mh. qew/n ei=nai plh,rh pa,nta. Por. także 
Platon, Prawa, dz. cyt., s. 501.
61 Por. Phaedo 68a n, 70a n, 77c n.
62 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 477.
63 Por. Phaedo 67c–d: (…) oivkei/n kata. to. dunato.n kai. evn tw/| nu/n paro,nti kai. evn tw|/ e;peita 
mo,nhn kaqV au`th,n( evkluome,nhn w[j per evk desmw/n evk tou/ sw,matoj.
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i motywuje na sposób orficki. Sam bowiem stwierdził wyraźnie, że dusza, od-
wiązana z ciała jakby z więzów (evkluome,nhn w[j per evk desmw/n evk tou/ sw,matoj), 
okazuje się jedynie sama według siebie (mo,nhn kaqV au`th,n). Jeżeli więc odnieść 
to do celu, który wyznaczony został na początku dyskusji, a którym jest rozwa-
żenie dla duszy jej stanu auvth.n kaqV au`th.n, trzeba przyjąć, że ów stan jest ści-
śle związany z tym, że odtąd ona żyje i włada sobą według swej mocy. Ponieważ 
jednak oivkei/n kata. to. dunato,n należy również widzieć jako wynik definityw-
nego oddzielenia duszy od ciała, można zauważyć, że stan ten, zgodnie z jesz-
cze innym sensem czasownika oivke,w, faktycznie oznacza jej wolność od wię-
zów, które za życia w ciele ją pętały64. Staje się to możliwe dzięki oczyszczeniu 
(ka,qarsij), które Platon ustami Sokratesa motywuje religijnie, odwołując się 
przy tym ponownie do orfickich wierzeń na temat zejścia do Hadesu i losu du-
szy po śmierci65.

Wydaje się jednak, że Platon chce przy tej okazji powiedzieć coś innego. 
Dobrą okazją ku temu jest opisana w Fedonie sytuacja oczekiwania przez So-
kratesa na śmierć. Platon zdaje się przedstawiać ją właśnie jako najdoskonalsze 
oczyszczenie. Zauważa bowiem znowu, że jedynie filozofujący właściwie (mo,noi 
oi` filosofou/ntej ovrqw/j) dążą naprawdę do odwiązania i oddzielenia duszy od 
ciała (lu,sij kai. cwrismo.j yuch/j avpo. sw,matoj)66. Jeżeli zatem umiejętnością 
i troską prawdziwego miłośnika mądrości, czyli – jak chce Platon – prawdzi-
wego filozofa (o[ ge w`j avleqw/j filo,sofoj), jest to, by odwiązać zupełnie duszę 
od ciała, to również sama śmierć (qa,natoj), rozumiana jako takie odwiązanie 
i uwolnienie, może być uznana za taki właśnie ostateczny jego cel, a przez to 
także spełnienie jego troski o yuch,67. 

Platon jednakże postrzega to jako sytuację szczególną. Chociaż bowiem śmierć 
jest rzeczywiście poszukiwanym przez filozofa oczyszczeniem, nie akceptuje on 
możliwości popełnienia samobójstwa, co uwidacznia się jednoznacznie w posta-
wie i słowach Sokratesa68. Aby wytłumaczyć ten zakaz, Krokiewicz w pracy pt. 
Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, powołując się na komentu-

64 Jedno z dalszych znaczeń czasownika oivke,w to m.in. być wolnym od. Por. Z. Węclewski, 
Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 477.
65 Por. Phaedo 68a n, 69c.
66 Por. Phaedo 67d: ouvkou/n tou/to, ge qa,natoj ovnoma,zetai( lu,sij kai. cwrismo.j yuch/j avpo. 
sw,matoj* (…) lu,ein de, ge auvth,n( ẁj fa,men( proqumou/nati avei. ma,lista kai. mo,noi oì filosofou/ntej 
ovrqw/j( kai. to. mele,thma auvto. tou/to, evsti tw/n filoso,fwn( lu,sij kai. cwrsimo.j yuch/j avpo. 
sw,matoj (…). Por. 64c.
67 Por. Phaedo 67e: tw/| o;nti a;ra (…) oi` ovrqw/j filosofou/ntej avpoqnh,skein meletw/si( kai. 
to. teqna,nai h[kistV auvtoi/j avnqrw,pwn fo,beron. Por. 62b–64e.
68 Por. Phaedo 61c n.
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jącego Fedona neoplatonika Olimpiodorosa, stwierdza, że głównym przykaza-
niem orfickim była miłość, co znajdywało swój wyraz między innymi w zaka-
zie zabijania, również w zakazie samobójstwa. Zgodnie z ówczesną wiarą każde 
żywe ciało stanowiło własność duszy, tj. Dionizosa, który zgodnie z orfickimi 
podaniami był bogiem narodzonym z ocalałego serca Zagreusa (Fanesa), syna 
Zeusa, którego wcześniej rozszarpali i pożarli Tytani69. Z tego zakazu, jak moż-
na przypuszczać, wzięły swój początek stosowane przez orfeoteletów czy pita-
gorejczyków różne pomniejsze rytualne czy etyczne praktyki oczyszczające70. 
Były one przeznaczone dla ludzi, w których za życia – zgodnie z orficką antro-
pogonią – zmaga się dobre i szlachetne dziedzictwo boskiego Dionizosa (yuch,) 
ze zgubnym piętnem zbrodniczych Tytanów (sw/ma). Krokiewicz pisze też dalej:

Śmierć stanowi najradykalniejszy sposób oczyszczenia duszy, ale w ten sposób oczysz-
czać ją może tylko wszechwiedzący bóg Oswobodziciel. Każde zabójstwo jest aktem 
buntu przeciw woli boga i krzyżuje jego zamysły71.

W świetle tego wyjaśnienia nie dziwi fakt, że sam Sokrates w obliczu skazu-
jącego wyroku nie decyduje się na czyn wbrew woli pieczołowicie czczonych 
przez siebie bogów, gdyż czyn ten niechybnie ściągnąłby na niego ich słusz-
ny gniew.

Taka konstatacja może prowadzić również do wniosków, do których, jak wolno 
sądzić, Sokrates najprawdopodobniej chce nakłonić Simmiasa i Kebesa. Do tych 
samych wniosków Platon mógł chcieć nakłonić swoich słuchaczy bądź czytelni-
ków. Jakie to wnioski? Odczytane w perspektywie analizowanego oczyszczenia 
duszy przez śmierć wyjściowe pytanie: kiedy dusza dotyka prawdy? zyskuje nową 
i  wcale nie tak oczywistą odpowiedź: tylko ten naprawdę jest zdolny w  swej 

69 Por. A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 39–53; J.-P. Vernant, Mit i religia w Grecji sta-
rożytnej, tłum. K. Środa, Warszawa 1998, s. 94–95; E. Rohde, Psyche. Kult…, dz. cyt., s. 221n; 
J. Rybowska, „Dionizos – Agathos Daimon”, Łódź–Kraków 2014, s. 173–174; B. Bednarek, Mit 
Dionizosa w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa, Kraków 2015, s. 133. 
70 Świadczy o nich chociażby Diogenes Laertios, powołując się na Arystotelesa, który w zagi-
nionym tekście dotyczącym pitagorejczyków opisuje ich różne zasłyszane poglądy (akusma-
ta), a wśród nich te, które dotyczyły misteryjnych praktyk i wtajemniczeń związanych z wiarą 
w metempsychozę i potrzebą rytualnej czystości. Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, 
dz. cyt., VIII 33–38, s. 485–488. Piszą też o nich m.in. Porfiriusz i Jamblich, odróżniający pi-
tagorejskich matematyków od akusmatyków. Dość obszerny passus swojego zbioru pitagorej-
skim akusmatom poświęcili Diels i Kranz (por. DK 58C, 58D). Por. A. Krokiewicz, Studia or-
fickie…, dz. cyt., s. 49–50.
71 A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 49, przyp. 63.
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mocy (kata. to. dunato,n) dotykać prawdy (th/j avlhqei,aj a[ptetai), kto staje się 
miłośnikiem mądrości, tj. filozofuje prawidłowo (ovrqw/j) i prawdziwie (avleqw/j).

Jeżeli przyjąć, że powyższe rozwiązanie jest słuszne, to konsekwentnie nale-
ży spróbować poszukać odpowiedzi na pytanie: kiedy i pod jakimi warunkami 
jest to możliwe? Akcent, jaki na oi` filosofou/ntej ovrqw/j przy tej okazji kładzie 
Sokrates, zdaje się wskazywać kierunek, którym należy podążyć, chcąc właściwie 
odczytać zamiary Platona. 

1.4. Określenie nowego filozoficznego charakteru ka,qarsij

Karl Albert zauważa, że w pismach Platona kultowe katharsis orfików ustę-
puje miejsca katharsis określonemu i uwarunkowanemu filozoficznie. Oba, co 
prawda, wykazują podobieństwo względem siebie co do formy czy funkcji, nie 
są jednak identyczne, jeśli chodzi o stawiany sobie cel72. Uwaga Alberta suge-
rująca, że w myśleniu Platona należy rzeczywiście dopatrywać się jakiejś istot-
nej nowości w odniesieniu do orfickiego rozumienia oczyszczenia, dość dobrze 
koresponduje z  tym, co w kontekście oi` filosofou/ntej ovrqw/j ujawniło się 
w wyżej sformułowanych wnioskach dotyczących rozumowania Platona na temat 
samej yuch,. Czy w  związku z  tym można powiedzieć, że Platon, odwołując 
się do rytualnych praktyk orfików, rzeczywiście miał na myśli jakieś inne, być 
może przez siebie nadane, nowe filozoficzne znaczenie ka,qarsij? Jaki cel przy-
świecał temu, co zaproponował w dyskusji swym rozmówcom Sokrates?

Odrzuciwszy w sposób jednoznaczny możliwość filozoficznie motywowane-
go samobójstwa, Platon wskazuje konsekwencje, jakie towarzyszą konieczności 
podjęcia oczyszczania duszy i oddzielaniu jej od ciała jeszcze za życia73. Wyraża 
się ono w podejmowaniu filosofi,a, czyli w prawdziwym umiłowaniu mądro-
ści. Zgodnie z dotychczasowym wywodem Sokratesa jest to w pierwszym rzę-
dzie roztropne unikanie kłopotów wynikających z  dolegliwości ciała, jak też 
ulegania jego pożądaniom (evpiqumiw/n) i lękom (fo,bwn), a nawet wyobrażeniom 
(eivdw,lwn). Odrzucenie tak przesadnie rozumianej troski (qerapei,a), a więc całego 
zakresu tego, co wcześniej Sokrates określił mianem pragmatei,a peri. to. sw/ma, 
znajduje swoje uzasadnienie w dość zaskakujących słowach: 

72 Por. K. Albert, Grecka religia a filozofia Platona, w: Studia o historii filozofii, cz. I: Platon i fi-
lozofia starożytna, tłum. B. Baran, J. Marzęcki, Warszawa 2006, s. 41.
73 Por. Phaedo 66b–e.



  41

(…) u`pV auvtou/ ouvde. fronh/sai h`mi/n evggi,gnetai ouvde,pote ouvde,n…

(…) przez nie (ciało) ani nie wolno nam nigdy nic zrozumieć…74

Dlaczego Sokrates mówi, że ciało i jego liczne problemy nie pozwalają nigdy nic 
zrozumieć (ouvde. fronh/sai ouvde,pote ouvde,n)? Z jakiego powodu w kontekście 
oczyszczenia duszy zachodzi potrzeba mówienia o fronei/n?

Odpowiedź na to pytanie leży w wyjaśnieniu, że sama filosofi,a, o której 
rozprawia Sokrates, jest, właściwie rzecz biorąc, pragnieniem tego, co jest praw-
dziwe (to. avlhqe,j)75, oraz rozumu (fro,nhsij), ponieważ tylko on pozwala dojrzeć 
to, co jest prawdziwe (kaqora/|n tavlhqe,j), i czysto poznać, a więc i widzieć (kaqarw/j 
ei;sesqai)76. Czego dotyczą obie wymienione czynności i do czego w związku 
z fronei/n należy je odnosić?

Pojawiające się w tym miejscu określenia tavlhqe,j oraz kaqarw/j należy praw-
dopodobnie rozumieć w  ten sposób, że wpisują się w charakterystykę postę-
powania człowieka, który, zgodnie ze słowami Platona, oddając się filozofii, 
czyni to prawdziwie (avleqw/j) i prawidłowo (ovrqw/j). Ową charakterystykę uzu-
pełniałoby zatem kolejne, trzecie już adverbium kaqarw/j. Czy na tej podsta-
wie obie wymienione czynności, mianowicie kaqora/|n tavlhqe,j oraz kaqarw/j 
ei;sesqai77, można wiązać ze stanem oczyszczonej już duszy? Wydaje się, że tak. 
Użycie przytoczonego adverbium kaqarw/j mogło mieć na celu właśnie to, by 
takowe odniesienie zasugerować. Sokrates zresztą zdaje się o tym mówić w innym 
miejscu wprost:

(…) tou/to dV evstin i;swj tavlhqe,j\ mh. kaqarw/| ga.r kaqarou/ evfa,ptesqai mh. ouv qemito.n

(…) to zaś jest zupełnie prawdziwe; by nieczysty dotykał tego, co czyste nie byłoby 
słuszne78.

74 Phaedo 66c.
75 Por. Phaedo 66b: (…) ou- evpiqumou/men( fame.n de. tou/to ei=nai to. avlhqe,j.
76 Por. Phaedo 66d–e: (…) mh. du,nasqai u`pV auvtou/ kaqora/n tavlhqe,j) avlla. tw/| o;nti h`mi/n 
de,deiktai o[ti( eiv me,llomen pote kaqarw/j ti ei;sesqai( avpallakte,on auvtou/ kai. auvth/| th|/ yuch|/ 
qeate,on auvta. ta. pra,gmata\ kai. to,te( w`j e;oiken( h`mi/n e;stai ou- evpiqumou/me,n te kai. famen 
evrastai. ei=nai( fronh,sewj.
77 Greckie ei;sesqai to inf. fut. med. od czasownika ei;dw. Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-
-polski, dz. cyt., s. 203.
78 Phaedo 67b. Por. 69b–c: (…) to. dV avlhqe.j tw/| o;nti h=| ka,qarsij tij tw/n toiou,twn pa,ntwn.
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W związku z obiema czynnościami Sokrates mówi nadto, że mamy wtedy do 
czynienia z sytuacją opisaną w sposób następujący: auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on auvta. 
ta. pra,gmata. Jak rozumieć to stwierdzenie?

Biorąc pod uwagę dotychczasowy wywód Sokratesa, wydaje się, że można 
przyjąć, iż jest to stan, w którym ma już miejsce to, co stanowiło przedmiot 
dyskusji. Jest to stan, którego istotnym wyznacznikiem jest czynność ogląda-
nia samą duszą (auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on). Katarktyczne rozumienie owego stanu 
może znajdować swoje uzasadnienie także w pojawiającym się w tym kontek-
ście adiect. verb. avpallakte,on79. Podobnie jak łacińskie gerundivum oznacza ono 
to, co zostanie uwolnione przy okazji odłączenia duszy od ciała i co, jak wyjaśnia 
dalej Platon, będzie się przyglądać (qeate,on) w sposób zupełnie czysty (kaqarw/j) 
temu, co jest prawdziwe (tavlhqe,j). Czego dotyczy ów ogląd? 

Platon mówi w tym miejscu o auvta. ta. pra,gmata. Są one, jak można przy-
puszczać, „przedmiotem” oglądu uwolnionej już od ciała duszy samej (auvth.n kaqV 
au`th.n). Jeżeli więc rzeczone auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on należałoby zgodnie z po-
wyższym wyjaśnieniem rozumieć w orfickim kontekście jej oczyszczenia, rodzi 
się kolejne pytanie. Dlaczego w takim stanie yuch, jest zestawiona z pra,gmata? 
Czym jest pra/gma?

Termin ten często bywa tłumaczony jako rzecz. Rzeczownik pra/gma należy 
jednak w pierwszej kolejności wywieść z czasownika pra,ttw – czynić, robić, 
podejmować. Stąd też greckie pra/gma oznacza nie tyle jakąkolwiek rzecz, ile ra-
czej czyn bądź sprawę podejmowaną. W tym konkretnym przypadku, co zresztą 
w sposób naturalny zdaje się podpowiadać kontekst dyskusji w Fedonie, słowo 
to może określać to, co podejmuje dusza. Jak zatem można by odnieść tak okre-
ślone znaczenie pra/gma do dotychczasowych analiz?

To, czym yuch, się zajmuje i co podejmuje, przynosi jej korzyść lub też jej 
szkodzi. Wywód prowadzony przez Sokratesa w tej kwestii jest konsekwentny. 
Filozoficznie określoną ka,qarsij najpełniej wyraża i niejako wieńczy rozumie-
nie. Dlaczego właśnie rozumienie? Fro,nhsij umożliwia duszy oglądać to, co 
ona podejmuje zgodnie z tym, jak się to coś prawdziwe (tavlhqe,j) przedstawia, 
w wyniku czego zyskuje rozsądek (swfrosu,nh), męstwo (avndrei,a) i wszelką inną 
avreth,. Są one – najprzód zaś sama fro,nhsij, w której one mają swój początek 
– jakby monetą (no,misma), za którą dusza zyskuje sobie to, co pragnie oglądać80. 
A równocześnie ta sama fro,nhsij jest tym, co pozwala duszy właściwie roz-
poznać to, czemu się przygląda i co podejmuje, a co – ostatecznie rzecz biorąc 
– winno jej samej służyć. Można by zatem powiedzieć, że jest to osobliwa forma 

79 Por. Phaedo 64c.
80 Por. Phaedo 68d–69b.
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jej ka,qarsij – jeszcze za życia w ciele – która ma ją niejako przygotować do peł-
nego oczyszczenia przez śmierć.

Wydaje się, że ten właśnie aspekt oczyszczenia mógł mieć na myśli Platon, 
stwierdzając kategorycznie, że czyste poznanie (kaqarw/j gnw/nai) i wiedza (to. 
eivde,nai) są za życia w ciele zupełnie niemożliwe do nabycia, a jeśli w ogóle – to 
dopiero po śmierci81. Dylemat ten jest wynikiem przeprowadzonego wciąż na 
kanwie orfickich podań filozoficznego postulatu o  konieczności uwolnienia 
(rozdzielenia) duszy od ciała. W taki sposób można interpretować pojawiający 
się przy okazji tejże dramatycznej alternatywy zwrot jedno z dwojga (duoi/n qa,teron). 
Oba bowiem wymienione stanowiska: ouvdamou/ e;sti kth,sesqai wobec drugiego 
członu alternatywy, tj. teleuth,sasin… e;sti kth,sesqai, są od siebie diametral-
nie różne i dlatego rozłączne, w tym też sensie wzajemnie się wykluczające, co 
oznacza, że innej alternatywy wskazać nie można82. Jednakże obydwie możliwo-
ści wyrażają ciągle tę samą podstawową, rozwijaną nieustannie intuicję Platona, 
że tylko czyści (kaqaroi,) i już uwolnieni z nierozumności ciała (avpallatto,menoi 
th/j tou/ sw,matoj avfrosu,nhj) będą przez samych siebie lub też w sobie samych 
(diV h̀mw/n auvtw/n) poznawać to, co jawi się jako całe przejrzyste (pa/n to. eivlikrine,j)83.

W świetle dotychczasowych wniosków należy zauważyć, że wszystkie wy-
mienione aspekty dobrze opisują to, co dotyczy analizowanego stanu duszy sa-
mej. Jest to, używając słów Platona, jej własny dom (w`j to. oivko,j), gdyż to, co 
oznaczają dla duszy samej słowa diV h`mw/n auvtw/n, realizuje się de facto po-
przez wspomniane już oglądanie nią samą (auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on). Dopóki jed-
nak pozostaje ona w ciele, musi podejmować takie oczyszczenie, które będzie ją 
stopniowo uwalniać z pętających ją więzów jej nierozumnego ciała84. Sokratesowi 

81 Por. Phaedo 66e: eiv ga.r mh. oi-o,n te meta. tou/ sw,matoj mhde.n kaqarw/j gnw/nai( duoi/n qa,teron(  
h' ouvdamou/ e;sti kth,sesqai to. eivde,nai h' teleuth,sasin. Tłum.: „jeśli więc niepodobna, razem 
z ciałem ani jedno poznać w sposób czysty, to jedno z dwóch, albo nigdy nie można nabyć 
wiedzy, albo pomarłym”.
82 Takie rozumienie owej alternatywy wynika z zastosowania po raz kolejny odpowiednich 
form czasowników: inf. perf. eivde,nai (od oi=da – wiedzieć), inf. aor. II gnw/nai (od gignw,skw 
– znać) oraz part. aor. act. teleuth,sasin (teleuta,w – umrzeć, dokonać żywota).
83 Phaedo 67a: kai. ou[tw me.n kaqaroi. avpallatto,menoi th/j tou/ sw,matoj avfrosu,nhj( w`j to. 
oivko,j( meta. toiou,twn te evso,meqa kai. gnwso,meqa diV h`mw/n auvtw/n pa/n to. eivlikrine,j. Tłum.: 
„i tak czyści, odłączeni od nierozumności ciała, niczym domownicy, z takimi będziemy i znać 
będziemy przez siebie całe czyste”.
84 Por. Phaedo 67a: kai. evn a'n me.n zw/men( ou[twj( w`j e;oiken( evgguta,tw evso,meqa tou/ eivde,nai( 
eva.n o[ti ma,lista mhde.n o`milw/men tw/| sw,mati mhde. koinwnw/men( o[ ti mh. pa/sa avna,gkh( mhde. 
avnapimplw,meqa th/j tou,tou fu,sewj( avlla. kaqareu,wmen avpV auvtou/( e[wj  a'n o` qeo.j avpolu,sh| 
h`ma/j. Tłum.: „a jeśli w nim żyjemy, tak, być może, najbliżej będziemy wiedzy, jeśli w ogóle nie 
będziemy obcować z ciałem i nie mieć nic wspólnego, chyba że jakaś wielka konieczność, ani 
też napełnieni tego naturą, lecz oczyszczeni od niego, aż bóg nas wyzwoli”.
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nie chodzi więc tylko o ostateczne oczyszczenie przez śmierć, o którą – wedle jego 
własnych słów – idzie przez całe życie temu, kto jest prawdziwie filozofem (o[ ge 
w`j avleqw/j filo,sofoj). Samo przygotowywanie się na nią już jest oczyszcza-
niem duszy. Polega ono na tym, że nie podejmuje ona, tj. nie napełnia się tym, 
co z natury dotyczy jedynie ciała (mhde. avnapimplw,meqa th/j tou,tou fu,sewj), 
idąc mu tym samym na przekór, jednakże z wyjątkiem tego, co – jak już wiado-
mo – wynika z konieczności zachowania życia.

Taką sytuację dość osobliwego, ale istotnego żywotnego rozdarcia w czło-
wieku Platon zdaje się obrazować w  swoich tekstach wielokrotnie. Podobną 
diagnozę stawia w dialogu Gorgiasz (493a), gdy mówi, że pożądliwości (evpiqumi,ai) 
sprawiają, że dusza, dając się uwieść, przechodzi i upada tam i sam (a;nw ka,tw)85. 
Można w tym miejscu przywołać metaforę rydwanu z dialogu Fajdros (246b n). 
Być może w taki sam sposób należałoby odczytać znaczenie znanej metafory jaskini 
z VII księgi Politei (514a n).

Czy w związku z tym można przyjąć, że istnieje jakaś forma ka,qarsij jesz-
cze za życia, która pozwala pomimo ciała osiągnąć wiedzę (to. eivde,nai)? 

Odpowiedzi na to pytanie należy, jak się zdaje, poszukiwać w odniesieniu 
do tego, na co Platon wskazał, pisząc o auvta. ta. pra,gmata. Nie chodzi więc tyl-
ko o to, co jest przez duszę podejmowane (pra/gma), ale o duszę samą, auvth.n kaqV 
au`th.n; a także o samo jej tylko właściwe podejmowanie, widziane par excellence. 
A zatem pytanie to dotyczy raczej tej rzeczywistości, która ujawniając się, dzięki 
oczyszczeniu okaże się jednocześnie źródłem samej yuch,86. Czy jest nim to, co 
ona sama ogląda? Czym ono jest? A może idzie tu o samo czyste ze swej natury, 
właściwe tylko jej samej oglądanie (qeate,on)?

By móc odpowiedzieć na te pytania, trzeba przeanalizować to, co dotyczy 
oczyszczonej pojętności (th.n dia,noian w[j per kekaqarme,nhn), o której w kon-
tekście oczyszczonej yuch, pisze Platon87.

85 Por. Gorgias 493a: (…) th/j de. yuch/j tou/to evn w|- aì evpiqumi,ai eivsi. tugca,nei o;n oi-on avnapei,qesqai 
kai. metapi,ptein a;nw ka,tw.
86 Artur Rodziewicz, analizując znaczenie auvta. ta. pra,gmata, przyjmuje, że Sokrates chce tu 
mówić o pojęciach lub o formach wyznaczających klasę danych przedmiotów. Przytacza rów-
nież opinie Johna Burneta: „nie ma tu rozróżnienia między pra,gmata i o;nta” (Plato’s Phaedo, 
s. 37) oraz Russela Kerra Gaye’a (Note on Plato, Phaedo 99d sqq), według którego pra,gmata 
oznaczają idee. Rodziewicz zdaje się jednak z tymi opiniami polemizować. Por. A. Rodziewicz, 
Idea i forma…, dz. cyt., s. 203.
87 Por. Phaedo 67b–c: (…) w[ste h[ ge avpodhmi,a h̀ nu/n evmoi. prostetagme,nh meta. avgaqh/j evlpi,doj 
gi,gnetai kai. a;llw| avndri. o]j h`gei/tai, oi` pareskeua,sqai th.n dia,noian w[j per kekaqarme,nhn. 
Tłum.: „(…) także ta podróż, która teraz mnie nakazana, jest przy dobrej nadziei, a i innemu 
mężowi, który mniema, jak ci, którzy przygotowali pojętność jakby oczyszczoną”.
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2. Anamneza jako filozoficzne oczyszczenie

Już samo określenie th.n dia,noian kekaqarme,nhn dość mocno sugeruje, jak 
wolno sądzić, istotny związek dia,noia z omawianym przez Sokratesa oczysz-
czeniem duszy. By móc dobrze odczytać znaczenie oczyszczonej pojętności, trzeba 
odwołać się do tych mędrców, którzy swoje poglądy na temat dia,noia wiązali 
z ćwiczeniem pamięci oraz anamnezą.

2.1. Misteryjny sens anamnezy

Znaczenie, jakie Platon w myśleniu dotyczącym yuch, przypisywał anam-
nezie, ujawnia się w innym fragmencie dialogu Fedon (72e n). Jest to fragment, 
w którym komentatorzy, między innymi Reale za Hermannem Bonitzem czy 
też Manfred Geier, upatrują jednego z kilku platońskich dowodów nieśmiertel-
ności duszy88. Jak zatem dokładnie przedstawia się to, co o  anamnezie mówi 
Sokrates?

Pogląd dotyczący znaczenia anamnezy dla samej yuch, przedstawia Kebes, 
który odwołując się do słów Sokratesa, stwierdza, że uczenie się (ma,qhsij) to nic 
innego, jak przypominanie (avna,mnhsij). Swoją tezę argumentuje w sposób na-
stępujący:

(…) h`mi/n h` ma,qhsij ouvk a;llo ti h' avna,mnhsij tugca,nei ou=sa( kai. kata. tou,ton avna,gkh 
pou h`ma/j evn prote,rw| tini. cro,nw| memaqhke,nai a[ nu/n avnamimnhsko,meqa

 (…), że dla nas nauka to nic innego niż przypominanie i  według tego ko-
nieczne, że gdzieś my w jakimś czasie wcześniej nauczyliśmy się tego, co teraz 
przypominamy89.

Jak rozumieć wypowiedź Kebesa? Czy to, o czym mówi, znajduje jednocześnie 
posłuch u Sokratesa?

88 Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 221; H. Bonitz, Die im Phädon enthaltenen 
Beweise für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, w: H. Bonitz, Platonische Studien, Hil-
desheim 1968, s. 293–323; M. Geier, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, 
tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000, s. 214.
89 Phaedo 72e.
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Wniosek Kebesa na temat avna,mnhsij jest wynikiem jego przekonania, że dusza 
jest czymś nieśmiertelnym (avqa,naton ti h̀ yuch, ei=nai)90. Tylko to, jego zdaniem, 
pozwala rzeczywiście zaakceptować ten pogląd, gdyż jak sam przy tej okazji mówi:

(…) tou/to de. avdu,naton( eiv mh. h=n pou h`mw/n h` yuch. pri.n evn tw|/de tw|/ avnqrwpi,nw| ei;dei 

ge,nesqai (…)

(…) to zaś niemożliwe, jeżeli nie (przyjąć), że była gdzieś dusza nasza zanim zrodziła się 
w tej oto postaci człowieka (…)91.

Trzeba jednakże zauważyć, że wypowiedź Kebesa następuje bezpośrednio po 
wywodzie Sokratesa, że żyjący powstają z umarłych, a umarli z żyjących92, stąd 
też nauka o metempsychozie pełni tu rolę przesłanki dla jego przekonania o nie-
śmiertelności duszy, co znajduje jednocześnie swoje przełożenie na przyjęcie 
poglądu o  anamnezie. Brak zdecydowanej reakcji Sokratesa pozwala nadto 
przyjąć, że teza Kebesa jest przez niego akceptowana. Jakie w związku z  tym 
znaczenie może posiadać sama avna,mnhsij? Jeżeli przekonanie Kebesa odnieść 
do analizowanych już słów Sokratesa o uwalnianiu duszy od ciała i oczyszczeniu, 
które w pełni ma się zrealizować dopiero przez śmierć, to postulowana w tym 
miejscu nieśmiertelność oczyszczonej duszy zyskiwałaby zupełnie nowe wyjaśnie-
nie. Czymś nowym przecież jest upatrywanie nieśmiertelności yuch, w samym 
uczeniu się oraz w przypominaniu sobie tego, co już nauczone. Wydaje się więc, 
że w ma,qhsij oraz w avna,mnhsij mógł Platon faktycznie widzieć inny sposób 
oczyszczenia duszy, już za jej życia w ciele. Byłaby to więc rzeczywiście, zgodnie 
z uwagą Karla Alberta, droga oczyszczenia podobna do tej, jaką proponowali 
orfeoteleci, a jednocześnie zupełnie od niej różna.

Obecność doktryny o metempsychozie w myśleniu Platona, zgodnie z tym, co 
powiedziano wcześniej, odsyła do poglądów pitagorejczyków, czemu w zamyśle 
Platona mogła służyć już sama obecność w dyskusji Kebesa, domniemywane-
go ucznia Filolaosa z Krotony93. Fakt, że właśnie Kebes, a nie kto inny wspomi-
na w czasie dyskusji o anamnezie, jest więc znamienny94. Mówiąc o anamnezie, 
Platon mógł również za pośrednictwem uczniów Pitagorasa odwoływać się do 

90 Por. Phaedo 73a.
91 Phaedo 72e–73a.
92 Por. Phaedo 72a: òmologei/tai a;ra h̀mi/n( kai. tau,th|( tou.j zw/ntaj evk tw/n teqnew,twn gegone,nai 
ouvde.n h-tton h'  tou.j teqnew/taj evk tw/n zw,twn (…). Tłum.: „zatem zgadza się nam i w tym, że ży-
jący z umarłych stają się, ani mniej niż to, że umarli z żyjących (…)”.
93 Por. FP, s. 321.
94 Już samo określenie oi` pareskeua,sqai th.n dia,noian w[j per kekaqarme,nhn (Phaedo 67c), 
które pojawia się w ustach Sokratesa, może być aluzją Platona do pitagorejczyków.
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orfików. Przypuszczenie to można by oprzeć na podobnym do wyznania Kebesa 
stwierdzeniu Sokratesa w dialogu Menon95. Wspomnienie Pindara i innych bo-
skich poetów opiewających nieśmiertelną duszę prowadzi go do słów:

(…) h̀ yuch, avqa,nato,j te ou=sa kai. polla,kij gegonui/a( kai. èwrakui/a (…) pa,nta crh,mata 
(…) kai. peri. avreth/j kai. peri. a;llwn oi-o,n te ei=nai auvth.n avnamnhsqh/nai a[ ge kai. 

pro,teron hvpi,stato

(…) dusza nieśmiertelna oraz wielokrotnie rodząca się i widząca (…) wszystkie rzeczy 
(…), i o dzielności, i o innych, jak są, ona przypomina sobie, które wcześniej poznała96.

Przytoczone wyznanie Sokratesa jest interesujące, gdyż w kontekście słów na 
temat patrzącej duszy (yuch, e`wrakui/a) sam wyraźnie mówi o przypominaniu 
(avnamnhsqh/nai) wszystkiego tego, co już się poznało, i tym samym niejako usta-
liło (hvpi,stato). Uzyskana w  wyniku anamnezy evpisth,mh pojawia się bowiem 
jako wynik towarzyszący wspomnianej czynności widzenia, które Sokrates, po-
dobnie jak to miało miejsce w Fedonie, przypisuje nieśmiertelnej ze swej natu-
ry yuch,97. Czy zatem – opierając się na tych przesłankach – można powiedzieć, 
że anamneza i oczyszczenie duszy posiadają jakiś wspólny im obojgu sens? Czy 
sens ten dotyczy jednocześnie tego, co wyraża sobą pamięć?

Znaczenie oczyszczającego przypomnienia dla nieśmiertelności duszy moż-
na wydobyć już z nauk orfickich. Zdaniem Krokiewicza chociaż to pitagorejczy-
cy kładli później nacisk na ćwiczenie pamięci, jednak nauka o dwóch zdrojach, 
w  ramach której sformułowano misteryjny związek pamięci z  oczyszczeniem, 
zdaje się w swej rytualnej warstwie już rdzennie orficka, gdyż – jak twierdzi – jej 
źródłem mógł być poemat o zejściu Orfeusza do Hadesu. Świadectwem takie-
go pochodzenia owej nauki mogą być złote tabliczki, czy raczej blaszki (lamel-

95 Por. Meno 81b: Pi,ndaroj kai. a;lloi polloi. tw/n poihtw/n o[soi qei/oi eivsin) a[ de. le,gousin( 
tauti, evstin (…) fasi. ga.r th.n yuch.n tou/ avnqrw,pou ei=nai avqa,naton( kai. to,te me.n teleuta/|n(  
o] dh. avpoqnh,skein kalou/si( tote. de. pa,lin gi,gnesqai( avpo,llusqai d v ouvde,pote. Izdebska 
przytacza opinię Petera Kingsleya na temat tekstu Meno 81a, zgodnie z którą Platon miał za-
czerpnąć szczegóły nauki o metempsychozie od pitagorejczyków, a nie od orfików, na co, jego 
zdaniem, wskazuje fakt, że Sokrates w tym miejscu powołuje się na jakichś mądrych mężczyzn 
i kobiety w sprawach boskich. Por. A. Izdebska, Pitagoreizm, dz. cyt., s. 110–111, przyp. 55;  
P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition, 
Oxford 1996, s. 160–165.
96 Meno 81c.
97 Bliskość powyższych intuicji w  obu dialogach dostrzega i  poddaje analizie Hans-Georg 
Gadamer. Por. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, tłum.  
Z. Nerczuk, Kęty 2002, s. 39–43.
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lae aureae), których właśnie pitagorejski charakter i wymowę podkreśla z kolei 
Günther Zuntz98.

Tabliczki te zawierały wskazówki, którymi winna kierować się yuch, doko-
nująca po śmierci wyboru między zdrojem pamięci a przeciwnym mu zdrojem 
zapomnienia99. Ów wybór determinował dalszy jej los. Zdrój pamięci pozwalał 
jej ugasić pragnienie wodą pamięci, co skutkowało wyzwoleniem z koła naro-
dzin i apoteozą. Z kolei woda zapomnienia pozostawiała duszę w cierpieniach 
ponownego rodzenia się w ciele i życia w nim, jakby w błocie czy grobie. Stąd też 
złota tabliczka zawierała przestrogę, by nie pomylić zdrojów i ugasić pragnie-
nie w zdroju pamięci. Pomocą ku temu były odpowiednie hasła, bez wypowie-
dzenia których strażnicy zdroju nie pozwalali duszy ugasić pragnienia należytą 
wodą100.

Jeden z zachowanych orfickich tekstów zapisanych na złotych tabliczkach za-
wiera takie oto znamienne słowa: 

e;rcetai evk kaqarw/n kaqara, (…) Dio.j te,koj avgla.V( e;cw de. | Mnhmosu,nhj to,de dw/ron 

avoi,dimon avnqrw,poisin…

przybywa od czystych czyste (…) Zeusa dziecię jasne, mam zaś | Mnemozyny ten dar 
opiewany u ludzi…101

Wspomniany dar Mnemozyny (Mnhmosu,nhj to,de dw/ron), o  którym infor-
muje zapis, jest przypisany dziecięciu Zeusa (Dio.j te,koj). Dar ten okazuje się 
również czymś, co wyróżnia je pośród innych. Być może z tego właśnie powo-
du jest nazwany przez ludzi darem sławnym i opiewanym (dw/ron avoi,dimon). 
Jaki to dar? Jest nim zapewne, zważywszy na imię bogini Mnemozyne, pamięć 
(mnh,mh), gdyż Mnemozyne była rzeczywiście czczona jako jedna z Tytanid i bo-

98 Por. G. Zuntz, Persephone, Oxford 1971, s. 355n.
99 Por. A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 60–62. Autor przytacza dalej opinię Marie-
-Jean Lagrange’a (M.-J. Lagrange, L’orphism, Paris 1937, s. 142n), który w praktykach złotych 
tabliczek dostrzegł podobieństwo do rytuałów egipskich. Na tej podstawie Krokiewicz, tłu-
macząc m.in. skłonność Herodota do wyprowadzania orficyzmu z Egiptu, za Martinem Per-
ssonem Nillsonem (M. P. Nillson, The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek 
Religion, Lund 1927, s. 504n) wiąże pierwotny orficyzm nie z Egiptem, lecz raczej z kulturą 
minojską.
100 Por. A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 60–61; L. B. Zaidman, Grecy i ich bogowie, 
tłum. B. Spieralska, Warszawa 2008, s. 139–140; J. Rybowska, „Dionizos – Agathos Daimon”, 
dz. cyt., s. 151–155.
101 DK 1B 19a.
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gini pamięci102. Kult właśnie tak przedstawianej Mnemozyne, darzącej pamięcią, 
zdaniem Waltera Burkerta posiadał niepoślednie znaczenie już dla orfickich 
wtajemniczeń103. Jak zatem należy rozumieć funkcję pamięci w związku z Mne-
mozyne i Zeusem? Czy ich boskość jest istotnym horyzontem lokowania samej 
mnh,mh, a tym samym jej źródłem?

Związek Mnemozyne z Zeusem poświadcza jeden z zachowanych fragmen-
tów Theogonii Musaiosa, w którym jest mowa o dwóch rodach Muz (du,o gene,seij 
Mousw/n), starszych według Kronosa (kata. Kro,non) oraz młodszych, z Zeusa 
i Mnemozyne (evk Dio.j kai. Mnhmosu,nhj)104. Hezjod (Theogonia 915), a za nim 
Pindar (Isthmia VI 75) uważają Mnemozyne nawet za jedną z wielu żon Zeu-
sa105. Można więc na tej podstawie przyjąć, że występowanie Mnemozyne obok 
Zeusa może istotnie określać boski charakter daru, jakim jest mnh,mh. Dlacze-
go zatem dar Mnemozyne ma sprawić, że obdarowany jest jasnym dziecięciem 
Zeusa (Dio.j te,koj avgla.)? Dlaczego jasnym dziecięciem?

Dla lepszego zrozumienia tego określenia warto się odwołać do znaczenia 
kryjącego się za charakterystyką samego Zeusa. Atrybutem, który w religijnej 
świadomości Greków najlepiej chyba wyrażał jego naturę, był piorun lub grom 
(kerauno,j). Wskazuje na to Hezjod (Theog. 695n), opisując, jak grom Zeusa nie-
chybnie dosięga Tytanów106.

Warto w tym miejscu przytoczyć dwie opinie, które zdają się dobrze wpisywać 
w nakreślony przez Hezjoda jego obraz. Platon w dialogu Kratylos (396a) wy-
prowadza etymologię imienia Zeus (albo raczej: Dzeus) z dwóch słów: Ze/na, któ-
re odnosi do określenia zh/n, życie, oraz di,a, oznaczającego przez. Zdaniem So-
kratesa wyjaśniają one naturę Zeusa w ten sposób, że jest on przede wszystkim 
sprawcą życia (ai;tioj tou/ zh/n), a więc tym, przez którego życie zawsze wszystkim 

102 Por. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 40–41; P. Grimal, Słownik 
mitologii greckiej i rzymskiej, red. J. Łanowski, Wrocław 2008, s. 238.
103 Por. W. Burkert, Starożytne kulty…, dz. cyt., s. 161.
104 Por. DK 2B 15: evn de. toi/j eivj Mousai/on avnaferoume,noij du,o ìstorou/ntai gene,seij Mousw/n( 
presbute,rwn me.n kata. Kro,non( newte,rwn de. tw/n evk Dio.j kai. Mnhmosu,nhj.
105 Por. Hesiod, Theogonia 915: Mnhmosu,nhj d v evxau/tij evrassato kalliko,moio( | evx h-j oi` 
Mou/sai crusa,mpukej evxege,nonto | evnne,a (za: Hesiod, Theogony, ed. M. L.West, Oxford 1966); 
Pindar, Isthmia VI 75: crusope,plou Mnamosu,naj avne,teilan parV euvteice,sin Ka,dmou pu,laij 
(za: Pindari carmina cum fragmentis, red. H. Maehler, Leipzig 1975); B. Snell, Odkrycie ducha, 
dz. cyt., s. 117–119.
106 Por. Hesiod, Theogonia 695–704: e;zee de. cqw.n pa/sa kai. VWkeanoi/o r̀e,eqra | po,ntoj tV avtru,getoj) 
tou.j dV a;mfepe qermo.j avu?tmh. | Tith/naj cqoni,ouj( flo.x dV aivqe,ra di/an i[kanen | a;spetoj( o;sse 
dV a;merde kai. ivfqi,mwn per evo,ntwn | auvgh. marmai,rousa keraunou/ te steroph/j te) | kau/ma de. 
qespe,sion ka,tecen Ca,oj) ei;sato dV a;nta | ovfqalmoi/sin ivdei/n hvdV ou;asi o;ssan avkou/sai | au;twj( 
ẁj eiv Gai/a kai. Ouvranoj euvru.j u[perqe | pi,nlato) toi/oj ga.r ke me,gaj ùpo. dou/poj ovrw,rei.
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przypada (diV o'n zh/n avei. pa/si toi/j zw/sin ùpa,rcei)107. Podobnego rozumienia 
natury Zeusa można by się dopatrywać także u Arystotelesa, który komentując 
poglądy dotyczące yuch,, zauważa, że życie (zh/n), którego ona sama jest niejako 
nośnikiem, pozostaje istotnie związane z gorącem (qermo,n)108.

Biorąc pod uwagę oba świadectwa, wydaje się, że skojarzenie znaczenia imie-
nia Zeusa z jego atrybutem, którym jest grom (kerauno,j), nie może być przypad-
kowe. Sam kerauno,j jest bowiem błyskiem ognia, impulsem, którego efektem 
jest gorąc i wrzenie109. Geoffrey Stephen Kirk, odwołując się do świadectw Dio-
genesa Laertiosa (I 119) oraz Damaskiosa (De principiis 124b) o Ferekydesie, 
uważa, że imię Zeus w swojej pierwotnej formie brzmiało Za/j (acc. Za,nta). 
Stąd pisze dalej, że sama cząstka za-, obecna między innymi w określeniach za,qeoj 
lub zah,j, ma charakter intensyfikujący110. Podobnie w tej kwestii wypowiada się 
Heidegger, twierdząc, że zh/n określa wschodzenie w świetlistość111. 

Jeżeli więc przyjąć, że intensyfikujący i skupiający charakter natury Zeusa 
wyraża się w działaniu za pomocą gromu (kerauno,j), to błysk światła czy też ognia 
można potraktować za dobry opis tego stanu rzeczy. To z kolei pozwoliłoby zro-
zumieć, dlaczego wspomniane dziecię Zeusa (Dio.j te,koj) jest jasne (avgla,). Jest 
ono jasnym dziecięciem, gdyż uczestniczy w wyrażającej się poprzez błysk światła 
naturze Zeusa. Jednocześnie, jak można sądzić, błysk owego światła jest zagwa-
rantowany przez to, czym darzy występująca obok Zeusa Mnhmosu,nh.

Sens tak rozumianego uczestnictwa ludzi w naturze bogów może uwydat-
niać fragment innego tekstu zapisanego na złotych blaszkach. Oto on:

Gh/j pai/j eivmi kai. Ouvranou/ avstero,entoj( | auvta.r evmoi. ge,noj ouvra,nion\ (…) di,yhi evim(i.) 
au;h kai. avpo,llumai\ avlla. do,tV ai=ya | yucro.n u[dor prore,on th/j Mnhmosu,nhj avpo. li,mnhj

Ziemi dziecko jestem i Nieba gwiaździstego, |  lecz ród mój niebiański (…) jestem wy-
schłe z pragnienia i  ginę. | Lecz dajcie mi szybko zimnej wody wypływającej z  jeziora 
Mnemozyne112.

107 Por. Cratylus 396a–b.
108 Por. De anima 405b: oi` me.n to. qermo.n le,gontej( o[ti dia. tou/to kai. to. zh/n wvno,mastai 
(…) kalei/sqai yuch,n.
109 Rzeczownik to. zh/n jest niewątpliwie związany z inf. zei/n – wrzeć.
110 Por. DK 7B 1: Za/j me.n kai. Cro,noj h=san avei. kai. Cqoni,h…; DK 7A 8: Fereku,dhj de. (…) 
Za,nta ei=nai avei.…; FP, s. 69–70.
111 Por. M. Heidegger, Aletheia (Heraklit, fragment 16), w: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, 
tłum. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 271–272.
112 DK 1B 17. Por. J. Rybowska, „Dionizos – Agathos Daimon”, dz. cyt., s. 151–153; L. B. Zaid-
man, Grecy i ich bogowie, dz. cyt., s. 139.
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Człowiek, uznając w sobie dziecko Ziemi i Nieba (Gh/j pai/j eivmi kai. Ouvranou/), 
wypowiada odpowiednie hasło: auvta.r evmoi. ge,noj ouvra,nion, które wyjawia jego 
prawdziwe boskie pochodzenie. Tylko w ten sposób może uzyskać dostęp do ga-
szącej pragnienie wody z jeziora Mnemozyne (u[dor th/j Mnhmosu,nhj avpo. li,mnhj), dzię-
ki czemu może uniknąć losu dziecka (pai/j) Ziemi i Nieba, które nie ugasiw-
szy pragnienia (di,yhi), ginie (avpo,llumai). Natomiast zaspokojenie pragnienia 
wodą Mnemozyne zapewnia mu nieśmiertelność, odpowiednią dla niebiańskie-
go pochodzenia tego, kto zna i wypowiada wobec strażników sekretne hasło. 
Odnosząc to do cytowanego wcześniej fragmentu, można by powiedzieć, że 
istotnie woda Mnemozyne zapewnia to, czym sama Mnemozyne darzy. Jest nim 
uznanie dziecięcia Zeusa (Dio.j te,koj) w tym, który gasi pragnienie. W ten spo-
sób dar Mnemozyne daje śmiertelnikowi udział w nieśmiertelnej naturze Zeusa, 
sprawcy życia, i zupełną do niego przynależność.

Ową przynależność może zresztą naznaczać już samo określenie teko,j (póź-
niej te,knon). Bycie Dio.j te,koj oznacza istotną przynależność do Zeusa na mocy 
bycia dzieckiem nieodrodnym lub płodem (od ti,ktw – rodzę). Jest to zupełnie 
odmienna charakterystyka od tej, która kryje się za określeniem pai/j113. Ozna-
cza ono bowiem dziecko wychowywane (paideu,w – wychowuję), a więc takie, 
które jest uzależnione od innych i  poddane wpływom ze strony środowiska. 
Najmocniej wpływ środowiska na człowieka wyraża się w konieczności śmier-
ci, co zresztą znajduje swój wyraz w słowach: Gh/j pai/j eivmi (…) di,yhi evim(i.) 
au;h kai. avpo,llumai. Takie zresztą wydaje się być podstawowe i pierwsze ludz-
kie doświadczenie samego siebie i swojej cielesności. Ów fatalny stan zmienia 
natomiast przyjęcie daru Mnhmosu,nh, która gwarantuje boską nieśmiertelność. 
Człowiek, odnajdując w sobie dzięki mnh,mh czysty błysk Zeusa, uwalnia się ze zgub-
nej natury tytanicznego ciała. Odzyskana Zagreusowa czystość pozwala odtąd 
yuch, kierować się jedynie tym, co ujawnia się w niej samej. 

Jak więc w takim kontekście można odczytać właściwie naturę działania samej 
Mnhmosu,nh?

113 DK 1 B17 podaje: gh/j pai/j… za tekstem tabliczki z Petelii. Jednak wariant tekstu na ta-
bliczce z Eleutherni (DK 1B 17a) zawiera: Ga/j ui`o,j… Diels i Kranz czynią to zgodnie z re-
konstrukcjami tekstu tabliczek obecnymi w  opracowaniu Ottona Kerna (por. Orphicorum 
fragmenta, coll. O. Kern, Berlin 1922, fragmenty 32a i 32b, s. 104–105). Kirk za Giovannim 
Pugliesem Carratellim podaje następujące słowa tabliczki z Hipponion: u`o.j Gai,aj… (por. 
FP, s. 46).
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2.2. Epistemiczna funkcja mnh,mh

Sama Mnemozyne oraz to, jak właściwe tylko jej darzenie pamięcią się prze-
jawia  – chociaż nieodłącznie towarzyszące ujawnianiu się błysku Zeusa – zdaje 
się mu na pozór przeciwnym. Gorącemu przecież z natury gromowi (kerauno,j) 
Zeusa odpowiada zimna woda Mnemozyne (yucro.n u[dor th/j Mnhmosu,nhj). 
Przeciwieństwo to wyraża się również w tym, że woda z jeziora (avpo. li,mnhj) 
jest w potocznej obserwacji wodą stojącą, tymczasem błysk ognia czy światła, 
rozumiany jako swego rodzaju przepływ, ma charakter momentalny. Czy zatem 
można sądzić, że mnh,mh jest tym, co gasi błysk ognia Zeusa? Czy należy to ro-
zumieć właśnie w ten sposób?

Jeżeli przypomnieć treść hasła złotej tabliczki, że to dar Mnemozyny, a więc 
mnh,mh, a nie coś innego czyni jasnym dziecięciem Zeusa, to wniosek taki nale-
żałoby odrzucić. Powyższe pytanie – o charakter darzenia Mnemozyne – moż-
na postawić w  świetle przytaczanych wyżej słów Platona, że przypominanie 
(avnamnhsqh/nai) dotyczy tego, co już wcześniej było poznane (pro,teron hvpi,stato)114. 
Jeżeli zatem uzna się, że pytanie o  naturę darzenia Mnemozyne w  słowach 
Platona zyskuje swój właściwy horyzont, to na tej podstawie można by przy-
jąć, że jej funkcja może być rozumiana raczej jako utrwalenie i przechowanie 
tego, co ujawnił błysk Zeusa. Kontekst słów Sokratesa zdaje się wskazywać na 
to, co grecki język wyrażał określeniem evpisth,mh, oznaczającym nie tylko sam 
fakt poznania, lecz także jego rezultat, tj. końcowy wynik czy ustalenie tego, co 
w sposób pewny zostało już poznane115. Jeśli więc przyjąć powyższe znaczenie 
określenia evpisth,mh za właściwe, powstaje kolejne istotne pytanie: co jest treścią 
towarzyszącej błyskowi Zeusa ustalającej pamięci?

Pomocnym w tej kwestii okazuje się komentarz Filolaosa dotyczący poglą-
dów na temat dziesiątki (deka,j):

(…) kai. Mnh,mh le,goit v a;n evk tw/n auvtw/n( avf v w-n kai. mona.j Mnhmosu,nh wvnoma,sqh

(…) i Pamięć może się wyrazić z tych samych, od których jednostka Mnemozyną była 
nazwana116.

114 Por. Meno 81c: (…) avnamnhsqh/nai a[ ge kai. pro,teron hvpi,stato.
115 Grecki czasownik evpi,stamai znaczy m.in. znać się na czymś, być biegłym, wiedzieć, umieć na 
pamięć. Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 278. Emanuele Severino, wiążąc sens 
evpi,stamai z prawdą bytu, nadaje temu czasownikowi mocne znaczenie wiedzy prawdziwej, wy-
wodząc je z etymologicznego znaczenia: „to, co stoi nad, to, co się wynosi ponad (im-pone)”. Por. 
E. Severino, Powrót do Parmenidesa, tłum. M. Sokołowski, Warszawa 2005, s. 46.
116 DK 44A 13 (Theologumena 81, 15).
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Jeżeli podążyć tokiem słów Filolaosa, że pamięć (mnh,mh) może wyrazić się z tych 
samych (le,goitV a'n evk tw/n auvtw/n), od których jednostka (mona,j) jest nazwana 
imieniem Mnemozyne, to można by przyjąć, że pamięć, podobnie jak jednostka, 
w rozumieniu Filolaosa również ma swoje źródło w Mnemozyne, bogini pamię-
ci. Z jakiego powodu zatem mona,j może nosić imię Mnhmosu,nh? Jeżeli słowa 
Filolaosa widzieć w łączności z przytoczoną przez Jamblicha inną jego wypo-
wiedzią:

h` me.n mona.j w`j a'n avrch, ou=sa pa,ntwn (…)

jednostka jest początkiem wszystkiego (…)117,

można przyjąć i to, że podobnie pamięć, jak i samą Mnemozyne należy widzieć 
w horyzoncie początku wszystkiego (avrch, pa,ntwn), za którą uznana jest mona,j. 
A zatem byłby to horyzont źródła i początku, który zdaje się odpowiadać bo-
skiej naturze samej mnh,mh.

Taki tok rozumowania zdaje się nadto odpowiadać temu, co sam Filolaos 
w związku ze znaczeniem dziesiątki (deka,j) mówi na temat pi,stij. Stwierdza 
bowiem, że w tym, co dotyczy będących (peri. tw/n o;ntwn), pewne przekonanie 
(pi,stin bebai,an) pojawia się wskutek uchwycenia dziesiątki i jej części (deka,di 
kai. toi/j auvth/j mori,oij)118. O tej ścisłej zależności Filolaos wzmiankuje również 
określeniem ouv pare,rgwj. Uzyskanie pewnego przekonania (pi,stin bebai,an 
e;comen) nie dokonuje się bowiem obocznie, jedynie przy okazji (ouv pare,rgwj), 
lecz właśnie w związku z uchwyceniem samej deka.j, jak i jej części.

Tak określony warunek uzyskania pewnego przekonania pojawia się w kon-
tekście słów Filolaosa na temat pamięci i jednostki. Jeżeli zatem odnieść to do 
stwierdzenia, że mona,j jest początkiem wszystkiego (avrch, pa,ntwn), to zgodnie 
z tokiem rozumowania Filolaosa można wywnioskować, że ową pewność należy 
wyprowadzać z tego samego źródła, z którego wywodzi się sama mnh,mh. Ozna-
cza to innymi słowy, że utrwalająca i przechowująca ze swej natury pamięć jest 
związana z uprzednim uzyskaniem pewnego przekonania (pi,stij be,baioj). Wy-
daje się, że dokładnie ten aspekt znajduje swój pełny wyraz w przywoływanym 
już wcześniej greckim słowie evpisth,mh. W świetle rozważań dotyczących zna-
czenia pamięci pozwala to wyprowadzić również inny wniosek. Dokładnie tak 
jak początkiem Muz jest Mnemozyne, tak samo uznana za początek wszystkie-
go i nazwana jej imieniem jednostka (mona,j) wyraża prawdopodobnie to, czego 

117 DK 44B 8.
118 Por. DK 44A 13 (Theol. 81, 15): pi,stij ge mh.n kalei/tai( o[ti (…) deka,di kai. toi/j auvth/j 
mori,oij peri. tw/n o;ntwn ouv pare,rgwj katalambanome,noij pi,stin bebai,an e;comen.
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dotyczy przechowane w mnh,nh ustalenie u początku. Prawdopodobnie należy 
to rozumieć także w ten sposób, że ustalenie u początku, jakim jest mona,j, po-
zwala w efekcie na ustalenie każdej liczby i wyrażonego przez nią jakiegokolwiek 
porządku119.

Czy można zatem pogodzić darzenie pamięcią stojącej u początku Mnhmosu,nh 
z naturą samego Zeusa, władcy wszystkiego (a;rcwn tw/n pa,ntwn)120? A jeśli tak, 
w jaki sposób jest to możliwe?

Atrybutem Zeusa jest, jak już wiadomo, piorun (kerauno,j). Na jego temat 
Heraklit z Efezu w zdaniu 64 mówi:

ta. de. pa,nta oivaki,zei keurano,j…

wszystkim zaś kieruje grom…121

O tym, że istotnie mógł on mieć na myśli grom Zeusa, może świadczyć sformu-
łowanie zawarte w  zdaniu 120: (…) jaśniejącego Zeusa122. Jeżeli rzeczywiście 
przyjmie się, że grom kierujący wszystkim (pa,nta oivaki,zei), o którym wspo-
mina Heraklit, jest tym samym gromem jaśniejącego Zeusa (aivqri,ou Dio,j), to 
trzeba zauważyć, że zakres jego oddziaływania zdaje się pokrywać z zakresem, 
u początku którego, jak chce Filolaos, stoją Mnhmosu,nh i nazwana jej imieniem 
mona,j. Jest nim wszystko, a dokładniej rzecz ujmując – wszystkie (pa,nta). A za-
tem podążając za tokiem słów Heraklita, można powiedzieć, że Zeusowi podlega 
bezwzględnie wszystko, gdyż nic nie uchodzi z zasięgu rażenia jego boskiego 
gromu123. Podobną intuicję rozumienia boskości odnajdujemy w wypowiedzi 
Ksenofanesa z Kolofonu:

avllV avpa,neuqe po,noio no,ou freni. pa,nta kradai,nei

lecz daleko od trudu, rozumem umysłu wszystko potrząsa124.

119 Stwierdzenie to zdaje się występować również u Filolaosa. Por. DK 44B 4: kai. pa,nta ga 
ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti\ ouv ga.r oi-on te ouvde.n ou;te nohqh/men ou;te gnwsqh/men 
a;neu tou,tou.
120 Por. Cratylus 396a.
121 DK 22B 64. Na podobny atrybut władzy Zeusa wskazuje końcówka wyjaśnienia do zdania 
63 Heraklita. Por. DK 22B 63: (…) dia. puro.j.
122 DK 22B 120: (…) aivqri,ou Dio,j.
123 Intuicja totalnej władzy Zeusa zdaje się występować w zdaniu 66 Heraklita: pa,nta ga.r( 
fhsi,( to. pu/r evpelqon krinei/ kai. katalh,yetai (DK 22B 66).
124 DK 21B 25. Kirk zauważa, że pierwowzorem dla cytowanych słów Ksenofanesa jest Iliada 
Homera (I 530, IX 600, XXII 235). Por. FP, s. 175.
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Natura Zeusa, wyrażająca się w  piorunie, czyli w  błysku światła albo ognia, 
zgodnie ze stwierdzeniem Ksenofanesa miałaby polegać na oddziaływaniu po-
przez poruszenie czy wstrząs, któremu podlega wszystko (pa,nta kradai,nei). Czy 
zatem kierowanie, o którym informuje czasownik oivaki,zein, może dotyczyć tego, 
co jest poruszone i wstrząśnięte gromem?

By móc odpowiedzieć na to pytanie, należy zapytać, na czym dokładnie polega 
kierowanie, o którym informuje czasownik oivaki,zein. Czasownik ten oznacza 
również: obracać, sterować, a także dzierżyć125. Wydaje się, że w świetle dotych-
czasowych wniosków ostatnie z wymienionych znaczeń jest warte szczególnej 
uwagi. Nie można bowiem czymkolwiek kierować, tj. sterować czy obracać, je-
żeli coś, co ma temu podlegać, nie znajduje się w zasięgu tegoż oddziaływania. 
Z tego powodu więc czasownik oivaki,zein należy, jak się zdaje, rozumieć w ten 
sposób, że oznacza on rzeczywistą władzę dzierżenia lub też trzymania w ręku 
tego, co znajduje się niejako w domu, w zasięgu ręki. W przypadku przywoływa-
nego gromu Zeusa władza ta rozciąga się nad wszystkim. Jak zatem – jednakże 
bez konieczności odwoływania się do mitologicznych teogonii – można by uza-
sadniać ową boską władzę?

Odpowiedź na to pytanie może kryć się w zdaniu 41 Heraklita:

ei=nai ga.r e]n to. sofo,n( evpi,stasqai gnw,mhn( o`te,h evkube,rnhse pa,nta di.a pa,ntwn

jest bowiem jedno mądre, znać gnomę, która kieruje wszystkim przez wszystko126.

Heraklit w enigmatycznych słowach informuje, że celem jest ustalić (epi,stasqai) 
to, co kieruje wszystkim przez wszystko (evkube,rnhse pa,nta di.a pa,ntwn). Jest to, 
jak można sądzić, zasadniczy cel jego myślenia, cel każdego miłośnika mądrości, 
ponieważ wskazówka, że ustalenie tego, co jedno mądre (e]n to. sofo,n) i co kie-
ruje wszystkim przez wszystko, pozwala wykluczyć z orbity jego zainteresowania 
wszelkie pozostałe problemy. Na temat samego enigmatycznego e]n to. sofo,n Efezyj-
czyk wypowiada się jednakże i w ten sposób:

e]n to. sofo.n mou/non le,gesqai ouvk evqe,lei kai. evqe,lei Zeno.j o;noma

jedno to mądre jedyne wyrazić się nie chce i chce imieniem Zeusa127.

125 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 476; Słownik grecko-polski, red. Z. Abra-
mowiczówna, t. IV, dz. cyt., s. 244.
126 DK 22B 41. Formę evkube,rnhse, która – ściśle rzecz biorąc – jest formą aorystu czasowni-
ka kuberna,w, można w wypowiedzi Heraklita potraktować jako aoryst gnomiczny. Pozwala to 
przyjąć dla niej tłumaczenie kieruje, odpowiadające leksykalnie formie ind. praes. act.
127 DK 22B 32.
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Jedno mądre jedyne (e]n to. sofo.n mou/non) odnoszone jest do imienia Zeusa, któ-
rego imieniem ono samo, jak czytamy, nie chce i chce się wyrazić128. Dlaczego?

Imię Zeusa, jak również jego gromiczna natura odniesiona do tego, co jedno 
mądre jedyne, pojawia się w związku z gnomą (gnw,mhn), która ma o tym poin-
formować. Gnoma z kolei to myśl o charakterze sentencji płynącej z istotnego 
wglądu w to, co już poznane (gnw/nai), celem jej wyrażenia. Intencją gnomy jest 
ustalić (epi,stasqai) to, o czym jednocześnie ona sama informuje. Jest nim to, 
co kieruje (evkube,rnhse) wszystkim przez wszystko (pa,nta di.a pantw/n). Czy za-
tem w świetle obu wypowiedzi Heraklita na temat e]n to. sofo,n można stwier-
dzić, że czasownik kuberna,w wyraża to samo, co użyty w związku z gromem 
Zeusa czasownik oivaki,zein? Prawdopodobnie tak, ponieważ kuberna/n również 
jest przekładane jako rządzić, kierować, sterować. W świetle przytaczanych słów 
Heraklita bliskość znaczeń obu czasowników może jednak posiadać inne uza-
sadnienie. Jeżeli bowiem użycie czasownika oivaki,zein w kontekście gromu (kerauno,j) 
odnieść do evkube,rnhse, obecnego w gnomie Efezyjczyka, to można zauważyć, 
że ich zakres jest wyznaczony tym samym określeniem pa.nta. W jaki sposób 
jednakże to rozumieć?

Potężny grom Zeusa kieruje przez odziaływanie, czego wyrazem jest ujaw-
niający się przy tej okazji błysk i ogień. Z kolei rzeczona gnoma ustala to, co 
w oivaki,zein właściwym najpotężniejszemu z bogów kieruje i rządzi owym od-
działywaniem. Dlatego też to, co kryje się w gromie Zeusa, a co chce ustalić sama 
gnoma, nazywa się jego imieniem, jako że oddziałując przez grom, daje o sobie 
znać przez błysk, zgodny z jego naturą. Jeżeli jednak poddaje się ustaleniu, jako 
już utrwalone i przekazane, przestaje być błyskiem i tym samym, nie będąc już 
natury Zeusa, nie nosi także jego imienia. 

Czym zatem dokładnie jest owo jedno mądre (e]n to. sofo,n), które zdaje się 
kryć w gromie Zeusa? W słynnym zdaniu 50 Heraklita z Efezu zapisano:

ouvk evmou/ avlla. tou/ lo,gou avkou,santaj o`mologei/n sofo,n evstin e]n pa,nta ei=nai

nie mnie, lecz logosu posłuchawszy, mądrym jest się zgodzić, że jedno wszystko jest129.

To, co mądre (sofo,n), odkrywane jest przez posłuch dany lo,goj. W le,gein bo-
wiem ujawnia się to, co jest mądre jedyne (e]n to. sofo.n mou/non). Ujawnia się 

128 Owo dość problematyczne stwierdzenie komentuje również Heidegger. Le,gesqai ouvk evqe,lei 
kai. evqe,lei, zgodnie z jego propozycją, można przetłumaczyć jako: wyrazić się nie jest z siebie 
gotowe i (także) gotowe. Por. M. Heidegger, Logos (Heraklit, fragment 50), w: Odczyty i rozprawy, 
tłum. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 219–221.
129 DK 22B 50.
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ono w sposób następujący: e]n pa,nta ei=nai. Jest to rezultat nie tylko dania po-
słuchu (avkou,santaj) wobec le,gein, lecz nadto o`mologei/n, tj. zgodzenia się czy 
też uzgodnienia swojej mowy z tym, o czym informuje jedynie lo,goj.

Podejmując dotychczasowy sposób rozumowania, można by wnioskować, 
że to, co kieruje wszystkim przez wszystko (pa,nta di.a pa,ntwn), wyraża się w lo,goj, 
o którym informuje gnoma. Naturę tego wyrażania się (le,gein) mógłby obra-
zować oddziałujący swym gromem Zeus. To, co pojawia się jako ustalenie: 
e[n pa,nta, należałoby natomiast widzieć w związku z epistemiczną, tj. ustalającą 
u źródła naturą darzącej pamięcią Mnemozyne. Ustalenie to wydaje się źródło-
we, gdyż dotyczy źródłowej rzeczywistości odsłaniającej się dwojako. Jej stroną 
oddziałującą byłby Zeus, a dokładniej mówiąc lo,goj. Stojąca obok Zeusa Mne-
mozyne okazywałaby się z kolei stroną ustalającą i utrwalającą. To dzięki niej 
mogłaby pojawić się evpisth,mh. 

Czy można jednak rzeczywiście przyjąć taki tok rozumowania i pojawiającą 
się w jego wyniku nader odważną propozycję interpretacji słów Heraklita? Być 
może enigmatyczny fragment 126: 

ta. yucra. qe,retai( qermo.n yu,cetai( u`gro.n auvai,netai( karfale,on noti,zetai 

zimne (się) ogrzewa, ciepłe schładza, wilgotne osusza, suche zwilża130.

w jakiś symboliczny sposób mógłby potwierdzać obecną w myśli Heraklita za-
leżność obrazowaną współwystępowaniem Zeusa i  Mnemozyne, czyli istot-
ną współprzynależność sobie lo,goj i evpisth,mh. To jednak, co dla zrozumienia 
istotnego spojenia obydwu stron w kontekście tego, co mądre jedyne (e]n to. sofo.n 
mou/non), zdaje się o wiele ważniejsze, to pytanie o treść tego ustalenia, o którym 
informuje lo,goj: e[n pa,nta. Jak zatem rozumieć owo e[n?

Inne słynne zdanie Heraklita rzuca na ten problem nieco więcej światła. 
Czytamy w nim bowiem, co następuje: 

o` a;nax( ou- to. mantei/o,n evsti to. evn Delfoi/j( ou;te le,gei( ou;te kru,ptei avlla. shmai,nei

najwyższy pan, którego wyrocznia w Delfach, ani mówi, ani skrywa, lecz daje znak131.

130 DK 22B 126.
131 DK 22B 93.
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:Anax, czyli najwyższy pan Delf, nosił imię Apollo132. Oznacza ono tego, który zgod-
nie z etymologią swojego imienia (sc. av privativum + pollw/n) jest nie-wiele. Apol-
lo jest zatem tym, który niejako w sobie i sobą samym odrzuca każdą wielość 
i mnogość. Czy można zatem przyjąć, że Apollo, dając znak (shmai,nei), który 
jest zgodny z nim samym, wskazuje na to, co jest wynikiem epistemicznej natu-
ry Mnhmosu,nh? Czy Apollo jest e[n? Wydaje się, że w świetle dotychczasowych 
uwag można by w  taki sposób pojmować jego funkcję133. Odpowiedź, jakiej 
w tej sprawie udzielali starożytni mędrcy, jest znamienna także z tego powodu, 
że postać Apolla wydaje się pozostawać nie bez związku z anamnezą i boskim 
rodowodem pamięci. Świadczy o tym fakt, że w orfickich podaniach jego po-
stać pojawia się w związku z zebraniem i pochowaniem w Delfach szczątków 
rozszarpanego Zagreusa, wskutek czego, jak można sądzić, Apollo był czczony 
jako ten, który oczyszcza (Kaqa,rsioj)134. W podobny sposób można interpreto-
wać sposób życia pitagorejczyków. W Apollinie Oczyszczającym, spoglądającym 
przenikliwie z oddali, widzieli tego, który okazuje się opiekunem nauki oraz bo-
giem mądrości czy poznania, a uczenie się uważali za ćwiczenie oczyszczające 
duszę135. Sam Pitagoras, jak relacjonował Arystoteles, był przez mieszkańców 
Krotony uważany nawet za Apollina hiperborejskiego136.

W tym kontekście jest czymś niezwykle istotnym, że w dialogach Platona 
Sokrates wielokrotnie deklaruje się jako czciciel i piewca boga Delf – Apolla137. 

132 Giorgio Colli odnośnie do imienia Apollo pisze: „Już sama etymologia imienia Apollo pod-
suwała Grekom wyjaśnienie, że jest to «ten, co niszczy całkowicie». Jako takiego właśnie boga 
przedstawia go Homer na początku Iliady, kiedy to strzały Apollina porażają zarazą i szerzą 
śmierć w obozie Achajów. (…) wśród epitetów Apollina nie brak takich jak «ten, co dosięga 
z daleka» i «ten, co działa z daleka»”. Por. G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, 
Kraków 1994, s. 28.
133 Takie właśnie wyjaśnienie znaczenia imienia „Apollo” podaje później Plotyn (por. Plotyn, 
Enneada V 5, 6), przypisując je już pitagorejczykom. Por. Plotini opera, ed. P. Henry, H.-R. 
Schwyzer, t. 1–3, Leiden 1951–1973. Podobny sposób myślenia o Apollonie jest obecny wcze-
śniej u Plutarcha z Cheronei, który w piśmie O E delfickim podaje jego pozostałe kultyczne 
imiona: VIh,ioj, Budzący zachwyt jako jeden jedyny oraz Foi/boj, tj. Czysty, Jaśniejący. Por. Plutarch, 
De E apud Delphos, w: Plutarchi moralia, vol. 3, rec. W. Sieveking, Leipzig 1929, 393c; Plutarch, 
Moralia II, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988, s. 29.
134 Por. FP, s. 37, 234. Relację o Apollonie grzebiącym na rozkaz Zeusa szczątki Zagreusa poda-
je m.in. Klemens Aleksandryjski, Logos Protrepticos II 18. Por. J. Rybowska, „Dionizos – Aga-
thos Daimon”, dz. cyt., s. 179–182.
135 Por. G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 25–29; G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., 
s. 118–121.
136 Pisze o tym Diogenes Laertios (DL VIII 1). Relację tę przytacza Aelian (Varia historia II 26 
= DK 14, 7 [Rose fr. 191]), wspomina o tym również Jamblich (V.P. 140).
137 Fabułę dialogu Phaedo (58a) Platon zawiązuje wokół dorocznej wyprawy Ateńczyków do 
Delos Apolla. Por. Cratylus 404c–406a; Phaedrus 244a–b i inne.
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Pozostaje więc zbadać, czy kryjący się za postaciami Mnemozyne i Apollo spo-
sób myślenia o epistemicznej funkcji mnh,mh mógł pozostawić swój ślad w po-
glądach Platona. Jeżeli tak, będzie on pomocny w zrozumieniu powodów, dla 
których przy okazji oczyszczenia duszy Platon mówił o oczyszczonej pojętności 
(th.n dia,noian kekaqarme,nhn).

2.3. Platońskie rozumienie mnh,mh

Doniosłe znaczenie pamięci w związku z anamnezą Platon ukazuje w dia-
logu Teajtet. Pytanie odnośnie do sytuacji, gdy nie wiedząc czegoś wcześniej, 
można się tego później nauczyć138, a więc pytanie o samą możliwość faktycznego 
nauczenia się czegoś dotąd nieznanego, znajduje swoje rozwinięcie w słowach:

(…) evn tai/j yucai/j h`mw/n evno,n kh,rinon evkmagei/on (…) dw/ron (…) ei=nai th/j tw/n 

Mousw/n metro.j Mnhmosu,nhj

(…) w duszach naszych mieści się woskowa tabliczka, (…) dar (…) to matki Muz 
Mnemozyne139.

Woskowa masa (kh,rinon evkmagei/on), która według Sokratesa jest darem Mne-
mozyne, zdaje się oznaczać samą pamięć (mnh,mh). Przypuszczenie to wynika nie 
tylko ze zwykłego powołania się Platona na Mnemozyne i jej kultyczne katark-
tyczne znaczenie. Jak wolno sądzić, pojawia się ono w związku z o wiele bardziej 
istotnym problemem postawionym w pytaniu, które stanowiło jedynie pretekst 
do wzmianki o jej darze. Sokrates, wzmiankując o boskim rodowodzie pamięci, 
zwraca uwagę na to, co de facto oznacza wiedzieć (eivde,nai) i uczyć się (manqa,nein). 
Zarówno bowiem dla uczenia się, jak i pojawiającej się w jego wyniku wiedzy 
utrwalająca i  przechowująca pamięć wydaje się czymś niezbędnym. W  kon-
tekście anamnezy warunek pamięci Platon odnosi do eivdo,ta ti pro,teron, tzn. 
tego, który uprzednio już coś wiedział i ciągle wie, jak również tego, co stanowi 
przedmiot aktualnego zamiaru uczenia się czegoś (u[steron maqei/n). Niemniej 
pozwala to przyjąć, że kwestią, którą Platon w związku z pamięcią zdaje się po-
dejmować w pierwszym rzędzie, jest właściwe rozumienie uczenia się i posiadania 
związanej z tym wiedzy. Właśnie o tym pisze Platon dalej:

138 Por. Plato, Theaetetus 191c: a=ra e;sti mh. eivdo,ta ti pro,teron u[steron maqei/n*.
139 Theaetetus 191c–d.
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(…) kai. evj tou/to( o[ ti a'n boulhqw/men mnhmoneu/sai w-n a'n i;dwmen h; avkou,swmen h' auvtoi. 

evnnoh,swmen( ùpe,contej auvto. tai/j aivsqh,sesi kai. evnnoi/aij( avpotupou/sqai( (…) kai. o[ me.n 
a'n evkmagh|/( mnhmoneu,ein te kai. evpi,stasqai( e[wj a'n evnh/| to. ei;dwlon auvtou/

(…) i na tej (masie), które to zechcemy zapamiętać z tych, które widzieliśmy lub słysze-
liśmy albo sami rozmyślaliśmy, podkładając ją pod doznania i (w) myśli, odbija się, (…) 
i co się odciśnie, pamiętamy i ustalamy, dopóki będzie w (niej) tego obraz140.

Ludzka pamięć, porównana do woskowej masy, służy temu, by podkładając ją 
pod doznania i myśli (u`pe,contej auvto. tai/j aivsqh,sesi kai. evnnoi/aij), zachowy-
wała w sobie to, co należy pamiętać (mnhmoneu,ein). Dzieje się to w ten sposób, 
że to, co jest utrwalone mocą pamięci, w niej niczym w woskowej masie odciska 
(evkmagh/|) swój obraz (ei;dwlon). Obraz ten z kolei – zawsze gdy jest taka potrze-
ba – można łatwo ponownie odnaleźć. Możliwość odtworzenia (avpotupou/sqai) 
z pamięci pozwala nie tylko pamiętać czy przypominać (mnhmoneu,ein) sobie to, 
co zostało już w niej zapisane, lecz także ustalać (evpi,stasqai) to, co jest z niej 
aktualnie wydobywane. Stwierdzenie to wydaje się istotne, gdyż ponownie 
może potwierdzać w myśleniu Platona wcześniejsze wnioski na temat episte-
micznej funkcji pamięci.

Jak zatem jednak, odnosząc to do wyjściowego pytania Sokratesa, właściwie 
opisać związek procesów uczenia się i zapamiętywania? Dlaczego mnhmoneu,ein, 
które ma dotyczyć doznań oraz myśli (aivsqh,sesi kai. evnnoi/aij), zgodnie ze sło-
wami Platona winno znajdować swój finał w evpisth,mh, której to, jak się zdaje, 
ma jednocześnie towarzyszyć obraz (ei;dwlon)?

Platon w Fedonie (96b), dyskutując w związku z oczyszczeniem duszy na temat 
rozumowania (to. fronei/n), pisze tak:

(…) ò de. evnke,falo,j evstin ò ta.j aivsqh,seij pare,cwn tou/ avkou,ein kai. òra|/n kai. ovsfrai,nesqai( 

evk tou,twn de, gi,gnoito mnh,mh kai. do,xa( evk de. mnh,mhj kai. do,xhj labou,shj to. hvremei/n kata. 

tauvta. gi,gnesqai evpisth,mhn141.

(…) to (więc), co w głowie jest tym dostarczającym dostrzeżenia słuchu i wzroku, i węchu, 
z  tych zaś by powstała pamięć i  mniemanie, z  pamięci zaś i  mniemania chwytającego 
spokój według tych powstaje ustalenie.

140 Theaetetus 191d.
141 Phaedo 96b.
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Przytoczone słowa, jak podają Diels i Kranz, są odwołaniem się Platona do 
poglądów Alkmaiona z Krotony142. Wynika z nich, że pamięć pojawia się dzię-
ki swoistemu przejściu od dostrzeżeń czy doznań (ai;sqhseij), których źródłem 
są zmysły słuchu, wzroku i węchu. Warto zauważyć, że te same zmysły (oprócz 
węchu) Sokrates wymienił w związku z mnh,mh w przywoływanym wcześniej 
fragmencie Teajteta. Natomiast powstałe na bazie doznań pamięć i mniemanie 
(mnh,mh kai. do,xa) zmierzają do ustalenia (evpisth,mh), bez którego przecież nie 
można mówić nie tylko o wiedzy, lecz także – mając na uwadze słowa Sokratesa 
– o rozumowaniu (to. fronei/n). Na tym etapie owo przejście dokonuje się po-
przez mniemanie uchwytujące spokój (do,xhj labou,shj to. hvremei/n), gdyż ów spo-
kój (to. hvremei/n) warunkuje, jak się zdaje, możliwość uzyskania efektu pewno-
ści w poznaniu i zapamiętaniu, wynikającym i zagwarantowanym w evpisth,mh.

Poglądy Alkmaiona, które przytacza Platon, zdają się istotnym zapleczem 
dla rozumowania Platona na temat epistemicznej funkcji pamięci. Jednak czymś 
nowym jest stwierdzenie, że przejście od mnh,mh do evpisth,mh dokonuje się i usku-
tecznia, jak mówi Alkmaion, evnke,faloj, tj. w głowie. Dlaczego właśnie tam?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przyjrzeć się poglądom pitagorej-
skim na temat uczenia się oraz samej metodzie uczenia się, jaką pitagorejczycy 
proponowali. Alkmaion bowiem, zgodnie z relacją Diogenesa Laertiosa, miał być 
uczniem Pitagorasa.

2.4. Pitagorejska ma,qhsij

Jamblich (V.P. 164) relacjonuje barwnie:

evtimw/n gou/n sfo,dra th.n mnh,mhn kai. pollh.n auvth/j evpoiou/nto gumnasi,an te kai. evpime,leian( 

e;n te tw|/ manqa,nein ouv pro,teron avfie,ntej to. didasko,menon( e[wj perila,boien bebai,wj ta. 

evpi. th/j prw,thj maqh,sewj( kai. @tw/n# kaqV h̀me,ran legome,nwn avna,mnhsin @to,nde to.n tro,pon#

(pitagorejczycy) szanowali zatem namiętnie pamięć i czynili jej wiele ćwiczeń i  starań, 
a w uczeniu się nie wcześniej opuszczali to, co nauczane, dokąd nie uchwycili trwale tych 
(rzeczy) w pierwszym uczeniu, a te z wyrażonych za dnia przypomnieniem (w ten oto 
sposób)143.

142 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., VIII 83, s. 508 (= DK 24A 11).
143 DK 58D 1 (Iamblich V.P. 164).
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Z tej relacji wynika, że pitagorejczycy rzeczywiście przywiązywali wielką wagę 
do ćwiczenia pamięci, które to ćwiczenie okazywało się niezwykle istotne w pro-
cesie uczenia się (e;n tw|/ manqa,nein), czyli przyswajania sobie tego, co było na-
uczane (to. didasko,menon). Wydaje się jednak, że relacja Jamblicha wskazuje na 
jeszcze jedną niezwykle ważną umiejętność pitagorejską, czy też cel ich dydak-
tyki. Jest nim to, co w relacji Jamblicha kryje się w słowach e[wj perila,boien 
bebai,wj. Ćwiczenie pamięci i  skuteczne przyswajanie sobie tego, co było na-
uczane, polegało w istocie na tym, by uchwycić trwale (perila,boien bebai,wj) to, 
czego dotyczyła nauka. W praktyce polegało to na powtarzaniu pewnych zadań, 
dopóki to, co miało być przyswojone, nie zostało uchwycone w sposób trwały 
(e[wj perila,boien bebai,wj). Pewność, o którą finalnie chodziło pitagorejczykom 
(a którą w swej relacji Jamblich oddaje przez adverbium bebai,wj), odnosiła się 
zarówno do tego, czego ktoś uczył się po raz pierwszy (evpi. th/j prw,thj maqh,sewj), 
jak i  tego, co było wypowiedziane za dnia, a przywoływane przypomnieniem 
(tw/n legome,nwn avna,mnhsin).

Stąd właśnie mogła wynikać osławiona w starożytności pitagorejska cześć 
pamięci, gdyż właśnie pamięć zapewniała trwałość i pewność uchwycenia tego, 
co się nauczyło po raz pierwszy, czyli – inaczej mówiąc – wprowadziło w pamięć. 
Zapewniała ona także pewność przypomnienia sobie, czyli przywołania z pa-
mięci tego, co już zostało wcześniej przyswojone. Wszystko to znajdowało swój 
wyraz w anamnezie. Dlaczego właśnie w anamnezie?

Samo określenie avna,mnhsij, widziane morfologicznie jako avna,-mnhsij, zna-
czy: przy pamięci, w pamięci lub pod pamięcią144. Przyjmując jednak, że przed-
rostek avna, należy rozumieć kierunkowo jako opozycję do kata,, całość może 
oznaczać również na-pamięć. Anamneza byłaby więc, zgodnie z takim ujęciem 
jej sensu, stanem wejścia na pamięć. Biorąc pod uwagę cel dydaktyki pitagorej-
skiej, wejście na pamięć, które realizowałaby tak rozumiana avvna,mnhsij, oznacza 
również przypomnieć ([avna]mimnh,skw) sobie to, co już w pierwszym uczeniu się 
zostało trwale uchwycone.

O takim właśnie anamnetycznym rysie pitagorejskiego sposobu życia i na-
uki wspomina w dalszej części relacji Jamblich (V.P. 165):

puqago,reioj avnh.r ouv pro,teron evk th/j koi,thj avni,stato h' ta. cqe.j geno,mena @pro,teron# 

avnamnhsqei,h) evpoiei/to de. th.n avna,mnhsin to,nde to.n tro,pon) evpeira/to avnalamba,nein th/i 

dianoi,ai ti, prw/ton ei=pen h' h'kousen h' prose,taxe toi/j e;ndon avnasta,j( kai. ti, deu,teron 

kai. ti, tri,ton

144 Greckie avna, – na, przy, w, pod. Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 43. 
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pitagorejski mąż nie wcześniej podniósł się z łoża, nim wczoraj powstałe (wcześniej) sobie 
przypomniał, czynił zaś przypomnienie w ten oto sposób, starał się przywrócić pojętności 
to, co najpierw powiedział lub usłyszał albo co polecił mieszkańcom, powstawszy, i co 
drugie, i co trzecie145.

Podobnie jak w pierwszej relacji, tak i tutaj celem pitagorejczyka, jak prze-
kazuje Jamblich, było ćwiczenie, które spełniało swoje zadanie nie wcześniej, niż 
przypomniał (ouv pro,teron h' avnamnhsqei,h) sobie wszystko, co dotyczyło każde-
go z jego kolejno wyszczególnionych zajęć, podjętych poprzedniego dnia. Owo 
usilne przypominanie sobie przebiegu wszystkich swoich spraw polegało jed-
nakże w tym przypadku już nie tylko na trwałym ich uchwyceniu, lecz także na 
tym, by przywrócić je pojętności (avnalamba,nein th//| dianoi,a).

Dlaczego sama ana,mnhsij była w tym przypadku związana z avnalamba,nein th//| 
dianoi,a|? Jak należy właściwie rozumieć ten związek?

By odsłonić jego znaczenie, w pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się cza-
sownikowi avnalamba,nein. Ze względu na obecny w nim przedrostek avna, moż-
na odnieść go do określenia avna,mnhsij. W  jaki sposób? Jeżeli bezokolicznik 
lamba,nein (chwytać) zestawić razem z przedrostkiem avna,, tak jak to miało miej-
sce wyżej, w przypadku avna,mnhsij, to paralelną formę avnalamba,nein można 
by przekładać następująco: chwycić na bądź też uchwycić, przywracając na po-
wrót. Takie wyjaśnienie odpowiadałoby znaczeniu avna,mnhsij, czyli wejścia na 
pamięć czy też w pamięć, które polega na przypomnieniu, czyli chwytaniu w pa-
mięci na powrót tego, co w procesie uczenia już zostało na pamięć wprowadzone.

Warto zauważyć przy tej okazji, że Jamblich, używając określenia avnalamba,nein 
w związku z pitagorejskimi ćwiczeniami mnh,mh, mógł czynić to w sposób zamie-
rzony również w odniesieniu do czasownika perila,boien (opt. aor. perilamba,nein), 
który pojawia się w kontekście nie przypominania, lecz pierwszego uczenia się. To, 
co jest przedmiotem prw,th maqh,sij, również podlega uchwyceniu (lamba,nein), jed-
nak przedrostek peri. (w, około, u) może wskazywać, że jest to uchwytywanie tego, 
co jest około, ewentualnie tego, czego dotyczy aktualny proces uczenia się. Biorąc 
pod uwagę pierwsze znaczenie przedrostka peri., można to interpretować w ten 
sposób, że to, co jest przedmiotem uczenia się i jest uchwytywane, powinno dać się 
uchwycić, tzn. być w zasięgu możliwego uchwycenia. Nie można bowiem wprowa-
dzić na pamięć, a następnie przypomnieć sobie to, czego wcześniej nie dało się przy-
swoić (manqa,nein) i uchwycić w sposób trwały (perilamba,nein bebai,wj).

Być może to samo miał na uwadze Alkmaion, mówiąc, że czymś koniecz-
nym dla uzyskania evpisth,mh jest chwytające spokój aistetyczne co do swego 

145 DK 58D 1 (Iamblich V.P. 165).
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źródła mniemanie (do,xa labou,sh to. hvremei/n). W tym sensie bebai,wj Jamblicha 
miałoby prawdopodobnie na uwadze to samo aistetyczne źródło, które stanowi-
ło dla Alkmaiona punkt wyjścia dla pojawienia się pamięci i ustalenia. Uwaga ta 
wydaje się zgodna z relacją Jamblicha, który odnotowuje, że przypominanie doty-
czyło tego, co najpierw ktoś powiedział czy usłyszał (ti, prw/ton ei=pen h' h'kousen). 
Oznacza to, że dane płynące z wrażeń zmysłowych stanowią niejako początek 
procesu uczenia się i zapamiętywania. One to bowiem, podlegając uchwytywaniu 
zarówno przez uczenie się, jak i zapamiętywanie, stają się tym, co jest rzeczywi-
ście uchwycone, i dlatego w sposób niebudzący już żadnych wątpliwości ustalone.

Taki wniosek, płynący z  analizy powyższych informacji, formułuje także 
sam Jamblich (V.P. 166), twierdząc, że dla uzyskania evpisth,mh najbardziej istot-
na jest możliwość zapamiętywania (to. du,nasqai mnemoneu,ein)146. 

Czy w  świetle tego, co powiedziano wyżej, można powiedzieć, że zarów-
no eksponowane przez pitagorejczyków uczenie się, jak też przypominanie sobie 
posiadają swoje pierwotne uwarunkowanie w tym, co Jamblich nazwał chwyta-
niem (bądź chwytaniem na powrót) dostarczanych przez zmysły wrażeń, a więc 
tym, co kryje się za greckim określeniem avnalamba,nein th//| dianoi,a|? Czym zatem 
dokładnie jest sama dia,noia?

2.5. Dianoetyczny charakter poznawania i jego źródło

Dia,onoia, rozpatrując etymologiczne znaczenie tego słowa, może oznaczać 
to, co ujawnia się i funkcjonuje przez umysł lub przez myślenie. Określone w ten 
sposób znaczenie tego słowa jest wynikiem prostego zestawienia dwóch innych 
greckich słów: dia, – przez oraz no,oj (contr. nou/j), oznaczającego umysł, wywie-
dzionego z czasownika noei/n, czyli myśleć, ale też widzieć. Dosłowne tłumaczenie 
dia,noia, przez-umysł, odbiega od przyjętych translacji zarówno tego rzeczownika, 
jak i czasownika dianoei/sqai, wskazujących na myślenie, władzę myślenia, prze-
myślenie, pojętność i rozumianych jako moc duszy147. Nie jest jednak powiedzia-
ne, że je całkowicie wyklucza. Jeżeli jednak przyjąć, że owa oczyszczona pojęt-

146 Por. DK 58D 1 (Iamblich V.P. 166): kai. evpi. ple,on evpeirw/nto th.n mnh,mhn gumna,zein\ ou,den ga.r 
mei/zon pro.j evpisth,mhn kai. evmpeiri,an kai. fro,nhsin tou/ du,nasqai mnhmoneu,ein. Tłum.: „i do 
pełnego starali się ćwiczyć pamięć, ani jedno bowiem większe dla ustalenia i doświadczenia, 
i rozumowania niż możliwość zapamiętywania”.
147 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 166, 470. Rodziewicz określenia dia,noia 
oraz dianoe,omai określa jako zdolność do przemyśliwania, różną od sensorycznych doznań. 
Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 223.
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ność (o której w kontekście yuch, wspominał Platon) może być dokładnie tym 
samym zakresem aktywności, jaki miał na myśli Jamblich, ilekroć w związku 
z pamięcią (mnh,mh) mówił o avnalamba,nein th//| dianoi,a| – a to w analizach Pla-
tona na temat oczyszczonej duszy także posiada kluczowe znaczenie – to podą-
żając tym tokiem myślenia, należałoby chyba zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
kryjąca się za określeniem dia,noia aktywność z jednej strony winna ujawniać 
się w odniesieniu do nou/j, przez który zyskuje ona swoje językowe określenie. 
Z drugiej jednak strony winno się ją widzieć również w jej istotnym odniesieniu 
do yuch,, której oczyszczenie przez pamięć i naukę prowadzić ma do ujawnienia 
się, a następnie wzmożenia jej własnej mocy.

Czy na tej podstawie można powiedzieć, że stanowiąca przedmiot analiz 
yuch, właśnie dzięki mnh,mh oraz dia,noia ujawnia w sobie pewną umysłową moc, 
która w swym charakterze odwołuje się wprost do swego początku, którym jest 
umysł (nou/j)?

Wydaje się, że fakt przytoczenia przez Platona słów przypisywanych Alkma-
ionowi o tym, co w głowie (evnke,faloj), mógł mieć na celu zasugerowanie ta-
kiej właśnie odpowiedzi. Odniesienie to było prawdopodobnie obecne również 
w poglądach innych pitagorejczyków. Na rzecz takiej tezy świadczy chociażby 
zdanie 13 Filolaosa, który wymieniając cztery zasady (te,ssarej avrcai) życia 
w człowieku, twierdzi:

kefala. me.n no,ou( kardi,a de. yuca/j kai. aivsqh,sioj (…) evnke,faloj de. @samai,nei# ta.n 
avnqrw,pw avrca,n

głowa bowiem umysłu, serce zaś duszy i doznania (…) to zaś w głowie (oznacza) początek 
człowieka148.

Wydaje się, że dla dotychczasowych rozważań jest to informacja niezwykle cen-
na. Filolaos, mówiąc o tym, co w głowie (evnke,faloj), i uznając to za początek czło-
wieka (ta.n avnqrw,pw avrca,n), stwierdza wyraźnie, że jak każda z pozostałych 
zasad posiada swoją lokalizację cielesną, tak też to, co jest uznane za faktyczny po-
czątek człowieka, należy odnosić do głowy, która z kolei przynależy do umysłu 
(kefala. me.n no,ou). Oznaczałoby to, że dla Filolaosa wśród innych zasad ży-
cia to właśnie no,oj evnke,faloj, a nie co innego jest początkiem, który w sposób 
istotny determinuje człowieka i  jego naturę. Jeżeli zatem podjąć tok rozumo-
wania Filolaosa, że istotnie no,oj evnke,faloj jest początkiem, to czy nie stoi to 
w sprzeczności z jego wcześniej cytowanymi wypowiedziami o mona,j?

148 DK 44B 13 (Theol. 25, 17).
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O mona,j, która jest nazwana początkiem wszystkiego (avrch, pa,ntwn)149, Filo-
laos wypowiedział się w innym miejscu w związku z pamięcią, która – co należy 
pamiętać – nosi miano jednostki (mona.j Mnhmosu,nh wvnoma,sqh)150, okazującej 
się niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia evpisth,mh w związku z uchwytywa-
niem dziesiątki i jej części. Jeżeli to stwierdzenie odnieść do słów Filolaosa na 
temat no,oj evnke,faloj, to wydaje się, że obie wypowiedzi nie muszą siebie wza-
jemnie wykluczać. Potoczne doświadczenie podpowiada, że istotnie pamięć jest 
u człowieka żywotnie związana z tym, co ma swoje siedlisko w głowie. Z tego 
względu, odczytując nadto obie wypowiedzi Filolaosa w łączności ze sobą, moż-
na wyciągnąć wniosek, że umysł, rozporządzający tym, co konstytuuje samą pa-
mięć, jest prawdopodobnie tym samym początkiem wszystkiego.

Jeżeli przyjmie się, że jest to poprawny wniosek, to w kontekście poszukiwane-
go znaczenia określenia dia,noia można zauważyć, że pitagorejskie avnalamba,nein 
th//| dianoi,a| oznaczałoby mniej więcej tyle, co chwytać na powrót przez umysł 
lub przez to, co w podejmowaniu doznania jest ściśle z nim związane. Podej-
mowanie, o którym tu mowa, może dotyczyć yuch,, której Filolaos przypisu-
je doznania, lokując oba elementy w sercu (kardi,a de. yuca/j kai. aivsqh,sioj). 
Mimo że spośród innych avrcai, życia to no,oj evnke,faloj jest u Filolaosa nazwa-
ny początkiem człowieka (ta.n avnqrw,pw avrca,n), nie musi to w ramach ludzkiej 
natury oznaczać separacji duszy i umysłu. Proces uczenia się i zapamiętywania 
wymaga raczej, by nie było pomiędzy nimi żadnej separacji, co sugerują zresz-
tą wszyscy trzej wspomniani pitagorejczycy. W przeciwnym razie niemożliwe 
byłoby w procesie uczenia się przeniesienie tego, co doznane, na utrwalającą pa-
mięć. Umożliwia to prawdopodobnie analizowana moc duszy – dia,noia.

Wydaje się jednak, że związek no,oj z yuch,, który ujawnia pitagorejska re-
fleksja nad ludzką naturą, nie posiada jedynie funkcjonalnego uzasadnienia. 
Wypływa ono raczej z  tego samego powodu, dla którego mówiono o  wspo-
mnianych wyżej czterech zasadach (te,ssarej avrcai,). Dlaczego? Pomocną dla 
zrozumienia wagi tego pytania może być informacja, którą zanotował Aëtios  
(I 3, 8). Według niego Pitagoras uważał, że:

(…) kai. h` h`mete,ra yuch,( fh,sin( evk tetra,doj su,gkeitai) ei=nai de. nou/n evpisth,mhn do,xan 
ai;sqhsin( evx w-n pa/sa te,cnh kai. evpisth,mh kai. auvtoi. logikoi, evsmen

(…) i nasza dusza, mówi, z czwórki składa się, jest mianowicie umysł, ustalenie, mniemanie, 
dostrzeganie, z których cała sztuka i ustalenie, i sami rozumni jesteśmy151.

149 Por. DK 44B 8.
150 Por. DK 44A 13 (Theol. 81, 15).
151 DK 58B 15.
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To, co według Pitagorasa w istotny sposób przynależy do yuch,, to cztery nastę-
pujące elementy: umysł (nou/j), ustalenie (evpisth,mh), mniemanie (do,xa), doznawanie 
(ai;sqhsij). O wadze tego wyliczenia może świadczyć wyjaśnienie, że z owych 
czterech elementów można wywieść każdą umiejętność czy ustalenie (evx w-n pa/sa 
te,cnh kai. evpisth,mh), oraz to, że przede wszystkim są one istotne dla określenia 
ludzkiej natury, na co z kolei wskazują słowa auvtoi. logikoi. evsmen. Jak właściwie 
rozumieć owo przypisywane Pitagorasowi wyliczenie?

Wydaje się, że zamiarem Aëtiosa, podobnie jak to miało miejsce u Filolaosa, 
mogło być wyszczególnienie wszystkich istotnych aspektów ludzkiej natury, 
które skupia niejako w sobie yuch,. O ich pewnej istotnej łączności może świad-
czyć użycie w tym miejscu czasownika su,gkeitai, wskazującego nie tylko na 
czynność zestawienia czy złożenia wymienionych elementów w określonym ich 
funkcjonowaniu (na co wskazuje su,n – razem, wespół), lecz pośrednio także na 
to, co złożone leży razem. Różnica polega jednak na tym, że wychodząc właśnie 
od yuch,, inaczej niż Filolaos kładący obok siebie duszę i umysł, Aëtios wskazu-
je na pewne istotne zakresy czy też sposoby percepcji oraz towarzyszące im wła-
ściwe wyniki. W taki sposób można zinterpretować ową czwórkę, w której obok 
mniemania (do,xa) i doznawania (ai;sqhsij) pojawiają się umysł (nou/j) i usta-
lenie (evpisth,mh). W tym sensie zestawienie, jakie czyni Aëtios, zdaje się kore-
spondować również z tym, co na temat przejścia od doznania do ustalenia miał 
twierdzić Alkmaion. Jak zatem poprawnie odczytać to zestawienie?

Obok do,xa wymienione jest ai;sqhsij. Jeżeli zestawienie to odczytać w łącz-
ności ze słowami Filolaosa, że serce oznacza duszę i doznanie (kardi,a de. yuca/j 
kai. aivsqh,sioj), to można wywnioskować, że zarówno ai;sqhsij, jak i do,xa na-
leży odnosić do yuch,. Pierwsze byłoby sposobem percypowania, drugie ozna-
czałoby towarzyszący doznawaniu wynik. Pozostają zatem dwa określenia: nou/j 
oraz evpisth,mh. Czy może oznaczać to, że wzorem poprzednich wynik towarzy-
szący percepcji właściwej dla umysłu posiada charakter epistemiczny?

Ten sam Aëtios, przekazując, że w swych rozważaniach i badaniach Pitagoras 
koncentrował swoją uwagę na tym, co dotyczy zasad (tw/n avrcw/n), wymienia 
i opisuje dość szczegółowo dwie zasady152. Pierwsza z nich jest określona nastę-
pująco: h` me.n evpi. to. poihtiko.n ai;tion kai. ei;dikon( o[per evsti. nou/j o` qeo,j. 
A zatem jest to przyczyna czyniąca i widząca (poihtiko.n ai;tion kai. ei;dikon), 
którą – zgodnie z wyjaśnieniem komentatora – ma być umysł bóg (nou/j o` qeo,j). 
Określenia te zdają się wskazywać, że tej zasadzie przypisywano u pitagorejczy-
ków decydujące znaczenie dla rzeczywistości i jej rozumienia, gdyż nou/j, którego 

152 Por. DK 58B 15: Puqago,raj (…) speu,dei de. auvtw/i tw/n avrcw/n h` me.n evpi. to. poihtiko.n 
ai;tion kai. eivdiko,n( o[per evsti. nou/j ò qeo,j( h̀ de. evpi. to. paqhtiko,n te kai. ùliko,n( o[per evsti.n 
o` o`rato.j ko,smoj.
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działanie jest scharakteryzowane czasownikami poiei/n oraz ivdei/n, jest posta-
wiony w roli boga (qeo,j) oraz przyczyny (ai;tion). 

Przypuszczenie o decydującym znaczeniu powyższej zasady może znaleźć 
swoje oparcie nadto w charakterystyce drugiej avrch,, której Aëtios, w odróżnie-
niu od tamtej, nie nazwał wprost przyczyną. Charakteryzuje ją bowiem w ten 
sposób: h` de. evpi. to. paqhtiko,n te kai. u`liko,n( o[per evsti.n o` o`rato.j ko,smoj. 
Jest nią to, co ujawnia się jako cierpiące czy odczuwające (paqhtiko,n) i materialne 
(ùliko,n), a które jednocześnie komentator nazywa widzianym porządkiem (òrato.j 
ko,smoj).

Wydaje się jednak, że owe avrcai, pozostają w pewnym istotnym związku. 
Wyraża się on w ten sposób, że w kontekście obu jest mowa o czynności widze-
nia. Z tego właśnie względu, jak można sądzić, należy prawdopodobnie rozpa-
trywać je razem, podobnie jak to miało miejsce u Filolaosa. Obie bowiem doty-
czą tego, co dla rozumienia ludzkiej natury pozostaje w istotnym związku, tzn. 
jest zestawione i skupia się (su,gkeitai) we właściwym ich rozpoznaniu. Jedno-
cześnie w identyfikacji każdej z nich zaakcentowana jest ujawniająca się mię-
dzy nimi zasadnicza odmienność. Z jakiego powodu? Dla uzyskania odpowiedzi 
na to pytanie istotne wydają się te określenia, które charakteryzują w odmien-
ny sposób widzenie, o którym jest mowa odnośnie do każdej z dwóch zasad. 
Wskazuje na to użycie określenia eivdiko,n w kontekście zasady nou/j o` qeo,j, na-
tomiast o`rato.j ko,smoj odnośnie do drugiej zasady paqhtiko,n te kai. u`liko,n. 
W czym zatem tkwi różnica?

Zarówno o`rato,j, jak i eivdiko,n są formami wywodzącymi się z czasownika 
o`ra,w – patrzę, widzę, spoglądam. Pierwsza oznacza aspekt teraźniejszości, dru-
ga natomiast jest formą aorystu, której podstawą jest inf. aor. ivdei/n (1 sing. ei=don) 
analizowanego czasownika o`ra,w. Oznacza więc nie tyle samą czynność patrze-
nia, ile raczej fakt już dokonanego dostrzeżenia (ei=don, tłum. zobaczyłem), inaczej 
mówiąc – fakt dojrzenia czy nawet identyfikacji tego, na co się początkowo jedy-
nie spoglądało. Prawdopodobnie więc należy tu mówić o widzeniu właściwym 
albo też widzeniu należytym, co w starogreckim języku mogło znajdować swoją 
osobną denotację w archaicznym czasowniku ei;dw.

Wydaje się, że powyższe filologiczne analizy dwóch kontekstów znaczenio-
wych czasownika o`ra,w mogą posiadać swoje istotne przełożenie na to, co 
w sprawie zasad twierdzili pitagorejczycy. Jeżeli bowiem relację Aëtiosa odnieść 
do tego, co on sam zanotował na temat czwórki, z której – zdaniem Pitagorasa 
– złożona jest dusza, to wniosek powstały z analizy sposobu myślenia pitagorej-
czyków zdaje się interesujący. Zasadę poihtiko.n ai;tion kai. eivdiko,n, którą jest 
nou/j, należałoby łączyć z evpisth,mh. Jeżeli natomiast w tym samym kluczu słowa 
paqhtiko,n te kai. u`liko,n zinterpretuje się jako określenia związane z doznawa-
niem, to zasadę dotyczącą òrato.j ko,smoj należałoby rozumieć w odniesieniu do 
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do,xa, która jest rezultatem doznawania (ai;sqhsij). To z kolei pozwalałoby ro-
zumieć widziany i doznawany porządek jako zakres właściwy doznającej yuch,. 
W ten sposób obie wymienione avrcai, w swoich charakterystykach ujawniały-
by nie tylko sobie właściwe zakresy, którymi jako zasady rządzą, lecz także od-
powiadające im rezultaty właściwego im widzenia.

Dlaczego zatem zasada nou/j o` qeo,j miałaby posiadać decydujące znacze-
nie dla widzenia rzeczywistości? Prawdopodobnie dlatego, że rezultatem jego 
widzenia jest nie mniemanie (do,xa), ale właśnie ustalenie (evpisth,mh), które 
– zgodnie z rozumowaniem Filolaosa – pojawia się wskutek osiągnięcia pewne-
go przekonania (pi,stij be,baioj). To nou/j, a nie coś innego doznającego, uzysku-
je evpisth,mh. A uzyskuje je, gdyż jest zasadą widzenia (eivdiko,n), które w związku 
z tym można by określić mianem widzenia ustalającego. Jednocześnie nou/j jest 
zasadą czynienia (poihtiko,n), co pozwalałoby przypuszczać, że w rozumieniu 
pitagorejczyków rezultat widzenia ustalającego jest również rezultatem tego, co 
widzący umysł sam czyni lub sprawia (poiei/n). Czy dlatego że umysł, właściwie 
rzecz biorąc, jest umysłem boskim?

Intuicja, która nakazywała greckim mędrcom nadawać umysłowi (nou/j) bo-
skie prerogatywy, była obecna już bardzo wcześnie, u samych początków grec-
kiego myślenia153. Dlatego też nie jest czymś zaskakującym, że pitagorejczycy 
również przywiązywali wagę do zasady ustalającego widzenia umysłowego, któ-
ra posiadając boskie znamiona, w procesie uczenia się okazywała się kluczowa. 
Jedna z zachowanych gnom pitagorejskiego mędrca Epicharma z Kos wyraża tę 
intuicję wprost:

nou/j o`rh/i kai. nou.j avkou,ei\ ta=lla kwfa. kai. tufla,

umysł widzi i umysł słyszy, inne głuche i ślepe154.

Twierdzi on, że to umysł widzi i słyszy (nou/j o`rh/i kai. avkou,ei), co można ro-
zumieć w ten sposób, że jest to cecha, która dotyczy jedynie umysłu155. Nacisk, 

153 Fragment wypowiedzi, którą Aëtios (I 7, 11) przypisuje Talesowi z Miletu, brzmi: nou/n 
tou/ ko,smou to.n qeo,n (DK 11A 23). Nou/j zgodnie z tą informacją jest qeo,j w odniesieniu do 
porządku (ko,smoj), jest tu bowiem mowa o umyśle porządku (nou/n tou/ ko,smou). W związku 
z tym na temat rozumienia porządku u Talesa cenny zapis odnaleźć można u Diogenesa 
Laertiosa (I 35): ka,lliston ko,smoj\ poi,hma ga.r qeou/ (…) ta,ciston nou/j\ dia. panto.j tre,cei  
(= DK 11A 1). Podobny charakter boskiej władzy wskazuje również przytaczany wyżej Kse-
nofanes: avllV avpa,neuqe po,noio no,ou freni. pa,nta kradai,nei (DK 21B 25).
154 DK 23B 12.
155 Parafrazę tego stwierdzenia można odnaleźć u Ksenofanesa, który na temat jednego boga 
(ei-j qeo,j) mówi również w ten sposób: ou=loj o`ra/i( ou=loj de. noei/( ou=loj de, tV avkou,ei. Tłum.: 
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jaki Epicharm oraz pozostali pitagorejczycy kładli właśnie na umysł, uwidacz-
niają także pozostałe gnomy, które tłumaczą sens obejmującego całego człowie-
ka pitagorejskiego ka,qarsij. I tak przypisywana znowu Epicharmowi gnoma 22 
podaje:

euvsebh.j no,w| pefukw.j ouv pa,qoij kV ouvde.n kako,n katqanw,n\ a;nw to. pneu/ma diamenei/ 

katV ouvrano,n

(jeśliś) bogobojny umysłem, dorastając nie odczujesz żadnego zła, (tak) i  umierając, 
u góry duch pozostaje w tym, co dotyczy nieba156.

Przezwyciężenie cierpienia (ouv pa,qoij), związanego wedle relacji Aëtiosa z òrato.j  
ko,smoj, dokonuje się przez bogobojność czy też pobożność umysłu (euvsebh.j no,w|), 
która – zgodnie z wyjaśnieniem w drugiej części zdania – polega na pozostawa-
niu w tym, co jest uznawane za mieszkanie boga (a;nw to. pneu/ma diamenei/ katV 
ouvrano,n). Można by to rozumieć i w ten sposób, że słowa euvsebh.j no,w| oznaczają 
zwrot ku niebu, a w konsekwencji widzenie tego, co boskie, co z kolei w świetle 
relacji Aëtiosa można by zidentyfikować jako zakres eivdiko,n, czyli zakres wspo-
mnianego już – zdaniem pitagorejczyków decydującego dla właściwego poznania 
– związanego z nou/j widzenia ustalającego.

Znaczenie tak rozumianej pobożności oraz wynikających stąd praktyk w ramach 
naznaczonego nauką pitagorejskiego sposobu życia może uwidaczniać gnoma 40:

fu,sin e;cein a;riston evsti( deu,teron de. (manqa,nein)

mieć naturę najlepsze jest, drugie zaś (uczyć się)157.

Uczyć się (manqa,nein) w  rozumieniu Epicharma i  innych pitagorejczyków 
nie było celem samym w sobie. Nie było nim, jak wolno sądzić, również zdoby-
cie wiedzy dla niej samej. Ostatecznym celem, jaki im przyświecał, było to, co 
jest najlepsze (a;riston). W świetle przytoczonej gnomy można by przyjąć, że 
– dosłownie rzecz biorąc – było nim mieć naturę (fu,sin e;cein), tj. dobrze znać 
ją i postępować zgodnie z nią. Samo manqa,nein jest wobec tak sformułowane-
go celu jedynie czymś wtórnym (deu,teron de.), środkiem, za pomocą którego 
winno się zmierzać do tego, co jest pierwsze i najlepsze. Z tego samego źródła, 
jak można sądzić, bierze swój początek prawdziwe pitagorejskie oczyszczenie 

„cały widzi, cały myśli, cały słyszy” (DK 21B 24).
156 DK 23B 22.
157 DK 23B 40.
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doznania, a  co za tym idzie –  również duszy i ciała158. Czystość umysłu mia-
ła bowiem, zdaniem pitagorejczyków, istotnie wpływać na pozostałe elemen-
ty ludzkiej natury, na podległe umysłowi duszę i postrzeganie, które być może 
oznaczano przez liczbę siedem (e`bdoma,j), jako sumę 3+4 z podstawy kwaternio-
nu zwanego też z grecka tetraktysem (tetraktu,j), o czym zdaje się zaświadczać 
sam Filolaos159. Wpływ ten, jak można przypuszczać, uzyskiwał swój pełny wy-
raz właśnie w tym, co pitagorejczycy nazywali dia,noia.

158 Por. DK 23B 43: evpipola,zein ou; ti crh. to.n qumo,n( avlla. to.n no,on. Tłum.: „nie jest uży-
tecznym, by wzmagać namiętność, lecz umysł”. Także DK 23B 26: kaqaro.n a'n to.n nou/n 
e;chij( a[pan to. sw/ma kaqaro.j ei=. Tłum.: „jeżeli będziesz miał czysty umysł, całym ciałem 
czysty będziesz”.
159 Por. DK 44A 12 (Theol. 74, 10): (…) nou/n kai. u`gei,an kai. to. u`pV auvtou/ lego,menon fw/j 
evn e`bdoma,di. Tłum.: „(…) umysł i zdrowie i to pod nim wyrażane światło w siódemce”. Por. 
G. Sarton, A History of Science. Ancient Science through the Golden Age of Greece, Cambridge 
1959, s. 204–205; M. C. Ghyka, Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji 
zachodniej, Kraków 2014, s. 33–36.
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3. Dia,noia i nou/j. Epistemiczna funkcja  
widzenia ustalającego

Przeprowadzone analizy zdają się ujawniać rzeczywisty cel, jaki przyświe-
cał praktykowanej przez pitagorejczyków oczyszczającej anamnezie. Jest nim nie 
tyle rytualne oczyszczenie się, ile raczej ujawnienie się mocy duszy, którą jest 
dia,noia. Dzięki niej bowiem, czy też w jej zakresie, osiąga się pewność poznania 
i wynikające stąd ustalenie (evpisth,mh). W związku z tym przytoczona wcześniej 
uwaga Karla Alberta na temat różnicy w podejściu orfików i pitagorejczyków 
do praktyk oczyszczających pozostaje istotna. W jej świetle można bowiem po-
stawić także pytanie o rzeczywisty cel filozoficznie określonego ka,qarsij u Pla-
tona, dla którego zarówno anamneza, jak i  oczyszczona pojętność odgrywały 
dużą rolę. 

3.1. Oczyszczenie duszy i dia,noia

Platon, mówiąc o  pojętności oczyszczonej (th.n dia,noian kekaqarme,nhn), 
zdaje się rzeczywiście odwoływać do poglądów pitagorejskich, w  których 
oczyszczenie dokonuje się w sposób należyty przez uczenie się i ćwiczenie pa-
mięci. Wzmianka Platona w Teajtecie o tym, że woskowa tabliczka pamięci znaj-
duje się w duszach, oraz następujące po tym wyjaśniające dopowiedzenie, że owa 
woskowa masa, tj. pamięć, bywa u niektórych ludzi z czystszego wosku (tw/| me.n  
kaqarwte,rou khrou/)160, mogą być uznane za znamienny sygnał tego odwołania. 
Analogicznie można rozumieć inny obraz, w którym nieco dalej mnh,mh w kon-
tekście poszukiwanego w dialogu znaczenia evpisth,mh Platon z właściwym sobie 
poczuciem ironicznego humoru porównuje do swoistego gołębnika (peristerew,n), 
w  którym przechowuje się już dawno złowione bądź wprowadza dopiero co 
złowione różnorodne ptaki161.

Pojawiające się w  Fedonie w  związku z  anamnezą wypowiedzi Sokratesa, 
które sugerują istnienie mitycznie rozumianego miejsca przebywania duszy sa-
mej, wydają się w tym kontekście również istotne. Można je bowiem odczyty-
wać także w ten sposób, że zarówno dusza, jak i uzdrawiająca ją pamięć ujawnia-
ją w sobie samych konstytuujące je źródło. W taki sposób można interpretować 

160 Por. Theaetetus 191c.
161 Por. Theaetetus 197c–198e.
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chociażby przytaczane już słowa Sokratesa: h=n pou h`mw/n h` yuch,162. Jeżeli za-
tem przyjąć ten sposób rozumowania, to przywołane wyżej stwierdzenie: była 
gdzieś nasza dusza nie musi rzeczywiście oznaczać miejsca, które w potocznym 
sensie mogło być wynikiem sugestii lokatywnego określenia zewsząd (pantaco,qen). 
Należałoby je raczej w tym kontekście odnosić do innej niż yuch, i mnh,mh, dla 
obu jednocześnie źródłowej rzeczywistości. Z  tych samych względów zatem 
pantaco,qen również może dotyczyć owej rzeczywistości, w ten jednak sposób, 
że wskazuje na właściwy tylko dla niej zakres jej funkcjonowania.

Czy w związku z tym można powiedzieć, że rozpatrując konsekwencje od-
dzielenia yuch, od sw/ma, Platon w analizie stanu duszy samej (auvth, kaqV au`th.n) 
i  jej oczyszczonej pojętności (dia,noia kekaqarme,nh) chciał – w ślad za pitago-
rejczykami – wskazać na fundamentalne dla rzeczywistości znaczenie umysłu? 
Czy tym samym dia,noia oraz nou/j mogą być uznane za faktyczny cel filozo-
ficznie określonej ka,qarsij Platona? W czym dokładnie według Platona prze-
jawia się dia,noia?

Obecne w Fedonie rozumowanie Sokratesa wiążące analizowany stan oczysz-
czonej duszy samej z  ujawnieniem się oczyszczonej pojętności znajduje swoje 
odzwierciedlenie w analizach, które w kontekście znaczenia mnh,mh prowadził 
Platon w Teajtecie. Albowiem Sokrates nieco wcześniej wypowiada tam opinię, 
że pojmowanie i przemyśliwanie (to. dianoei/sqai) jest w istocie tym, co równie 
dobrze można porównać do mowy duszy do samej siebie (lo,gon o[n auvth. pro.j 
aùth.n) na temat tego, co sama rozpatruje (diexe,rcetai peri. w-n a'n skoph/|)163.

Porównanie ze sobą dwóch czynności, mianowicie dianoei/sqai oraz 
diale,gesqai, w kontekście yuch, wydaje się istotne. Jeżeli bowiem odnieść je 
do analiz Platona na temat stanu, w którym dusza sama ujawnia się według swej 
mocy (kata. to. dunato,n), to stwierdzenie, że dia,noia, której czasownikową for-
mą jest dianoei/sqai, jest mówieniem do samego siebie (auvth. pro.j au`th.n), moż-
na by rozumieć jako dobry opis stanu duszy samej (auvth, kaqV au`th.n). Oznacza-
łoby to zatem, że dia,noia oczyszczonej duszy jest w pierwszym rzędzie taką jej 
mocą, która wyraża najpierw jej odniesienie jedynie do samej siebie, czego re-
zultatem z kolei mogłoby być należyte pojmowanie (to. dianoei/sqai) samej sie-
bie. Przyjęcie takiego toku rozumowania pozwalałoby również wyjaśnić znaczenie 
auvta. ta. pra,gmata. Tak rozumiana oczyszczona pojętność pozwala bowiem uzy-
skać należyte widzenie nie tylko tego, co jest podejmowane (pra/gma), lecz tak-
że samego faktu podejmowania, które – zgodnie z wcześniejszymi wnioskami  
– określa naturę yuch, i jej życie, tj. analizowaną ciągle duszę samą. Należyte 

162 Por. Phaedo 72e–73a.
163 Por. Theaetetus 189e: (…) to. de. dianoei/sqai (…) lo,gon o[n auvth. pro.j aùth.n h̀ yuch, diexe,rcetai 
peri. w-n a'n skoph/| (…) tou/to ga,r moi ivnda,lletai dianooume,mh ouvk a;llo ti h' diale,gesqai.



74  

pojmowanie samej siebie w konsekwencji pozwalałoby jej właściwie pojmować 
to, co sama chce rozpatrzyć.

Istotne odniesienie się dia,noia do tego, co określa życie i naturę yuch,, jest 
przedmiotem zainteresowania Platona również w  Fedonie. Sokrates bowiem 
zwraca uwagę na dia,noia, wspominając o innym niż zmysłowe doznaniu (a;llh| 
tini. aivsqh,sei), które dotyczy tego, co jest najprawdziwsze (tavlhqe,staton), 
a polega na tym, by samo z osobna było pojęte (auvto. e[kaston dianohqh/nai)164. 
Wyjaśniając to, mówi tak:

a=rV ou=n evkei/noj a'n poih,seie kaqarw,tata( o[j tij o[ti ma,lista auvth/| th/| dianoi,a| i;oi evfV 

e[kaston( mh,te th.n o;yin paratiqe,menoj evn tw/| dianoei/sqai mh, te, tinV a;llhn ai;sqhsin 

(…) avllV auvth/| kaqV au`th.n eivlikrinei/ th|/ dianoi,a| crw,menoj (…)

czy nie ów mógłby to najczyściej uczynić, ktoś kto najbardziej pojętnością samą podcho-
dziłby do każdego z osobna, ani wzroku nie przykładając w pojmowaniu, ani jakiegoś 
innego doznania (…) lecz samym przejrzystym pojmowaniem się posługując (…)165.

Znaczenie słów dia,noia i dianoei/sqai, jakie ujawnia powyższe zdanie Pla-
tona, wydaje się kluczowe. Jest tu mowa o innym jakimś doznaniu (a;llh| tini. 
aivsqh,sei). Pozwala to przyjąć, że Platon ma na myśli inny rodzaj ai;sqhsij, 
a więc inny sposób rejestracji niż doznawanie przez zmysły, które za pitagorej-
czykami należałoby konsekwentnie uznać za domenę yuch,. Nie musi to jed-
nakże, znowu podobnie jak u pitagorejczyków, oznaczać, że obydwa sposoby 
rejestracji funkcjonują w zupełnym odseparowaniu od siebie. Wskazuje na to 
part. praes. paratiqe,menoj czasownika parati,qemi, który oznacza w pierwszym 
rzędzie kłaść obok. Jeżeli bowiem, zgodnie z tekstem, istotnie przyjąć, że używa-
nie pojętności (th|/ dianoi,a| crw,menoj) jest związane z występującym obok (para,) 
doznawaniem (ai;sqhsij), to można je rozumieć jako zespolone ze sobą w od-
bieraniu tego, co podlega ich rejestracji166. Jednocześnie słowa mh,te th.n o;yin 
paratiqe,menoj evn tw/| dianoei/sqai mh, te, tinV a;llhn ai;sqhsin akcentują istotną 
różnicę między nimi. Dlaczego? Owa różnica, zgodnie z wyjaśnieniem Sokra-

164 Por. Phaedo 65d–e: avllV a;llh| tini. aivsqh,sei tw/n dia. tou/ sw,matoj evfh,yw auvtw/n* (…) 
a=ra dia. tou/ sw,matoj auvtw/n tavlhqe,staton qewrei/tai( h' w-dV e;cei\ o[j a'n ma,lista h`mw/n kai. 
avkribe,stata paraskeua,shtai auvto. e[kaston dianohqh/nai peri. ou- skopei/ (…).
165 Phaedo 65e–66a.
166 Być może w paratiqe,menoj Platona należałoby widzieć podobny aspekt, który został wy-
artykułowany w związku z określeniem perila,boien bebai,wj z relacji Jamblicha. To bowiem, 
co podlega rejestracji i jest odbierane, musi być para,, obok, około, czyli – jak można by rzec 
– położone obok (paratiqe,menoj), co zgodnie ze znaczeniem perilamba,nein można rozumieć 
jako zasięg umożliwiający odbiór i uchwycenie.
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tesa, uwidacznia się w rezultacie właściwym dla użycia pojętności (th|/ dianoi,a| 
crw,menoj). To dzięki niej, a nie dzięki innemu jakiemuś doznaniu (mh, te, tinV 
a;llhn ai;sqhsin), pojmuje się i ogląda to, co jest najprawdziwsze (tavlhqe,staton) 
i przejrzyste (eivlikrine,j)167. Przejrzystej i czystej pojętności (eivlikrinei/ th/| dianoi,a|) 
odpowiada to, co jej właściwemu widzeniu i pojmowaniu ujawnia się jako samo 
w sobie przejrzyste i osobne (auvto. kaqV au`to. eivlikrine.j e[kaston).

W ten oto sposób przywołane w Fedonie w kontekście dyskusji o duszy samej 
jej rozumowanie (to. fronei/n) osiąga poszukiwany stan oczyszczenia. Polega 
ono – zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej – na uwolnieniu jej od całego 
ciała (avpallagei.j xu,mpantoj tou/ sw,matoj), dzięki czemu nabywa prawdę i ro-
zum (kth,sasqai avlh,qeia,n te kai. fro,nhsin). To jednak rodzi następujące pyta-
nie. Jeżeli zgodnie z sugestią Platona przyjąć, że dia,noia ujawnia się jako inne 
jakieś doznanie, to czy znajdujące w oczyszczonej pojętności swój finał uwolnie-
nie duszy od ciała oznacza konieczność równoczesnego uwolnienia się od tego, 
co jest przedmiotem doznawania przez zmysły?

Jeżeli wziąć pod uwagę zdanie, które Sokrates wypowiada natychmiast po 
stanowiącym punkt wyjścia rozważań pytaniu: kiedy dusza dotyka prawdy?, to 
na postawione wyżej pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Mówi bowiem, 
że dusza zawsze ilekroć zaczyna oglądać przy pomocy ciała (meta. tou/ sw,matoj 
evpiceirh/| ti skopei/n), staje się przez nie zwiedziona (evxapata/tai u`pV auvtou/)168. 
Nie sposób inaczej rozumieć ów wywód Sokratesa, wziąwszy również pod uwa-
gę to, co mówi nieco wcześniej169. Teza o odpowiedzialności ciała i jego zmy-
słów za wprowadzenie duszy w ów błąd znajduje bowiem swoje zwieńczenie 
w słowach:

167 Por. Phaedo 66a: (…) avllV auvth/| kaqV au`th.n eivlikrinei/ th/| dianoi.a| crw,menoj auvto. kaqV 
au`to. eivlikrine.j e[kaston evpiceiroi/ qhreu,ein tw/n o;ntwn( avpallagei.j o[ti ma,lista ovfqalmw/n 
te kai. w;twn kai. w`j e;poj eivpei/n xu,mpantoj tou/ sw,matoj( w`j tara,ttonntoj kai. ouvk evw/ntoj 
th.n yuch.n kth,sasqai avlh,qeia,n te kai. fro,nhsin( o[tan koinwnh|/. Tłum.: „(…) lecz (kto), 
samą według siebie przejrzystą pojętnością się posługując, samo w sobie przejrzyste osobne 
by zacząć łowić będące uwolniony jak najwięcej od oczu jak i uszu i, że tak powiedzieć, od ca-
łego wespół ciała, gdyż mąci i nie pozwala, by dusza nabyła prawdę i rozum, jak długo jest złą-
czona”. Por. Phaedo 79d.
168 Phaedo 65b: o[tan me.n ga.r meta. tou/ sw,matoj evpiceirh/| ti skopei/n( dh/lon o[ti to,te evxapata/tai 
u`pV auvtou/.
169 Por. Phaedo 65b: a=ra e;cei avlh,qeia,n tina o;yij te kai. avkoh. toi/j avnqrw,poij( h' ta. ge toiau/ta 
oì poihtai. h̀mi/n avei. qrulou/sin( o[ti ou;tV avkou,omen avkribe.j ouvde.n ou;te òrw/men* kai,toi eiv au-tai 
tw/n peri. to. sw/ma aivsqh,sewn mh. avkribei/j eivsi. mhde. safei/j( scolh|/ ai[ ge a;llai*. Tłum.: „czy 
posiada prawdę jakąś wzrok, jak i słuch u ludzi, czy właśnie te takie poeci nam zawsze wyga-
dują, że ani słyszymy wyraźnie nic, ani widzimy? przecież jeśli te z doznających ciałem nie są 
dokładne ani pewne, zważ no te inne?”. Por. Phaedo 79c.
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(…) au-tai tw/n peri. to. sw/ma aivsqh,sewn mh. avkribei/j eivsi. mhde. safei/j

(… ) te z doznających ciałem nie są dokładne ani pewne170.

Ani wzrok, ani słuch – chociaż te właśnie Sokrates uznaje za najbardziej do tego 
zdatne – ani tym bardziej inne doznania cielesne (to. sw/ma aivsqh,sewn) nie na-
bywają prawdy, gdyż żadne z nich nie jest dokładne ani pewne (mh. avkribei/j mhde. 
safei/j). Stwierdzenie to zdaje się przesądzać o negatywnej, zdaniem Sokratesa 
i poetów, funkcji poznawczej samego doznawania (ai;sqhsij). Wydaje się nadto, 
że obecne w tym fragmencie dialogu rozumowanie Platona, pozostając w zgodzie 
z przytoczonymi poglądami Alkmaiona, przebiega w tej kwestii zgodnie z omó-
wionymi wyżej tezami pitagorejczyków. 

Jeżeli zatem uznać, że także dla Platona ai;sqhsij nie stanowi sposobu nale-
żytego widzenia i poznania, to w oczywisty sposób rodzi się pytanie o to, co na-
prawdę pozwala duszy osiągnąć ustalające widzenie. Skąd bierze swój początek 
jej evpisth,mh? Wydaje się, że pomocnym w tej sprawie może być wyjaśnienie, 
co w kontekście oczyszczonej pojętności oznaczają słowa evn tw/| logi,zesqai171.

3.2. Problem znaczenia logi,zetai ka,llista

Na temat analizowanego stanu duszy samej, którego istotną charakterysty-
kę stanowią przytoczone słowa evn tw/| logi,zesqai, Sokrates wypowiada się na-
stępująco:

logi,zetai de. ge, pou to,te ka,llista( o[tan mhde.n tou,twn auvth.n paraluph|/( mh,te avkoh. mh,te 

o;yij mh,te avlghdw.n mh, te, tij h`donh,( avllV o[ti ma,lista auvth. kaqV au`th.n gi,gnhtai (…)

rozważa się (i przedstawia) (dusza) zaś może wtedy najpiękniej, jeżeli ani jedno z tych ją 
nie trapi, ani słuch, ani wzrok, ani ból, ani przyjemność, ale gdy najbardziej sama według 
siebie się staje (…)172.

Stan, w którym dusza nie wikła się w nic, co jest związane z doznaniem, zgod-
nie z dotychczasowym tokiem rozważań jest poszukiwanym w dyskusji stanem 
oczyszczonej duszy samej (auvth, kaqV au`th.n). W przytoczonym zdaniu Sokra-

170 Phaedo 65b.
171 Por. Phaedo 65c.
172 Phaedo 65c.
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tes mówi o tym, że jest to stan, gdy ona najbardziej sama według siebie staje się 
(avllV o[ti ma,lista auvth. kaqV au`th.n gi,gnhtai). O stanie tym Platon informuje 
również w dalszej części tego samego zdania, pisząc:

(…) kai. kaqV o[son du,natai mh. koinwnou/sa auvtw/| mhdV a`ptome,nh ovre,ghtai tou/ o;ntoj

(…) i według (tego) ile może, nie obcując z nim ani nie dotykając, sięga po będące173.

Omawiany stan duszy samej oraz wynikającej z tego jej czystej pojętności (dia,noia), 
zgodnie z informacją zawartą w tej części zdania, jest wynikiem tego, że ona, nie 
obcując z ciałem i nie dotykając go (mh. koinwnou/sa auvtw/| mhdV a`ptome,nh), jest 
wyzwolona już z jego więzów i dosięga bytu (ovre,ghtai tou/ o;ntoj).

Sokrates jednak, jak już wiadomo, mówi o jedynym w swoim rodzaju do-
tykaniu (a`ptome,nh), właściwym jedynie dla stanu duszy samej. Przywołane już 
kilkukrotnie pytanie Sokratesa: po,te ou=n h` yuch, th/j avlhqei,aj a[ptetai* poka-
zuje to bardzo wyraźnie. W tym przypadku jednak pożądany stan duszy samej 
uzyskuje się, gdy nie dotyka (mhdV a`ptome,nh) ona ciała, co w świetle dotychcza-
sowych wniosków należy rozumieć jako wykluczenie związanego z posiadaniem 
ciała aspektu ai;sqhsij. To jednak nie wszystko. Sokrates bowiem mówi, że du-
sza, mówiąc dokładniej, sięga po będące (ovre,ghtai tou/ o;ntoj). W jaki sposób 
rozumieć te zdawałoby się wykluczające się wzajemnie stwierdzenia? 

Jeżeli przyjąć, że intencją Platona było powtórzenie charakterystyki duszy 
samej (auvth, kaqV au`th.n) w taki sposób, by po negatywnym ujęciu tego stanu 
nastąpiło ujęcie pozytywne, to w kontekście analizowanego stanu yuch, pozwa-
lałoby to zestawić ze sobą sens obu czynności: a[ptetai oraz ovre,ghtai. W jaki 
sposób? 

Jeżeli znaczenie czasownika ovre,gesqai odnieść do słów Platona, że dia,noia 
jest jakimś innym rodzajem doznawania, to być może stwierdzenie sięga po bę-
dące (ovre,ghtai tou/ o;ntoj) należałoby widzieć w horyzoncie dokładnie tego, 
co Platon myśli na temat pojmowania (dianoei/sqai). Byłby to, jak można są-
dzić, jedyny horyzont, w którym dla duszy samej możliwe do zrealizowania jest 
dosięgnięcie będącego. Jeżeli ponadto obie powyższe charakterystyki widzieć 
w świetle wyjściowego pytania: kiedy dusza dotyka prawdy?, to być może po-
zwala to przyjąć, że dusza sięga po będące (ovre,ghtai tou/ o;ntoj) właśnie wtedy, 
kiedy dzięki swemu oczyszczeniu, stając się duszą samą (auvth. kaqV aùth.n gi,gnhtai), 
jednocześnie dotyka prawdy (th/j avlhqei,aj a[ptetai). Ze względu na pojawiają-
ce się w tym kontekście słowa kaqV o[son du,natai, tj. według tego, ile może, stan 

173 Phaedo 65c.



78  

ten wydaje się związany z mocą (du,namij), którą ujawnia czyste odniesienie się 
yuch, jedynie do siebie samej (auvth, kaqV au`th.n), o czym zresztą Platon informo-
wał wcześniej za sprawą przywoływanych już słów kata. to. dunato,n.

Przedstawiona dotąd charakterystyka stanu duszy samej jest dopełniona 
słowami logi,zetai de. ge, pou to,te ka,llista. Znaczenie tego, co kryje się za 
tym stwierdzeniem, wzmacnia użycie partykuł ge, to,te, właśnie wtedy. Można 
przypuścić, że owo właśnie wtedy dotyczy tego stanu yuch,, w którym realizo-
wane są cele, o których była mowa wyżej. Tok rozumowania Sokratesa zdaje się 
zatem układać w ciąg dopełniających się czynności. Oczyszczenie duszy, o któ-
rym ciągle mowa, to finalnie tylko i wyłącznie taki stan, w którym dusza, dotyka-
jąc prawdy i dosięgając będącego, staje się duszą samą (auvth, kaqV aùth.n gi,gnhtai). 
Właściwe jej stanowi logi,zetai ka,llista mogłoby zatem równie dobrze ozna-
czać de facto wszystko to, co do tej pory powiedziano na temat jej pojmowania 
(dianoei/sqai) i rozumowania (fronei/n).

Nieco inne światło na sens obecny w słowach logi,zetai ka,llista może 
jednak ujawnić to, co kryje się za samym ge, pou to,te. Nie wiadomo bowiem, 
co dokładnie znaczy w tym momencie określenie pou, zwykle tłumaczone jako 
może. Przyjęcie takiej opcji translacji byłoby uzasadnione faktem używania 
przez Platona trybu przypuszczającego, celem określenia warunków dyskuto-
wanego stanu logi,zetai ka,llista. Słówko pou, można jednak przetłumaczyć 
również jako gdzieś. Takie właśnie znaczenie pojawiło się zresztą w przytacza-
nej już wzmiance Sokratesa o anamnezie174. Jeżeli przyjąć, że drugie z wymie-
nionych znaczeń pou jest tym, które w tym kontekście należałoby uwzględnić 
w pierwszym rzędzie, to sens analizowanego zdania byłby o wiele głębszy. W logi,zetai 
ka,llista należałoby ponownie dostrzec sygnał odwołania się yuch, do jej wła-
snego gdzieś (pou), tj. do konstytuującego ją samą źródła, na które owo gdzieś 
wskazuje.

Co jednak oznacza sam czasownik logi,zetai? Witwicki przytoczone zda-
nie tłumaczy następująco: „a ona (…) wtedy najpiękniej rozumuje (…)”175. Jego 
translacja znajduje swoje podstawy w słownikowych propozycjach tłumacze-
nia medialno-pasywnego czasownika logi,zesqai. W  tradycyjnym przekła-
dzie, obok rachować, obliczać, oznacza on w  tym kontekście: rozumuje siebie 
lub też pojmuje siebie – bądź w stronie pasywnej: jest pojmowana176. Od razu jed-
nak takie tłumaczenie wikła się w  kwestię odzyskania właściwego sensu wy-

174 Por. Phaedo 72e.
175 Platon, Dialogi, t. I, dz. cyt., s. 639.
176 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 433. Kazimierz Korus w swoim pod-
ręczniku greckie logi,zomai oddaje po prostu przez myśleć. Por. A. Korus, K. Korus, Hellenike 
glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa 2012, s. 264.
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mienionego czasownika obok fronei/n oraz dianoei/sqai, których wskazane 
już znaczenia nie pozwalają, jak się wydaje, utożsamić ich wprost z logi,zesqai. 
Wszystkie trzy dotyczą wszakże tej samej yuch,, ponieważ w toku analiz Pla-
tona w jej horyzoncie ujawnia się każdy aspekt przez nie oznaczany. W związ-
ku z tym wydaje się, że zaproponowana przez Witwickiego translacja powodu-
je pewne interpretacyjne trudności. Rozumowanie należy raczej odnosić do 
odczasownikowego rzeczownika to. fronei/n. Związane z nim fro,nhsij było 
zresztą określone jako istotna własność duszy samej wraz z jej oczyszczoną po-
jętnością (dia,noia kekaqarme,nh).

Jeżeli zgodzić się, że wyrażone powyżej wątpliwości są istotne, to otwiera 
to konieczność poszukiwania i znalezienia innego tłumaczenia słów logi,zetai 
ka,llista. Należałoby jednak przy tym założyć również, że to, o czym informu-
je sam czasownik logi,zesqai, jest prawdopodobnie jakimś innym, jeszcze nie 
wyartykułowanym, ale też bardzo istotnym elementem charakterystyki stanu 
duszy samej i jej pojętności. Jakim? W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie 
można zwrócić uwagę na pozostałe znaczenia tego czasownika, a wśród nich na 
następujące: rozważyć, rozpatrzeć177. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wnio-
ski, wydaje się, że chodzi dokładnie o  to samo, co dotyczy ujawnienia się 
mocy (du,namij) właściwej jedynie dla stanu auvth, kaqV au`th.n. Byłaby to znowu 
ta sama moc widzącej siebie i w konsekwencji należycie pojmującej siebie yuch,. 
Trzeba jednakże przyznać, że wyłącznie na tej podstawie trudno jednoznacznie 
rozstrzygnąć sens i intencję analizowanych słów Platona.

Jedną z możliwych dróg poszukiwania rozwiązania tej trudności jest anali-
za znaczenia czasownika logi,zesqai z uwagi na obecny w nim grecki pierwia-
stek tematyczny log-, leg-. W rdzeniu tym, z etymologicznego punktu widze-
nia, można by dopatrywać się głębokiego związku znaczeniowego czasownika 
logi,zesqai z lo,goj oraz z odpowiadającym mu czasownikiem le,gein – mówić. 
Jeżeli faktycznie przyjmie się, że le,gein stanowi właściwy źródłosłów znacze-
niowy czasownika logi,zesqai, to w analizowanych słowach można by ponow-
nie dopatrywać się innego, głębszego sensu178. W świetle analiz Platona należało-
by prawdopodobnie mówić ponownie o pewnym istotnym odniesieniu się duszy 
do swego źródła. Odniesienie to byłoby czymś bliskim rozważeniu siebie, co do-
konywałoby się w związku z ujawnieniem się, przedłożeniem siebie samej czy też 

177 Podobny kontekst można dostrzec u Demokryta z Abdery: qei,ou nou/ to. avei, ti dialogi,zesqai 
kalo,n. Tłum.: „boskiego umysłu (jest) zawsze to coś piękne rozważać” (DK 68B 112).
178 W tym miejscu, w kontekście zaznaczonej różnicy znaczeń czasowników logi,zesqai, fronei/n 
oraz dianoei/sqai, warto przytoczyć opinię Willema Jacoba Verdeniusa, wedle którego u pre-
sokratyków, wbrew popularnej opinii, lo,goj nigdy nie znaczył rozum. Por. W. J. Verdenius, Der 
Logosbegriff bei Heraklit und Parmenides, „Phronesis” 12 (1967), s. 100.
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wypowiadaniem się (le,gesqai). W tak sformułowanej perspektywie znaczenia 
le,gesqai sens analizowanego logi,zetai ka,llista ujawniałby w duszy to, co jed-
nocześnie konstytuuje oraz najlepiej i najpiękniej wyraża ją samą.

Dla uzyskania jasności w zrozumieniu tak określonego wyrażenia się można 
przypomnieć spostrzeżenie Geoffreya Stephena Kirka, który twierdzi, że w języku 
greckim cząstka za- jest używana w znaczeniu intensyfikującym179. Heidegger, 
rozwijając tę kwestię, pisze z kolei tak:

W zh/n, za,w, słychać rdzeń za-. (…) Językoznawstwo wyjaśnia, że za- oznacza wzmoc-
nienie (…). Atoli „wzmocnienie” to nie oznacza ani mechanicznego, ani dynamiczne-
go pomnożenia. Słowem za,qeoj nazywa Pindar miejsca i góry, błonia i brzegi rzeki 
– wtedy mianowicie, gdy chce powiedzieć, że bogowie, jaśniejąco wyglądający, wła-
śnie tam dawali się dostrzec (…). Miejsca te są szczególnie święte, ponieważ w sposób 
czysty wschodzą tam, gdzie dopuszcza się przejaw tego, co świetliste (…). To, co nazy-
wa greckie słowo zw/|on, jest tak odległe od biologicznie przedstawionego zwierzęcia, 
że Grecy nawet swoich bogów mogą nazywać zw/|a180.

W świetle tej opinii w logi,zetai ka,llista Platona można by widzieć moment 
ujawnienia się w yuch, tego, co posiada dlań tak rozumiany boski i intensyfiku-
jący charakter. Czy jednak pozwala to mówić o jakimś istotnym związku inten-
syfikującego charakteru cząstki za- z samym le,gein?

Wskazywać na to może analizowane już znaczenie imienia Zeu,j (Za/j), które 
stanowi istotny rys jego natury, ujawniającej się w kierowaniu wszystkim za po-
mocą gromu181. W kontekście zdania 50 Heraklita: ouvk evmou/ avlla. tou/ lo,gou…182 
można by nawet przypuszczać, że tym, co wyraża Zeusa w taki dokładnie sposób, 
jest sam lo,goj, który informuje, że wszystko jest jedno (e[n pa,nta ei=nai). Znacze-
nie to, jak się zdaje, mogłoby w ślad za opinią Kirka odpowiadać przywoływanej 
funkcji intensyfikacji, która z kolei znajdowałaby swój wyraz w innym, podsta-
wowym bodaj znaczeniu czasownika le,gein, jakim jest zbierać i skupić. Na takie 
właśnie znaczenie, obecne już u Homera, wskazuje także Kazimierz Mrówka183. 
Podobny sposób myślenia w wykładzie na temat 50 zdania Heraklita rozwinął 
wcześniej Heidegger. Dostrzegając źródłowość związku greckich słów le,gein 

179 Por. FP, s. 70.
180 M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., s. 271–272.
181 Por. DK 22B 64: ta. de. pa,nta oivaki,zei keurano,j.
182 Por. DK 22B 50: ouvk evmou/ avlla. tou/ lo,gou avkou,santaj o`mologei/n sofo,n evstin e]n pa,nta 
ei=nai.
183 Por. K. Mrówka, Heraklit. Fragmenty, przekład i komentarz, Kraków 2015, s. 111. Podobnie 
ma to miejsce u Heideggera. Por. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Mar-
szałek, Warszawa 2000, s. 117.
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oraz lo,goj z niemieckim legen – kłaść (w tym sensie i przedłożyć), stwierdza, że 
kładące przedłożenie towarzyszące mówieniu (le,gein) wydarza się w lo,goj jako 
czyste, skupiające, zbierające kładzenie184.

Czy tak rozumiany sens przedłożenia się i wyrażania się może dochodzić do 
głosu również w logi,zetai ka,llista Platona? Jeżeli uznać, że także logi,zetai 
ka,llista wskazuje na charakter skupiający i  intensyfikujący stanu, w którym 
dusza sama już oczyszczona z ciała – zgodnie z naśladującym orfików wywo-
dem Sokratesa – zbiera się i skupia się z zewsząd (pantaco,qen), to można by po-
wiedzieć także, że stan ujawnienia jej mocy w sposób najbardziej wyraźny byłby, 
właściwie rzecz biorąc, jej tak właśnie rozumianym le,gein o sobie samej. Byłby 
to w tym stanie (auvth, kaqV au`th.n) istotnie jej najwłaściwszy lo,goj.

W jaki zatem sposób w le,gein może ujawnić się to, co konstytuuje duszę? 
Aluzja do poetów, jaką czyni Platon, zmusza do przyjrzenia się temu, co o lo,goj 
w kontekście yuch, mówili jego poprzednicy, w sposób szczególny zaś Heraklit 
z Efezu. Nie można bowiem wykluczyć, że w horyzoncie jego myślenia ujaw-
ni się wskazany wcześniej, istotny również dla pitagorejczyków związek yuch, 
i nou/j.

3.3. Lo,goj jako źródłowe przedłożenie siebie

Podejmując temat ludzkiej kondycji, Heraklit z Efezu w zachowanym zda-
niu 112 swojego dzieła stwierdza:

swfronei/n avreth. megi,sth( kai. sofi,h avlhqe,a le,gein kai. poiei/n kata. fu,sin evpai,?ontaj

mieć rozum dzielność największa i mądrość prawdziwa mówić i czynić według natury 
postrzegających185.

Decydujące dla ludzkiej natury znaczenie swfronei/n, jakie ujawnia cytowana 
wypowiedź Heraklita, znajduje swoje potwierdzenie w zdaniu 116: 

avnqrw,poisi pa/si me,testi ginw,skein e`wutou.j kai. swfronei/n

ludziom wszystkim należy się poznać samych siebie i prawidłowo rozumować186.

184 Por. M. Heidegger, Logos…, dz. cyt., s. 204–212.
185 DK 22B 112.
186 DK 22B 116.
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W obu wypowiedziach Heraklit zdaje się wskazywać to, co najlepiej powinno 
wyrażać optymalną dyspozycję ludzkiej natury. W taki sposób można zresztą 
interpretować słowa, że to, o czym jest mowa, przynależy wszystkim ludziom 
(avnqrw,poisi pa/si me,testi)187. To samo Heraklit zdaje się przypisywać również 
samej yuch,, o czym może świadczyć zdanie 118188. Jeżeli w świetle przytoczo-
nych wypowiedzi faktycznie uznać, że takiej właśnie kondycji yuch, (a więc 
człowieka) dowodzi prawdziwa mądrość (sofi,h avlhqe,a) i  dzielność najwięk-
sza (avreth, megi,sth), to prawdopodobnie należałoby stwierdzić konsekwentnie, 
że są one wynikiem funkcjonowania rozumu i zdrowych zmysłów (swfronei/n). 
Kondycja ta zdaje się jednak być dla Heraklita wynikiem czegoś o wiele głęb-
szego niż one same. Czego dokładnie? Być może tego, czego w istocie dotyczy 
słynne enigmatyczne zdanie 101:

evdizhsa,mhn evmewuto.n

przebadałem samego siebie189;

– gdyż przedmiotem badania (di,zhsij), o którym tu mowa, będącego w istocie 
badaniem samego siebie (evmewuto.n), może, jak się zdaje, być jedynie to, co dotyczy 

187 Stwierdzenie to warto odnieść do zdania 113: xuno,n evsti pa/si to. frone,ein. Tłum.: „wspólne 
jest wszystkim rozumowanie” (DK 22B 113). Jeżeli zatem słowa xuno,n evsti pa/si, odnoszące 
się w zdaniu 113 do to. fronei/n (contr.), widzieć w łączności z avnqrw,poisi pa/si me,testi ze 
zdania 116, które dotyczyły swfronei/n, to prawdopodobnie obie czynności – fronei/n oraz 
swfronei/n – należy pojmować jako te, które w człowieku w sposób najlepszy wyrażają opty-
malną kondycję jego natury. Dlaczego jest mowa zarówno o fronei/n, jak i o swfronei/n? Oba 
czasowniki tłumaczy się często jako rozumować, (mieć) rozum, co wynika z ich etymologicz-
nej bliskości. Wskazuje na to ich wspólny rdzeń, obecny m.in. w słowie frh,n, które już w czasach 
Homera oznaczało nie tylko przeponę (wraz z płucami i sercem), lecz także ośrodek życia ro-
zumowego i świadomości człowieka, a nawet siedlisko umysłu, ściśle – jak się zdaje – związa-
ne również z zapałem czy pożądaniem (qumo,j), jak i samą yuch, (por. Z. Węclewski, Słownik 
grecko-polski, dz. cyt., s. 672; A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 108–109; K. Mrówka, 
Heraklit. Fragmenty…, dz. cyt., s. 289). Jednakże swfronei/n, obok prawidłowo rozumować, 
oznacza także mieć zdrowe zmysły. To, że Heraklit mógł mówić o swfronei/n właśnie w tym 
sensie, wskazuje part. praes. evpai,?ontaj (od evpai?,w – dostrzec, odczuć) – postrzeganie bowiem 
wydaje się domeną właśnie zmysłów. Jeżeli przyjąć, że obie czynności oznaczają odpowied-
nio rozumowanie, jak i właściwe postrzeganie, to trzeba zauważyć, że Heraklit, podobnie jak 
pitagorejczycy, ujmuje kondycję ludzką, uwzględniając zarówno fakt doznawania, jak i jego 
aspekt reflektywny. Por. K. Narecki, Logos we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999, s. 67.
188 DK 22B 118: au;h yuch. sofwta,th kai. avri,sth. Tłum.: „sucha dusza najmądrzejsza i najlepsza”. 
Inny wariant tego zdania zamiast au;h yuch, podaje: auvgh. xhrh.… Tłum.: „oko suche (wyschłe)…”.
189 DK 22B 101.
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i ujawnia się jedynie w samej yuch,. Na czym ono miałoby polegać i jaki miał-
by być jego wynik?

O specyfice i wyniku tak właśnie rozumianego badania zdaje się informo-
wać zdanie 45 Heraklita:

yuch/j pei,rata ivw.n ouvk a'n evxeu,roio pa/san evpiporeuo,menoj o`do,n\ ou[tw baqu.n lo,gon e;cei

duszy granice, idąc, nie odkryłbyś, całą przechodząc drogę; tak głęboki logos ma190.

Polega ono na podjęciu drogi (evpiporeuo,menoj o`do,n) w celu ustalenia granic du-
szy (yuch/j pei,rata). Wynik tego badania jest jednak zgoła odmienny od sfor-
mułowanych założeń. Granic duszy w wyniku badania yuch, odkryć nie sposób 
(ouvk a'n evxeu,roio). Wyklucza to jej własny lo,goj, który jest głęboki (baqu,j). Wy-
daje się więc, że to nie zakładane granice, lecz znoszący je sobą lo,goj baqu,j jest 
wynikiem badania duszy, o którym mówił Heraklit. Jeżeli bowiem brak granic 
duszy jest uwarunkowany posiadaniem przez nią głębokiego logosu, to najpraw-
dopodobniej jest to wynik tego, że sam lo,goj nie jest takimi granicami obwa-
rowany. Jak zatem w kontekście pei,rata można by właściwie rozumieć samo 
określenie lo,goj baqu,j? 

Krzysztof Narecki być może słusznie widzi w tej sprawie pewne odniesienie 
do zdania 60 Heraklita191. Droga (o`do,j) prowadząca w górę i w dół (a;nw ka,tw) 
okazuje się jedną i tą samą (mi,a kai. w`uth,). Nie mając wyznaczonego w sobie 
żadnego wyróżnionego kierunku, traci swój cel, tj. swoją granicę. Greckie òdo,j 
oznacza bowiem odcinek wyznaczony przez dwa punkty, drogę od swego po-
czątku do końca. Brak wspomnianych granic powoduje jednak, że takiej drogi 
nie sposób ani oznaczyć, ani jej wyznaczyć, a zatem w konsekwencji nie można 
jej w jakikolwiek sposób – dokładnie od początku do samego końca – przebyć, 
co z kolei grecki język oddawał innym, użytym chociażby przez Parmenidesa 
z Elei terminem: ke,leuqoj192.

Uwaga Nareckiego zatem, choć zgrabnie ilustruje ową interpretacyjną trud-
ność, nie tłumaczy jednak, dlaczego yuch, nie posiada granic, ani tego, czy po-
dobnie jest z lo,goj baqu,j. Być może odpowiedź w tej kwestii zawiera zdanie 
115:

190 DK 22B 45.
191 DK 22B 60: òdo.j a;nw ka,tw mi,a kai. ẁuth,. Por. K. Narecki, Logos we wczesnej…, dz. cyt., s. 83.
192 Por. DK 28B 2.
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yuch/j evsti lo,goj e`auto.n au;xon

duszy jest logos sam siebie wspierający193.

Narecki proponuje lo,goj e`auto.n au;xon tłumaczyć jako logos, który sam się roz-
rasta194. Samo określenie e`auto.n au;xwn pozwala przypuszczać, że ów logos na-
leży pojmować jako rzeczywistość źródłową. Jeżeli bowiem przyjąć, że wspie-
ra sam siebie (e`auto.n au;xwn) i sam się przez to rozrasta i umacnia, to dzieje się 
tak dlatego, że nie odnosząc się do niczego innego, odnosi się jedynie do siebie 
(e`auto.n). Nie mając podstawy czy źródła poza sobą, sam sobie jest podstawą, 
źródłem, i to głębokim, obfitym (baqu,j), a więc zgodnie z „wyrocznią” Heraklita 
– bez granic195.
Podobne sposób myślenia zdaje się obecny również w  zdaniu 30, gdzie jest 
mowa o pu/r avei,zwon. Ogień (pu/r) sam się wspiera, co wynika z faktu, że jest 
avei,zwon, wiecznie żywy. Nic innego – poza sobą samym – ani go nie podsyca, 
ani nie gasi196. Czy jednak porównanie lo,goj do pu/r jest w ogóle uzasadnione?

Lo,goj wyklucza możliwość posiadania jakichkolwiek granic, co w świetle in-
nych zdań Heraklita mogłoby oznaczać, że jest on równocześnie tym, co określa 
optymalną kondycję yuch,. Na jej temat Heraklit mówi bowiem między innymi 
w ten sposób: au;h yuch. sofwta,th kai. avri,sth. Jeżeli zatem przyjąć, że sucha 
dusza dlatego jest sucha, że zachowuje w sobie ślad czy też pamięć ognia bądź 
światła, wskutek czego jest duszą najlepszą i najmądrzejszą, to ów ślad można 
by rozumieć podobnie jak to, co wyraża sobą samym lo,goj baqu,j.

3.4. Znaczenie logi,zetai ka,llista  
w świetle źródłowego sensu le,gein

Wydaje się, że w lo,goj e`auto.n au;xon Heraklita, który samym sobą wyklu-
cza jakąkolwiek możliwość ograniczenia yuch,, można dostrzec taki sposób myśle-
nia, który mógł wpłynąć na Platona, podejmującego w Fedonie problem oczysz-
czonej już duszy samej. Czy zatem można przyjąć, że yuch, przez analizowane 
logi,zetai ka,llista odwołuje się do tego, co ją samą konstytuuje i tym samym 
przedkłada? Jeżeli tak, to czy jest to lo,goj?

193 DK 22B 115.
194 Por. K. Narecki, Logos we wczesnej…, dz. cyt., s. 84–85.
195 Adam Drozdek jest zdania, że przyjmując boską perspektywę Logosu, jego nieograniczo-
ność jest przede wszystkim rezultatem widzenia go z perspektywy ograniczoności ludzkiego ro-
zumienia. Por. A. Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011, s. 82–83.
196 DK 22B 30: (…) pu/r avei,zwon( a`pto,menon me,tra kai. avposbennu,menon me,tra.
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Wydaje się, że w świetle dotychczasowych analiz powyższe pytania nie są 
zupełnie pozbawione podstaw. Ku takiej opinii może skłaniać zresztą sam tok 
wywodu Platona. Jeżeli bowiem przyjąć, że zakres wyznaczony w evdizhsa,mhn 
evmewuto.n Heraklita odpowiada dokładnie auvth. kaqV au`th.n Platona, to logos 
sam się wspierający mógłby zostać uznany za to, co konstytuuje, inaczej mówiąc 
– co żywi duszę (th.n yuch.n tetra,fqai), a co dla rozmówców w Fedonie było, 
jak już wiadomo, niezmiernie istotne197. W lo,goj e`auto.n au;xon mielibyśmy 
więc do czynienia z tym, co istotnie określa samą yuch, i jej życie. Coś podob-
nego nadto Platon mógł mieć na myśli, pisząc w Liście VII:

(…) evxai,fnhj( oi-on apo. puro.j phdh,santoj evxafqe.n fw/j( evn th|/ yuch/| geno,menon auvto. 

e`auto. h'dh tre,fei

(…) nagle jakby od ognia przebiegającego wzniecone światło, w duszy rodzące się, samo 
siebie odtąd (już) karmi198.

Wojciech Kleofas Gródek sugeruje, że odnosząc tę wypowiedź Platona do pu/r 
avei,zwon Heraklita, można by zaryzykować tezę, że wzniecane światło w duszy 
(evxafqe.n fw/j evn th|/ yuch/|), które u Platona samo się odtąd żywi (auvto. èauto. h'dh 
tre,fei), wyraża dokładnie tę samą rzeczywistość, co lo,goj èauto.n au;xon199.

Sugestia ta nie wydaje się zupełnie absurdalna, nie tylko ze względu na tok 
wywodu samego Platona. Jeżeli weźmie się pod uwagę opinię, którą o  samej 
treści tego dość zaskakującego odniesienia wypowiedział wcześniej Heidegger, 
to sugestia ta jawi się odważną, a przez to interesującą propozycją200. W swoim 
tekście dotyczącym próby znalezienia właściwej interpretacji enigmatycznego 
zdania 16 Heraklita z Efezu: 

to. mh. du/no,n pote pw/j a;n tij la,qoi* 

jakże ktoś skryje się wobec tego, co nigdy nie zachodzi?201

197 Por. Phaedo 64e.
198 Epistola VII 341c–d.
199 Por. W. K. Gródek, Problem światła u Platona i Plotyna, w: Studia Whiteheadiana. Polskie 
badania nad filozofią A. N. Whiteheada, red. B. Ogrodnik, W. K. Gródek, Kraków 2003, s. 94. 
Podobne stanowisko zdaje się zajmować w tej sprawie Adam Drozdek, pisząc o silnym po-
wiązaniu między wiecznym i boskim Logosem a ogniem wiecznie żywym, przynajmniej jako 
jego aspekt. Por. A. Drozdek, Greccy filozofowie…, dz. cyt., s. 80.
200 Por. M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., s. 257–263.
201 DK 22B 16.



86  

zauważa, że grecki sposób myślenia wskazuje nie na „coś”, co nigdy nie zachodzi 
– mówi raczej czasownikowo o to. mh. du/no,n pote, tj. o nigdy nie zachodzeniu, 
które – ściślej rzecz biorąc – jest dokładnie nigdy nie wchodzeniem w skrywa-
nie. Jego zdaniem na ten sam aspekt wskazują również słowa pw/j a;n tij la,qoi, 
ponieważ la,qoi (opt. aor. lanqa,nomai) dotyczy kogoś (tij), kto nie może po-
zostać skrytym wobec to. mh. du/no,n pote. Wynika to stąd, że samo lanqa,nomai 
jako czasownik nieprzechodni, nadto rządzący, oznacza nie tyle: skrywam się, 
ile raczej: pozostaję skryty, a w takim to znaczeniu pojawia się między innymi 
już u Homera (Odyssea, VIII 93)202.

To zatem, co Heraklit rozważa jako to. mh. du/no,n pote w kontekście pw/j a;n 
tij la,qoi, zdaniem Heideggera może być odczytane jako pozytywnie rozumia-
na jego odwrotność203. Jest to możliwe z uwagi na względny (w odróżnieniu od 
absolutnego przeczenia ouvk) charakter starogreckiego przeczenia mh.204. Stąd 
też nigdy nie wchodzenie w skrycie, greckie to. mh. du/no,n pote jako odwrotne to. 
mh.pote du/non, może de facto oznaczać to, co greka starożytna oddałaby określe-
niem to. avei. fu,on, tj. wschodzenie stale. W tym zaskakującym zwrocie niemiec-
ki myśliciel upatruje zresztą początek filozoficznego funkcjonowania (zgodnie 
z greckim sposobem myślenia) pojęcia fu,sij. Tego podstawowego rysu rzeczy-
wistości: stale wschodzenia ze skrywania oraz odpowiadającego mu pozytywnego 
przeciwieństwa: pozostawania skrytym we wschodzeniu Heidegger doszukuje 
się zresztą w zdaniu 123 Heraklita: 

202 Por. Homeri Odyssea, ed. G. Dindorf, C. Hentze, p. I, Lipsiae 1931, VIII 93: e;nqV a;llouj me.n 
pa,ntaj evla,nqane da,krua lei,bwn. Heidegger dla wyjaśnienia tego nieprzechodniego sensu 
czasownika evla,nqane (impf. lanqa,nomai), powołując się na tłumaczenie Johanna Heinricha 
Vossa: „skrył swoje łzy…”, wskazuje, że należyte tłumaczenie winno brzmieć: „pozostał skryty 
ze swoimi łzami…”. Por. M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., s. 259–261.
203 Por. M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., s. 263–271.
204 Na temat roli mh. w kontekście to. mh. du/no,n pote Heidegger pisze: „Mh. jest przeczeniem. 
Podobnie jak ouvk oznacza ono «nie», w innym wszelako sensie. Ouvk wprost odmawia czegoś 
temu, czego dotyczy zaprzeczenie. Mh. natomiast przyznaje coś temu, co dostało się w ob-
szar jego przeczenia: jakąś obronę, chronienie, strzeżenie” – M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., 
s. 267. Nicolai Hartmann twierdził, że greckie przeczenie mh., odniesione do participium o;n, 
jako mh. o;n może oznaczać „pozytywne ustanowienie innego (die positive Setzung des ande-
ren)” – N. Hartmann, Platos Logik des Seiens, Berlin 1965, s. 147. Coś podobnego zdaje się 
mieć na uwadze Stróżewski, pisząc, że przeczenie to, w odróżnieniu od greckiego ouvk, jest nie 
absolutną refutacją czegokolwiek na zasadzie sprzeczności, lecz negacją posiadającą funkcję 
różnicującą jedno od drugiego (por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 184). 
Również Seweryn Blandzi, przywołując tezy Hartmanna, pisze o starogreckiej negacji wza-
jemnego odniesienia (mh.), jak również o negacji dysjunktywnie konstatującej, tj. przekreślającej 
takowe relacje w każdym możliwym sensie (ouvk). Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, 
dz. cyt., s. 55–56.
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fu,sij (…) kru,ptesqai filei

natura (…) lubi się skrywać205.

Rys ten wydarza się i jest wypowiedziany w tym, co Grecy określali mianem 
avlh,qeia206. Prawda (avlh,qeia) jest nie pozostawaniem w skryciu tego, co jako to. mh. 
du/no,n pote jest jakoś stale wschodzące. Jednak ponieważ u Heraklita w żadnym 
z przekazanych fragmentów nie pojawia się określenie to. avei. fu,on, Heidegger 
pisze, że ze względu na owo zawsze (avei,) pu/r avei,zwon wyraża właśnie to samo, 
co rozpatrywane to. mh. du/no,n pote. Stąd też stwierdza:

Kiedy Heraklit mówi o ogniu, ma na myśli przede wszystkim oświetlające władanie, 
wskazywanie, które daje i odbiera miarę (…). Zmyślny ogień jest przed-(w wyistacza-
nie)kładającym i wykładającym skupieniem. To. Pu/r jest o` Lo,goj207. 

Sposób myślenia, który w tak rozumianej nieskrytości i wschodzeniu stale (tj. 
w avlh,qeia) widzi istotny rys tego, co dotyczy przedkładającego lo,goj, wydaje 
się istotny również dla Platona. Warto w tym miejscu przytoczyć parafrazę, którą 
zapewne w stosunku do Heraklita posługuje się Sokrates w Teajtecie: 

o` to.n potamo.n kaqhgou,menoj( w= Qeai,thte( e;fh a;ra dei,xein auvto, (…)

wyjaśniający rzekę, Teajtecie, mówił, że samo wyjdzie na jaw (…)208.

205 DK 22B 123.
206 Etymologia słowa avlh,qeia, podkreślająca rolę a privativum, na jaką w wielu swoich tek-
stach wskazuje Heidegger, w zasadzie pokrywa się z propozycją przedstawioną przez Annę 
Komornicką. Widzi ona rdzeń słowa avlh,qeia w avlh,qh, co oznacza niezasłonięcie, odsłonię-
cie, zatem coś przeciwne milczeniu, zapomnieniu. Podobnie opowiada się w tej sprawie Józef 
Bańka, który stwierdza, że określenia avlh,qeia i avlhqej odnoszą się do tego, co nie skrywane 
i nie zatajone. Odmienne stanowisko zajmuje Paul Friedländer. W oparciu o opinię Émile’a 
Boisacqa wskazuje, że pochodzenie takich słów jak avlh,qeia, avlh,qhj, podobnie jak avkribh,j 
itp., jest nieindoeuropejskie. Stąd też, jego zdaniem, w avlh,qeia, avtre,keia i innych tego typu 
wyrazach nie jest obecne a privativum. Por. A. Komornicka, Pojęcie prawdy w starożytnej li-
teraturze greckiej, „Znak” 1 (1992), s. 35; J. Bańka, Mikołaj z Kuzy. Agnostycyzm filozoficzny 
a etyka prostomyślności, Katowice 2003, s. 13; P. Friedländer, Aletheia, tłum. M. Olszewski, 
„Principia” VII (1993), s. 106; E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue greacque, 
Heidelberg 1950.
207 M. Heidegger, Aletheia…, dz. cyt., s. 274.
208 Theaetetus 200e. Słowa ò to.n potamo.n kaqhgou,menoj są zapewne aluzją do zdania 91: potamwi/ 
ga,r ouvk e;stin evmbh/nai di.j twi/ auvtwi/ kaqV ~H) (DK 22B 91), które w takiej wersji podaje 
Plutarch (De E apud Delphos 392b). Inną wersję tego zdania (= DK 22B 12) podaje za Arejo-
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Jeżeli zatem – nie tylko na podstawie owej parafrazy, ale uwzględniając też cały 
dotychczasowy sposób interpretacji – przyjąć, że Platon w sposób świadomy i ce-
lowy odwołuje się do poglądów Efezyjczyka, to wydaje się, że wyjaśnienie zna-
czenia logi,zetai ka,llista można by odzyskać w świetle źródłowego znaczenia 
le,gein. Podążając tym tokiem myślenia, oznaczałoby to, że rozpatrywana ciągle 
dusza sama, we właściwym jedynie sobie logi,zetai ka,llista, może faktycznie 
odwoływać się do swego konstytuującego ją źródła, które samo z kolei ujaw-
nia się w przedkładającym lo,goj. Moment przedłożenia siebie, a tym samym 
wyrażenia się owego źródła, zgodnie z analizami Heideggera, jest momentem 
aletycznym.

W tej perspektywie wyjściowe pytanie Sokratesa: po,te ou=n h` yuch, th/j 
avlhqei,aj a[ptetai* może zyskiwać swój nowy, odsłaniający powoli prawdzi-
we intencje Platona kontekst. Sokratesowe logi,zetai ka,llista to niezwykle 
istotny aletyczny moment, w którym ostatecznie dokonuje się to, co w Fedo-
nie stanowiło żywotny temat dyskusji: dusza dotyka prawdy. Od strony samej 
yuch, moment ten polega na właściwym dla jej oczyszczonego stanu dojrzeniu 
i rozważeniu tego, co wyrażając siebie samo, nie pozostaje skryte, w wyniku cze-
go i ona sama najpiękniej (ka,llista) przedkłada się i siebie samą wypowiada 
(logi,zetai).

3.5. Noei/n jako podjęcie źródłowego przedłożenia le,gein

Ujawnienie się tego, czego dotyczy przedkładający lo,goj, domaga się niejako 
jednocześnie widzenia „z drugiej strony” tego, co ujawniając się, nigdy nie pozo-
staje w skryciu. Wydaje się, że również ten moment znajduje swoje miejsce w ana-
lizach Platona stanu duszy samej, dyskutowanego na kartach Fedona. Albowiem 
zgodnie ze sposobem rozumowania Sokratesa moment logi,zetai ka,llista 
uzyskuje jednocześnie swój wynik we właściwej dyspozycji oczyszczonej pojęt-
ności, którą – zgodnie z przywołanym już poglądem pitagorejczyków – należa-
łoby rozumieć jako zasadę ustalającego widzenia (eivdiko,n). Jednocześnie też, 
jak chciał Heraklit, przedłożenie właściwe lo,goj, którym jest jedno mądre (e[n 
to. sofo,n), w swej treści zaś wyrażające się następująco: e[n pa,nta ei=nai, okazuje 
się tym, co winno podlegać ustaleniu (evpi,stasqai)209. Czy zatem w świetle do-
tychczasowych analiz można powiedzieć, że źródłowo rozumiane le,gein oraz 

sem Didymosem Euzebiusz z Cezarei (Preparatio evangelica XV 20), Platon natomiast podaje 
dwukrotnie jego autorską parafrazę (Cratylus 402a, Theaetetus 182c).
209 Por. DK 22B 50; 22B 41.
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jego aletyczny charakter – nie tylko w sposobie myślenia samego Platona – od-
noszą się w jakiś sposób także do dia,noia, a przez nią również do nou/j?

Choć starogrecki termin no,oj w zachowanych fragmentach Heraklita za-
sadniczo się nie pojawia – występuje expressis verbis jedynie trzy razy210 – wy-
daje się jednak, że związek umysłu ze skupiającą i przedkładającą naturą lo,goj 
również dla Heraklita mógł posiadać istotne znaczenie. Wskazywać na to może 
chociażby początek przypisywanego mu zdania 114:

xu.n no,wi le,gontaj ivscuri,zesqai crh. tw/i xunw/i pa,ntwn( o[kwsper no,mwi po,lij( kai. 

polu. ivscurote,rwj (…)

trzeba, by wraz z  umysłem mówiący polegali na wspólnym wszystkich, jak na prawie 
miasto, i jeszcze silniej (…)211.

To, co jest wspólne wszystkich (tw/| xunw/| pa,ntwn), podobnie jak własne prawo 
każdej polis, a nawet jeszcze silniej (kai. polu. ivscurote,rwj) niż ono, posiada de-
cydujące znaczenie dla wspomnianych przy tej okazji xu.n no,w| le,gontaj. Wy-
daje się bowiem, że należy to rozumieć w ten sposób, iż mówić wraz z umysłem 
jest możliwe jedynie w wyniku oparcia się i polegania (ivscuri,zesqai) na tym, co 
obejmuje sobą i skupia większy zakres niż prawo polis. Mogłoby to oznaczać, że 
zdaniem Heraklita to, co jest wspólne wszystkich, rządzi zarówno noei/n, jak i le,gein 
w ich istotnym odniesieniu do siebie. Jak jednak właściwie rozumieć to odnie-
sienie? 

Kazimierz Mrówka i Hans-Georg Gadamer zwracają uwagę na charaktery-
styczną grę słów, jaką tworzą w tym zdaniu xu.n no,w| wraz z xunw/|212. Według 
niemieckiego badacza gra ta miała służyć wzmocnieniu przekazu na temat zna-
czenia tego, co wspólne dla myślenia. Wychodząc z obserwacji tej samej gry słow-
nej, Werner Jaeger twierdzi z kolei, że mówić rozumem (xu.n nw/|) dla Heraklita 
oznacza tyle, co mówić tym, co wspólne (xunw/|)213. Co zatem faktycznie kryje się 
za określeniem to. xuno,n pa,ntwn? 

Jak już wiadomo ze zdania 113 Heraklita, wspólne wszystkim (xuno,n pa/si) 
jest rozumowanie (to. frone,ein)214. Jeżeli jednak przypomnieć, że jednocześnie, 
zdaniem Efezyjczyka, rozumowanie prawdopodobnie jest jedynie wyrazem kon-
dycji yuch,, której źródłem okazuje się lo,goj e`auto.n au;xon, to należałoby po-

210 Por. DK 22B 40; 22B 104; 22B 114.
211 DK 22B 114.
212 Por. K. Mrówka, Heraklit. Fragmenty…, dz. cyt., s. 311; H.-G. Gadamer, The Beginning of 
Knowledge, transl. R. Coltman, New York–London 2002, s. 46.
213 Por. W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. J. Wocial, Kraków 2007, s. 181.
214 Por. DK 22B 113: xuno,n evsti pa/si to. frone,ein.
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wiedzieć raczej, że tym, co jest wszystkim wspólne (xuno,n), jest wspierający sam 
siebie lo,goj. 

Wniosek ten może znajdować swoje odzwierciedlenie w obserwacji, której 
wynik zapisany jest we fragmencie 2 Heraklita: 

tou/ lo,gou dV evo,ntoj xunou/ zw,ousin oi` polloi. w`j ivdi,an e;contej fro,nhsin

choć logos jest wspólny, żyją liczni tak, jakby odrębny rozum mając215.

Sytuacja, w której wielu (polloi,) stawia się poza wspólnym im wszystkim logo-
sem (tou/ lo,gou dV evo,ntoj xunou/), powoduje, że nie dają posłuchu ani jemu sa-
memu, ani temu, co sobą skupiając, przedkłada: e[n pa,nta ei=nai216. Być może 
jest to wynikiem stanu polloi,, w którym rzeczywiście wielu żyje i rozumuje po 
swojemu, a więc stanu zupełnie przeciwnego do e[n pa,nta, które z kolei jest wy-
nikiem ustalenia u źródła. Z tego samego powodu owi liczni (polloi,) nie mogli-
by być tymi, którzy – związani silniej niż prawo wiąże polis – rzeczywiście mó-
wią wraz z umysłem (xu.n no,w| le,gontaj). Jeżeli jednak z drugiej strony przyjąć, 
że to. xuno,n pa,ntwn rzeczywiście rządzi we właściwy sobie sposób mówieniem 
z umysłem (xu.n no,w| le,gontaj), a więc noei/n i le,gein, to konsekwentnie trze-
ba by powiedzieć, że sam nou/j winien w swym funkcjonowaniu ujawniać jakąś 
istotną funkcję dotyczącą źródłowo przedkładającego le,gein. Jaka to funkcja? 
Wydaje się, że może chodzić o myślenie oraz o pojmowanie, a także związane 
z tym widzenie tego, co nigdy nie pozostaje w skryciu, a jako takie jest jednocześnie 
zbierane i przedkładane w skupiającym wszystko le,gein. 

Potwierdzeniem takiego sposobu myślenia na temat funkcji noei/n odno-
śnie do źródłowo pojętego le,gein może być pojawiające się dwukrotnie we 
fragmentach 1 oraz 34 Heraklita, negujące ów stan participium avxu,netoi217. Być 
może właśnie w tym kontekście należałoby również czytać zdanie 19:

215 DK 22B 2.
216 Podobnie w tej kwestii wypowiada się: K. Narecki, Logos we wczesnej…, dz. cyt., s. 63.
217 Istnieje pewna trudność w kwestii tłumaczenia tego imiesłowu. Kazimierz Mrówka (por.  
K. Mrówka, Heraklit. Fragmenty…, dz. cyt., s. 311) widzi w określeniu avxu,netoi a;nqrwpoi 
(por. DK 22B 1) stan przeciwny wobec stanu tych, którzy dając posłuch lo,goj, mówią wraz 
z umysłem (xu.n no,w| le,gontaj). Narecki (por. K. Narecki, Logos we wczesnej…, dz. cyt., s. 62–63) 
sugeruje natomiast obecną w part. avxu,netoi etymologiczną bliskość z xu.n no,w|, dzięki czemu, 
jak pisze, avxu,netoi mogą być ludźmi pozbawionymi kontaktu z rozumem: (av&) xu.n no,w|. Ist-
nieje jeszcze inna możliwość tłumaczenia tego określenia, na którą wskazuje Heidegger (por. 
M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 119–121). Jeżeli przyjąć, że avxu,netoi 
jest złożone z a prywacyjnego oraz z sunetoi,, które jest imiesłowem czasownika suni,hmi 
– zesłać, sprowadzić do kupy, zmiarkować, zauważyć, to avxu,netoi może dotyczyć raczej tych 
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avkou/sai ouvk evpista,menoi ouvdV eivpei/n

usłyszeć nie umiejący ani wyrzec218.

Dlaczego zatem polloi, ivdi,an e;contej fro,nhsin mieliby okazać się tymi, któ-
rzy stawiają się poza wspólnym im lo,goj? Jakie są źródła tego stanu rzeczy? 
Odpowiedzi na to pytanie można poszukać również w zdaniu 104:

ti,j ga.r auvtw/n no,oj h' frh,n* dh,mwn avoidoi/si pei,qontai kai. didaska,lwi crei,wntai 

o`mi,lwi ouvk eivdo,tej o[ti ~oi` polloi. kakoi,( ovli,goi de. avgaqoi,V

jaki bowiem ich umysł albo rozum? ludowym śpiewakom ufają i za nauczyciela traktują 
tłum, nie wiedząc, że „liczni źli, nieliczni zaś dobrzy”219.

Diagnoza, jaką stawia odważnie Heraklit, jest w swej wymowie bardzo rady-
kalna. Odpowiedzialnością za fakt, że ludzie istotnie gubią to, co wszystkim jest 
wspólne, mędrzec obarcza wielu, którzy są źli (polloi. kakoi,). Dlaczego jednak 
właśnie liczni źli mają negatywnie wpływać na umysł i rozum? Jakie są prawdzi-
we przyczyny tego fatalnego dla ludzkiej kondycji wpływu piętnowanych przez 
Heraklita polloi. kakoi,? Czy faktycznie jest to wina samych ludowych aiodów 
(dh,mwn avoidoi,)? W zdaniu 107 czytamy: 

kakoi. ma,rturej avnqrw,poisin ovfqalmoi. kai. w=ta barba,rouj yuca.j evco,ntwn 

źli świadkowie oczy i uszy dla ludzi barbarzyńskie dusze mających220.

Jeżeli opinię na temat złych świadków (kakoi. ma,rturej), którymi są oczy i uszy 
(ovfqalmoi. kai. w=ta), odczytać w łączności z polloi. kakoi, ze zdania 104, to wy-
daje się, że dla Heraklita właśnie oczy i uszy – choć te pierwsze zdają się z nich 
obu dokładniejsze221 – faktycznie niosą ze sobą to, co dla wspólnego wszystkim 

ludzi, którzy nie są w stanie sprowadzić do kupy, zmiarkować tego, z czym mają do czynienia, 
a co jest wynikiem tego, że nie słuchają lo,goj bądź słysząc go po raz pierwszy, nie są w sta-
nie należycie rozpoznać go jako tego, który zbiera, gromadzi, skupia, liczy i przedkłada to, 
co w le,gein jest skupione i zebrane. W tym kontekście xunetoi, to ci, którzy spotykają się ze 
sobą, dając posłuch lo,goj, mówią właściwie jako xu.n no,w| le,gontaj, czyli wespół z umysłem.
218 DK 22B 19.
219 DK 22B 104.
220 DK 22B 107.
221 Por. DK 22B 101a: ovfqalmoi, ga.r tw/n w;twn avkribe,steroi ma,rturej. Tłum.: „oczy bowiem 
[od] uszu dokładniejsi świadkowie”.
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umysłu i rozumu (no,oj h' frh,n) jest szkodliwe222. Szkodliwość ta, odnosząc to 
do poglądów pitagorejskich, dotyczyłaby więc wprost zakresu samego postrze-
gania czy doznawania, a więc zakresu ai;sqhsij. Z tego samego powodu rów-
nież piętnowani poeci i  śpiewacy (dh,mwn avoidoi,) mogli być nazwani liczny-
mi złymi, jeśli każdy z nich swoją szkodliwą działalnością wodził na manowce 
zmysły – tak własne, jak i swoich widzów czy słuchaczy – nie kierując przez to 
ich uwagi na to, co wspólne wszystkim, tj. na to, co niesie ze sobą lo,goj. W świe-
tle słów Heraklita ocenę tę można by jednakże rozciągnąć na wszystkich, którzy 
sami mając barbarzyńskie dusze (barba,rouj yuca.j evco,ntwn), powodują, że ta-
kimi stają się dusze ludzi dających im ślepy posłuch.

Co jednak faktycznie oznacza u Heraklita ta dość radykalna deprecjacja zdol-
ności poznawczej? Jak ją właściwie interpretować? Jeżeli przyjmie się, że polla, 
związane ai;sqhsij stanowi zakres, którego podejmowanie wpływa negatywnie 
na kondycję umysłu i rozumu (no,oj h' frh,n), to wydaje się, że im obu winno 
służyć raczej to, co w swym rezultacie jest ujmowane jako przeciwieństwo wie-
lości. Przeciwieństwem polla, jest e[n, które – zdaniem Efezyjczyka – pojawia 
się jako rezultat ustalenia towarzyszącego posłuchowi danemu lo,goj. Czy za-
tem deprecjacja samej ai;sqhsij jako źródła poznania, które prowadzi jedynie 
do postrzegania wielości, może oznaczać, że dla Heraklita – podobnie jak dla 
pitagorejczyków – miarodajnie rzeczywistość w jej porządku (przedkładanym 
w lo,goj) widzi dopiero no,oj?

Jeżeli weźmie się pod uwagę słowa eivdo,tej o[ti ~oi` polloi. kakoi,( ovli,goi de. 
avgaqoi,V, które wskazują, że opinia dotycząca licznych złych winna być wynikiem 
wiedzy, na co wskazuje określenie eivdo,tej, to można by przypuszczać, że w ro-
zumieniu Heraklita umysł w swym działaniu posiada podobną charakterystykę 
do tej, która zgodnie z relacjami Jamblicha i Aëtiosa funkcjonowała w środowi-
sku pitagorejskim. Greckie eivdo,tej, będąc part. pl. perf. od czasownika òra,w, jest 
przecież związane z przywoływanym już znaczeniem widzenia w sensie ei;dw. 
A to znaczenie właśnie podkreślali pitagorejczycy, którzy prowadzącą do uzy-
skania evpisth,mh zasadę poihtiko.n kai. eivdiko,n nazywali nou/j o` qeo,j.

W tym kontekście jednak dość zaskakująca jest wypowiedź Heraklita w zda-
niu 40:

polumaqi,h no,on e;cein ouv dida,skei\ `Hsi,odon ga.r a'n evdi,daxe kai. Puqago,rhn au=tij te 

Xenofa,nea, te kai. `Ekatai/on

222 Wskazuje na to w kontekście to. fronei/n również zdanie 17 Heraklita (DK 22B 17): ouv 
ga.r frone,ousi toiau/ta polloi,( o`ko,soi evgkureu/sin( ouvde. maqo,ntej ginw,skousin( e`wutoi/si 
de. doke,ousi. Tłum.: „albowiem liczni nie rozumieją takich, z jakimi spotykają się, ani uczący 
się [nie] poznają, sobie zaś wierzą”.
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wielouczoność umysłu mieć nie uczy, gdyż Hesioda nauczyłaby i Pitagorasa, a dalej też 
Ksenofanesa i Hekataiosa223.

Czym jest polumaqi,h i dlaczego Heraklit złośliwie przypisał ją Pitagorasowi? 
Skąd w ogóle mogła pojawić się u Heraklita taka opinia?

Intuicja dotycząca tego, że posiadanie umysłu (no,on e;cein), jak i właściwa jego 
kondycja są wynikiem nie wspomnianej wielouczoności (polumaqi,h), lecz cze-
goś zupełnie innego, wydaje się istotna. Sam Heraklit należycie zdaje się prze-
cież doceniać rolę uczenia się (ma,qhsij), w czym nieodzowne wszak zdają się 
mu wzrok i słuch224. Jednocześnie jednak nie przeceniał ich, prawdopodobnie 
ze względu na efekt, który dla należytego poznawania i rozumienia mógł mieć 
charakter nie miarodajny, lecz jedynie opiniotwórczy, odpowiadający temu, co 
Grecy określali mianem do,xa225. Jeżeli bowiem polla, pojawiało się jako wy-
nik polegającej na świadectwie złych oczu i uszu ma,qhsij, to trzeba zauważyć, 
że sama polumaqi,h226, prowadząc do właśnie takiego samego rezultatu, nie mogła 
wskazać jednocześnie tego, w czym ujawnia się w pełni moc umysłu. Prawdopo-
dobnie więc z tego powodu pojawiła się złośliwa, aczkolwiek błędna, jak wolno 
sądzić, opinia na temat badawczego wysiłku Pitagorasa, który Heraklit określił 
mianem polumaqi,h, kakotecni,h227. Niemniej kluczowa rola noei/n w kontekście 

223 DK 22B 40.
224 Por. DK 22B 55: o[swn o;yij avkoh. ma,qhsij( tau/ta evgw. protime,w. Tłum.: „z wszystkich 
wzrok słuch uczenie się, te ja przedkładam”.
225 Wskazuje na to w myśleniu Heraklita zdanie 17 (DK 22B 17): ouv ga.r frone,ousi toiau/ta 
polloi,( òko,soi evgkureu/sin( ouvde. maqo,ntej ginw,skousin( èwutoi/si de. doke,ousi. Tłum.: „albowiem 
nie rozumieją liczni tych, z którymi się spotykają, ani nauczywszy się (ich), samym sobie (nie) 
dowierzają”. Heraklit nie używa w żadnym z zachowanych fragmentów określenia do,xa. Po-
jawiające się u niego osobowe formy czasownikowe dokei/n oraz doke,onta odpowiadają jed-
nak znaczeniu, jakie ujawnia w sobie do,xa, rozumiana jako rezultat owych czynności. Por. 
DK 22B 27–28.
226 Termin polumaqi,h (-eia, -i,a), który tłumaczy się zwykle jako uczoność, wielka erudycja 
(por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 544; K. Mrówka, Heraklit. Fragmenty…, 
dz. cyt., s. 135), można rozumieć w ten sposób, że prowadzi do wielorakich zakresów tego, 
co jest uczone, czy też do wielorakich wyników uczenia się. Wskazuje na to dostawiony do ma,qhsij 
i manqa,nw przedrostek, którym jest adiect. neutr. polu,. Stąd też polumaqh,j oznacza tego, któ-
ry jest wiele wyuczony i posiada rozległą znajomość wielu rzeczy. Zaproponowane tłumaczenie 
polumaqi,h jako wielouczoność może korespondować z propozycją Nareckiego (por. K. Narec-
ki, Logos we wczesnej…, dz. cyt., s. 82), który tłumaczy to określenie jako wielowiedza.
227 Por. DK 22B 129: Puqago,rhj Mnhsa,rcou i`stori,hn h;skhsen avnqrw,pwn ma,lista pa,ntwn 
kai. evklexa,menoj tau,taj ta.j suggrafa.j evpoih,sato èautou/ sofi,hn( polumaqi,hn( kakotecni,hn. Tłum.: 
„Pitagoras (syn) Mnesarcha badaniem zajmował się najwięcej ze wszystkich ludzi i wybiera-
jąc te pisma, uczynił sobie samemu mądrość, wielouczoność, złą sztukę”. Opinia na temat Pi-
tagorasa mogła zatem być, jak pisze Krokiewicz, efektem nastawienia Heraklita do italskich 
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źródłowo rozumianego le,gein, do którego nie może w swoich wynikach pro-
wadzić jedynie polumaqi,h, wskazuje, że myślenie Heraklita mogło de facto po-
twierdzać istotne założenia dydaktycznej praktyki pitagorejskiej. Uczenie się nie 
jest celem samym w sobie. Jak pitagorejczykom ma,qhsij służyła do ćwiczenia 
pojętności (avnalamba,nein th//| dianoi,a|), tak dla Heraklita spełnia ono swe zadanie, 
o ile nie zakrywa tego, co jest wspólne (xuno,n), a co podejmuje od przedkładającego 
lo,goj odbierający nou/j.

3.6. Eidetyczna funkcja ujęcia noetycznego

Sposób myślenia Heraklita zdaje się pozostawiać swój ślad w tym, co ustami 
Sokratesa wypowiada Platon na temat yuch, w oczyszczonym już stanie, a więc 
przedkładającej się i rozważającej siebie samą najpiękniej (logi,zetai ka,llista). 
Sokrates zresztą zdaje się przy tej okazji powtarzać słowa Efezyjczyka, mówiąc:

(…) ou;t v avkou,omen avkribe.j ouvde.n ou;te o`rw/men*

(…) nie słyszymy wyraźnie nic ani nie widzimy?228

W podobny sposób można rozumieć pojawiające się w kontekście zwodniczych 
zmysłów słowa evxapata/tai u`pV auvtou/, które być może były nawet celowym od-
wołaniem się Platona do słynnej anegdoty Heraklita o Homerze na wyspie Io229.

Ani jedno (ouvde.n) – o którym poinformowali Homera chłopcy, przynosząc 
ze sobą po nieudanym połowie liczne wszy zamiast ryb – jako rezultat widzenia 
i słyszenia neguje jedno (e[n), które jest wynikiem ustalenia tego, co źródłowo 

mędrców, których być może nie odróżniał od wędrownych orfików. Por. A. Krokiewicz, Stu-
dia orfickie…, dz. cyt., s. 27.
228 Phaedo 65b.
229 Por. Phaedo 65b: o[tan me.n ga.r meta. tou/ sw,matoj evpiceirh/| ti skopei/n( dh/lon o[ti to,te 
evxapata/tai u`pV auvtou. Tłum.: „skoro więc (dusza) przy pomocy ciała zaczyna coś oglądać, ja-
sne, że wtedy jest zwiedzona przez nie”. Wspomnianą anegdotę ilustruje zdanie 56 Heraklita 
(DK 22B 56): evxhpa,thntai( fhsi,n( oi` a;nqrwpoi pro.j th.n gnw/sin tw/n fanerw/n paraplhsi,wj 
~Omh,rwi( o[j evge,neto tw/n `Elh,nwn sofw,teroj pa,ntwn) evkei/no,n te ga.r pai/dej fqei/raj 
kataktei,nontej evxhpa,thsan eivpo,ntej\ o[sa ei;domen kai. evla,bomen( tau/ta avpolei,pomen( o[sa de. 
ou;te ei;domen ou;tV evla,bomen( tau/ta fe,romen. Tłum.: „wprowadzają się, mówi, w błąd ludzie 
w stosunku do poznania (rzeczy) jawnych, podobnie (jak) Homer, który stał się od wszyst-
kich Hellenów mądrzejszy, i tego bowiem chłopcy wszy zabijający zwiedli, powiedziawszy: ile 
zobaczyliśmy i chwyciliśmy, tyle zostawiamy, ile zaś ani (nie) zobaczyliśmy, ani (nie) chwyci-
liśmy, tyle niesiemy”. Por. G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 61–69.
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przedkłada lo,goj. Wydaje się, że również w logi,zetai ka,llista, oznaczają-
cym czyste odniesienie się yuch, jedynie do siebie samej, należy poszukiwać 
dokładnie takiego samego epistemicznego rezultatu, który osiąga się w związ-
ku z ujawniającą się mocą pojmowania (dia,noia). Jeżeli zatem, zdaniem Platona, 
o  osiągnięciu evpisth,mh należy rzeczywiście mówić wyłącznie w  horyzoncie 
dianoetycznym, uwarunkowanym źródłowo przez nou/j, to w jaki sposób się ono 
dokonuje? Co dla greckiego sposobu myślenia faktycznie oznacza noei/n?

Gadamer zauważa, że czasownik noei/n, zwykle oddawany w tłumaczeniu 
przez myśleć, posiada nadto swoje starsze i właściwsze znaczenie, bliskie temu, 
które wskazywał Arystoteles, łącząc noei/n z dotykać, położyć rękę (qigga,nein). 
Oznacza on bowiem osobliwe postrzeganie i właściwą tylko temu postrzeganiu 
pewną oczywistość czy też bezpośredniość. Stąd pisze:

(…) noei/n oznacza odczuwanie, że coś jest tu, podobnie jak węch dzikiego zwierzęcia, 
na które to znaczenie zostaliśmy naprowadzeni być może przez etymologię słowa. 
(…) to się zdarza w  bezpośredniości aktu postrzegania, kiedy nie jest zaznaczona 
żadna odległość między postrzeganiem a  tym, co postrzegane. My także mówimy 
przecież, że się wącha, albo że wącha się coś, a zanim będziemy mówić o tym w sposób 
zreflektowany, określony nos odczuwa ten czy inny zapach230.

Słowa Gadamera być może są powtórzeniem wniosku, jaki wysnuł przed nim 
wcześniej Kurt von Fritz. Twierdził on bowiem, że w czasach Homera noei/n ozna-
czało mniej więcej tyle, co: pociągać nosem albo pachnąć231. Bardzo podobne 
uwagi w tej kwestii czyni również Kazimierz Mrówka232.

Bruno Snell, podejmując w pracy pt. Die Entdeckung des Geistes wnioski von 
Fritza, zwraca uwagę na to, że noei/n można równie dobrze odnosić do czynno-
ści widzenia. Choć – jak sam pisze – język grecki w czasach Homera posiadał 
wiele czasowników oznaczających widzenie233, Snell stara się również wskazać, 
jak należy to widzenie w sensie noei/n właściwie rozumieć. Dlatego też posił-
kując się Homerowym tou.j dV {Ektwr evno,hse kata. sti,caj…234, stwierdza, 

230 H.-G. Gadamer, Początek filozofii, tłum. J. Gajda-Krynicka, Warszawa 2008, s. 118–119.
231 Por. K. von Fritz, Nous and Noein in the Homeric Poems, „Classical Philology” 38 (1943), 
s. 79–93.
232 Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy, Warszawa 2012, s. 146–147.
233 „Homer posługiwał się (…) obfitością czasowników opisujących widzenie: o`ra/n, ivdei/n, 
leu,ssein, avqrei/n, qea/sqai, ske,ptesqai, o;ssesqai, dendi,llein, de,kresqai, paptai,nen. Wiele 
z nich w późniejszej grece wymarło (…). Tymczasem tylko dwa słowa pojawiają się po Home-
rze: ble,pein, qewrei/n” – B. Snell, Odkrycie ducha, dz. cyt., s. 14.
234 Homeri Ilias, ed. G. Dindorf, C. Hentze, p. I, Lipsiae 1910, V 590. Tłum.: „dostrzegła Hek-
tora w szeregach…”.
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że no,oj, należąc do noei/n, oznacza: wglądać, przeglądać, a nawet widzieć. Za-
uważa też, że no,oj często łączy się z ivdei/n, oznaczając nie sam akt wizualny, 
lecz uzyskanie jasnego widoku czegoś. Stąd też znaczenie to jest bliskie znaczeniu 
gignw,skein, które pierwotnie było czasownikiem aorystycznym235. W kontekście 
obecnej w greckim myśleniu różnicy między le,gein a noei/n o charakterystycz-
nym i obecnym w nou/j (łac. intuitus) aspekcie widzenia i oglądania pisze także 
Ernst Tugendhat236.

Przedstawiony sposób rozumienia nou/j oraz noei/n jako widzenie można 
także odnieść do przywołanych już wcześniej rozważań Heideggera na temat 
to. mh. du/no,n pote Heraklita, rozumianego jako stale wschodzące (to. avei. fu,on). 
Wydaje się bowiem, że to, co wschodzi z pozostawania skrytym dozwala jedno-
cześnie siebie oglądać. W tym sensie avlh,qeia byłaby rozumiana nie tyle jako 
„przedmiot” tegoż widzenia, ile raczej jego „efekt” albo „moment”, albo jako 
„reguła” określająca i umożliwiająca widzenie tego, co jest oglądane. Owo umy-
słowe widzenie – podobnie jak umysłowy węch237 – służyłoby jedynemu w swo-
im rodzaju doznaniu tego, co podpadając pod zakres tak rozumianej umysło-
wej rejestracji, pozwala się jednocześnie w  ten specyficzny umysłowy sposób 
doznać. Nie jest to jednak doznanie w sensie ai;sqhsij. Tę istotną różnicę zna-
czeń język grecki oddaje także późniejszymi czasownikami: aivsqa,nomai oraz 
katanoe,w.

Nie sposób nie zauważyć, że w kontekście dyskutowanego na kartach Fedo-
na problemu duszy samej (auvth. kaqV au`th.n), a także w związku z ujawniającą 
się w niej w pełni jej własną mocą pojętności (dia,noia) Platon ustami Sokratesa 
wielokrotnie wzmiankuje o czymś, co sam nazywa czystym poznaniem (kaqarw/j 
gnw/nai) lub czystym oglądem, który jednocześnie dokonuje się tylko samą du-
szą (auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on)238. Jest to ogląd, który mając za swój przedmiot to, 
co jest całe przejrzyste (pa/n to. eivlikrine,j), tj. zupełnie widoczne, pozwala zre-

235 Por. B. Snell, Odkrycie ducha, dz. cyt., s. 28.
236 Por. E. Tugendhat, Bycie i nic, w: Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, tłum. J. Sidorek, 
Warszawa 1999, s. 46–47.
237 Podobną intuicję należy być może dostrzec u Heraklita w jego zdaniu 98 (DK 22B 98): ai` 
yucai, ovsmw/ntai kaqV {Aidhn. Tłum.: „dusze węszą w Hadesie”
238 Por. Phaedo 66d–e, 79d i inne. Kluczowe fragmenty dialogów Phaedrus (246d n), Convi-
vium (210a n), a może przede wszystkim Politeia, ze słynną tou/ avgaqou/ ivde,a (506e n), posłu-
gują się dokładnie takim samym motywem czystego oglądu. Odpowiadające tej intuicji okre-
ślenie o;mma th/j yuch/j, wzrok duszy, pojawia się m.in. w: Convivium 219a; De Republica VII 
533d; Theaetetus 165c; Sophista 254a. Powołując się na wskazania Rudolfa Karla Bultmanna 
(por. R. K. Bultmann, Zur Geschichte der Lichtsymbolik im Altertum, „Philologus” 97 (1948), 
s. 1–36), Bruno Snell widzi w tym zwrocie istotną charakterystykę no,oj. Por. B. Snell, Odkrycie 
ducha, dz. cyt., s. 29.
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alizować cel określony wyjściowym pytaniem Sokratesa, zestawiającym yuch, 
wraz z avlh,qeia. Czy można zatem w świetle wywodu Platona oraz dotychczaso-
wych wniosków słusznie twierdzić, że dusza ostatecznie dotyka prawdy właśnie 
dzięki nou/j?

Komentując VII księgę dialogu Politeia, Heidegger pisze:

(…) to, co nieskryte, zostaje pojęte z  góry i  wyłącznie jako to, co w  odbiorze [im 
Vernehmen] ivde,a uchwycone [Vernomene], jako to, co w poznawaniu (gignw,skein) 
poznane (gignwsko,menon). Owe noei/n i nou/j [Vernehmung = „odbiór”] dopiero w ta-
kim sformułowaniu uzyskują u  Platona istotowe odniesienie do „idei”. (…) Odtąd 
„nieskrytość” zawsze oznacza to, co nieskryte, jako to, co staje się dostępne dzięki 
świetlistości idei. O ile jednak dostęp ten koniecznie dokonuje się dzięki „widzeniu”, 
o tyle też nieskrytość zostaje wprzągnięta w „relację” do tego widzenia, czyli staje się 
od niego „zależna”239.

Dlaczego Platon w tym miejscu mówi o ivde,a? Wzajemna odpowiedniość noei/n 
i avlh,qeia wydaje się posiadać istotne znaczenie dla całej rzeczywistości i jej wła-
ściwego odczytania. Jak należy rozumieć tę odpowiedniość? Jak się zdaje, znajdu-
je ona u Platona swój obraz w idei dobra (tou/ avgaqou/ ivde,a), która zgodnie z jego 
własnym wyjaśnieniem jest w poznaniu ostatnią (evn tw/| gnwstw/| teleutai,a)240. Jej 
znaczenie jako ivde,a jest niezmiernie istotne również dlatego, że ona sama jest 
panią (auvth. ku,ria), która w tym, co dotyczy myślenia, dostarcza z siebie prawdę 
i umysł (evn tw/| nohtw/| avlh,qeian kai. nou/n parascome,nh), oraz dlatego że jest przy-
czyną wszystkich prawidłowych i pięknych (pa,ntwn au[th ovrqw/n te kai. kalw/n 
aivti,a). Decydujące znaczenie dla wszystkiego, co jest związane z zakresem noei/n, 
wyraża się nadto w tym, że w stosunku do poznawanych (toi/j gignwskome,noij) 
idea dobra jest z kolei przyczyną ich ustalenia (aivti,an dV evpisth,mhj)241.

Charakterystyka tego, co kryje się za określeniem tou/ avgaqou/ ivde,a, jest zna-
mienna. Jest ona przyczyną (aivti,a) i panią (ku,ria), której w zakresie noetycznym 
zdaje się podlegać wszystko, sama jednakże, dając z siebie prawdę i umysł oraz 

239 M. Heidegger, Platona nauka o prawdzie, w: Znaki drogi, tłum. S. Blandzi, Warszawa 1999, 
s. 199.
240 Por. De Republica VII 517b–c: (…) evn tw/| gnwstw|/ teleutai,a h` tou/ avgaqou/ ivde,a kai. mo,gij 
o`ra/sqai (…) ei=nai w`j a;ra pa/si pa,ntwn au[th ovrqw/n te kai. kalw/n aivti,a( evn te o`ratw|/ fw/j 
kai. to.n tou,tou ku,rion tekou/sa( e;n te nohtw/| auvth. kuri.a avlh,qeian kai. nou/n parascome,nh. 
Tłum.: „(…) w poznanym ostatnia idea dobra i z trudem (można ją) zoczyć (…) że jest tedy 
wszystkim wszystkich ona sama prawidłowych i pięknych przyczyną, w widzialnym światło 
i jego pan rodząca, i w myślowym ona sama pani prawdę i umysł z siebie udzielająca (…)”.
241 Por. De Republica VI 508e–509a n. Platon posługuje się w tym miejscu obrazem słońca 
(h[lioj) i tych, co są niczym światło (fw/j), czyli w postaci słońca (h`lioeidh/).
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ustalenie, nie podlega zupełnie niczemu. To, co wyraża się w ten sposób, może 
faktycznie być uznane za rzeczywistość źródła całego porządku i jego poznania. 
To coś bowiem, dając samo z siebie, samym sobą określa zupełnie wszystko. Jest 
to zresztą charakterystyka podobna do tej, która dotyczy przytaczanego wcze-
śniej światła w duszy (fw/j evn th|/ yuch/|), które wzniecone samo siebie żywi (auvto. 
e`auto. tre,fei). Jeżeli uznać, że podobieństwo idei dobra do światła w duszy jest 
w zamyśle Platona nieprzypadkowe, to w kontekście dotychczasowych analiz 
stanu duszy samej (auvth, kaqV au`th.n) i sensu jej logi,zetai ka,llista znaczenie 
idei dobra mogłoby jednocześnie dość dobrze odpowiadać temu, co powiedzia-
no dotychczas o lo,goj, który sam siebie wspiera (èauto.n au;xon)242. 

Ujawnienie się tego, co obrazuje tou/ avgaqou/ ivde,a, jest jednocześnie tym, co 
rządzi widzącą dia,noia, oraz osiąganym w jej zakresie epistemicznym rezultatem 
jej widzenia. W czym zatem należy doszukiwać się owego rezultatu i  jaki jest 
jego charakter? Czy za wskazówkę Platona w tej sprawie można by uznać poja-
wiające się w Politei w związku z metaforą słońca (h[lioj) określenie h`lioeidh/?

242 Por. W. K. Gródek, Problem światła…, dz. cyt., s. 94–97.
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4. Ei=doj jako wynik widzenia ustalającego

Znaczenie, jakie Sokrates w Fedonie przypisuje oczyszczonej pojętności (dia,noia 
kekaqarme,nh), znajduje swój wyraz w tym, że pojawiające się w konsekwencji czy-
ste poznanie (kaqarw/j gnw/nai), cel właściwie pojętego ka,qarsij, w swym efek-
cie prowadzi do czystej i niepodważalnej wiedzy (to. eivde,nai)243. Co zatem sen-
su stricto oznacza eivde,nai? Czy w kontekście dotychczasowych analiz na temat 
znaczenia widzenia w sensie ei;dw, które pitagorejczycy odnosili do nou/j, jak 
i znaczenia eivdo,tej Heraklita można u Platona sens czasownika eivde,nai (oi=da) 
zasadnie łączyć z noei/n? Czy dla Platona widzieć znaczy też wiedzieć?

4.1. VEpisth,mh i jej wynik. Znaczenie oi=da i ei=doj

Problem właściwego rozumienia evpisth,mh stanowi zasadniczy motyw całej 
dyskusji zawartej w dialogu Teajtet. Sokrates, uznając evpisth,mh, obok mądrości 
(sofi,a), za cel uczenia się (to. manqa,nein), a nawet sądząc, że w procesie uczenia 
się są one tym samym (tauvto,n), stawia ów problem wprost, pytając siebie sa-
mego:

tou/tV auvto. toi,nun evsti.n o] avporw/ kai. ouv du,namai labei/n i`kanw/j parV evmautw/|( evpisth,mh 
o[ ti, pote tugca,nei o;n (…)*

to właśnie jest to, czego (mi) brak i nie potrafię należycie u siebie chwycić; ustalenie, to, 
które się przydarza, czym jest (…)?244

Dlaczego właściwie Platon ponownie stawia to pytanie? Jaki jest jego prawdziwy 
cel?

Po wyliczeniu wielu nauk, rodzajów wiedzy (evpisth/mai) i umiejętności (te,cnai), 
których ktoś może się uczyć (a;n tij ma,qoi), rozmówcy wraz z Sokratesem do-
chodzą do przeświadczenia, że pytanie to nie znajdzie należytej odpowiedzi 
we wskazywaniu kolejnych przykładów spośród licznych evpisth/mai czy te,cnai. 
Okazuje się bowiem, że pytanie o evpisth,mh domaga się takiej odpowiedzi, która 
pozwoli poznać, czym dokładnie jest ustalenie samo (gnw/nai evpisth,mhn auvto. o[ 

243 Por. Phaedo 66e–67a.
244 Theaetetus 145e.
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ti potV evstin). Bez niej niemożliwe jest bowiem poznanie natury jakiejkolwiek 
te,cnh. Dlaczego? Uzasadniając swoje stanowisko, Platon ponownie odwołuje 
się do tego, co jednocześnie jest deklarowanym przezeń przedmiotem analiz. 
Ustami Sokratesa stwierdza, że niemożliwe, a nawet śmieszne jest usiłowanie 
ustalenia, czym są poszczególne nauki i na czym polegają poszczególne sztuki, 
jeśli się nie wie, czym jest samo ustalenie (evpisth,mhn mh. eivdw,j)245. 

Aby należycie docenić wagę tego stwierdzenia, trzeba zwrócić uwagę na okre-
ślenie eivdw,j, które jest part. perf. czasownika eivde,nai – wiedzieć. Ze sposobu 
rozumowania Sokratesa wynika zatem jasno, że sensowna odpowiedź na pyta-
nie o evpisth,mh domaga się, by ten, kto jej udziela, sam wpierw wiedział (eivdw,j) 
to, o czym mówi. A więc mogłoby to oznaczać, że sama evpisth,mh jest nieja-
ko uwarunkowana tym, co kryje w sobie znaczenie eivde,nai. Dlaczego zatem 
w kontekście evpisth,mh Sokrates wspomina o „uprzedzającej” ją wiedzy?

Czasownik oi=da (1 sing., wiem) jest niereduplikowaną formą perfecti, zwią-
zaną tematycznie z aor. II ei=don (inf. ivdei/n) od o`ra,w (widzę). Obie formy (oi=da, 
ei=don) posiadają swój prototyp w starogreckim aor. e;«idon, od którego pocho-
dzi między innymi łac. video. Związek ten z historycznogramatycznego i ety-
mologicznego punktu widzenia wydaje się istotny, sugeruje bowiem w greckim 
sensie bliskość, jeśli nie zbieżność znaczeniową słów widzieć i wiedzieć. Biorąc 
pod uwagę znaczenie widzenia w sensie ei;dw, które w myśleniu pitagorejskim 
pojawia się pod nazwą zasady to, eivdiko,n, przez nich identyfikowanej z umy-
słem widzącym, wydaje się, że właśnie tak rozumiane czynności widzieć i wie-
dzieć mogłyby posiadać swój noetyczny bądź też dianoetyczny charakter. Czy 
jednak taki właśnie związek znaczeniowy mógł być równie istotny dla Platona?

Doprowadziwszy w dyskusji z Teajtetem i Teodorem do postawienia proble-
mu, czy evpisth,mh jest tym samym, co doznawanie i postrzeganie (ai;sqhsij), So-
krates zdecydowanie odrzuca ów pogląd. Samo bowiem doznawanie (ai;sqhsij), 
jak i pojawiające się na skutek niego wyrażane opinie i sądy (do,xai) nie mogą 
być osiąganym przez człowieka miarodajnym ustaleniem246. Sokrates, jak wolno 
przypuszczać, czyni to jednak w tym celu, by – znowu podobnie jak pitagorej-
czycy – nie wykluczając arbitralnie dla procesu uczenia się oczywistej koniecz-

245 Por. Theaetetus 146c–147c.
246 Por. Theaetetus 152a–e, 161c. W toku tej argumentacji Platon przytacza wypowiedź przy-
pisywaną sofiście Protagorasowi z Abdery (DK 80B 1): pa,ntwn crhma,twn me,tron a;nqrwpon 
ei=nai… Tłum.: „wszystkich rzeczy miarą jest człowiek…”. Odrzucenie poglądu, że evpisth,mh 
jest tożsame z ai;sqhsij, w  wywodzie Sokratesa dokonuje się definitywnie we fragmencie 
210a–b: ou;te a;ra ai;sqhsij( w= Qeai,thte( ou;te do,xa avlhqh.j ou;te metV avlhqou/j do,xhj lo,goj 
prosgigno,menoj evpisth,mh a'n ei;h. Tłum.: „ani zatem spostrzeżenie, Teajtecie, ani sąd praw-
dziwy, ani wraz z prawdziwym sądem słowo przystępujące, wiedzą byłoby”.
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ności podejmowania tego, co stanowi treść doznania, określić właściwe „środo-
wisko” rodzenia się finalnej evpisth,mh. Jakie to „środowisko”?

Wykazując absurdalność poglądu, że zapamiętując coś, co stanowiło przed-
miot nauki, jednocześnie nie posiada się o tym wiedzy, Sokrates stwierdza, że 
dla evpisth,mh czymś o wiele bardziej istotnym niż ai;sqhsij jest pamięć. Dzięki 
pamięci bowiem ten, kto się czegoś nauczył (ma,qwn), wie (oi=den) to, czego się 
nauczył247. Właśnie ten sposób myślenia Sokratesa może znajdować swoje od-
zwierciedlenie w dość zaskakującej tezie:

ouvkou/n o` ivdw,n ti( evpisth,mwn evkei,nou ge,gonen( o] ei=de…*

czy więc (jest tak, że) kto coś zobaczył, ustalił to, co zobaczył…?248

Dlaczego ten, kto zobaczył (ivdw,n) miałby równocześnie być tym, który ustala 
(evpisth,mwn ge,gonen) to, co zobaczył (ei=de)?

Jeżeli przyjąć, że teza ta, co zresztą podpowiada sama akcja dialogu, po-
jawia się w związku ze zbijanym od początku naiwnym poglądem Teajteta249, to 
trzeba zauważyć, że Platon w swoim rozumowaniu na temat evpisth,mh okazu-
je się konsekwentny. Odrzucając pogląd, że ustalenie i doznanie są tym samym 
(evpisth,mhn kai. ai;sqhsin tauvto.n), nie może przystać na to, że źródłem ustale-
nia są oczy i postrzeganie wzrokiem (òra,w), które są przecież związane z dozna-
waniem. W tym kontekście zgodne ze sposobem rozumowania pitagorejczyków 
oraz Heraklita zestawienie ivdw,n ti oraz o] ei=de odnośnie do evpisth,mh, które 
czyni Platon, wydaje się oczywiste. Jeżeli nadto powyższą tezę Sokratesa odczy-
tać w łączności z wcześniejszymi jego wypowiedziami, to należy zauważyć, że 
w kontekście dyskutowanej evpisth,mh rzeczywiście pojawiają się dwa niezbędne 
dla niej aspekty, którym odpowiadają analizowane czasowniki ei=don oraz oi=da. 
Sokrates daje niewątpliwie temu wyraz, stawiając pytanie: 

(…) a=ra oi-o,n te to.n auvto.n eivdota ti tou/to o] oi=den mh. eivde,nai*

(…) czy jakby ten sam (człowiek), który coś wie, tego, co wie, nie wiedział?250,

247 Por. Theaetetus 163d: (…) boulo,menoj evre,sqai eiv maqw,n ti,j ti memnhme,noj mh. oi=de. Por. 
Phaedo 75d–e.
248 Theaetetus 163e.
249 Por. Theaetetus 164b.
250 Theaetetus 165b.
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na które Teajtet z Teodorem natychmiast zgodnie odpowiadają przecząco. Z tego 
powodu można by rzeczywiście przyjąć, że w kontekście analizowanej evpisth,mh 
widzieć (ivdei/n) w rozumieniu Sokratesa mogłoby de facto oznaczać to samo, co 
wiedzieć (eivde,nai). Tok wywodu Platona podpowiada w każdym razie tyle, że 
jeśli nawet te dwa aspekty nie są tożsame, to jednak są ze sobą w bardzo ścisłym, 
epistemicznym ze swego charakteru związku.

Odrzucenie podglądu Teajteta (evpisth,mhn kai. ai;sqhsin tauvto.n) nie oznacza 
jednak dla Sokratesa zupełnej negacji postrzegania wzrokiem. Nieco wcześniej 
mówi bowiem tak:

to. de. ge ouvc o`ra/| ouvk evpi,statai evstin( ei;per kai. to. o`ra/| evpi,statai

tak więc jest: (jeśli) nie widzi, nie ustala, skoro (jest) właśnie tak, (że jeśli) widzi, ustala251.

Skąd taki, zdawałoby się przeczący poprzednim konstatacjom wniosek? Jeżeli 
postrzeganie wzrokiem (o`ra,w), związane przecież z doznawaniem, jest w pewien 
sposób konieczne dla uzyskania evpisth,mh, to trzeba przyjąć, że również w ten 
sam sposób sama ai;sqhsij jest dla niego w pewien sposób czymś niezbęd-
nym. Biorąc pod uwagę taką możliwość rozumienia słów Platona, jego intencja 
w świetle dotychczasowych analiz wydaje się jasna. Choć doznawanie nie jest 
tym samym, co ustalenie, to jednak w procesie uczenia się (manqa,nein) istotnie 
okazuje się ono dla niego czymś niezbędnym. Wyjaśnieniu tego procesu oraz 
towarzyszącej mu zależności służyć mogą omawiane już wyżej poglądy Alkma-
iona, które Platon przytacza w Fedonie252. Pojawienie się evpisth,mh jest możli-
we wskutek podjęcia tego, co jest doznawane, czyli ze wspomnianego zakresu 
ai;sqhsij, który w swoim rezultacie przybiera początkowo postać sądu czy opi-
nii (do,xa), będących własnością doznającej yuch,. Jednakże samą evpisth,mh, jako 
rezultat zasady to. eivdiko,n, zgodnie z intuicją Alkmaiona i innych pitagorejczy-
ków, należałoby wiązać z naturą widzącego nou/j253.

251 Theaetetus 164b.
252 Por. Phaedo 96b (= DK 24A 11).
253 O zestawieniu obu zakresów rejestracji i  ich wyników według obecnej w yuch, czwórki  
(te,ttarej) informuje Aëtios. Por. DK 58B 15: kai. h̀ h̀mete,ra yuch,( fh,sin( evk tetra,doj su,gkeitai) 
ei=nai de. nou/n evpisth,mhn do,xan ai;sqhsin( evx w-n pa/sa te,cnh kai. evpisth,mh kai. auvtoi. logikoi, 
evsmen. Por. DK 44B 13. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię, która koresponduje z intuicją 
związku duszy z umysłem, a którą Aëtios przypisuje Parmenidesowi, Empedoklesowi i De-
mokrytowi. Brzmi ona: (…) tauvto.n nou/n kai. yuch,n. Tłum.: „(…) to samo umysł i dusza” (DK 
28A 45 vel 31A 96). O tym samym odnośnie do samego Demokryta z Abdery aż trzykrotnie 
informuje Arystoteles: yuch.n tauvto.n kai. nou/n (…) avlla. tauvto. le,gei yuch.n kai. nou/n (…) 
yuch.n me.n ga.r ei=nai tauvto. kai. nou/n – De anima 404a–405a.
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Jeżeli więc ustalenie, nie będąc tym samym, co doznawanie, jednocześnie 
w sposób konieczny ma uwzględniać to wszystko, co jest przedmiotem dozna-
wania, to w  czym należy upatrywać wynik właściwie określonej evpisth,mh? 
W czym znajduje ona swój wyraz? Wydaje się, że przykład liczby (avriqmo,j), któ-
ry nieco wcześniej Sokrates przejmuje od Teajteta254, jest w tej sprawie czymś, 
co Platon czytelnikowi podsuwa z premedytacją. Jak zatem można rozumieć 
liczbę w związku z omawianym spojeniem doznawania oraz ustalenia?

Jeden z przywołanych wyżej fragmentów Jamblicha (V.P. 166) obok evpisth,mh 
mówi także o evmpeiri,a. Czym jest empiria albo – jak zwykło się to tłumaczyć 
– doświadczenie? Jak w odniesieniu do analizowanego ustalenia właściwie je ro-
zumieć? Jamblich pisze dokładnie tak:

kai. evpi. ple,on evpeirw/nto th.n mnh,mhn gumna,zein\ ou,den ga.r mei/zon pro.j evpisth,mhn kai. 

evmpeiri,an kai. fro,nhsin tou/ du,nasqai mnemoneu,ein

i do pełnego starali się ćwiczyć pamięć, ani jedno bowiem większe dla ustalenia i  do-
świadczenia, i rozumowania niż możliwość zapamiętywania255.

W świetle relacji Jamblicha evmpeiri,a jest tym, co służy uzyskaniu finalnej evpisth,mh. 
Znaczenie jej jakby „pośredniczącej” roli między doznawaniem a  ustaleniem 
być może uwidacznia się już w samym jej etymologicznym określeniu. Jeżeli bo-
wiem dostrzec w nim złożenie z przyimka evn, tj. w, oraz perai,nw (lub peirai,nw 
– próbować, dopiąć, uskutecznić), to evmpeiri,a może oznaczać proces czy też 
moment, w  którym dokonuje się dopięcie w  granice albo też nadanie granic 
temu, co wcześniej ich nie posiadało256. Podążając tropem wywodu Jamblicha, 
nadanie granicy (pe,raj) dotyczyłoby więc prawdopodobnie tego, co jest dozna-
wane. Natomiast wskutek dopięcia w granice, które umożliwiają widzieć w spo-
sób pewny i ostry, tzn. nie przekraczając nadanych granic, możliwe byłoby uzy-
skanie evpisth,mh.

Jeżeli przyjmie się, że evmpeiri,a pitagorejczyków rzeczywiście polega na nada-
niu granicy temu, co jest ich pozbawione, to warto w tym miejscu odwołać się 

254 Por. Theaetetus 147e–148d.
255 DK 58D 1 (Iamblich V.P. 166).
256 Może mieć to związek ze znaczeniem granicy (pe,raj), o której wspominali pitagorejczycy 
w kontekście stanu pozbawionego granic, tj. a;peiron. Była to pierwsza spośród skatalogowa-
nych par przeciwieństw, ujawniających się w toku badania związanego z ma,qhsij, co podaje 
m.in. Arystoteles. Por. Met. 986a (= DK 58B 5); Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., s. 628–629. 
Zdaniem Janiny Gajdy uczynił to być może sam Alkmaion z Krotony, o którym wspomina 
Arystoteles. Por. J. Gajda, Pitagorejczycy, Warszawa 1996, s. 80–82; A. Izdebska, Pitagoreizm, 
dz. cyt., s. 62.
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do sposobu myślenia Filolaosa na temat liczby i porządku. Ten drugi bowiem, 
a dokładniej cały porządek i wszystko w nim (o[loj ko,smoj kai. ta. evn auvtw|/ pa,nta), 
tj. jego natura (fu,sij dV evn tw/| ko,smw|), zdaniem Filolaosa ujawnia się w ten 
sposób, że jest zestrojona z dwóch elementów: nieograniczonego i ograniczające-
go (a`rmo,cqh evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn)257. Zestrojenie to znajduje praw-
dopodobnie swój wyraz w liczbie, która dzięki temu, że w poznawaniu zestraja 
się z doznaniem (a`rmo,zwn aivsqh,sei pa,nta gnwsta.), może na sposób liczbo-
wy adekwatnie wyrazić naturę i porządek zestrojenia obu elementów obecnych 
w każdej poznanej rzeczy258. Wynika to być może również z tego, że sama licz-
ba, jak zauważa Filolaos, ma dwie odrębne postaci (avriqmo.j e;cei du,o me.n i;dia 
ei;dh)259. O fundamentalnym dla rzeczywistości związku poznania z liczbą może 
zresztą świadczyć zdanie Filolaosa:

kai. pa,nta ga ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti\ ouv ga.r oi-on te ouvde.n ou;te nohqh/men 

ou;te gnwsqh/men a;neu tou,tou

i zaiste wszystkie te poznawane liczbę mają; gdyż ani jedno może ani być pomyślane, ani 
poznane bez tej260.

Czy w świetle tego fragmentu można przyjąć, że towarzysząca poznaniu, a na-
wet stanowiąca jego sedno evpisthm,h może uzyskiwać swój efekt właśnie w liczbie 

257 Por. DK 44B 1: a` fu,sij dV evn tw/i ko,smw| a`rmo,cqh evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn( kai. 
o[loj @o`# ko,smoj kai. ta. evn auvtw/i pa,nta. Tłum.: „natura zaś w porządku została zestawiona 
z nieograniczonych i również ograniczających, i cały porządek, i te w nim wszystkie”.
258 Por. DK 44B 11, 11–15: nu/n de. ou-toj katta.n yuca.n a`rmo,zwn aivsqh,sei pa,nta gnwsta. kai. 
pota,gora avlla,loij kata. gnw,monoj fu,sin avperga,zetai swmatw/n kai. sci,zwn tou.j lo,gouj 
cwri.j e`ka,stouj tw/n pragma,twn tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn. Tłum.: „teraz zaś ta 
(liczba) w duszy zestrajająca z doznaniem wszystko poznane i zgodne sobie nawzajem według 
natury prawidła sprawia, wcielająca i rozszczepiająca osobno pojedyncze wyrazy rzeczy tych 
nieograniczonych i tych ograniczających”.
259 Por. DK 44B 5: o[ ga ma.n avriqmo.j e;cei du,o me.n i;dia ei;dh( perisso.n kai. a;rtion( tri,ton de. 
avpV avmfote,rwn meicqe,ntwn avrtiope,ritton\ e`kate,rw de. tw/ ei;deoj pollai. morfai,( a]j e[kaston 
auvtauto. shmai,nei. Tłum.: „ta liczba zaiste ma dwie odrębne postaci, nieparzystą i parzystą, 
trzecia zaś z obu zmieszanych parzysto-nieparzysta, a każdej z dwóch postaci liczne formy, 
które każda sama sobą naznacza”.
260 DK 44B 4. Tłumaczenie tego zdania jest wynikiem przyjęcia, że e;conti, nie będąc tutaj formą 
dat. part. praes., jako dorycka bądź doryzująca (lub ogólniej – z grupy dialektów zachodnich) 3. 
pl., winno być tłumaczone jako mają, adekwatnie do swej rozpoznanej liczby. Podobnie należy 
traktować nohqh/men i gnwsqh/men jako inf. aor. pass. czasowników noei/n oraz gignw,skein. Por. 
C. D. Buck, Introduction to the Study of the Greek Dialects: Grammar, Selected Inscription, Glos-
sary, Chicago–London 1973, s. 111, 122; O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, 
Warszawa 1999, s. 216, 234.
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(avriqmo,j)? Choć Filolaos nie mówi o tym wprost, wydaje się, że jej ogromne 
znaczenie poznawcze może istotnie taką odpowiedź sugerować. Czy w podobny 
sposób mógł w tej sprawie rozumować Platon?

Jeżeli przyjmiemy, że przykład liczby, który w dyskusji z Teajtetem podejmu-
je Sokrates, jest dla problemu rozumienia evpisth,mh czymś istotnym, to w owym 
podjęciu można by rzeczywiście widzieć celowy zabieg odwołania się przez Pla-
tona do sposobu myślenia Filolaosa.

Przypuszczenie to zdaje się mieć swoje odzwierciedlenie w przebiegu dyskusji 
przedstawionej w Teajtecie, kiedy Sokrates wydaje polecenie młodemu Teajteto-
wi, by podobnie jak omawiane właśnie niewymierności matematyczne (duna,meij), 
tak i inne liczne ustalenia (polla.j evpisth,maj) uchwycić jedną postacią (èni. ei;dei 
perie,labej) i jednym słowem wypowiedzieć (èni. lo,gw| proseipei/n)261. Podobnie 
można by interpretować późniejsze odwołanie się Sokratesa do przykładu liczby 
i postrzeganych duszą (th/| yuch/| aivsqano,meqa) dwóch jej postaci, którymi są pa-
rzyste i nieparzyste (a;rtio,n te kai. peritto,n)262. Sam nawet nieco dalej (w kon-
tekście roli pamięci) żartobliwie mówi o łowach na ustalenia (qh,ran evpisthmw/n), 
które dotyczą wszystkiego, co jest parzyste jak i nieparzyste (avrti,ou te kai. perittou/ 
panto,j)263.

Platon w tej kwestii zdaje się dokładnie powtarzać to, czego sam nauczył się 
z zakupionych przez siebie ksiąg Filolaosa. Wydaje się jednak, że podejmując 
przykład liczby (avriqmo,j), mógł chcieć raczej wskazać na istotniejsze dla roz-
wiązania problemu evpisth,mh znaczenie samego ei=doj. Dlaczego właśnie ei=doj?

Jeżeli sama liczba, zgodnie ze słowami Filolaosa, uzyskuje swoją podstawową 
charakterystykę a;rtion bądź peritto,n wskutek tego, że posiada swoje dwie po-
staci (du,o ei;dh), to należałoby powiedzieć, że być może właśnie ei=doj jest wła-
ściwszym i pierwszym efektem uzyskania dyskutowanej evpisth,mh. O tym, że Pla-
ton mógł myśleć podobnie, może świadczyć fakt, że polecenie dotyczące polla.j 
evpisth,maj miało być zrealizowane przez uchwycenie ich jedną postacią (èni. ei;dei 
perie,labej), a nie – jak mogłoby się wydawać – jedną liczbą.

Czym zatem jest ei=doj? Dlaczego ustalenie uskutecznia się niejako właśnie 
w ten sposób, że posługuje się finalnie nie czymś innym ani nawet nie samą licz-
bą (avriqmo,j), ale dokładnie jedną postacią (e`ni. ei;dei)? Prawdopodobnie dlate-
go, że ei=doj należy rozumieć właśnie jako pierwszy rezultat ustalającego w swej 

261 Por. Theaetetus 148d: (…) peirw/ mimou,menoj th.n peri. tw/n duna,mewn avpo,krisin( w[j per 
tau,taj polla.j ou;saj e`ni. ei;dei perie,labej( ou[tw kai. ta.j polla.j evpisth,maj e`ni. lo,gw| 
proseipei/n. Tłum.: „(…) dopnij, naśladując o  niewymiernościach odpowiedź, jak więc te 
liczne uchwyciłeś, tak i by liczne ustalenia jednym słowem wyrzec”.
262 Por. Theaetetus 185d–e.
263 Por. Theaetetus 198a.
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funkcji widzenia ivdei/n, z którego wywodzi się wiedza (to. eivde,nai), jak i samo 
ustalenie (evpisth,mh). Ei=doj byłby zatem wynikiem właściwego ujęcia tego, co 
podlegając ustaleniu, jest już zobaczone lub też dostrzeżone – i dlatego też ciągle 
widziane i wiedziane264. Nie może być więc uznany za rezultat widzenia w zna-
czeniu òra,w, będącego przecież domeną samych zmysłów i doznawania (ai;sqhsij). 
Sokratesowi bowiem, jak się zdaje, idzie o takie widzenie, które pozwala osią-
gnąć ustalenie ostre (evpi,stasqai ovxu,)265, a więc w  swej treści dokładne i  jed-
noznaczne, przez to zaś pewne. Jest to rezultat, który – jak wolno sądzić – wi-
nien wykluczać z zakresu widzenia jakąkolwiek zmienność czy też ruch, będący 
wynikiem doznawania266. Jeżeli bowiem evpisth,mh pozwala rzeczywiście zoba-
czyć coś w bezruchu, to prawdopodobnie dlatego, że dokonuje się to za pomocą 
„niezmysłowego” w swym charakterze ivdei/n, którego rezultatem z kolei byłby 
„niezmysłowy” ei=doj.

Wydaje się, że dla dobrego odczytania zamiarów Platona jest to moment nie-
zwykle istotny. Jeżeli bowiem, jego zdaniem, uchwycenie postaci (ei=doj) jest dla 
uzyskania wiedzy czymś na tyle niezbędnym, że bez tego nie ma w ogóle mowy 
o jakiejkolwiek evpisth,mh, to czy może to oznaczać, że problem dyskutowanej 
i właściwie pojętej evpisth,mh jako takiej oznacza de facto konieczność dysku-
sji o jej własnym rezultacie, jakim jest sama postać (ei=doj)? Wydaje się, że tak. 
Uchwycenie to pozwala bowiem, zgodnie z założeniami Sokratesa, faktycznie 
widzieć (ivdei/n) i wiedzieć (eivde,nai) wszystko to, co stanowi aktualny przedmiot 
poznawania, wskutek czego możliwe jest później ścisłe ujęcie i wyrażenie jed-
nym logosem (e`ni. lo,gw| proseipei/n) tego, co jest już w sposób pewny pozna-
ne. Owo ujęcie i  przedłożenie w  wypowiedzi (meta. lo,gou) umożliwia zatem 
w konsekwencji owocną dyskusję na temat jakiejkolwiek sprawy czy umiejęt-
ności, której postać jest już uchwycona. Pozwala również umiejętnie odróżnić 
jedną od drugiej właśnie za pomocą uzyskanego ei=doj267. Do tego, jak wolno 

264 Z gramatycznego punktu widzenia przypuszczenie to może znajdować swoje uzasadnienie. 
Jeżeli przyjąć, że rzeczownik ei=doj należy wywieść od związanego z aor. ei=don (inf. ivdei/n) 
perf. oi=da (inf. eivde,nai), od którego formy part. perf. są następujące: eivdw,j, eivdui/a, eivdo,j, to 
znaczenie analizowanego rzeczownika odpowiadałoby temu, które zostało zaproponowane 
w kontekście analiz Platona na temat dia,noia oraz evpisth,mh. Tym samym można by ei=doj 
faktycznie rozumieć jako efekt czy rezultat widzenia i wiedzy tego, co podlega takiemu oglą-
dowi i wiedzy, zgodnie z właściwymi im niezmysłowymi zakresami ich percepcji, na co wska-
zuje znaczenie starogreckiego czasownika ei;dw. Z tego względu w toku analiz pojawia się tłu-
maczenie słowa ei=doj jako postać lub jako transliterowane eidos. Por. Z. Węclewski, Słownik 
grecko-polski, dz. cyt., s. 203.
265 Por. Theaetetus 165c–d.
266 Por. Theaetetus 181c–183d.
267 Por. Theaetetus 208b–e.
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sądzić, sprowadza się teoria jakiejkolwiek szczegółowej evpisth,mh albo te,cnh, 
do których prowadzi w istocie uczenie się (ma,qhsij), co zresztą Platon pokazuje 
w swych tekstach wielokrotnie268.

Moment ten za Richardem Robinsonem i Haroldem Caparne’em Baldrym 
podkreśla William David Ross, dostrzegając w nim jeden z początków teorii 
idei Platona269. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje między innymi Se-
weryn Blandzi, pisząc, że „Sokrates (…) rozwinął na szerszą skalę umiejętność 
definicyjnego ujmowania pojęć ogólnych, otwierając Platonowi drogę do nauki 
o ideach”270.

O znaczeniu tak właśnie pojętej evpisth,mh może świadczyć inny fragment:

w-i ge( fame,n( ouv me,testin avlhqei,aj a;yasqai) ouvde. ga.r ouvsiaj) (…) ouvdV a;rV evpisth,mhj

tym właśnie, mówimy, nie przysługuje prawdy dotknąć, ani też bycia, (…) a  więc ani 
ustalenia271,

gdzie w pewnym podsumowaniu Sokrates stwierdza wyraźnie, że temu wszyst-
kiemu, co się wiąże jedynie z doznawaniem, nie przysługuje w żaden sposób 
dotknąć ani prawdy, ani ustalenia, ani pojawiającej się w związku z nimi ouvsi,a. 
Wydaje się więc, że możliwość ta rzeczywiście dotyczy jedynie ustalenia, które 
Platon od samego początku swych analiz w sposób istotny wiąże z właściwym 
dla dia,noia ustalającym widzeniem eidetycznym, a które uzyskuje swój rezultat 
we właściwym ei=doj. Podejmując ten sposób rozumowania, należałoby zatem 
powiedzieć, że ei=doj należy rozumieć jako rezultat zarezerwowanego dla evpisth,mh 
dotykania prawdy.

Czy zatem odnosząc to do analiz Platona w Fedonie, można powiedzieć, że 
również tam obok oczyszczenia duszy i ujawnionej przez to jej własnej mocy, 
jaką jest dia,noia, przedmiotem dyskusji jest pojawiający się w konsekwencji tegoż 
oczyszczenia i wejścia na poziom epistemiczny rezultat, czyli ei=doj?

268 Por. Charmides 159a n; Laches 190b n; Hippias Maior 286c n; Protagoras 359a n. Terminy 
ei=doj (oraz ivde,a) pojawiają się wprost m.in. w tekstach: Cratylus 386e, 389c n; Eutyphro 5d–6e; 
Meno 72c–d.
269 Por. W. D. Ross, Plato’s Theory…, dz. cyt., s. 11–21.
270 S. Blandzi, Platoński projekt…, dz. cyt., s. 79.
271 Theaetetus 186e.
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4.2. Eidetyczny charakter operacji oddzielenia yuch, od sw/ma

W dyskusji na temat duszy samej i jej nieśmiertelności Sokrates podejmu-
je między innymi problem związku duszy i harmonii272. Wydaje się, że można 
w tym widzieć odwołanie się Platona do myśli Filolaosa o zestrojeniu doznania, 
które dokonuje się według duszy (kata. yuch,n)273. Yuch, jest bowiem nie tyle 
samą harmonią, ile raczej czynnikiem lub siłą dokonującą owego zestrojenia, 
które znajduje zresztą później swój harmoniczny efekt. Przypuszczenie, że efekt 
ten, zgodnie z nauką pitagorejską, również dla Sokratesa posiada swój liczbowy 
opis, może znajdować swoje potwierdzenie nieco dalej, gdy podobnie jak w Te-
ajtecie odwołuje się on do przykładu parzystego (a;rtion) i nieparzystego (peritto,n), 
które zgodnie z wyjaśnieniem pitagorejczyka są dwiema postaciami (ei;dh) licz-
by274. Jeżeli założyć, że Platon ponownie nawiązuje tu celowo do poglądów Filo-
laosa, to można konsekwentnie przyjąć, że i w tym przypadku jego faktycznym 
zamiarem mogło być wskazanie na sam ei=doj, który będąc rezultatem episte-
micznym, pojawia się w związku ze stanem oczyszczonej pojętności. W świetle 
dotychczasowych analiz można by nadto przyjąć, że jest to stan logi,zetai ka,llista, 
w którym yuch,, odnosząc się już jedynie do siebie samej, siebie samą najpięk-
niej pojmuje i wyraża.

W tym kontekście powstaje jednak zasadnicze pytanie o znaczenie określe-
nia, które Sokrates stosuje na oznaczenie stanu duszy oczyszczonej. Czy samo 
auvth. kaq v au`th.n można zasadnie interpretować jako eidetyczny rezultat episte-
micznego widzenia oddzielonej od ciała oczyszczonej yuch,? A jeśli tak, to sa-
mej operacji oddzielenia ich obu wzajem od siebie należy również przypisać do-
kładnie taki sam eidetyczny charakter i funkcję? Wydaje się, że pytania te nie są 
pozbawione sensu, jeżeli zwróci się uwagę na fakt, że w Fedonie Sokrates wielo-
krotnie wspomina o czystym widzeniu właśnie postaci samej (auvto. to. ei=doj)275. 
Jak w związku z tym należy właściwie rozumieć określenie auvto. to. ei=doj? 

By móc odpowiedzieć na te pytania, trzeba przyjrzeć się wypowiedziom So-
kratesa na temat tego, co w kontekście duszy samej i jej czystego widzenia mówi 
o tegoż widzenia „przedmiocie”. A mówi między innymi w ten sposób:

(…) tw/| me.n qei,w| kai. avqana,tw| kai. nohtw/| kai. monoeidei/ kai, avdialu,tw| kai. avei. w`sau,twj 

kai. kata. tauvta. e;conti e`autw|/ o`moio,taton ei=nai yuch,

272 Por. Phaedo 85e n.
273 Por. DK 44B 11.
274 Por. Phaedo 101b n, 104a n.
275 Por. Phaedo 78c n, 103e.
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(…) temu więc boskiemu i nieśmiertelnemu, i umysłowemu, i jednopostaciowemu, i nie-
rozkładalnemu, i zawsze tak, i według tego samego mającemu siebie podobne jest (to), 
dusza276.

To, co jest boskie, nieśmiertelne i nierozkładalne, jest też – jak czytamy – umy-
słowe (nohtw/|), jednopostaciowe (monoeidei/), zawsze tak według tego samego ma-
jące siebie (avei. w`sau,twj kai. kata. tauvta. e;conti e`autw/|). Sokrates, jak wolno 
przypuszczać, mówi o tym po to, by jasno pokazać, że uznawszy już samą yuch, 
za coś boskiego, nieśmiertelnego, nierozkładalnego, należy konsekwentnie przy-
jąć również, że jest także tym, co jednopostaciowe i umysłowe (monoeide,j kai, nohto,n), 
mające się zawsze tak samo (avei. w`sau,twj kai. kata. tauvta. e;con). Wniosek ten 
można zresztą wyprowadzić bezpośrednio ze słów: nohtw/| kai. monoeidei/ (…) 
kai. avei. w`sau,twj kai. kata. tauvta. e;conti e`autw|/ o`moio,taton ei=nai yuch,n. Scha-
rakteryzowana właśnie w ten sposób dusza jest równocześnie przeciwstawiona 
ze swej natury wielopostaciowemu (polueidei/) ciału277. Dlaczego jednak ma być 
ona najbardziej podobna do tego, co umysłowe, jednopostaciowe i zawsze takie 
samo? Jakie jest prawdziwe uzasadnienie tego stanu rzeczy?

Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych określeń wydaje się 
to. auvto,. Jeżeli odnieść to do określenia yuch, auvth. kaqV au`th.n, którym Sokra-
tes na wstępie swego wywodu oznaczył oddzieloną od ciała duszę, to można 
by przyjąć, że owo to. auvto. wyraża w pełni jej czyste odniesienie się jedynie do 
siebie samej. Dokonywałoby się to zgodnie ze znaczeniem przytaczanych wcze-
śniej słów auvth|/ th|/ yuch/| qeate,on auvta. ta. pra,gmata278. Wydaje się więc, że ob-
razujący postulowane odniesienie się jedynie do siebie samej pryzmat yuch, auvth. 
kaqV au`th.n winien rzeczywiście uzyskać właściwy sobie eidetyczny rezultat, któ-
ry Platon być może chciał zasugerować, mówiąc przy tej okazji o auvto. to. ei=doj.

Ponownie jednak rodzi się pytanie o faktyczne intencje Platona. Czy ma on 
na myśli tylko rezultat osiągany przez widzącą siebie samą yuch,, czy także 
(przede wszystkim?) rezultat rozpatrywanego w dyskusji oddzielenia od siebie 
duszy i ciała? Innymi słowy, czy rzeczywistym problemem, który stawia w Fe-
donie Platon, jest sama dusza i jej mityczno-religijnie motywowane ka,qarsij? 
A może właśnie sam ei=doj?

276 Phaedo 80b.
277 Por. Phaedo 80b: (…) tw/| de. avnqrwpi,nw| kai. qnhtw|/ kai. polueidei/ kai. avnoh,tw| kai. dialutw|/ 
kai. mhde,pote kata. tauvta. e;conti e`autw/| o`moio,taton au= ei=nai sw/ma. Tłum.: „(…) temu zaś 
ludzkiemu i śmiertelnemu, i wielopostaciowemu, i nieumysłowemu, i rozkładalnemu, i nigdy 
według tych samych mającemu siebie najbardziej podobne znowu jest ciało”.
278 Por. Phaedo 66d.
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To pytanie zdaje się znajdować swoje odzwierciedlenie u Sokratesa, który 
już nieco wcześniej, przeciwstawiwszy sobie duszę i ciało, proponuje:

qw/men ou/n bou,lei (…) du,o ei;dh tw/n o;ntwn( to. me.n o`rato,n( to. de. aveide,j279*

załóżmy zatem, chcesz, (…) dwie postaci będących: to widzialne, to zaś 
bezpostaciowe?280

Sokrates poddaje pod dyskusję dwie postaci (du,o ei;dh), które zostają następnie 
scharakteryzowane i  przyporządkowane. Pierwsza z  nich, o`rato.n, zostaje ze 
względu na słowa mhde,pote kata. tauvta. odniesiona do ciała (sw/ma tw/| o`ratw|/), 
gdyż jest do niego bardziej podobne postacią (o`moio,teron tw/| ei;dei). Natomiast 
druga postać tego, co jest bezpostaciowe (aveide,j), oznacza duszę, ponieważ za-
wsze ma się według siebie (avei. kata. tauvta. e;con)281.

Przy tej okazji powstaje jednak pewna zasadnicza wątpliwość: czy w związ-
ku ze stwierdzeniem, że yuch, jest tym, co bezpostaciowe (aveide,j) albo też niewi-
doczne (avi?de,j), można mówić o niej jako o postaci (ei=doj)? Wydaje się bowiem, 
że jedno określenie wyklucza drugie w sposób bezwzględny. Z drugiej jednak 
strony kryterium o`moio,teron tw/| ei;dei można przecież zastosować także wzglę-
dem yuch,, skoro zgodzono się na przyjęcie dwóch postaci (du,o ei;dh). Jednak-
że przedstawiony dylemat rozwiewa wyjaśnienie Sokratesa, że przypisanie jej 
określenia aveide,j odbywa się pod kątem ludzkiej natury (th/| tw/n avnqrw,pwn 
fu,sei evle,gomen), w ramach której ciało jest widzialne, dusza zaś nie (yuch, ouvc 
o`rato,n). Dlatego też – jak wolno sądzić – słowa aveide.j a;ra… yuch, nie muszą 
oznaczać zupełnego wykluczenia możliwości uchwycenia postaci oddzielonej 
od ciała duszy. Czy można zatem przyjąć, że oddzielona od ciała dusza widząca 
postać w zamiarze Platona sama ma być ostatecznie rozpatrywana jako ei=doj?

Wydaje się, że dotychczasowy tok analiz Platona może faktycznie sugero-
wać taką konstatację. Można by się na nią zgodzić tym bardziej, jeżeli zwró-
cimy nadto uwagę na jego słowa, że dusza jest tym, co najbardziej podobne do 
tego, co jednopostaciowe (tw/| monoeidei/ o`moio,taton ei=nai yuch,n). Nie chodzi 
bowiem – jeśli zapis Platona czytać dokładnie – o duszę najwięcej podobną, na 
co wskazywałoby przede wszystkim użycie słów o`moiota,thn yuch,n, ale raczej 
o „to coś” (to,), co niejako z siebie jawi się najbardziej podobne (o`moio,taton). 
Identycznie rzecz ma się ze scharakteryzowanym przeciwnie do duszy ciałem. 

279 Część autorów, w tym John Burnet, podaje w tym miejscu zapis avide,j (avi?de,j). Powyższą for-
mę zapisu zastosował z kolei Bekker.
280 Phaedo 79a.
281 Por. Phaedo 79a–b.
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Być może zatem już samo określenie o`moio,taton wskazuje w zamiarze Plato-
na na właściwy dla oczyszczonej duszy, pojawiający się niejako na epistemicz-
nym już poziomie widzenia ei=doj. Uchwycenie auvto. to. ei=doj jest bowiem 
zadaniem możliwym do zrealizowania wyłącznie w zakresie dia,noia, czyli wi-
dzenia i myślenia odnośnie do tego, co zawsze jawi się takie samo. Stąd też nie 
może dziwić fakt, że rezultatem dokonanego na sposób „teoretyczny” oddzie-
lenia dwóch elementów są rozpatrywane przez Sokratesa dwie osobne postaci 
(du,o ei;dh) tego, co już pozostaje oddzielone.

Oddzielenie ich oraz wskazanie istotnych różnic między nimi służy ustale-
niu każdego z osobna (e[kaston). Dopiero gdy widzenie każdej postaci staje się 
widzeniem osobno (e`ka,stw), każda z nich staje się tym, co jest widziane całe 
przejrzyste (pa/n to. eivlikrine,j). W zamiarze Platona miał to zilustrować przy-
kład zestawionych w  ludzkiej naturze duszy i ciała. Jednakże jest to możliwe 
tylko dlatego, że niejako w pierwszej kolejności ustalenie każdej postaci doko-
nuje się w pryzmacie to. auvto,. Uzyskana postać obrazuje bowiem we właściwy 
sobie sposób odniesienie do siebie samego – tak jak dusza uznana za „coś” nie-
śmiertelnego i niezniszczalnego (avqa,naton te kai. avnw,leqron) jest odnoszona 
jedynie do siebie samej (auvth. kaqV au`th.n), czyli do życia (zwh,), którego ona jest 
wyłącznym nośnikiem i reprezentantem. Filozoficzne ćwiczenie polegające na 
szukaniu tego, co jest najwięcej podobne (o`moio,taton), okazuje się do tego do-
brym przygotowaniem. Podobnie rzecz miałaby się z określaniem tego, co równe 
(i;son), to samo (tauvto,n), różne (e[teron), czy też z rozpatrywaniem jakkolwiek 
określonej wielkości (me,geqoj)282.

Podobną opinię na temat tej kwestii – komentując tekst Fedona, a także pro-
blem powstawania i zagłady (gene,sewj kai. fqora/j), jak również pojawiające się 
określenia duszy, takie jak: nieśmiertelne (avqa,naton) czy też niezatracone albo 
niezniszczalne (avnw,leqron)283 – zanotował Gadamer:

Kiedy prześledzi się całą platońską argumentację w tekście, można zobaczyć, że poję-
cie nieśmiertelności wznosi się na ową płaszczyznę ejdetyczną za pomocą pojęcia nie-
zniszczalności. Dokładnie tak jest w tekście! Takie dwa elementy – jak parzyste i nie-
parzyste czy dusza i śmierć nie mogą się ze sobą pogodzić. Jest oczywiste i to, że jedno 
nie może przyjąć w siebie drugiego. (…) Jest to w samej rzeczy słuszne tylko wtedy, 
gdy równość i nierówność (lub podobnie, jak choćby ogień, względnie ciepło) są poj-
mowane jako własności czegoś, nie jako idee. Jako relacje ejdetyczne są one czymś na 
kształt niezmiennego w swoim bycie w sobie pojęcia równości czy nierówności, które 

282 Por. Phaedo 75b n, 78d n, 101b n.
283 Por. Phaedo 95e: (…) gene,sewj kai. fqora/j th.n aivti,an diapragmateu,sasqai; 88b: (…) o[ti e;sti 
yuch, avqa,naton te kai. avnw,leqron.
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realizuje się w niezliczonej ilości liczb parzystych lub nieparzystych – tak, jak u praw-
dziwych pitagorejczyków nieśmiertelna dusza powraca w nowych wcieleniach284.

Jeżeli rzeczywiście zgodzić się na zaproponowany sposób rozwiązania tego dy-
lematu, to wydaje się, że w tym samym zabiegu można dostrzec to, co stanowiło dla 
Platona w Fedonie rzeczywisty problem, dla postawienia którego zresztą prowa-
dzona od samego początku dyskusja na temat oczyszczenia duszy i oddzielenia 
jej od ślepego ciała stanowiła jedynie znakomity pretekst i dobrą tego problemu 
teoretyczną ilustrację. Odwiązanie i oddzielenie duszy od ciała, stanowiące, zda-
niem Sokratesa, cel filozofów, oznaczałoby więc w tym przypadku oddzielenie 
ich postaci. Z tego zaś mogłoby wynikać, że w zamyśle Platona sama prawdzi-
wa filozofia dąży de facto do umiejętnego widzenia różnych spraw i problemów 
oraz posługiwania się przy tym ustalonymi ich postaciami. Tylko i wyłącznie 
w  ten sposób jest bowiem rzeczywiście realizowany wyjściowy, katarktyczny 
w swej wymowie postulat Sokratesa: oczyszczona dusza dotyka prawdy.

Przyjmując taką optykę interpretacyjną, należałoby zatem podtrzymać hi-
potezę, że właśnie ei=doj i jego rodowód jest tym problemem, który w głównej 
mierze koncentruje uwagę Platona w Fedonie. Czy taka interpretacja nie jest jed-
nak zbyt odważna?

4.3. Powtórna żegluga jako poszukiwanie  
właściwego rodowodu postaci (ei;dh)

Czym jest desygnat, którego postać jest ustalana i widziana? Jak należy go 
rozumieć? Czy w związku z auvta. ta. pra,gmata, czy też pa,nta crh,mata, które 
dusza sama na epistemicznym poziomie widzi w sposób czysty, można mówić 
o postaci czegokolwiek i w jakimkolwiek dowolnym sensie? 

Sokrates mówi tak: 

(…) tw/n de. kata. tauvta. evco,ntwn ouvk e;stin o[tw| potV a'n a;llw| evpila,boio h' tw/| th/j dianoi,aj 

logismw|/( avllV e;stin aveidh/ ta. toiau/ta kai. ouvc o`rata,*

(…) z  tych tak samo mających nie jest (możliwe), byś którymkolwiek innym kiedy 
schwycił niż tym pojętności rozważeniem, lecz są bezpostaciowe te takie i niewidoczne 
(oczyma)?285

284 H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 67.
285 Phaedo 79a.
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Dla właściwego rozumienia ei=doj wypowiedź ta jest niezmiernie istotna. 
Stwierdzenie Platona, że zawsze takich samych (tw/n de. kata. tauvta. evco,ntwn) 
nie można zobaczyć oczyma (ouvc o`rata,), zdaje się bowiem jasno wskazywać na 
ich czysty, tzn. pozadoznaniowy charakter. Pojawiające się w tym zdaniu greckie 
przeczenie ouvk z formą opt. a'n evpila,boio nie pozostawia w tej kwestii żadnych 
wątpliwości. Wynika to również stąd, że nie ma możliwości odnieść się do nich 
i uchwycić je inaczej, jak tylko rozważaniem przez pojętność (tw/| th/j dianoi,aj logismw/|), 
co zresztą stanowi potwierdzenie dotychczasowego wywodu na temat katark-
tycznego stanu samej yuch,. Czy zatem owe ta.. kata. tauvta. e;conta, o których 
w tej partii dialogu jest mowa, oznaczają same postaci (ei;dh)? 

Wątpliwości w tej kwestii znowu może jednak budzić fakt, że Platon rezul-
taty takowych ujęć określa mianem aveidh/, bezpostaciowe. Jeżeli jednak samo 
określenie aveidh/ odczytamy w łączności ze słowami ta. toiau/ta kai. ouvc òrata,, 
to oznacza to, że nie są one wynikiem widzenia w  sensie o`ra,w, a  jako takie 
nie mogą być również doznane (ai;sqoio). Wykluczenie to pojawia się bowiem 
w kontekście rzeczy widzialnych wzrokiem (o`ra/tai), które w tekście dialogu są 
wyraźnie odróżnione (tou,twn me.n) od aktualnie omawianych (tw/n de.), a więc 
od tych, które zostały uznane za niepodlegające takiemu widzeniu (ouvc òrata,)286. 
Stąd też, jak się zdaje, mogły one zasadnie być określone mianem aveidh/.

Takie wyjaśnienie pociąga za sobą kolejne konstatacje, które wydają się do-
brze wpisywać w dotychczasowy kierunek analiz Platona, potwierdzając jed-
nocześnie jego wcześniejsze wnioski. Ponownie bowiem okazuje się, że dla po-
wyższego i w swej treści bardzo istotnego rozróżnienia dobrym i przemyślanym 
przygotowaniem było przywołane wcześniej, w kontekście oddzielenia duszy 
i ciała, założenie dwóch postaci będących (du,o ei;dh tw/n o;ntwn)287. Jeżeli bo-
wiem sama yuch, jako ouvc o`rato,n została uznana za aveide,j, to dzieje się to ze 
względu na brak w niej tego wszystkiego, co wyznacza widzialność ciała. Ta zaś, 
jak się wydaje, jest wynikiem nadania samemu ciału określonego układu (sch/ma) 
czy wyglądu (morfh,). Bezpostaciowość duszy w tym sensie oznacza zatem brak 
czegokolwiek, co można by uznać za jakąś jej widzialną oczyma, cielesną morfh, 
czy też sch/ma. Z drugiej strony tak samo nie jest możliwe widzenie posiadają-
cego układ i wygląd ciała (sw/ma) bez jasnego i wyraźnego odróżnienia go od 
niecielesnej duszy, tj. bez ustalenia jego własnego ei=doj. Wydaje się zatem, że 
odróżnienie tego, co widzialne (o`rato.n), od tego, co niewidzialne (ouvc o`rato,n) 
i bezpostaciowe (aveide,j) – tak jak postulowane w Fedonie oddzielenie duszy od 

286 Por. Phaedo 79a: ouvkou/n tou,twn me.n ka'n a[yaio ka'n i;doij ka'n tai/j a;llaij aivsqh,sesin 
ai;sqoio. Tłum.: „czy więc z tych mógłbyś dotknąć lub zobaczyć albo innym doznaniem do-
znać”.
287 Por. Phaedo 79a.
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ciała – jest ponownym, epistemicznym w swym charakterze określeniem dwu 
ciągle omawianych postaci (du,o ei;dh) będących (tw/n o;ntwn). Jeżeli bowiem owo 
wyróżnienie dokonuje się w horyzoncie dianoetyki, to w tym samym horyzoncie 
należy postrzegać jego epistemiczny rezultat.

Zaproponowane wyżej wyjaśnienie może stać się tym bardziej zrozumia-
łe, jeżeli odniesiemy je do przykładów proponowanych w tekście przez same-
go Platona. O równości bądź nierówności, o podobieństwie tudzież niepodo-
bieństwie i  innych tego typu cechach, które ludzie przypisują wielu rzeczom, 
mówi się zgodnie z ich postrzeganiem i doznawaniem (ai;sqhsij). Dokonuje się 
to dzięki postrzeganym w każdej z nich morfh, czy sch/ma288. Jednakże równość 
sama (auvto. to. i;son) oraz inne jej pokrewne stany, którymi ludzie określają po-
strzegane rzeczy, posiadają odmienny rodowód. Platon zresztą zdaje się sam 
potwierdzać taki sposób interpretacji. Gdy Sokrates, mówiąc o sprawiedliwości 
(di,kaion), pięknie (kalo,n), dobru (avgaqo,n) i wielu innych takich, pyta Simmiasa 
wprost: 

h;dh ou=n pw,pote, ti tw/n toiou,twn toi/j ovfqalmoi/j ei=dej*

już więc kiedykolwiek jakieś z tych takich ujrzał oczyma?289,

natychmiast z jego strony uzyskuje odpowiedź przeczącą (ouvdamw/j).
Określony w ten sposób właściwy, tj. dianoetyczny rodowód samego ei=doj 

skłania jednocześnie Sokratesa do postawienia pytania o przyczynę (aivti,a) tego 
stanu rzeczy. Mówi o tym chociażby tak:

(…) ei; ti, e;stin a;llo kalo.n plh.n auvto. to. kalo.n( ouvde. diV e]n a;llo kalo.n ei=nai h' mete,cei 
evkei,nou tou/ kalou/) kai. pa,nta dh. ou[twj le,gw

(…) jeśli jest coś innego piękne wyjąwszy piękno samo, przez ani jedno inne piękne jest 
niż (przez to, że) ma ze sobą (owo) piękno; i wszystkie tak, mówię290.

288 Na związek ten zwraca uwagę również Bogdan Dembiński. Za Carlem Friedrichem von 
Weizsäckerem powołuje się on przy tym na wyjaśnienie Georga Pichta, posługującego się 
(najpewniej za tekstem dialogu Parmenides 127d) przykładem uzdy albo lejców (calino,j). 
Por. C. F. von Weizsäcker, Jedność przyrody, tłum. K. Wolicki, Warszawa 1978, s. 449–450;  
B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., s. 33–34.
289 Phaedo 65d. Następujący po tym pytaniu przebieg rozmowy stanowi rozwinięcie pytania 
Sokratesa. Por. Phaedo 65d n, 75b n.
290 Phaedo 100c.
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Platon przy tej okazji wspomina o Anaksagorasie z Kladzomen. Dlaczego jed-
nak Sokrates odrzuca, jak sam mówi, pogląd Anaksagorasa o umyśle porządku-
jącym jako przyczynie wszystkiego (nou/j o` diakosmw/n te kai. pa,ntwn ai;tioj)? 
Prawdopodobnie dlatego, że zdaniem Sokratesa Anaksagoras zdawał się wpro-
wadzać jakąś inną postać przyczyny (aivti,aj a;llo ei=doj) obok przyczyn fizycz-
nych, co tym samym nie pozwalało mu uznać umysłu (nou/j) za prawomocną 
przyczynę wszystkiego291. Można jednakże w świetle powyższych uwag i w tym 
stanowisku dostrzec po raz kolejny subtelną sugestię dotyczącą właściwego 
określenia nie fizycznego, ale dianoetycznego rodowodu postaci. Dlatego też 
słynny motyw drugiego żeglowania na badanie przyczyny (deu,teron plou/n evpi. th.n 
th/j aivti,aj zh,thsin)292, który pojawia się po wzmiance Platona o  poglądach 
Anaksagorasa, również może zyskać nieco inną wymowę. Jaką dokładnie?

Nowe badanie (zh,tesij), które – być może również za Heraklitem – zdaje się 
wzmiankować Sokrates293, jest metodą tw/| th/j dianoi,aj logismw/|. Nie wyklu-
cza ona uprzedniego skorzystania z doznań dostarczanych przez zmysły czy też 
z tego, o czym informują starożytne historie fu,sij294. Nie może jednak również 
tylko na nich poprzestać. Z tego względu Platon, mówiąc o deu,teron plou/n, śla-
dem Heraklita oraz pitagorejczyków rzeczywiście mógł mieć na myśli powtórne 
(deu,teron), ale nie inne niż pierwsze (ze względu na właściwy sobie cel) żeglo-
wanie. Szlak obu podróży wyznacza prawdopodobnie natura postrzegających 
zmysłów i umysłu295, jednakże dobicie do lądu, który osiągnąć można jedynie 
w dia,noia, pozwala w końcu, tj. na poziomie epistemicznym, dostrzec i widzieć 

291 Por. Phaedo 97b–98b. W tej postaci krytykę Platona odnośnie do poglądu Anaksagorasa 
powtarza Arystoteles (Met. 985a). Por. FP, s. 368. Otwartym jednak pozostaje na razie pytanie, 
czy przywołana opinia jest tylko parodią poglądów Anaksagorasa, do których Platon zdaje się 
jednak dokładniej odwoływać w innych tekstach. Istotne w tej kwestii pozostają kolejne dia-
logi Platona, mianowicie Fileb i Timaios.
292 Por. Phaedo 99c n.
293 Greckie słowo zh,tesij może budzić skojarzenie z treścią zdania 101 Heraklita: evdizhsa,mhn 
evmewuto.n (DK 22B 101).
294 Por. H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 62–64. Ten sam autor jest również zdania, 
że słowem fu,sij posługiwano się wyłącznie w znaczeniu natura czegoś, nie zaś jako pojęcie 
natury samej. Por. H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 42. Jurgen Mittelstrass jest 
zdania, że traktaty peri. fu,sewoj presokratyków mówiły zarówno o rzeczach natury, jak też 
o naturze rzeczy. Por. J. Mittelstrass, Historical and Epistemological Aspects of the Concept of 
Nature, w: Changing Concepts of Nature at the Turn of the Millenium, ed. R. Hide, W. J. Singer, 
J. Mittelstrass, Vatican City 2000, s. 3 (Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia, 95). 
295 Por. DK 22B 112: swfronei/n avreth. megi,sth( kai. sofi,h avlhqe,a le,gein kai. poiei/n kata. 
fu,sin evpai,?ontaj. Tłum.: „mieć rozum dzielność największa i  mądrość prawdziwa mówić 
i czynić według natury postrzegających”.
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według postaci to, co jednocześnie dla niej samej ujawnia się jako jej źródło, stale 
wschodzące i nigdy nie skryte.

4.4. Problem ontologizowania ei=doj

Zaproponowane do tej pory rozumienie ei=doj jako swoistego epistemiczne-
go rezultatu realizującego się w horyzoncie dia,noia widzenia (ivdei/n) jest, jak 
wolno przypuszczać, poszukiwanym punktem wyjścia dla przeprowadzanego 
badania. Ei=doj bowiem w świetle tejże propozycji może być uzyskany i rozpa-
trywany tylko i wyłącznie w horyzoncie, który sam z kolei źródłowo jest wyzna-
czany przez zakres noei/n, tzn. przez zakres umysłu (nou/j). Dopiero teraz pyta-
nie o desygnat, któremu ei=doj jako ei=doj przysługuje, wydaje się postawione 
we właściwym dlań kontekście. Czemu zatem przysługuje ei=doj? Czy przyjęte 
przez Sokratesa założenie: qw/men du,o ei;dh tw/n o;ntwn może podsuwać właści-
we rozwiązanie tej kwestii?

Wydaje się, że założenie to – co wynika już chociażby z samej jego treści 
– nakazuje rozumieć postać w związku z będącymi (tw/n o;ntwn). Czy oznaczało-
by to, że faktycznie ei=doj jest w jakiś istotny sposób związany z to. o;n? Nie spo-
sób nie zauważyć, że taka właśnie odpowiedź jest przez Platona na kartach Fe-
dona sugerowana wielokrotnie. Mówiąc o czystym poznawaniu (kaqarw/j gnw/nai), 
które dokonuje się w związku z katarktycznym stanem oddzielonej już od ciała 
yuch,, stwierdza, że sięga ona po będące (ovre,ghtai tou/ o;ntoj). Z kolei człowieka 
należycie posługującego się pojętnością (th/| dianoi,a| crw,menoj) nazywa on – co 
znamienne – trafiającym w będące (o` teuxo,menoj tou/ o;ntoj)296.

W tak określonym kontekście, który – jak mówi Sokrates – wyznacza każde 
będące z osobna (o] tugca,nei e[kaston o;n), pojawia się również określenie àpa,ntwn 
th/j ouvsi,aj297. Czego dokładnie dotyczy jednakże samo słowo ouvsi,a? Jak właści-
wie je rozumieć?

Ouvsi,a oznacza w pierwszym rzędzie własność, majątek, mienie298. Nie jest 
to jednak, jak się zdaje, taka własność czy mienie, które może podlegać swobodnej 

296 Por. Phaedo 65c–66e.
297 Por. Phaedo 65d–e: (…) le,gw de. peri. pa,ntwn( oi-on mege,qouj pe,ri( u`giei,aj( ivscu,oj( kai. 
tw/n a;llwn evni. lo,gw| a`pa,ntwn th/j ouvsi,aj o] tugca,nei e[kaston o;n. Tłum.: „(…) mówię więc 
o wszystkim, jak o wielkości, o zdrowiu, o sile, i o innych, jednym słowem o wszystkim (od-
nośnie do) bycia, a co spotyka każde będące”.
298 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 497; Słownik grecko-polski, red. Z. Abra-
mowiczówna, t. III, Warszawa 1962, s. 344.
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dyspozycji handlowej, a  które starożytna greka określała słowem kth/ma. Nie 
można go zatem ani swobodnie nabyć (kta,omai), ani też swobodnie odsprze-
dać. Jeżeli jednak owo podstawowe znaczenie – majątek – rozumieć w odnie-
sieniu do part. praes. w;n, ou=sa, o;n, z których najprawdopodobniej to słowo 
należy filologicznie wywieść, to można by tym samym przyjąć, że majątkiem 
będącego jest tylko i wyłącznie jego bycie299. Byłaby to zatem jego tak ściśle ro-
zumiana własność albo majątek, że w konsekwencji nie da się pomyśleć o nim 
bez samej ouvsi,a, tj. nie sposób mówić o będącym, odmawiając mu jednocze-
śnie jego własnego bycia. Ouvsi,a zatem w tej perspektywie byłaby „technicz-
nym” albo „teoretycznym” rzeczownikowym określeniem tego wszystkiego, 
czego dotyczy czasownik ei=nai, być300. Być może potwierdzeniem takiego spo-
sobu myślenia, zgodnie z którym będące (to. o;n) można należycie pojmować tyl-
ko i wyłącznie w odniesieniu do jego własnego majątku, a więc do być (ei=nai), 
czyli de facto w odniesieniu jedynie do siebie samego, jest słynne skądinąd, obec-
ne w Fajdrosie określenie: ouvsi,a o;ntwj ou=sa301. Wydaje się, że również z tych 
samych powodów Sokrates, rozpatrując każdą sprawę we właściwym dla swe-
go sposobu filozofowania pryzmacie auvto. kaqV au`to., może sensownie mówić 
o auvth. h` ouvsi,a302. 

Podążając tym tropem, należałoby więc przyjąć, że ei=nai niejako samym sobą 
wyznacza jedyny zakres sensownego odnoszenia ei=doj do tego, czemu jako ei=doj 
przysługuje. Zgodnie bowiem z przytoczonym już założeniem Sokratesa ei=doj 
jest nazwany postacią będących (tw/n o;ntwn). Czy jest to trop słuszny? A jeśli 
tak, to jakie – również dla sposobu interpretacji myślenia Platona – mogą z tego 
wynikać konsekwencje?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się czymś niezwykle ważnym, także w od-
niesieniu do interpretacji całości filozoficznych poglądów Platona. Jest to bo-
wiem pytanie o właściwe odczytanie i rozumienie owej filozoficznie bardzo istot-

299 Oryginalne, wpisujące się w powyższe analizy tłumaczenie tego słowa podaje Jacek Wojty-
siak, który proponuje ouvsi,a przekładać m.in. na dobytek (akcentując jego rdzeniowe byt). Por. 
J. Wojtysiak, O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, 
Lublin 2005, s. 31, przyp. 17.
300 Na techniczność tego określenia zwraca uwagę również Eric Alfred Havelock, który w kon-
tekście fundamentalnego znaczenia sokratejskiej formuły auvto. kaqV aùto, pisze, że grecka ouvsi,a 
(ang. beingness, przetłumaczone tu na istnienie) jest nie tyle rzeczownikiem, ile raczej pojawia-
jącą się w pytaniu o bycie czegoś swego rodzaju sytuacją syntaktyczną. Podobnie czyni Seweryn 
Blandzi, postrzegając w ouvsi,a jedynie znominalizowaną formę od ei=nai. Por. E. A. Havelock, 
Przedmowa do Platona, tłum. P. Majewski, Warszawa 2007, s. 262–264; S. Blandzi, Henologia, 
meontologia…, dz. cyt., s. 126; B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., s. 23–24, przyp. 8.
301 Por. Phaedrus 247e.
302 Por. Phaedo 78d.
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nej relacji między ei=doj a to. o;n, którą w kontekście ouvsi,a wyznacza w swych 
tekstach sam Platon.

Dla przeważającej chyba grupy komentatorów myśli Platona – podkreślają-
cych zresztą słusznie kluczowe znaczenie owej relacji – oznacza to, że właściwa 
jej interpretacja nie może jednak sprowadzać się jedynie do stwierdzenia, że po-
stać „przysługuje” będącemu. Wyrażają oni bowiem przy tej okazji tezę w swej 
treści mocniejszą, mianowicie że ei=doj jest samym to. o;n. Być może powodem 
tego jest proste utożsamianie znaczeń omawianych określeń ei=nai i ouvsi,a, do-
konywane w łączności z platońskim stwierdzeniem avei. ẁsau,twj czy kata. tauvta. e;con 
èauto. lub innymi podobnymi wyrażeniami. Utożsamienie to explicite znajduje 
swój wyraz w postulacie przyjęcia konieczności istnienia jakiegoś (spełniającego 
powyżej określone warunki bycia zawsze czy wiecznie) bytowego quasi-obiektu 
bycia w sobie, w którym poszczególne byty, rozumiane jako jego egzemplifikacje, 
jedynie uczestniczą. Innym argumentem, często podnoszonym przez zwolenni-
ków takiej interpretacji tekstów Platona, bywają cytowane już z  Fedona (79a) 
słowa: qw/men du,o ei;dh tw/n o;ntwn.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka reprezentatywnych opinii, które mogą 
stać na straży tak rozumianego platonizmu. Giovanni Reale, wychodząc od po-
czynionego  – jego zdaniem – przez Platona przeciwstawienia sobie w Fedonie 
rzeczy danych w doświadczeniu swoim ideom i tego, co inteligibilne, temu, co 
zmysłowe, stwierdza, że idee, stanowiąc odkryty drugim żeglowaniem nowy wy-
miar rzeczywistości, określają wyższy poziom bytów oraz ich metaempiryczny 
wymiar. Jednakże świat owych bytów z racji ich immanencji nie jest zupełnie 
oddzielony od świata postrzeganego zmysłami303. Thomas Alexander Szlezák 
pogląd ten wypowiada wprost: „U Platona to, co wedle pojęcia jest wcześniej-
sze, jest wcześniejsze również wedle bytu –  to podstawowa myśl o doktrynie 
idei”304. Oznacza to, jego zdaniem, tyle, że ontologiczna wyższość pociąga za 
sobą koniecznie samodzielność bycia. William Keith Chambers Guthrie, twier-
dząc, że jedynie ideai dla Platona istniały w sposób pełny i  samodzielny, pisze 
dalej: „Musimy więc postulować świat idealny zawierający wieczne i  dosko-
nałe prototypy świata naturalnego”305. Podobne w tej kwestii stanowisko zdaje 
się zajmować Eric Alfred Havelock. Dostrzegając problematyczność określenia 
idea, które ujawnia dążenie Platona do powiązania ze sobą postulatu obiektyw-
ności wiedzy o abstraktach z wyrażaniem ich w kategoriach naoczności, pisze: 
„dla Platona wszystkie te terminy i skonstruowane z nich formuły (…) były tak-

303 Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 105–107. Stanowiskiem tym posiłkuje się 
Marcin Tkaczyk. Por. M. Tkaczyk, Futura contingentia, Lublin 2015, s. 75.
304 T. A. Szlezák, O nowej interpretacji…, dz. cyt., s. 158.
305 W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy…, dz. cyt., s. 73.
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że swoistymi bytami, istniejącymi niezależnie od umysłu, na zewnątrz niego”306. 
W podobnym duchu wypowiada się Manfred Geier, który w ontoteologicznym 
uprzedmiotowieniu realności eidosów w boskiej dziedzinie prawdy dostrzega 
„zagadkę Platona” dotyczącą transcendencji307. Zbliżony pogląd w tej sprawie 
prezentuje Janina Gajda-Krynicka:

Wynikiem badania en logois jest (…) ustalenie – w postaci twierdzenia mocnego, że 
piękno w sobie, dobro, czy wielkość są inaczej i gdzie indziej, niż rzeczy, jak też tego, 
iż determinują one cechy podlegających im zbiorów rzeczy pięknych, dobrych, czy 
wielkich308. 

Tak rozumiany platonizm posiadał i  wciąż posiada wielu zwolenników309. 
W kontekście filozofii nauk szczególną ich grupę stanowią dziś platonizujący 
matematycy oraz fizycy310. Teoria idei i świata idealnego, jaką w historii filozofii 
przypisuje się Platonowi311, jest w istocie wynikiem ontologizacji postaci, czyli 
sformułowanego – ich zdaniem – przez Platona „bytowego” sensu stricto sposobu 
rozumienia samego ei=doj.

306 E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, dz. cyt., s. 305.
307 Por. M. Geier, Gra językowa…, dz. cyt., s. 132–133.
308 J. Gajda-Krynicka, Czy można ‘mówić niebyty’. Koncepcja sądu fałszywego w „Sofiście” jako 
przewrót epistemologiczny w filozofii greckiej, w: Kolokwia Platońskie. Parmeni,dhj. Sofisth,j, 
red. M. Manikowski, Wrocław 2003, s. 131.
309 Można tu chociażby wymienić opinie następujących autorów: G. Vlastos, Socrates: Ironist 
and Moral Philosopher, New York 1991, s. 256–262; M. L. McPherran, Religijność Sokratesa, 
tłum. M. Filipczuk, Warszawa 2014, s. 537–538; A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium 
historii pewnej idei, tłum. A. Przybysławski, Gdańsk 2009, s. 35–53; B. Russell, Dzieje zachod-
niej filozofii, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2012, s. 155–165; J. Disse, 
Metafizyka od Platona do Hegla, tłum. A. Węgrzecki, L. Kusak, Kraków 2005, s. 32–39. W ten 
sposób intencje Platona odczytuje Mieczysław Albert Krąpiec, poddając je jednocześnie głę-
bokiej krytyce. Por. M. A. Krąpiec, Dzieła, t. XIV: O rozumienie filozofii, Lublin 1991, s. 51–52; 
M. A. Krąpiec, Okresy i główne nurty w filozofii, w: M. A. Krąpiec i in., Wprowadzenie do filo-
zofii, Lublin 1998, s. 37.
310 Wymienić tu można takie postaci jak: Kurt Gödel, Mark Balaguer, George Francis Ray-
ner Ellis, Roger Penrose i wielu innych. Całość poglądów i problemów stanowiących mate-
matyczny platonizm jest zagadnieniem na tyle obszernym, że wymaga osobnej dyskusji. Por.  
Z. Jordan, O matematycznych podstawach systemu Platona, Poznań 1937; J. Życiński, Świat 
matematyki i jej materialnych cieni. Elementy platonizmu w podstawach matematyki, Kraków 
2011; Z. Król, Platonizm matematyczny i hermeneutyka, Warszawa 2006; J. Dadaczyński, Fi-
lozofia matematyki w ujęciu historycznym, Tarnów 2000; R. Murawski, Filozofia matematyki. 
Zarys dziejów, Poznań 2012; M. Heller, Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem, Kraków 
2015.
311 Bogdan Dembiński pisze, że termin „teoria dwóch światów” Platona jest propozycją neo-
kantysty Emila Laska. Por. B. Dembiński, Późna nauka…, dz. cyt., s. 42.
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Hans-Georg Gadamer na przekór temu pisze:

Piękno, Dobro i wielkość nie są nam dane w doświadczeniu. Niemniej jednak wydaje 
się, że Ejdos w jakiś sposób jest w rzeczach. O tym mówię z najwyższą ostrożnością. 
Nie pojawia się tu żaden ontologiczny podział, jak to sugeruje Arystoteles, lecz mówi 
się, że poza obecnością piękna nie ma niczego, ze względu na co rzecz mogłaby być 
piękna. W tekście tym [sc. Fedon], jak i w pozostałych pismach Platona, nie ma ni-
gdzie sprecyzowanej teorii uczestnictwa w idei (…). Oddzielenie matematyki i fizyki 
nie oznacza oczywiście, że liczby i figury geometryczne egzystują w innym świecie. 
Podobnie to, co piękne, sprawiedliwe czy dobre, nie stanowi drugiego świata istotowe-
go. Jest to nieudana ontologizacja celu Platona, która została zdeterminowana przez 
wpływ bezpośredniej tradycji312.

Podobny pogląd wyraża Seweryn Blandzi, twierdząc, że należy odrzucić zdeter-
minowany przez Arystotelesa pogląd o metafizycznym dualizmie Platona313. Ja-
nusz Jaskóła pisze nawet: „Twierdzenie, że Platon rozdzielił świat na świat zmy-
słowy i świat idei, i traktował te części jako to, co odrębnie fizycznie egzystuje, 
wydaje się nieuprawnione”314. Bogdan Dembiński z kolei kwestię dwóch światów 
uznaje za wielce problematyczną; Władysław Stróżewski natomiast, z perspek-
tywy pytania o  transcendencję idei, za wcale nie przesądzoną; Artur Rodzie-
wicz zaś – za nierozstrzygniętą315.

Owo podzielane przez Gadamera kontrstanowisko jest co do swej treści w pew-
nym sensie bliskie starszemu poglądowi Paula Natorpa, który w  ideach miał 
widzieć czyste zasady myślenia, jakim nie przysługuje żadna rzeczywistość316. 
W tym samym kluczu można by odczytywać również wypowiedź Heideggera, że 
język grecki określeniami ei=doj lub ivde,a określa jedynie widok albo też wygląd, 
przez który coś, co wyistacza się i jest, zawsze go sobą ukazuje317. 

Wydaje się, że właśnie opinie Gadamera, Heideggera, a w tej perspektywie 
również i innych komentatorów podzielających z grubsza ich punkt widzenia 
na temat „nieontologizujących” intencji Platona może bardziej odpowiadać za-
prezentowanemu dotychczas, a  wyłaniającemu się z  lektury Fedona i  innych 
dialogów możliwemu sposobowi rozumienia samego ei=doj. Dlaczego?

312 H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 65.
313 Por. S. Blandzi, Platoński projekt…, dz. cyt., s. 84.
314 J. Jaskóła, Pierwsza filozofia…, dz. cyt., s. 245.
315 Por. B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., s. 42; W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, 
dz. cyt., s. 28, 52–54; A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 323–324.
316 Por. P. Natorp, Platons Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus, Hamburg 1961.
317 Por. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, dz. cyt., s. 144.
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Sam Platon za sprawą swego zapisu zdaje się informować, że analizowane 
przyjęcie dwóch postaci będących (qw/men ei;dh tw/n o;ntwn) ma w dyskusji charakter 
jedynie hipotetyczny. Wskazywać na to może con. hort. qw/men (ti,qhmi – kłaść, 
położyć, przyjąć). Nie jest to zatem stwierdzenie obligatoryjne ani kategoryczne, 
gdyż pojawia się jako następstwo życzenia (bou,lei) wyrażonego w trakcie dys-
kusji, której celem, jak trzeba pamiętać, jest określenie postaci (ei;dh) oddzielo-
nych od siebie ciała i duszy, każdego z osobna (e[kaston)318. Jednocześnie trzeba 
przyznać, że przyjęcie hipotetycznego charakteru powyższego założenia, choć 
w świetle dotychczasowych analiz nie pozwala, jak się zdaje, w prosty sposób 
utożsamić ei=doj z to. o;n, z racji tegoż właśnie charakteru może prowokować 
do formułowania jego „ontologizujących” interpretacji. Być może nawet był to 
pełen ironicznego humoru chytry zabieg samego Platona. Już sama konstruk-
cja stawianych w Fedonie pytań, o których wspomina między innymi William 
David Ross, a które można sformułować w sposób następujący: czym jest równość, 
czym jest piękno itp., skłania do podjęcia zdroworozsądkowego sposobu rozu-
mowania, zgodnie z którym ei=doj jest czymś (ti)319. Pojawiająca się w jego na-
stępstwie dążność do orzekania na temat jakiejś ontologicznej (nad)realności 
postaci wynika najprawdopodobniej z uwarunkowania ludzkiego postrzegania 
i sądów, które ujawniają się w momencie wyrażania (diale,gesqai) przez ludzi 
swoich doświadczeń, tj. tego, co oraz jak to coś jest doświadczane. Trzeba jed-
nakże mieć na uwadze i  to, że owo dające o sobie znać w każdej wypowiedzi 
ludzkie uwarunkowanie może jednocześnie przesłaniać to, co stanowi samą fu,sij, 
właściwą „treść” czy też „przedmiot” dokonującego się za sprawą lo,goj samo-
-siebie-przedłożenia.

Niemniej wydaje się, że uzyskany dla potrzeb przeprowadzanych badań punkt 
wyjścia, jakim jest przyjęcie dianoetycznego horyzontu eidetyki, pozwala wska-
zać zakres, w którym zgodnie z myśleniem Platona należy poszukiwać prawi-
dłowego widzenia ei=doj w odniesieniu do ei=nai. Jest nim zakres noei/n. Jeżeli 
jednak samo noei/n jest jedynym źródłowym wyznacznikiem horyzontu prawi-
dłowej eidetyki, a jednocześnie horyzont ten ogniskuje się nieuchronnie w py-
taniu o będące (to. o;n) i jego bycie (ouvsi,a), to należałoby prawdopodobnie przy-
jąć, że zarówno noei/n, jak i ei=nai są tym, co może wyznaczać eidetyce Platona 
jej prawomocność.

Związek noei/n i ei=nai pojawia się u Parmenidesa z Elei w zachowanym frag-
mencie zdania:

318 Por. Phaedo 79a.
319 Por. Phaedo 65d n, 74a n, 100c n.
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…to. ga.r auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai

…to samo bowiem jest myśleć i być320.

Zarówno ten związek, jak i jego interpretacja zdają się kluczem do rozwiązania 
sygnalizowanej już wcześniej kwestii postaci i uczestniczenia, jak również staro-
żytnego problemu jedno–wiele. W tym samym świetle należy prawdopodobnie 
widzieć też „treść” i „sposób” źródłowego samo-siebie-przedłożenia (le,gein): 
e]n pa,nta ei=nai321. Platon odnosi się do tych kwestii w dialogach tradycyjnie 
uważanych za teksty nawiązujące do filozofów szkoły eleackiej.

320 DK 28B 3. 
321 Por. DK 22B 50: ouvk evmou/ avlla. tou/ lo,gou avkou,santaj o`mologei/n sofo,n evstin e]n pa,nta 
ei=nai. Tłum.: „nie mnie, lecz logosu posłuchawszy, mądrym jest się zgodzić, że jedno wszystko 
jest”. Por. D. K. Rycyk, O podstawowym problemie wszelkiej teologii nauki w dwóch przykładach 
(Plotyn, Teodoryk z Chartres), w: Teologia nauki, red. J. Mączka, P. Urbańczyk, Kraków 2015, 
s. 268–269.



Rozdział II 

Sophista, Parmenides. Ei=doj w kontekście ei=nai

Zaprezentowany punkt wyjścia, zgodnie z którym ugruntowania i prawo-
mocności eidetyki Platona należy poszukiwać w horyzoncie wyznaczanym za-
równo przez ei=nai, jak i noei/n, powoduje, że kluczową kwestią jest odniesienie 
samej evpisth,mh i  jej rezultatu, którym okazuje się widzenie ei=doj, do zakre-
su, który przez Platona został oznaczony słowem ouvsi,a1, a który niejako zbie-
ra w sobie wszystko to, co istotnie dotyczy ei=nai oraz to. o;n. Z tym jednak-
że wiąże się poważny problem interpretacyjny. Wyraża się on w skłonności do 
utożsamiania postaci (ei=doj) z będącym (to. o;n), co zresztą dobrze uwidaczniają 
przebadane dotychczas fragmenty dialogów Fedon i Teajtet. Trudno jednak na 
tej podstawie rozstrzygnąć, czy była to skłonność tylko rozmówców Sokratesa, 
czy może także samego Sokratesa (Platona?). Niemniej – w toku dyskusji jest 
ona widoczna, co zresztą daje o sobie znać u zdecydowanej większości komen-
tujących teksty Platona. Właśnie z tych powodów nie można rozstrzygnąć już 
na tym etapie, czy sugestia, która wypływa ze skłonności w myśleniu na temat 
ei=doj jako to. o;n, jest miarodajną informacją. 

By móc ową wątpliwość poprawnie rozstrzygnąć, należy zatem przebadać 
sposób rozumowania Platona w dialogach, które nawiązują do myślenia eleatów. 
Są to w pierwszym rzędzie dialogi Sofista oraz Parmenides.

1. Dialektyka jako metoda badania

Sofista zdaje się kontynuować rozważanie problemu właściwego odniesienia 
evpisth,mh, w  Teajtecie zasygnalizowanego tylko naprędce i  przez rozmówców 
wcale nie rozstrzygniętego. Podobną uwagę czyni Gadamer, twierdząc, że Sofista 
kontynuuje Teajteta – nie tylko przez swoją akcję, lecz także przede wszystkim 

1 Por. Theaetetus 186a n.
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poprzez podjęcie istotnej dla tych tekstów problematyki evpisth,mh2. W jaki spo-
sób zatem i w którym kierunku Platon rozwija w Sofiście swoje analizy?

1.1. Eidetyczny rezultat ścisłego ujęcia

Wyjściowy problem, stanowiący w dialogu Sofista przewodni temat dysku-
sji, zgodnie z tytułem utworu Platon formułuje następująco:

(…) nu/n evpinoou/men zhtei/n (…) ti. potV e;stin( o` sofisth,j*

(…) teraz mamy zamiar zbadać (…) kto (to) zatem jest: sofista?3

Kwestię tego, kim jest i czym się zajmuje sofista, prowadzący dyskusję tajemni-
czy przybysz z Elei (xe,noj evx VEle,aj)4 proponuje swoim rozmówcom rozpatrzyć 
poprzez ścisłe ujęcia (dia. lo,gwn), a nie jedynie tylko przez uzgodnienie nazwy 
(h' tou;noma mo,non sunwmologh,sasqai), które ze swej istoty jest ujęciem nieści-
słym (cwri.j lo,gou)5. Zwraca na to uwagę Paweł Sznajder, pisząc, że „na po-
czątku każdej rozmowy co do jakiejś sprawy, wspólną mamy tylko nazwę, którą 
określamy dany problem, natomiast rozumienie wszystkich aspektów może być 
zupełnie różne”6.

2 Por. Theaetetus 210d; Sophista 216a. Gadamer, widząc sedno tego problemu w  uznaniu, 
że „wiedza jest mniemaniem zgodnym z logosem”, zdaje się jednak nie dostrzegać, że odróż-
nienie do,xa od evpisth,mh, do którego dąży Platon, nie jest bezzasadne. Albowiem evpisth,mh, 
a nie do,xa, jest kluczowe dla myślenia bytu i jego nieporuszenia, a więc prawdziwego dla niego 
przedłożenia według logosu. Por. H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 73; W. Stróżewski, 
Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 166–167.
3 Sophista 218c. Co do swej treści to samo pytanie pojawia się w dialogu Gorgiasz 447d n.
4 Z kim można by utożsamić przybysza z Elei – pozostaje sprawą otwartą. Czy jest nim sam 
Parmenides, którego w Fajdrosie (261d) Sokrates nazywa eleackim Palamedesem (to.n VEleatiko.n 
Palamh,dhn le,gonta), czy może Zenon, jego uczeń – a może jeszcze ktoś inny? Witwicki pisze, 
że Marsilio Ficino w ramach swojej wykładni tego dialogu ową tajemniczą i bezimienną po-
stać identyfikował z Melissosem z Samos, uczniem Parmenidesa i Zenona. Por. Platon, Dialo-
gi, t. II, dz. cyt., s. 433, przyp. 5.
5 Por. Sophista 218b–c: koinh|/ de. metV evmou/ soi suskepte,on avrcomne,nw| prw/ton( (…) nu/n avpo. tou/ 
sofistou/( zhtou/nti kai. evmfani,zonti lo,gw| ti, potV e;sti (…) dei/ de. avei. panto..j pe,ri to. pra/gma 
auvto. ma/llon dia. lo,gwn h' tou;noma mo,non sunwmologh/sqai cwri.j lo,gou.
6 P. Sznajder, Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z fi-
lozofią dialogu, Warszawa 2016, s. 122.
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Znaczenie owego ścisłego ujęcia, które – jak to wynika z toku dotychczaso-
wych analiz – polega właśnie na równoczesnym przedłożeniu logosem (lo,gw|) 
tego, co zostało ujęte, podkreśla stwierdzenie Platona, że takie ujęcie trzeba sto-
sować zawsze i odnośnie do wszystkiego (dei/ de. avei. panto.j pe,ri to. pra/gma 
auvto.). W ten sposób bowiem można i należy rzetelnie badać każdą rozpatry-
waną pra/gma. Rzetelność ta jest wynikiem ścisłego przedłożenia, a więc przed-
łożenia zgodnie z lo,goj, czego z kolei konwencjonalna jedynie nazwa (o;noma) 
zagwarantować nie jest w stanie.

Istotne jednak wydaje się również to, że – zgodnie z zapisem Platona – sama 
zadana do rozpatrzenia sprawa: kim jest sofista? podlega należytemu dlań bada-
niu (zhtei/n). Jak w związku z tym należałoby rozumieć samo zhtei/n? Czy okre-
ślenie to pojawia się tutaj zupełnie przypadkowo?

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Sokratesa z dialogu Fedon doty-
czące drugiego żeglowania (deu,teron plou/n), którego celem było badanie przy-
czyny (evpi. th.n th/j aivti,aj zh,thsin)7. Rzeczownik zh,thsij niewątpliwie po-
chodzi od czasownika zhtei/n, stąd użycie w Sofiście tego określenia nie wydaje 
się zupełnie odseparowane od kontekstu, w jakim pojawia się w Fedonie. Zgod-
nie z tym, co deklaruje ustami Sokratesa Platon, nowe w swym charakterze ba-
danie, którym jest zh,thsij, jest badaniem tw/| th/j dianoi,aj logismw/|, a więc ta-
kim, które – jak wolno sądzić w świetle dotychczasowych analiz – podejmując 
się znalezienia przyczyny (aivti,a) różnorakich w swych przejawach rzeczy, od-
wołuje się jednocześnie do tego, co w ludzkiej naturze konstytuuje samą moż-
liwość poznawania, a więc poprzez dia,noia wprost do nou/j. Czy podobne od-
niesienie zhtei/n do noetycznego źródła mógł mieć na uwadze i tym razem sam 
Eleata?

Platon w dość zaskakujący sposób faktycznie zestawia samo określenie zhtei/n 
z czynnością umysłu. Świadczyć o tym może dalsza część zdania, w której for-
mułując roboczy problem dyskusji, pisze tak: o] nu/n evpinoou/men zhtei/n8. Zasto-
sowanie akurat w tym miejscu i w takim kontekście czasownika evpinoei/n po-
zwala przynajmniej mieć takie skojarzenie. Czy tylko skojarzenie? Wydaje się, 
że nie, ponieważ w budzącym owo skojarzenie evpinoou/men, podobnie jak dla 
evnnoh,swmen (Teajtet 191d), można by upatrywać takiego właśnie dyskretnego 
odwołania się Platona do źródłowego zakresu noei/n. Przyjmując, że skojarzenie 
to nie jest bezpodstawne, należałoby więc nadto stwierdzić, że warunki okre-
ślające rzetelne badanie (zhtei/n), o których wspomina Eleata, zdają się odpowia-

7 Por. Phaedo 99c n.
8 Por. Sophista 218c.
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dać temu, co na temat samej evpisth,mh mówił Sokrates zarówno w Fedonie, jak 
i w Teajtecie9. 

Argument ten mógłby znaleźć swoje potwierdzenie również w przytoczonym 
już wyjaśnieniu roli ścisłego ujęcia i przedłożenia logosem (lo,gw|) dla badania 
(zhtei/n), gdyby założyć, że badanie to, podobnie jak Sokratesa, okazywałoby 
się co do swej metody badaniem tw/| th/j dianoi,aj logismw/|. Przyjęcie takiej 
perspektywy pozwalałoby zatem przypuścić, że Eleata, znowu prawdopodobnie 
tak samo jak Sokrates, za cel swoim rozmówcom stawia wpierw należyte roz-
poznanie obszaru samej pojętności (dia,noia), ponieważ tylko w tym obszarze 
możliwe jest uzyskanie jakiejkolwiek miarodajnej evpisth,mh.

Powstaje jednak pytanie: czy przypuszczenia te znajdą odzwierciedlenie w sa-
mym tekście dialogu?

Eleata na sam początek proponuje przyjrzeć się wędkarzowi (avspalieuth,j) 
jako temu, kto posiada właściwą dla siebie umiejętność (tecni,thj). Przykład ten 
jednak w jego zamyśle służy temu, by od jednej umiejętności (te,cnh) przejść do 
wszystkich umiejętności czy sztuk (tw/n tecnw/n pasw/n), a następnie w ten spo-
sób umiejętnie rozpatrzyć każdą z nich10. Znamienne jest, że Eleata, jakby wzo-
rem Sokratesa w Teajtecie, w punkcie wyjścia odwołuje się do przykładu te,cnh11, 
co samo w sobie również może stanowić argument za przyjęciem tezy o zbież-
ności celów i metody badania Eleaty i Sokratesa z Fedona czy Teajteta. 

Tym, co na tym etapie analiz zdaje się jednak o wiele bardziej istotne, jest 
fakt, że zgodnie z wyjaśnieniem Eleaty:

me,qodon mh.n auvto.n evlpi,zw kai. lo,gon ouvk avnepith,deion h`mi/n e;cein pro.j o] boulo,meqa 

(…) avlla. me.n tw/n ge tecnw/n pasw/n scedo.n ei;dh du,o 

spodziewam się, że jest metoda i logos nie niedogodny dla nas w tym, co chcemy (…) tak 
wszystkich umiejętności około dwie postaci12

wszystkie sztuki i  umiejętności (tw/n tecnw/n pasw/n) należy rozpatrywać ze 
względu na postać (ei=doj), bo tylko w ten sposób możliwe jest precyzyjne od-
dzielenie, w ramach dowolnie przyjętego kryterium podziału, jednych umiejęt-
ności od drugich. Dla Eleaty, jak wolno sądzić, jest oczywiste, że metoda ścisłe-
go ujęcia (lo,gw|), jaką sam od początku proponuje, znajdzie swój rezultat w tym, 

9 Por. Theaetetus 191d.
10 Por. Sophista 218e–219a.
11 Por. Theaetetus 146a–147b.
12 Sophista 219a.
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że każda przywołana te,cnh czy też jakakolwiek rozpatrywana pra/gma zostanie 
należycie i precyzyjnie rozpoznana tylko i wyłączenie w swoim ei=doj.

Jeżeli zatem przyjąć, że owa metoda (me,qodoj) badania (zhtei/n), o którym 
mówi Eleata, na skutek ścisłego ujęcia (lo,gw|)13 istotnie prowadzi do uzyskania 
wyraźnej postaci tego, co ma być dokładnie rozpatrzone, to faktycznie pozwa-
lałoby to podtrzymać tezę, że Eleata rozumuje podobnie jak Sokrates, dla któ-
rego również ei=doj jest finalnym rezultatem widzenia (ivdei/n) na poziomie epi-
stemicznym.

W tej perspektywie nadto pozwala to wysunąć kolejne przypuszczenie, że 
rozpatrywanie jakiejkolwiek te,cnh w tym sensie, jaki podsuwa Platon, posia-
da charakter nie tyle praktyczny, ile raczej eidetyczny. Potwierdzeniem tej tezy 
mogą być znowu słowa Eleaty, który nieco dalej, po oddzieleniu komercyjnie 
rozumianej sofistyki od innych zajęć, wskazuje, że należyte odróżnianie te,cnh, 
każdej według jej rodzaju (ge,noj), ma na celu ustalanie (evpista,meqa)14 każdej 
z nich. Oznaczałoby to zatem, że rodzaj (ge,noj), o którym Platon mówi w kon-
tekście evpisth,mh, należałoby prawdopodobnie rozumieć w podobnej – jeśli nie 
tej samej – epistemicznej funkcji, co ei=doj. Wydaje się więc, że tym bardziej 
warto przyjrzeć się dokładnie temu, co jest napisane na temat metody badania, 
którą w toku dyskusji podsuwa rozmówcom anonimowy przybysz z Elei.

1.2. Znaczenie miarodajnego rozstrzygnięcia  
w badaniu dialektycznym

Metoda, która ma służyć zaproponowanemu przez Eleatę właściwemu bada-
niu (zhtei/n), podobnie jak dotychczas wyróżnione umiejętności jest określona 
mianem te,cnh. Dokładnie rzecz biorąc, nazywa ją diairetikh, te,cnh albo też 
diakritikh, te,cnh15. Jak właściwie rozumieć te określenia? Co oznaczają?

Pierwsze, mianowicie diairetikh,, wywodzi się od czasownika diaire,w, któ-
ry oznacza rozebrać, rozdzielić, podzielić, rozłożyć na części. Natomiast diakritikh, 
pochodzi od czasownika diakri,nw – rozdzielić, odłączyć, odróżnić, rozstrzygnąć 
wyrokiem16. Można zatem przyjąć, że umiejętność i metoda, o której mówi Pla-
ton, polega na dokonywaniu podziału i  odróżnieniu w  ramach danej całości. 
Trzeba jednak zauważyć, że jest to możliwe dopiero wtedy, gdy dysponuje się kry-

13 Por. Sophista 227a.
14 Por. Sophista 226b: (…) kai. muri,a evn tai/j te,cnaij a;lla toiau/ta evno,nta evpista,meqa.
15 Por. Sophista 226c.
16 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 161–163.
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terium pozwalającym na przeprowadzenie wskazanej czynności. Czy zatem za 
kryterium można uznać sam ei=doj?

Sam Platon zdaje się sugerować taką możliwość, gdy Eleata postuluje, by tak-
że omawianą właśnie diakritikh, te,cnh rozpatrzyć według postaci (katidei/n 
ei;dh)17. Czy jednak pozwala to od razu przesądzić, że sam ei=doj spełnia rolę 
kryterium dokonywanego podziału? Wydaje się, że nie. Trzeba bowiem mieć na 
uwadze to, że ei=doj, zgodnie ze swoim dotychczas zaproponowanym rozumie-
niem, pojawia się jako rezultat ustalającego widzenia (ivdei/n), a nie jako „coś”, 
co samym sobą niejako warunkuje finalne osiągnięcie miarodajnej evpisth,mh. 
Z tego powodu, jak się zdaje, nie można by uznać samego ei=doj czy też ge,noj za 
poszukiwane kryterium. Jeżeli jednak, zgodnie z wyjaśnieniem Platona, diakritikh, 
te,cnh dokonuje się jako widzenie według postaci (katidei/n ei;dh), to mogłoby to 
oznaczać, że ei=doj pojawia się raczej jako osiągnięty rezultat dokonanego już 
podziału oraz że – choć sam jako ei=doj nie stanowi i nie może stanowić kryte-
rium – jest jako rezultat dokonanego podziału ściśle z nim związany.  Dlaczego?

By móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę na charakter czynno-
ści, jaką zgodnie z założeniami Eleaty ma być diakritikh, te,cnh. Jeżeli bowiem, 
zgodnie z dotychczasowymi wnioskami, przypomnieć, że operacja poznawcza, 
która uzyskuje swój rezultat w ei=doj, winna posiadać swoje dianoetyczne, a więc 
i epistemiczne uwarunkowanie i uzasadnienie, to wziąwszy znowu pod uwagę 
fakt, że ei=doj stanowi rezultat prowadzonego przez Eleatę badania (zhtei/n), nale-
żałoby również przyjąć dokładnie taki sam charakter operacji, którą oznaczają 
analizowane określenia diairetikh, oraz diakritikh,. Przywołany już wcześniej 
kontekst epistemiczny tegoż badania również zdaje się podpowiadać, że w taki 
sposób można by ją tłumaczyć.

Czy w oparciu o te przesłanki można powiedzieć, że metoda badania, o któ-
rej mówi Eleata, uzyskuje swoją wartość przez sam fakt odwołania się do tego, 
co stanowi i uzasadnia ludzką naturę? Czy diakritikh, te,cnh w sobie samej 
ujawnia jednocześnie swoje źródło, za które należałoby uznać noei/n?

W świetle tego pytania warto nadto zwrócić uwagę na jeszcze inne znacze-
nie czasownika diakri,nw, które może odsłonić głębszy sens analizowanego okre-
ślenia diakritikh,. Czasownik ten oznacza bowiem również rozstrzygnąć wy-
rokiem. W  jaki sposób znaczenie to można odnieść do analizowanej przez 
Platona diakritikh, te,cnh? Rozstrzygnięcie sądowe o charakterze wyroku winno 
posiadać swoje oparcie i uzasadnienie. W czym leży takie uzasadnienie i opar-
cie? Wydaje się, że należy go poszukiwać nie tyle w tym, co stanowi cel odbycia 
sądu – określenie i wypowiedzenie tego, co słuszne (qe,mij) i sprawiedliwe (di,kh) 

17 Por. Sophista 226c–d: sko,pei dh. tau,thj au= du,o a;n dunw,meqa katidei/n ei;dh.
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– ile w tym, co ów cel gwarantuje i uzasadnia. Owa gwarancja i uzasadnienie 
wypływają najpewniej z tego samego źródła, dzięki któremu można określić to, 
co jest prawdziwe (avlh,qeia), a co przedkładane jest w trakcie przewodu sądo-
wego jako przekonanie (peiqw,)18. Z tego samego powodu nie należy ich poszu-
kiwać jedynie na poziomie ludzkich mniemań lub niestałych w swej treści opinii 
(do,xai)19. Czy zatem gwarancji tej należy poszukiwać w lo,goj? Czy sam lo,goj 
jest poszukiwanym kryterium?

Jeżeli pytanie to odnieść do tego, co na temat wiążącej silniej niż prawo po-
lis funkcji lo,goj miał powiedzieć Heraklit20, to być może należałoby w tej kwe-
stii udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zakładając bowiem, że diakritikh, te,cnh 
w swoim charakterze jest sądowym rozstrzygnięciem przez wyrok, którym nie-
jako stanowione będzie obowiązujące w Sofiście dla dyskusji i badania prawo, 
można by przyjąć, że elementem gwarantującym i uzasadniającym owo rozstrzy-
gnięcie jest lo,goj. Rozumowanie to może potwierdzać faktyczną intencję Pla-
tona, skoro ustami Eleaty już od samego początku za miarodajne przyjmuje 
takie badanie (zhtei/n), którego metodą i narzędziem jest operowanie ścisłym 
ujęciem, tj. ujęciem za pomocą logosu (lo,gw|). Być może zatem Platon w tym 
względzie miał na uwadze również sposób myślenia Heraklita z Efezu. Wydaje 
się jednak, że intencje Platona znajdują swoje oparcie przede wszystkim w za-
chowanych fragmentach poematu Parmenidesa z Elei. W jaki sposób owo oparcie 
można by wytłumaczyć?

Spośród dwóch dróg badania (o`doi. dizh,sioj), o których czytamy we frag-
mencie B2 poematu Parmenidesa, bogini poleca podjąć tę drogę, która jest 
ścieżką Namowy (Peiqou/j evsti ke,leuqoj), a której z kolei, jak czytamy dalej, 
towarzyszy Prawda (VAlhqei,hi ga.r ovphdei/)21. Znaczenie tej właśnie drogi 

18 O znaczeniu owej gwarancji dla wartości i wyniku przewodu sądowego może świadczyć 
fakt, że – jak zauważa Jean-Pierre Vernant – bardzo wcześnie w życiu greckiej polis, już na 
przełomie VIII i VII w. p.n.e., potęgę słowa namowy i przekonania zaczęto czcić jako bóstwo 
(Peiqw,), które uosabiało siłę przekonywania, co wiązało się z przyznaniem niejako boskiej 
skuteczności wyrazom i formułom obrzędów religijnych, czy też wypowiedziom króla, który 
na zwołanym zebraniu polis określał i wypowiadał boską Qe,mij, sprawiedliwość. Por. J.-P. Ver-
nant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Gdańsk 1996, s. 64–65.
19 Problem relacji między peiqw, i evpisth,mh w kontekście dialogu Gorgiasz omawia Zbigniew 
Nerczuk. Por. Z. Nerczuk, Sztuka a  prawda. Problem sztuki w  dyskusji między Gorgiaszem 
a Platonem, Wrocław 2002, s. 72n.
20 Por. DK 22B 114: xu.n no,wi le,gontaj ivscuri,zesqai crh. tw/i xunw/i pa,ntwn( o[kwsper no,mwi 
po,lij( kai. polu. ivscurote,rwj.
21 Por. DK 28B 2, 1–4: eiv dV a;gV evgw.n evre,w( komi,sai de. su. mu/qon avkou/saj( | ai[per òdoi. mou/nai 
dizh,sio,j eivsi noh/sai\ | h̀ me.n o[pwj e;stin te kai. ẁj ouvk e;sti mh. ei=nai( | Peiqou/j evsti ke,leuqoj 
(VAlhqei,hi ga.r ovphdei/). Kazimierz Mrówka, przytaczając poprawkę Ingrama Bywatera (dat. 
sing. avlhqei,h| zamiast nom. avlhqei,h), rozważa dwa warianty, z których w pierwszym prawda 
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(ke,leuqoj) oraz jej przebycia (avkolouqei/n) Parmenides wyraża w tym, że w kon-
tekście towarzyszących sobie Peiqw, i VAlhqei,h nieco wcześniej (we fragmen-
cie B1) wspominana jest nadto bogini Di,kh, a nieco dalej, wraz z di,kh, rów-
nież qe,mij22. Kim jest bogini, która przedstawia drogi badania? Być może jest 
nią sama Peiqw,, bogini Namowy. Gadamer identyfikuje ją jako boginię Pamię-
ci (Mnhmosu,nh)23. Martin Litchfield West z kolei uważa, że jest nią córka Uranosa 
i Gai Qei,a, o której pisze Hezjod (Theog. 135), natomiast Allan Hartley Coxon 
dostrzega w niej cechy odpowiadające Hekate. Inne stanowisko przyjmuje z ko-
lei Jean Bollack, który podkreślając jej uniwersalny charakter, stwierdza, że qe,a 
(wzięta homonimicznie od czasownika qea,omai) może oznaczać sam boski ogląd 
albo kontemplację, której za jej sprawą dostępuje widzący mąż (eivdo,ta fw/ta)24.

O wiele bardziej istotne natomiast wydaje się to, że w kontekście owej drogi 
badania (o`do,j dizh,sioj) mówi również o  innej drodze, jej przeciwnej25. Dla-
czego? Zgodnie z  wyjaśnieniem bogini owe dwie sobie przeciwstawne drogi 
okazują się tymi, które jako jedyne zdatne są do podjęcia w myśleniu i pojmo-
waniu (o`doi. mou/nai dizh,sioj eivsi noh/sai). Oznacza to zatem, że w tym, co 
dotyczy noei/n, innych dróg nakreślić nie można. Tym samym więc sposób bo-
gini przedkłada widzącemu mężowi (eivdo,ta fw/ta) zadanie, by rozważyć każdą 
z nich, a spór, który wyraża się w zestawieniu ich obu, poleca rozwiązać w ten 
sposób, by rozstrzygać logosem (kri/nai de. lo,gwi)26. W jakim celu i dlaczego 
właśnie tak? Czego w istocie dotyczy ów spór?

Treścią sporu jest to, co przedstawia bogini: 

towarzyszy namowie, w drugim z kolei namowa towarzyszy prawdzie. Nie przesądzając osta-
tecznie tej kwestii, skłania się jednak ku temu, że Parmenides kładzie akcent na peiqw,. Por.  
K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 132–133.
22 Por. DK 28B 1, 14: tw/n de. Di,kh polu,poinoj e;cei klhi/daj avmoibou,j; DK 28B 1, 28: avlla. 
qe,mij te di,kh te (…). W mitologicznym przekazie Qe,mij jest matką swojej córki Di,kh. Da-
riusz Kubok związek ten postrzega w ten sposób, że matka jest formującą prawa, córka zaś 
dba o ich należyte, tj. sprawiedliwe przestrzeganie w ramach słusznych granic, wyznaczonych 
przez matkę. Por. D. Kubok, Prawda i mniemanie. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Kato-
wice 2004, s. 101. Podobnie sprawę relacji obu boskich postaci komentuje: J. Gajda-Krynicka, 
Filozofia przedplatońska, dz. cyt., s. 40.
23 Por. H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 109.
24 Por. DK 28B 1, 3: (…) h] kata. pa,ntV a;sth fe,rei eivdo,ta fw/ta. Te i kilka innych opinii na 
ten temat zestawia: K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 88–89.
25 Por. DK 28B 2, 2–3: ai[per o`doi. mou/nai dizh,sioj eivsi noh/sai\ | h` me.n o[pwj e;stin te kai. 
w`j ouvk e;sti mh. ei=nai.
26 Por. DK 28B 7, 5: (…) kri/nai de. lo,gwi polu,dhrin e;legcon.
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(…) o[pwj e;stin te kai. w`j ouvk e;sti mh. ei=nai 

(…) że skoro jest jak i to, że nie jest nie (może) być27.

Chcąc uzmysłowić sobie wagę tego sporu, który Parmenides niewątpliwie za-
wiązuje wokół samego e;stin, warto zwrócić uwagę na słowa, które z  jednej 
strony można rozumieć jako istotne rozwinięcie treści owego sporu, z drugiej 
zaś zdają się sugerować obszar, w którym należy poszukiwać jego właściwego 
rozstrzygnięcia. Są to słowa fragmentu B6:

crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai( | mhde.n dV ouvk e;stin (…) 

trzeba to mówić i myśleć, że będące jest; jest bowiem być, | ani jedno zaś nie jest (…)28.

Dla odczytania zamiarów Parmenidesa fragment ten wydaje się niezwykle 
istotny. Jeśli bowiem spór między e;stin a ouvk e;stin rozgrywa się w zakresie 
myślenia (noei/n), a sposób jego rozwikłania jest zadany poleceniem kri/nai de. lo,gw|, 
to można sądzić, że zarówno noei/n, jak i le,gein stanowią zakres, w którym ów 
spór można, a nawet należy umiejętnie rozstrzygnąć. Czy coś takiego mógł mieć 
na myśli również Platon?

Jeżeli przyjąć, że zastosowanie określenia diakritikh, mogło rzeczywiście 
służyć temu, by w jakiś dyskretny sposób odwołać się do treści poematu Parme-
nidesa z Elei albo przynajmniej taką możliwość jedynie zasugerować, to wpro-
wadzenie do dialogu Sofista postaci tajemniczego i  bezimiennego przybysza 
z Elei można by uznać za wyraźny, a zarazem przemyślany tego odwołania sygnał. 
Z tej perspektywy, jak i w świetle dotychczasowych wniosków wydaje się rów-
nież, że obecne na kartach Fedona czy Teajteta usiłowanie Sokratesa zmierzają-
ce do oczyszczenia dia,noia i uzyskania evpisth,mh mogło mieć na celu de facto 
dokładnie to samo, o czym w Sofiście mówi Eleata. Ten wniosek mógłby jednak 
znaleźć swoje potwierdzenie również w tym, że metoda i motywacje, którymi 
posługuje się Sokrates, są podzielane również przez Eleatę. Czy rzeczywiście 
jednak można tak sądzić? Czym Eleata motywuje metodę swojego badania i do 
czego faktycznie ją odnosi?

27 DK 28B 2, 3.
28 DK 28B 6, 1–2.
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1.3. Określenie właściwego celu dialektyki

Sposób, w jaki Eleata uzasadnia dalej stosowanie swojej metody, wydaje się 
znamienny. Omawianą diakritikh, te,cnh oraz jej finał, którym jest rozstrzy-
gnięcie czy też pojawiający się w  wyniku jej zastosowania wyrok (dia,krisij), 
przedstawia rozmówcom jako pewne oczyszczenie (kaqarmo,j tij)29. W toku dal-
szych wyjaśnień precyzuje natomiast, że spośród różnych rodzajów oczyszczeń 
ma przede wszystkim na myśli oczyszczenia duszy (tw/n th/j yuch/j kaqa,rsewn) 
i oczyszczenie tego, co dotyczy pojętności (to.n ga.r peri. th.n dia,noian kaqarmo.n 
avpo. tw/n a;llwn)30. Dlaczego takie, a nie inne oczyszczenie jest dla niego istotne? 

Uzasadniając swój wybór, Eleata mówi, że tylko takie oczyszczenie prowa-
dzi do odrzucenia tego wszystkiego, co odznacza się brakiem miary (avmetri,a), 
a czym, jak wyjaśnia dalej, okazują się pożądania i przyjemności oraz wynikające 
stąd troski człowieka lichego i niegodziwego31. Jest to o tyle istotne, że w zda-
niu tym pada stwierdzenie, iż wszystkie te sprawy kłócą się i spierają (diafero,mena), 
miotając nie tylko mniemaniami i sercem (do,xaj kai. qumo,n), lecz także logosem 
człowieka. Jak właściwie rozumieć to stwierdzenie w odniesieniu do lo,goj? Je-
żeli w świetle dotychczasowych analiz przyjmiemy, że w lo,goj należy widzieć 
optymalny wyraz ludzkiej kondycji, to powyższą sytuację należałoby interpre-
tować jako okoliczności, które niejako uniemożliwiają człowiekowi działanie 
zgodnie z jego logosem, tj. według jego własnej natury. Następujący po tym wy-
wód Eleaty może potwierdzać takie właśnie rozumowanie. Mówi on bowiem, 
że pod wpływem tego wszystkiego, co odznacza się brakiem miary (ùpV avmetri,aj), 
dochodzi do tego, że dusza, będąc zupełnie niezdolną do poznawania (yuch,n 
pa/san pa/n avgnoou/san), wskutek tego właśnie, że nie poznaje i nie wie (avgnoei/n), 
chybia swego celu, którym jest avlh,qeia32. Pozostawanie w owym stanie (avgnoei/n) 
ma wpływ także w zakresie umiejętności nauczania (didaskalikh, sc. te,cnh). Jest 
nim avmaqi,a, brak wyuczenia i głupota  – będące następstwem tego wszystkiego 

29 Por. Sophista 226d: pa/sa h` toiau,th dia,krisij( w`j evgw. xunnow/( le,getai para. pa,ntwn 
kaqarmo,j tij.
30 Por. Sophista 227a–c; Cratylus 404e–405e.
31 Por. Sophista 228a–b: avllV ai=scoj a;llo ti plh.n to. th/j avmetri,aj pantacou/ duseide.j evno.n 
ge,noj* (…) evn yuch|/ do,xaj evpiqumi,aij kai. qumo.n h̀donai/j kai. lo,gon lu,paij kai. pa,ntV avllh,loij 
tau/ta tw/n flau,rwj evco,ntwn ouvk h|vsqh,meqa diafero,mena*.
32 Por. Sophista 228c–d: (…) avlla. mh.n yuch,n ge i;smen a;kousan pa/san pa/n avgnoou/san (…) 
to. ge mh.n avgnoei/n e;stin evpV avlh,qeian o`rwme,nhj yuch/j( parafo,rou sune,sewj gignome,nhj( 
ouvde.n a;llo plh.n parafrosu,nh.
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– która szkodząc pojętności (dianoi,a| sfallo,meqa), nie pozostaje bez wpływu 
na wiedzę (eivde,nai)33. 

W takiej perspektywie nie dziwi więc fakt przyrównania pracy sofisty do 
oczyszczania pojętności34, której celem, w świetle dotychczasowych wniosków, 
jest – jak można by sądzić – ujawnienie się w pełni tego, co źródłowo określa 
ludzką naturę, a więc noei/n35. Powyższe rozumowanie zdaje się mieć swoje od-
zwierciedlenie w słowach Platona: 

yuch.n a;ra avno,hton aivscra.n kai. a;metron qete,on

więc należy przyjąć, że dusza szpetna jest (czymś) bez umysłu i bez miary36.

Jeżeli bowiem yuch,, rozumiana jako coś bez umysłu (avno,hton), okazuje się tym, 
co jest pozbawione miary (a;metron), to konsekwentnie oczyszczenie pojętności 
(to.n peri. th.n dia,noian kaqarmo.n) z wszelkiej avmetri,a należałoby rozumieć 
jako „wejście” na poziom nou/j, gdyż dopiero noei/n pozwala człowiekowi poj-
mować się i działać zgodnie z jego naturą, a więc w całej pełni wyrażać się we-
dług własnego lo,goj. Nie może bowiem we właściwy sposób podjąć się meto-
dy badania dia. lo,gwn37, dia-lektycznie, tj. poprzez ścisłe ujęcia, ten, kto wpierw 
sam – już należycie oczyszczony – nie postępuje i nie mówi w zgodzie z wła-
snym lo,goj. Można zatem sądzić, że owa katarktyczna dygresja u Eleaty nie jest 
w zamiarze Platona czymś zupełnie przypadkowym i nieprzemyślanym38.

W związku z tym pojawia się jednak niezmiernie istotne pytanie. Jakie na-
prawdę zastosowanie posiada – katarktyczne w swej wymowie – dialektyczne 
badanie Eleaty? 

Odnosząc się do sugestii jednego z rozmówców na temat znaczenia mistrzow-
skich nauk (dhmiourgika. didaskali,a), wśród których szczególną rolę odgrywa 
wychowywanie (paidei,a)39, Eleata wskazuje, że jego celem jest dojście do tego, 

33 Por. Sophista 229c: to. mh. kateido,ta ti dokei/n eivde,nai) diV ou- kinduneu,ei pa,nta o[sa dianoi,a| 
sfallo,meqa gi,gnesqai pa/sin (…) kai. dh. kai. tou,tw| ge oi=mai mo,nw| th/j avgnoi,aj avmaqi,an 
tou;noma prosrhqh/nai. Por. 230c–d.
34 Por. Sophista 227c, 231b–e, 253e–254b.
35 Mając na uwadze powyższe analizy Platona, należy zauważyć, że jest to ten sam problem, 
który pojawiał się w dotychczas omawianych dialogach. Wydaje się zatem, że można słusznie 
przyjąć, iż Eleata w dialogu Sofista zmierza dokładnie do tego samego celu, co Sokrates w Fedo-
nie czy Teajtecie.
36 Sophista 228d.
37 Por. Sophista 227a.
38 Słusznie zwraca na to uwagę: J. Gwiazdecka, Etyka Platona…, dz. cyt., s. 50.
39 Por. Sophista 229d: oi=mai me.n ou=n( w= xe,ne( to. me.n a;llo dhmiourgika.j didaskali,aj( tou/to 
de. evnqa,de ge paidei,an diV h̀mw/n keklh/sqai (…). Witwicki określenie dhmiourgika. didaskali,a 
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co wykluczywszy już jakikolwiek możliwy podział (diai,resij), ujawni się jako 
niepodzielne (a;tomon)40. Dlaczego jako niepodzielne?

Jeżeli deklarację tę odczytamy w kontekście omawianego wyżej oczyszcza-
nia pojętności (to.n peri. th.n dia,noian kaqarmo.n), które posiada przecież decy-
dujące znaczenie w pracy sofisty, to można powiedzieć, że owo a;tomon można 
uznać za cel tak oczyszczenia pojętności, jak również wspomnianych dhmiourgika. 
didaskali,a. Jednakże z tego samego powodu można by nadto wysnuć moc-
niejsze w swej treści przypuszczenie, że mistrzowską nauką, o której w istocie 
ciągle jest mowa, będzie sama – dialektyczna w swej metodzie – diakritikh, te,cnh. 
Czy słusznie? Biorąc pod uwagę fakt zestawienia ze sobą czynności dzielenia 
(diai,resij) i otrzymywanego w jej wyniku rezultatu, którym ma być coś nie-
podzielnego (a;tomon), stwierdzenie to nie wydaje się nieuprawnione, tym bar-
dziej jeśli przypomnieć, że w procedurze badawczej Eleaty obie czynności, mia-
nowicie diai,resij oraz dia,krisij, wpisują się w jedną i tę samą oczyszczającą 
i mistrzowską te,cnh sofisty. Akceptując ten sposób myślenia, należałoby zatem 
przyjąć, że sama diakritikh, te,cnh również zmierza do celu, jakim jest a;tomon, 
a pojawiający się w wyniku jej zastosowania rozstrzygający wyrok (dia,krisij) 
winien w swojej treści posiadać coś z charakteru, który odpowiada znaczeniu 
tego słowa. Można by to rozumieć w ten sposób, że dia,krisij winno być na tyle 
jednoznaczne i rozstrzygające, żeby nie można było w treści jego orzeczenia do-
konać jakiegoś podziału i tym samym podważyć słuszność samego wyroku. Jak 
w związku z tym rozumieć samo a;tomon?

Greckie a;tomon pochodzi od czasownika toma,w – potrzebować cięcia, kro-
jenia. Z tego powodu, jako zanegowane przez a privativum part. neutr. tomo,n, 
należy tłumaczyć je jako nieprzecięte, niekrojone41. Powyższe znaczenie przy-
wodzi na myśl inny grecki czasownik, mianowicie te,mnw – kroić (pokroić, roz-
kroić), rozbić, rozłupać, ale też odgraniczyć, odłączyć, oddzielić. Biorąc pod uwa-
gę znaczenia obu czasowników, wskazujących w pierwszym rzędzie na cięcie, 
a więc fizyczne oddziaływanie na jakiś obiekt z zewnątrz w ten sposób, że wsku-
tek tego działania obiekt ten traci swoją fizyczną spoistość oraz „jednocałość”, 
należy przyjąć, że określenie a;tomon, tłumaczone zwykle jako niepodzielne, 
oznacza w istocie rezultat, który z racji swego charakteru nie poddaje się po-
działowi przez fizyczne cięcie42. Dlatego też nie należy chyba w prosty sposób 

przekłada na umiejętności specjalne, natomiast paidei,a tłumaczy jako praca nad kulturą umy-
słową. Por. Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 450.
40 Por. Sophista 229d: (…) avlla. ga.r h`mi/n e;ti kai. tou/to skepte,on( eiv a;tomon h;dh evsti. pa/n 
h' a;ra tina. e;con diai,resin avxi,an evpwnumi,aj.
41 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 637.
42 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 630. Na takie znaczenie czasownika te,mnw 
wskazują konteksty, w jakich używają go presokratycy. Heraklit używa go w odniesieniu do 
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utożsamiać ze sobą znaczeń kryjących się za słowami a;tomon (toma,w, te,mnw) 
oraz diai,resij (diaire,w). Dlaczego zatem Platon zestawia je ze sobą w  jed-
nym zdaniu? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie leży w ukazanym znacze-
niu słowa a;tomon. Jeśli uzyskiwane w wyniku diai,resij rozstrzygnięcie wyro-
kiem (dia,krisij) ma posiadać właściwą sobie niepodzielność i jednoznaczność, 
to oznacza to tyle, że nie są one wynikiem zaniechania czynności cięcia, gdyż 
jako takie nie podlegają i nie mogą jej podlegać w jakikolwiek sposób43. Nie jest 
to więc niepodzielność ciała albo tego, co zwyczajnie da się pokroić albo pociąć, 
lecz taka niepodzielność, która jest wynikiem diai,resij, a którą należałoby ra-
czej oddać greckim słowem avdiai,reton. Choć Platon nie stosuje w tym miej-
scu tego określenia, to jednak fakt użycia słowa a;tomon w kontekście podziału 
diairetycznego sugeruje, że takie mogło być rozumowanie Platona w tej kwestii.

Przyjmując powyższy sposób argumentacji, należałoby zatem stwierdzić, że 
jak dla a;tomon, tak również dla przeprowadzanej w ramach diakritikh, te,cnh czyn-
ności podziału należy przyjąć zupełnie inny, „niefizyczny” rodowód i uzasad-
nienie. Wniosek ten dobrze może korespondować ze wskazanym wcześniej epi-
stemicznym charakterem dialektycznej metody Eleaty i znaczeniem, jakie sam 
przypisywał oczyszczeniu pojętności. Jeżeli więc związane z a;tomon rozstrzygnię-
cie (dia,krisij) może być osiągnięte jedynie w związku z evpisth,mh, a jednocze-
śnie rezultat ten z uwagi na jego dianoetyczne uwarunkowanie odnosi się do 
widzenia według postaci (katidei/n ei;dh), to wydaje się czymś słusznym przyjąć, 
że niepodzielność owego a;tomon jest ze swej natury niepodzielnością właściwą 
samemu ei=doj. Jest to ei=doj tego, co jest możliwe do objęcia myślą i wypowie-
dzenia jedną tylko nazwą (o;noma)44. Czego zatem dotyczy dialektyczne badanie 
Eleaty? Jaki jest jego przedmiot?

Wydaje się, że postulat Eleaty, który pyta o możliwość objęcia ustaleniem 
(evpisth,mh) wszystkiego (pa,nta)45, zmierza raczej do wskazania, że czynność ta 
nie polega na gromadzeniu wszystkich możliwych ludzkich mniemań na każ-

czynności, jakie podejmują lekarze (chirurdzy) wobec chorych, rozpoczynając zdanie na ten 
temat od słów: oi` gou/n ivatroi, te,mnontej… (= DK 22B 58, tłum.: „lekarze, którzy kroją…”). 
Wydaje się, że takie samo znaczenie ma gnoma przypisywana Demokrytowi: h` me.n ma,caira 
te,mnei( h` de. diabolh. cwri,zei fi,louj (= DK 68B 302 [189], tłum.: „nóż kroi, obmowa zaś 
rozdziela przyjaciół”). W podobnym sensie pojawia się ono u Simplikiosa, który komentując 
zdanie 61 Empedoklesa, odnosi je do czynności zębów względem pokarmu: tou.j me.n ovdo,ntaj 
te,mnonta,j te kai. leai,ontaj th.n trofh,n… (= DK 31B 61).
43 Por. O. Gigon, Główne problemy…, dz. cyt., s. 145.
44 Por. Sophista 232a: (…) o[tan evpisth,mwn tij (…) ouv du,natai katidei/n evkei/no auvth/j( eivj 
o] pa,nta ta. maqh,mata tau/ta ble,pei( dio. kai. polloi/j ovno,masin avnqV e`no.j to.n e;conta auvta. 
prosagoreu,ei.
45 Por. Sophista 233a: eiv pa,nta evpi,stasqai, tina avnqrw,pwn evsti. dunato,n.
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dy możliwy temat46. Stawia sobie raczej za cel coś innego, mianowicie ścisłe uję-
cie każdej rzeczy, ale według stanowiącego kryterium lo,goj. Dzięki temu bo-
wiem, jak czytamy nieco wcześniej, sofista okazuje się mistrzem dysputy i sporu 
(avntilogiko,j), który przez badanie spornych słów jest w stanie umiejętnie roz-
strzygnąć każdą podnoszoną sprawę47. Umiejętność ta nie polega jednak tylko 
na roztrząsaniu znaczeń kryjących się w nazwach, bo ścisłe ujęcie rzeczy dia. 
lo,gwn jest ich ujęciem zgodnie z ich naturą. Jest należytym widzeniem rzeczy, 
stąd też dialektyczność badania, o którym mówi Eleata, nie jest tylko jego meto-
dą. Sama dialektyka, stosując kryterium, którym jest lo,goj, okazuje się poszuki-
waną te,cnh, mistrzowską umiejętnością pozwalającą właściwie orzekać (le,gein) 
o wszystkim48. Dlatego też, jak pisze Platon, prawdziwy sofista jest zdolny wy-
powiedzieć coś (le,ghtai, ti) zarówno o powstawaniu, jak i o byciu w ogólności 
(gene,sew,j te kai. ouvsi,aj pe,ri kata. pa,ntwn). Potrafi również uczynić to kwestią 
sporu (avnteipei/n)49.

Czy oznacza to, że przedmiotem tak rozumianej dialektyki jest to, co jest jed-
nocześnie kwestią prowadzonego sporu? Czy można powiedzieć, że uprawiający 
dialektykę sofista za właściwy przedmiot badania i sporu stawia sobie ouvsi,a?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę słowa Platona, że posługujący się ścisłym ujęciem 
dialektycznym sofista umiejętnie rozstrzyga względem wszystkich (kata. pa,ntwn) 
na temat powstawania i bycia (gene,sew,j te kai. ouvsi,aj pe,ri), to wydaje się, że 
dokonuje on tego ze względu na coś, co można orzec bezwzględnie o wszystkim. 
Jednocześnie – w kontekście dotychczasowych wywodów Eleaty – jest to coś, co 
ze względu na swe dianoetyczne uwarunkowanie jest ściśle związane z uzyska-
niem evpisth,mh, dzięki czemu ujawnia się ono w swoim ei=doj jako niepodlegający 
już dalszej analizie czy podziałowi zakres o znaczeniu podstawowym. W świetle 
tych uwag, odnosząc się również do analiz Sokratesa z dialogu Fedon, słuszne wy-
daje się postawienie hipotezy, że owym zakresem, a co za tym idzie – właściwym 
przedmiotem dyskusji w Sofiście jest ouvsi,a i wszystko, czego określenie to doty-
czy. Czy jednak hipoteza ta znajdzie swoje potwierdzenie w toku dalszych analiz?

46 Por. Sophista 232a–233d.
47 Por. Sophista 232b. Szlezák w kontekście swych badań nad filozofią Platona widzi właściwe 
zadanie filozofa w niesieniu dialektycznej pomocy logosowi. Por. T. A. Szlezák, Platon und die 
Schriftlichkeit…, dz. cyt., s. 66–71.
48 Por. J. Gwiazdecka, Etyka Platona…, dz. cyt., s. 41n.
49 Por. Sophista 232c: (…) òpo,tan gene,sew,j te kai. ouvsi,aj pe,ri kata. pa,ntwn le,ghtai, ti( su,nismen 
w`j auvtoi. te avnteipei/n deinoi. tou,j te a;llelouj o[ti poiou/sin a[ per auvtoi. dunatou,j*.
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2. Eliminacja mh. o;n z zakresu badania dialektycznego

Zdefiniowanie właściwego zakresu dialektycznej metody badania sofisty jest 
istotne dla uzyskania rozwiązania kwestii stosunku ei=doj do to. o;n. Zakresem 
tym, uzyskiwanym w wyniku stosowania omawianej diakritikh, te,cnh oraz 
oglądanym według postaci (katidei/n ei;dh), jest najprawdopodobniej ouvsi,a. Po-
nieważ zakres ten ma, jak się zdaje, dotyczyć ei=nai oraz to. o;n, należy zatem 
przyjrzeć się temu, w jaki sposób Platon przez postać Eleaty rozwija dyskusję na 
temat tego, czym rzeczywiście zajmuje się uprawiający dialektykę sofista.

2.1. Problem sofistycznego mh. o;n

Dyskusja, którą na kartach Sofisty ustami Eleaty kreuje umiejętnie Platon, 
znajduje swoje zaskakujące rozwinięcie. W trakcie dyskusji okazuje się bowiem, 
że według powszechnej wówczas opinii sofista w praktyce był nie tym, który 
oczyszcza yuch, oraz dia,noia z wielu złudnych mniemań (do,xai), co raczej 
kimś, kto podtrzymuje je przewrotnie i  karmi swoimi prowokującymi spory 
wywodami50. Wytłumaczenie tego stanu rzeczy Eleata widzi w tym, że sofista 
zachowuje się niczym oszust czy też czarodziej (tw/n goh,twn e;sti tij) oraz na-
śladowca będących (mimeth.j w'n tw/n o;ntwn)51, ponieważ jest tym, który two-
rzy podobizny i homonimy będących (mimh,mata kai. o`mw,numa tw/n o;ntwn) oraz 
słowne obrazy na temat wszystkiego (ei;dwla lego,mena peri. pa,ntwn). Jest rów-
nież gotowy przy ich pomocy mówić (le,gein), a nawet dowieść w sporze (avntile,gein), 
że to, czego w rzeczywistości nie ma, jakoś jednak zachodzi i ma miejsce52. Inaczej 
mówiąc, siłą swojego lo,goj potrafi swego adwersarza przywieść do przeko-
nania, że nie będące jest (mh. o;n ei=nai)53. Ponieważ zaś trudność (avpori,a), któ-
ra kryje się w słowach mh. o;n ei=nai, nieuchronnie prowadzi do popadnięcia 

50 Ofiarą takiej właśnie opinii był przecież także nauczyciel samego Platona – Sokrates. Tym 
samym, jak się zdaje, zadany na wstępie problem sofisty został przekuty na o wiele bardziej 
istotny filozoficznie problem orzekania o rzeczywistości zgodnie z gwarantującym pewność 
epistemicznego ujęcia poszukiwanym logicznym kryterium.
51 Por. Sophista 234e–235a: (…) peri. dV ou=n tou/ sofistou/ to,de moi le,ge) po,teron h;dh tou/
to o[ti tw/n goh,twn evsti, tij( mimhth.j w'n tw/n o;ntwn( h' dista,zomen e;ti mh. peri. o[swnper 
avtile,gein dokei/ dunato.j ei=nai( peri. tosou,twn kai. ta.j evpisth,maj avlhqw/j e;cwn tugca,nei*.
52 Por. Sophista 234b–c.
53 Por. Sophista 236e–237a. Zapis nie będące będzie dalej konsekwentnie stosowany. Ma on na 
celu uwydatnienie istotnej różnicy między być a nie być, a więc także między będącym a nie bę-
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w sprzeczność (evnantiologi,a), tym samym zadany w dyskusji problem sofisty 
wymaga, zdaniem Eleaty, przebadania dokładnie samego mh. o;n.

Postawienie problemu nie będącego (mh. o;n) w taki sposób, jak to ma miejsce 
w dialogu Sofista, w świetle dotychczasowych wniosków wydaje się zaskakują-
ce. Rozważając bowiem sam fakt możliwości ścisłego ujęcia i tym samym miaro-
dajnego orzekania (le,gein) na temat samego mh. o;n, Platon zdaje się sugerować, 
że dokonuje się to dokładnie w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypad-
ku ujęcia będącego (to. o;n). Można wprawdzie przyjąć, że skoro sprawa sofisty 
jest aktualnie rozpatrywana katidei/n ei;dh, to wynikający stąd problem mh. o;n 
również winien uzyskać swoje rozstrzygnięcie na tej samej drodze, co mogło-
by oznaczać, że także samo mh. o;n, jako pozostające w mocy dia,noia, finalnie 
będzie jakoś – albo raczej powinno być – widziane (ivdei/n) we właściwym sobie 
ei=doj. Jednakże przyjęcie takiej ewentualności zdaje się znosić dotychczasowe 
ustalenie, wedle którego mówić o ei=doj można tylko i wyłącznie w horyzon-
cie wyznaczonym przez noei/n oraz ei=nai, co jednocześnie skutkowało tym, że 
ei=doj odnosi się prawomocnie tylko do będących (tw/n o;nton). Dlaczego zatem 
Platon podejmuje w myśleniu ich negację (mh. o;n)? Czy po to, by rzekomo do-
wodząc niesprzeczności tezy mh. o;n ei=nai, wskazać na jakiś inny sposób bycia 
mh. o;n?

Aby móc rozwiązać tę aporię, należy odwołać się do tych poglądów, które 
stanowią jej źródło, bądź do tych filozofów, którzy podjąwszy ten sam problem, 
zanim uczynił to Platon, sami wskazywali jego rozwiązanie. W tej kwestii sam 
Platon zresztą wypowiada się zdecydowanie, skoro pisze:

to.n tou/ patro.j Parmeni,dou lo,gon avnagkai/on h`mi/n avmunome,noij e;stai basani,zein( kai. 

bia,zesqai to, te mh. o'n w`j e;sti kata, ti kai. to. o'n au= pa,lin w`j ouvk e;sti ph|

słowo ojca Parmenidesa konieczne będzie nam broniącym się (doszczętnie) wybadać, 
i  upierać się, że i  nie będące, że jest według czegoś, i  to, że będące znowu, że nie jest 
jakoś54.

Apeluje przy tym stanowczo, by nie twierdzić, że w swoim zamyśle w stosunku 
do wielkiego Parmenidesa (Parmeni,dhj o` me,gaj) staje się jakimś jego ojcobójcą 
(oi-on patraloi,an tina)55. Obawa Platona, by przypadkiem tak – dość opacznie 

dącym (por. uchwała ortograficzna nr 1 Rady Języka Polskiego z dn. 9 grudnia 1997 r. w sprawie 
pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi, dopuszczająca „świadomą pisownię rozdzielną”).
54 Sophista 241d.
55 Por. Sophista 237a: Parmeni,dhj de. o` me,gaj…; 241d: mh. me oi-on patraloi,an u`pola,bh|j 
gi,gnesqai, tina. Rzekomego ojcobójstwa na Parmenidesie u Platona w Sofiście dopatrują się 
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– nie rozumieć jego intencji, jest znamienna. Jednocześnie jest to bardzo wy-
raźna podpowiedź, by w ślad za nim postawiony problem sofistycznego mh. o;n 
badać i należycie rozstrzygać w świetle tego, co na ten temat powiedział sam 
Parmenides.

W zachowanym fragmencie B7 swojego poematu PERI FUSEWS, w któ-
rym pada przytoczone już polecenie kri/nai de. lo,gw|, formułuje on na samym 
jego początku bardzo istotny w swej treści zakaz:

ouv ga.r mh,pote tou/to damh/i ei=nai mh. evo,nta\ | avlla. su, th/sdV avfV o`dou/ dizh,sioj ei=rge 
no,hma

albowiem nigdy nie przemoże to, że są nie będące | lecz ty z tejże drogi badania wyklucz 
pojęcie56.

Wydaje się więc, że analizę jego tez warto rozpocząć od tego fragmentu, gdyż sam 
Platon w dialogu Sofista powołuje się na niego wprost dwa razy57.

2.2. Mh. evo,n i evo,n u Parmenidesa. Źródłowe znaczenie e;stin  
dla rozumienia evo,n w kontekście noei/n

Przywołany zakaz Parmenidesa, by z tejże drogi badania (th/sdV avfV òdou/ dizh,sioj) 
wykluczyć pojęcie (ei=rge no,hma), zdaje się dotyczyć właśnie tego, że są nie będące 
(ei=nai mh. evo,nta). Wynika to bezpośrednio z samej treści cytowanego zdania 
Eleaty. Wydaje się zatem, że stwierdzenie ei=nai mh. evo,nta należy rozumieć 
w ten sposób, że stanowi treść czy też rezultat podjęcia w namyśle owej drogi 
badania. Równocześnie też, na co wskazuje druga część cytowanego zdania: 
…avlla. su, th/sdV avfV òdou/ dizh,sioj ei=rge no,hma, ów rezultat ma to do siebie, że 
wyklucza jakąkolwiek możliwość ujęcia go w no,hma, czyli że – można by rzec 
– pozostaje zupełnie poza zakresem właściwym dla noei/n. Dlaczego? Czy dlatego 
że już samo stwierdzenie ei=nai mh. evo,nta pozostaje poza myśleniem i pojmowaniem, 

m.in. Giovanni Reale oraz Janina Gajda-Krynicka. Innego zdania w tej kwestii są Tomasz Mróz 
oraz Wojciech Kleofas Gródek. Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 145–150; J. Gaj-
da-Krynicka, Czy można…, dz. cyt., s. 107–135; T. Mróz, „Ojcobójstwo Parmenidesa” i  jego 
rola dla kosmologii Platona, w: Kolokwia Platońskie. Parmeni,dhj Sofisth,j, red. M. Manikow-
ski, Wrocław 2003, s. 230–231; W. K. Gródek, Powody, dla których Platon w dialogu Sofista 
przekroczył granice zakazu Parmenidesa przyjmowania tezy ei=nai mh. evo,nta, w: Kolokwia Platoń-
skie. Parmeni,dhj Sofisth,j, red. M. Manikowski, Wrocław 2003, s. 99.
56 DK 28B 7, 1–2.
57 Por. Sophista 237a, 258d.
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tzn. w swej treści sugeruje coś, czego – właściwie rzecz biorąc – pomyśleć i pojąć 
zupełnie nie można?

Bogini obok związanej powyższym zakazem drogi, która sama z siebie wy-
klucza pojęcie, na wstępie przedkłada również do zbadania jeszcze inną drogę. 
Jej treść brzmi następująco: 

(…) o[pwj e;stin te kai. w`j ouvk e;sti mh. ei=nai

(…) że skoro jest jak i to, że nie jest nie (może) być58.

Owej drodze badania, jak już wiadomo ze słów Parmenidesa, towarzyszy 
prawda (VAlhqei,hi ga.r ovphdei/). Z kolei treść przywołanej już drugiej drogi, 
związanej poleceniem ei=rge no,hma oraz przeciwstawionej tamtej, jest okre-
ślona tak:

(…) w`j ouvk e;stin te kai. w`j crew,n e;sti mh. ei=nai

(…) że nie jest jak i że konieczne jest, że nie (może) być59.

Wydaje się, że prawidła, które charakteryzują obie przedłożone drogi badania, pod 
względem swych treści są sobie przeciwstawne, co może prowadzić do wnio-
sku, że przyjęcie jednej z nich wiąże się z koniecznością odrzucenia drugiej. 
Z jakich powodów?

Założeniem i swego rodzaju prawidłem, które zostało przedłożone w treści 
pierwszej drogi, jest o[pwj e;stin. Konsekwencją przyjęcia tegoż założenia: że sko-
ro jest (o[pwj e;stin) okazuje się to, że w ramach owej drogi należy konsekwentnie 
odrzucić wszystko, co jest przeciwne przyjętemu właśnie założeniu. Uwidacznia 
się to w pełni w już przytaczanych i kreślących spór słowach bogini: o[pwj e;stin 
te kai. ẁj ouvk e;sti mh. ei=nai, gdyż przyjęcie w badaniu za punkt wyjścia zało-
żenia że skoro jest (o[pwj e;stin) oznacza równocześnie (te kai.) to, o czym infor-
muje dalsza część zdania. Stwierdzenie przeciwne, tj. że nie jest (ẁj ouvk e;stin), 
niejako samo z siebie oznacza tylko tyle, że nie jest i dlatego też nie może być (mh. 
ei=nai). Nie należy zatem przyjmować równocześnie przeciwstawnych sobie za-
łożeń: o[pwj e;stin oraz ẁj ouvk e;sti, a więc równocześnie twierdzić, że jest oraz 
że nie jest. Wynika to z faktu, że założenie ẁj ouvk e;sti w badaniu nieuchronnie 

58 DK 28B 2, 3.
59 DK 28B 2, 5.



  141

prowadzi do konstatacji mh. ei=nai, czego z kolei zgodnie z założeniem nie wolno 
przyjmować dla o[pwj e;stin60.

Jeżeli rozumowanie to odniesiemy do treści wykluczającej pojęcie drugiej 
drogi: w`j ouvk e;stin te kai. w`j crew,n e;sti mh. ei=nai, to uwidacznia się w pełni, 
jak obie przedłożone drogi są wobec siebie przeciwstawne i stąd też siebie na-
wzajem wykluczające. Konsekwencją przyjęcia założenia w`j ouvk e;stin jest bo-
wiem właśnie mh. ei=nai, co faktycznie pozostaje w sprzeczności z założeniem 
o[pwj e;stin, które wykluczyło przecież możliwość przyjęcia samego mh. ei=nai. 
Ale jest to także rezultat już samego założenia ẁj ouvk e;stin, ponieważ w świetle 
tejże drogi nie można dojść do innej konstatacji jak ta: w`j crew,n e;sti mh. ei=nai. 
Już samo przyjęcie założenia że nie jest (w`j ouvk e;stin) ponownie niejako samo 
z siebie oznacza tylko tyle, że znowu równocześnie (te kai.) jest konieczne (crew,n 
e;sti) właśnie to, że nie jest i nie może być (mh. ei=nai).

Wydaje się zatem, że należy podążać drogą o[pwj e;stin, gdyż jedynie z nią 
i jej założeniem jest związana towarzysząca prawda (avlh,qeia). Być może wła-
śnie to miał na uwadze Parmenides, gdy omawiając znowu konsekwencje przy-
jęcia przeciwnej jej drogi w`j ouvk e;stin, stwierdza, że ona sama jest panapeuqe,a 
a;tarpon, tj. drogą, która – można by powiedzieć – nie wyznaczając sobą samą 
żadnego wyróżnionego kierunku ani punktu dojścia, okazuje się całkowicie nie-
zbadanym i nieprzebytym bezdrożem61. Mówi bowiem dokładnie tak:

th.n dh, toi fra,zw panapeuqe,a e;mmen avtarpo,n\ | ou;te ga.r a'n gnoi,hj to, ge mh. evo.n $ouv ga.r 
avnusto,n% | ou;te fra,saij

(…) tę zaś tobie wskazuję, że jest zupełnie nieprzebadanym bezdrożem, | albowiem ani 
mógłbyś poznać nie będące (gdyż to niemożliwe), | ani też wysłowić62.

Dlaczego więc wykluczająca pojęcie droga w`j ouvk e;stin okazuje się nieprze-
bytym bezdrożem? Czy właśnie ze względu na to, że podejmując w badaniu jej 
założenie że nie jest, nie można niczego osiągnąć ani ustalić? Być może należa-
łoby tak powiedzieć, czego potwierdzeniem mogą być następujące po określe-
niu panapeuqe,a a;tarpon słowa bogini: ou;te ga.r a'n gnoi,hj to, ge mh. evo.n $ouv 

60 Tak rozumianą przeciwstawność tez przedłożonych w badaniu dróg Parmenidesa można 
dostrzec już w samej gramatycznej konstrukcji ich obu. Widać to wyraźnie, jeśli zestawi się ze 
sobą o[pwj e;stin i w`j ouvk e;stin, gdzie sama afirmatywna partykuła o[pwj, jako wzmocniona 
forma w`j, jest rozumiana w podobnej funkcji jak o[ti.
61 Na takie znaczenie wskazuje Gródek, widząc w rzeczowniku a;tarpon złożenie a priv. + tre,pw 
– nadać kierunek, skierować. Por. W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 38–39. Podobną 
uwagę na ten temat czyni także: K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 135–136.
62 DK 28B 2, 6–8. 
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ga.r avnusto,n% ou;te fra,saij. Podejmując okazujące się zupełnym bezdrożem 
założenie w`j ouvk e;stin, nie można w żaden sposób osiągnąć jej domniemane-
go kresu, o którym również zdaje się informować bogini. Na owym bezdrożu 
bowiem jest zupełnie niemożliwe albo też niewykonalne (ouv ga.r avnusto,n) po-
znać nie będące (ou;te ga.r a'n gnoi,hj to, ge mh. evo.n) ani tym bardziej je wska-
zać czy też wyrazić (ou;te fra,saij). Dlaczego jednak pojawia się w tym miejscu 
to, ge mh. evo,n? Czy dlatego że samo nie będące (mh. evo,n) jest w jakiś sposób rów-
noznaczne przyjęciu założenia w`j ouvk e;stin? Wydaje się, że w świetle założeń 
obu dróg Parmenidesa należałoby tak powiedzieć. Jeżeli bowiem jest konieczno-
ścią (crew,n), że samo ouvk e;stin nie jest i nie może być (mh. ei=nai), to również 
ta sama konieczność mogłaby determinować konsekwencję przyjęcia założenia 
w`j ouvk e;stin, jaką mogłoby okazać się mh. evo,n. Mogłoby to zatem oznaczać, że 
z tej samej konieczności ono samo, jako mh. evo,n, nie może być w żaden sposób 
ani poznane, ani wyrażone (ou;te a'n gnoi,hj ou;te fra,saij). 

Dlaczego jednak tak się dzieje? Czy z tego samego powodu, dla którego już 
samo założenie w`j ouvk e;stin sugeruje coś, co w swej domniemanej treści po-
zostaje zupełnie poza myśleniem i pojmowaniem? Skąd owa konieczność bierze 
swój początek i gdzie leży jej uzasadnienie? 

Przeciwstawność założeń obu przedłożonych dróg w`j e;stin wobec w`j ouvk 
e;stin wskazuje, że spór, który bogini nakazuje rozstrzygnąć logosem (kri/nai de. 
lo,gw|)63, sprowadza się do alternatywy, której charakter jawi się jako decydu-
jący o całej reszcie możliwych do rozważenia alternatyw, dla których pretek-
stem okazuje się jedynie potoczne doświadczanie rzeczy i wypowiadane przy 
tej okazji na ich temat sądy64. A zatem nie jest to zwykły wybór na rzecz jednej 
z równoważących siebie opcji, lecz spór między jest a nie jest, który w sobie sa-
mym określa możliwość jakiegokolwiek orzekania o czymkolwiek, w jakikol-
wiek sposób. W tym sensie alternatywa w`j e;stin lub w`j ouvk e;stin okazuje się 

63 Por. DK 28B 7, 5–6: (…) kri/nai de. lo,gwi polu,dhrin e;legcon | evx evme,qen r`hqe,nta. Tłum.: 
„(…) rozsądź zaś słowem bardzo sporne dociekanie | ode mnie wypływające”.
64 Zdaniem Leonarda Tarána Parmenides sprowadził doktrynę identyfikacji przeciwieństw 
Heraklita do alternatywy: bycie i nie-bycie. Werner Jaeger oraz Francis Macdonald Cornford 
za punkt wyjścia owej alternatywy przyjmują realność zmiany, wskutek czego można powie-
dzieć, że dana rzecz jest, a  innym razem (po zmianie) nie jest. Michael Stokes i Gwilym El-
lis Lane Owen na podstawie słów Parmenidesa (DK 22B 8, 38–41) zdają się sprowadzać tę 
kwestię do problemu pomieszania mh. evo,n z jego nazwą (o;noma). Por. L. Tarán, Parmenides: 
A Text with Translation, Commentary, and Critical Essays, Princeton 1965, s. 70; W. Jaeger, Teo-
logia wczesnych…, dz. cyt., s. 162; F. M. Cornford, Plato and Parmenides: Parmenides’ „Way of 
Truth” and Plato’s „Parmenides” Translated with an Introduction and a Running Commentary, 
London 1939, s. 33; M. Stokes, Parmenides and Melissus, w: The One and Many in Presocra-
tic Philosophy, Cambridge 1971, s. 120–125; G. E. L. Owen, Eleatic Questions, „The Classical 
Quarterly” 10 (1960), s. 91.
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sporem, który co do swej treści i charakteru należałoby pojmować jako absolut-
ny i źródłowy, w związku z czym jego rozstrzygnięcie winno oznaczać przyjęcie 
dokładnie tylko jednej spośród zaprezentowanych dwóch tez: jest albo nie jest 
(e;stin h' ouvk e;stin)65.

Ów absolutny i źródłowy charakter sporu między w`j e;stin a w`j ouvk e;stin 
można wywieść również ze specyficznego sensu i funkcji samego czasownika 
jest (e;stin), którą u Parmenidesa dostrzega Charles Kahn. Nie jest to jedynie 
typowa funkcja egzystencjalna („x jest”) albo łącznikowa (orzecznikowa), którą 
spotykamy chociażby tam, gdzie w różnych formach fleksyjnych ind. praes. cza-
sownik ei=nai występuje jako enklityka, lecz funkcja od nich obu różna, a w swym 
właściwym znaczeniu wobec obu wymienionych funkcji bardziej naturalna 
i pierwotna. Zdaniem Kahna właśnie u Parmenidesa (jak i w szerzej pojętej my-
śli greckiej) mamy do czynienia również i przede wszystkim właśnie z ową trze-
cią funkcją czasownika e;stin, którą z racji jej absolutności nazywa prawdziwo-
ściową (werytatywną)66. Funkcja ta z racji swojego fundamentalnego znaczenia 
implikuje niejako sobą samą syntaktyczną możliwość późniejszego zastosowa-
nia tego czasownika w dwóch pozostałych semantycznych funkcjach, niemniej 
prawdziwościowe zastosowanie e;stin oznacza: „jest tak oto” lub „zachodzi to 
właśnie”, i takie znaczenie Kahn widzi u Parmenidesa, którego doktryna – jego 
zdaniem – jest doktryną rzeczywistości, tj. właśnie tego, co zachodzi67. W po-
dobny sposób zdaje się wypowiadać Nestor-Luis Cordero, dla którego e;stin 
u Parmenidesa oznacza fakt bycia68. Marian Wesoły również zdaje się do pew-
nego stopnia podzielać ich pogląd. Odrzucając egzystencjalne znaczenie e;sti 

65 Por. DK 28B 8, 15–16: (…) h` de. kri,sij peri. tou,twn evn tw/|dV e;stin\ | e;stin h' ouvk e;stin\ 
ke,kritai dV ou=n( w[sper avna,gkh. Tłum.: „(…) zaś rozstrzygnięcie około tych w tymże jest: 
| jest albo nie jest; rozstrzygnięte zostało zaś tak, jakby przymusem”.
66 Por. Ch. Kahn, The Thesis of Parmenides, „Review of Metaphysics” 22 (1969), s. 711. Całościo-
we opracowanie w tej kwestii zawiera praca: Ch. Kahn, The Verb ‘Be’ in Ancient Greek, Am-
sterdam 1973. Por. także J. Wojtysiak, O słowie BYĆ…, dz. cyt., s. 22–30.
67 Kahn proponowane przez siebie prawdziwościowe znaczenie e;stin dostrzega również w słyn-
nym zdaniu Protagorasa z Abdery: pa,ntwn crhma,twn me,tron evsti.n a;nqrwpoj( tw/n me.n o;ntwn 
ẁj e;stin( tw/n de. ouvk o;ntwn ẁj ouvk e;stin (DK 80B 1), które przytacza i komentuje Platon w Teaj-
tecie (152a n), a także u Arystotelesa (Met. 1017a). Por. Ch. Kahn, O czasowniku „być” i pojęciu 
bytu w grece, w: Język i ontologia, tłum. B. Żukowski, Kęty 2008, s. 11–18. Krytyczne stanowisko 
wobec tego ujęcia wyraził: C. J. F. Williams, Kahn’s Survey of the Uses of ‘Einai’, w: What Is Exis-
tence?, Oxford 1981, s. 327–332. Z interpretacją Kahna polemizuje również w oparciu o po-
gląd Owena (podstawowym znaczeniem e;stin jest to exist, istnieje) Wojciech Krysztofiak, 
twierdząc, że Parmenides, nie dokonując żadnej rewolucji pojęciowej, wyabstrahowuje jedynie 
istnienie z witalności. Por. W. Krysztofiak, Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywisty-
czne studium historii filozofii, Warszawa 2006, s. 220–221.
68 Por. N.-L. Cordero, By Being, It Is: The Thesis of Parmenides, transl. D. Livingstone, Las Vegas 
2004, s. 169.
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i ei=nai w wykładni Parmenidesa, pisze, że jest i być dotyczą raczej przedmiotu 
wiedzy prawdziwej, który da się dorzecznie pojąć i wysłowić69.

Interpretacja Kahna zdaje się nadto korespondować z przywoływanym już 
sposobem myślenia Heideggera na temat avlh,qeia, rozumianej jako nieskrytość. 
Argumentu przemawiającego za opcją przyjęcia takiej wykładni mógłby zresztą 
dostarczyć sam Parmenides, piszący, że drodze namowy ẁj e;stin nie towarzyszy 
nic innego, jak właśnie prawda (VAlhqei,hi ga.r ovphdei/)70. Przyjmując bowiem, 
że prawdziwościowa funkcja w`j e;stin Parmenidesa dotyczy tego, co ma miejsce 
i zachodzi, owo zajście można rozumieć, zgodnie z wyjaśnieniem niemieckiego 
filozofa, jako odsłonięcie tego, co samo z siebie nigdy nie pozostaje skryte. Ów 
aletyczny charakter zachodzenia w`j e;stin Parmenidesa znajduje swój wyraz 
również w analizach Seweryna Blandziego, który ze względu na użycie party-
kuły w`j afirmację samego e;stin rozpatruje w dwóch kontekstach: że jest oraz 
jakie jest. Podobnie jak Blandzi czyni w tej kwestii Dariusz Kubok71.

Wiążący dla rozumienia rzeczywistości charakter tego sporu i rezultatu jego 
rozstrzygnięcia ujawniają również przywołane już wyżej słowa Parmenidesa, że 
obie przedłożone drogi badania jako jedyne są zdatne do podjęcia w myśleniu 
i pojmowaniu72. Czy należy zatem stwierdzić, że spór jest albo nie jest (e;stin h' 
ouvk e;stin) należycie rozstrzyga się w zakresie wyznaczanym przez myślenie (noei/n)? 
Przypuszczenie to może znaleźć swoje potwierdzenie w słowach Parmenidesa 
na temat niemożliwości poznania tego, co napotyka się na drodze w`j ouvk e;stin. 
Odczytując bowiem ou;te ga.r a'n gnoi,hj odnośnie do samego mh. evo,n w świetle 
opinii Bruno Snella, że czasownik gignw,skw wespół z aor. ei=don odsyła de facto 
do znaczenia kryjącego się w greckim noei/n, taki pogląd z pewną dozą ostroż-
ności można by rzeczywiście przyjąć.

Korespondujący z tą opinią argument można widzieć również we fragmen-
cie B7 Parmenidesa73. Bogini, poleciwszy rzeczone e;stin h' ouvk e;stin rozstrzy-
gać nie inaczej, jak właśnie logosem (kri/nai de. lo,gw|), nakazuje jednocześnie, 
by wystrzegać się tego wszystkiego, co zwodniczo sugerują zwyczaj, zmysły 

69 Por. M. Wesoły, Parmenides z Elei – „Phisikos” i „Parmenides” Platona – „Dialektikos”. Ku 
diaporetycznej wykładni metafizyki Arystotelesa, w: Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniar-
czyk SDB, K. Stępień, Lublin 2004, s. 99–101 (Zadania Współczesnej Metafizyki, 6).
70 Por. DK 28B 2, 1–4.
71 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 49–50; D. Kubok, Prawda i mniema-
nie…, dz. cyt., s. 118.
72 Por. DK 28B 2, 2: (…) o`doi. mou/nai dizh,sio,j eivsi noh/sai.
73 Por. DK 28B 7, 3–6: mhde, sV e;qoj polu,peiron o`do.n kata. th,nde bia,sqw( | nwma/n a;skopon 
o;mma kai. hvch,essan avkouh,n | kai. glw/ssan( kri/nai de. lo,gwi polu,dhrin e;legcon | evx evme,qen 
r`hqe,nta (…).
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czy język. Skutki zarzucenia tej przestrogi może ukazywać natomiast szyder-
stwo skierowane wobec tych, którzy kierując się ludzkimi opiniami (brotw/n do,xaj), 
sami stają się śmiertelnymi nic nie wiedzącymi (brotoi. eivdo,tej ouvde.n) i dlatego 
też mającymi obłąkany umysł (plakto.n no,on)74. Jeżeli przyjmiemy, że ta prze-
stroga w kontekście obu przedłożonych dróg badania nie pojawia się bez powo-
du, to należałoby konsekwentnie przyjąć, że ów spór (e;stin h' ouvk e;stin) oraz 
jego miarodajne rozstrzygnięcie nie może polegać na zwodniczych opiniach lu-
dzi (brotw/n do,xaj) o obłąkanym umyśle (plakto.n no,on). Jednakże słowa plakto.n 
no,on można w tym kontekście odczytać także jako dyskretną wskazówkę Par-
menidesa, że chcąc rozstrzygać wiążące dla porządku rzeczy jest albo nie jest, na-
leży odrzucić liczne mniemania (do,xai) i odwołać się do samego nou/j75.

Jeśli więc w oparciu o te przesłanki przyjąć, że faktycznie spór e;stin h' ouvk 
e;stin można rozstrzygnąć jedynie na poziomie tego, czego dotyczą zarówno 
le,gein, jak i noei/n, w ten sposób jednak, że jedynym wiążącym założeniem dla 
badania pozostaje samo w`j e;stin, to jaki jest tego sporu wynik? W czym należy 
widzieć jego rozstrzygnięcie?

74 Por. DK 28B 6, 4–6: (…) brotoi. eivdo,tej ouvde.n | pla,ttontai( di,kranoi\ avmhcani,h ga.r evn 
auvtw/n | sth,qesin ivqu,nei plakto.n no,on. Tłum.: „(…) śmiertelni nic nie wiedzący | wymyślają 
sobie, dwugłowi, bezradność bowiem w ich | piersiach panuje obłąkanym umysłem”. Przyto-
czone w kontekście tego zdania określenie brotw/n do,xaj, mniemania śmiertelnych, pojawia się 
we fragmencie: (…) crew. de, se pa,nta puqe,sqai | hvme.n VAlhqei,hj euvkukle,oj avtreme.j h=tor 
| hvde. brotw/n do,xaj( tai/j ouvk e;ni pi,stij avlhqh,j) | avllV e;mphj kai. tau/ta maqh,seai( w`j ta. 
dokou/nta | crh/n doki,mwj ei=nai dia. panto.j pa,nta perw/nta (28B 1, 28–32). Kazimierz Mrów-
ka zaznacza, że do,xa mogła się pojawić u Parmenidesa pod wpływem Ksenofanesa z Kolofo-
nu (DK 21B 34: …do,koj dV evpi. pa/si te,tuktai). Podobne zestawienie brotoi, z czasownikiem 
dokei/n u Ksenofanesa (DK 21B 14: avllV oi` brotoi. doke,ousi genna/sqai qeou,j…) wskazuje 
Gródek. Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 104; W. K. Gródek, Rozumienie 
evo,n…, dz. cyt., s. 47–48.
75 W słowach Parmenidesa można więc dostrzec zbieżność ze sposobem myślenia Herakli-
ta, który stroniąc od opinii (ta. doke,onta) ludzi o barbarzyńskich duszach (barba,rouj yuca.j  
evco,ntwn), decyduje się dać posłuch temu, co oraz jak przedkłada lo,goj. Co prawda, w gno-
mach Heraklita nie pojawia się explicite określenie do,xa, ale sens jego dokei/n i doke,onta (por. 
DK 22B 27, 28, 107) wydaje się odpowiadać temu znaczeniu, które zawiera w sobie późniejsza 
do,xa, rozumiana jako wynik tej czynności. Ku opinii, wedle której sposób myślenia Heraklita 
nie stoi wcale w sprzeczności z doktryną Parmenidesa, posiłkując się opinią Michael Stoke-
sa, skłania się Gródek. Por. M. Stokes, Parmenides and Melissus, dz. cyt., s. 109; W. K. Gró-
dek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 14. Z kolei Mrówka, przytoczywszy opinie temu przeciwne 
(Leonardo Tarán, Guido Calogero, Lambros Couloubaritsis), nie przesądza ostatecznie owej 
kwestii, pisząc, że Parmenides miał raczej na myśli wszystkich mu współczesnych dwugło-
wych (di,kranoi). Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 178–181. Podobne stano-
wisko zajmuje: W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. 2: The Presocratic Tradi-
tion from Parmenides to Democritus, Cambridge 1965, s. 23.
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Odpowiedzi w  tej kwestii dostarcza przywoływane już wcześniej zdanie, 
które otwiera fragment B6:

crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai( | mhde.n dV ouvk e;stin (…)

trzeba mówić, jak i myśleć, że będące jest, jest bowiem być, | ani jedno zaś nie jest (…)76.

Konieczność, która wcześniej wiązała ouvk e;stin z mh. ei=nai, tym razem zdaje się 
dotyczyć słów e;sti ga.r ei=nai. W ten sposób można by rozumieć użycie słowa 
crh. zaraz na początku analizowanego zdania: crh. to. le,gein te noei/n… Dla-
czego? Jeśli założenie o[pwj e;stin automatycznie wiąże się z odrzuceniem dro-
gi w`j ouvk e;stin, co koniecznie oznacza mh. ei=nai, to z uwagi na to, że jest to, 
jak chce Parmenides, wynik wiążący dla myślenia i pojmowania (noh/sai), nie 
można twierdzić czegoś przeciwnego: jeśli o[pwj e;stin, to mh. ei=nai. Należy za-
tem przyjąć, że skoro ouvk e;stin wiąże się ową koniecznością z mh. ei=nai, a z drugiej 
strony niemożliwe jest, by e;stin oznaczało mh. ei=nai, to na zasadzie tej samej 
konieczności (crh.) trzeba wiązać ze sobą e;stin i ei=nai. Jest (e;stin) nie może 
nie być (mh. ei=nai), ponieważ jest (e;stin) oznacza tylko i wyłącznie być (ei=nai). 
I odwrotnie: nie jest (ouvk e;stin) nie może być (ei=nai), gdyż ouvk e;stin koniecz-
nie wiąże się z mh. ei=nai. Ten sposób jednoznacznego rozumowania na temat sa-
mego e;stin dość zwięźle oddaje cytowana wyżej formuła, która pojawia się jako 
jego uzasadnienie: e;sti ga.r ei=nai.

Rezultat miarodajnego rozstrzygnięcia tego sporu ujawnia się w mocy noei/n 
oraz le,gein. Wydaje się, że wyraża się on następująco: tV evo,n e;mmenai77, będą-
ce jest. A zatem jako rezultat założenia że skoro jest (o[pwj e;stin) samo będące 
(evo,n) powinno być rozumiane jako jedyny „przedmiot” myślenia i pojmowania 
(noei/n), gdyż noei/n w odniesieniu do e;stin może oznaczać tylko tyle: będące 
(evo,n) jest (e;stin). Jako takie więc to. evo,n staje się również „przedmiotem” wy-
powiedzi (le,gein), co zresztą zdaje się wynikiem tej samej konieczności, o której 
Parmenides mówi: crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai.

Taki sposób myślenia znajduje u Parmenidesa swoje oparcie i dopełnienie 
również we fragmencie B8:

tauvto.n dV evsti. noei/n te kai. ou[neken e;sti no,hma) | ouv ga.r a;neu tou/ evo,ntoj( evn w-| pefatisme,non 
evsti,n( | eùrh,seij to. noei/n (…)

76 DK 28B 6, 1–2.
77 Greckie e;mmenai, podobnie jak występujące u Parmenidesa e;menai, jest jedną z wielu star-
szych dialektowych form bezokolicznika ei=nai. Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., 
s. 205; M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 67.



  147

to samo zaś jest myśleć jak i czemu jest pojęcie, | bowiem nie bez będącego, którym jest 
wyrzeczone, | odkryjesz myślenie (…)78,

w którym wyraźnie jest mowa, że samo noei/n, w sposób nieodzowny prowa-
dzące do właściwego jedynie sobie rezultatu, jakim jest pojęcie (no,hma), jest 
jednocześnie tym zakresem, w którym właściwie wypowiedziane i niejako po-
ręczone (evn w-| pefatisme,non) jest analizowane będące (evo,n)79. Słowa Parmenidesa 
ouv ga.r a;neu tou/ evo,ntoj zdają się zresztą w tej kwestii zdecydowanie wykluczać 
jakąkolwiek inną możliwość. Owa nieodzowność jest wynikiem tożsamości (tauvto.n 
dV evsti) noei/n i no,hma w odniesieniu do evo,n, które jest rezultatem właściwego 
umysłowego ujęcia na drodze wvj e;stin.

Alfred Gawroński w nawiązaniu do analiz Havelocka pisze o tym następu-
jąco:

Przedmiotowość i odniesienie esti ujawniają się explicite wtedy, gdy filozof z Elei do-
konuje jego nominalizacji i przekształca je z czasownika w czasie teraźniejszym w imie-
słów poprzedzony przez rodzajnik nijaki. Esti (…) staje się to on, staje abstrakcyjnym 
wyrażeniem rzeczownikowym, w  którym rodzajnik deiktyczny lub anaforyczny to 
sugeruje realne odniesienie do czegoś, co jest przed nami80.

Podobnie wyjaśnia to Manfred Geier:

(…) byt Parmenides pojmował jako coś oczywistego. Nieskryta, przejrzysta i jawna 
jest nie tylko podstawowa alternatywa logiczna, lecz także ten sam byt. Jest on wy-
raźny, widoczny, dostępny, nieskryty, można go wskazać, poznać i  wypowiedzieć. 
Wszystko to koncentruje się w jedynej słusznej wypowiedzi i myśli: „że byt jest, albo-
wiem może być”. Prawdziwe poznanie i ontologiczna podstawa poznania pokrywają 
się ze sobą w obecności, doskonałości i identyczności bytu81.

78 DK 28B 8, 34–36. Zdaniem Schofielda zwrot ou[neken należy tłumaczyć jako dlatego. Por. 
FP, s. 252, przyp. 19.
79 Por. N.-L. Cordero, By Being, It Is…, dz. cyt., s. 87.
80 A. Gawroński, Rewolucja lingwistyczna presokratyków, w: Wizja i argumentacja w filozofii. 
Od lektury Homera do teorii metatekstu, Kraków 2011, s. 77. Por. E. A. Havelock, The Linguis-
tic Task of the Presocratic, w: Language and Thought in Early Greek Philosophy, ed. K. Robb, La 
Salle 1983, s. 26. Gawroński pisze o tym w kontekście komentowanej tezy Juliusa Morav- 
csika (por. J. Moravcsik, Heraclitean Concepts and Explanations, w: Language and Thought in 
Early Greek Philosophy, ed. K. Robb, La Salle 1983, s. 135n) o obecnych w filozofii presokra-
tejskiej trzech modelach eksplikacyjnych. Por. A. Gawroński, Rewolucja lingwistyczna…, 
dz. cyt., s. 67n.
81 M. Geier, Gra językowa…, dz. cyt., s. 47. 
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Dlaczego jednak noei/n ma posiadać w stosunku do e;stin tak ogromne zna-
czenie? Dlaczego właśnie noei/n i tylko ono, a nie co innego? Gadamer pisze o tej 
sprawie tak:

Nie da się inaczej pojąć, nie da się zrozumieć postawionej przez Parmenidesa tezy 
o nierozdzielności bytu i noei/n: tylko wtedy, gdy w noei/n jest oczywistość – a zatem, 
w szerszym znaczeniu postrzeganie – jest coś, „byt” jest tu82.

Heidegger z kolei, tłumacząc greckie crh. z fragmentu B6 jako używa, do-
strzega w nim nieodzowne spojenie le,gein i noei/n, które proponuje tłumaczyć 
odpowiednio: dopuszczać do przedkładania i brać-pod-uwagę, i widzi w nim 
punkt wyjścia dla wyistaczania się (ei=nai) wyistaczającego się evo,n83. Stwierdza 
też dalej:

(…) noei/n jest myśleniem tylko o tyle, o ile jest zdane i skazane na ei=nai, na bycie. 
Noei/n nie dlatego jest „myśleniem”, że występuje jako niematerialna aktywność duszy 
i ducha. Noei/n jako noei/n współwystępuje z ei=nai i w ten sposób należy do samego 
ei=nai84.

Wydaje się, że oba powyższe komentarze dość dobrze opisują kwestię, która 
dla właściwego rozumienia intencji Parmenidesa wydaje się najbardziej podsta-
wową, a jednocześnie najbardziej zagadkową. Istotowy i źródłowy dla wszyst-
kiego ścisły związek myślenia i bycia jest u Parmenidesa wypowiedziany wprost 
w znanym fragmencie B3:

…to. ga.r auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai

…to samo bowiem jest myśleć i być85.

Jeżeli przyjmiemy, że formuła ta istotnie stanowi klucz do właściwej interpre-
tacji sposobu myślenia samego Parmenidesa86, to trzeba dostrzec, że pozosta-

82 H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 118.
83 Por. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, dz. cyt., s. 126–159.
84 M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, dz. cyt., s. 156.
85 DK 28B 3.
86 Gadamer wyraża pogląd, że zdanie B3 nie może być „cytatem z Parmenidesa, lecz pocho-
dzącą od Platona formułą, którą (…) Klemens przypisał Parmenidesowi”. Por. H.-G. Gadamer, 
Początek filozofii, dz. cyt., s. 120. Analizując to zdanie od strony to. auvto,, Heidegger dostrze-
ga w nim niezwykle istotną charakterystykę ludzkiej natury, w której tożsamość myślenia i bycia 
prezentuje jako współprzynależenie do tego samego. Pisze tak: „Wykładamy tożsamość jako 
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jąc w zgodzie z cytowanymi fragmentami B2, B6, B7 i B8, może ona uzasadniać 
dotychczasowy tok rozumowania na temat samego evo,n, jak również na temat 
w rzeczywistości nigdy „niezachodzącej” i niemającej miejsca jego negacji – mh. 
evo,n. W jaki sposób?

Skoro jest (e;stin) pozostaje w mocy myślenia (noei/n) jako evo,n, to samo evo,n 
zgodnie z przypuszczeniem winno być uznane za jedyny reprezentatywny na 
drodze wvj e;stin wynik myślenia bycia. A jednocześnie evo,n, jako wynik pod-
jęcia założenia że jest (ẁj e;stin), jest no,hma, gdyż sama no,hma jako rezultat noei/n 
nie może prawomocnie dotyczyć tego, co nie jest (ouvk e;stin) i nie może być 
(mh. ei=nai)87. Te same racje powodują, że evo,n jako no,hma może być przedłożo-
ny w le,gein, ponieważ samo le,gein w tym wypadku posiada gwarancję swej 
prawomocności w tożsamości noei/n i ei=nai. Zauważa to także Seweryn Blandzi, 
pisząc tak:

Powodem, który skłania Eleatę do odrzucenia to. mh. evo,n jest to, iż absolutnie prze-
ciwny przypadek względem Bycia nie może być jakąkolwiek rzeczą wiedzy i pozna-
wania (gnw/nai), nie może stanowić drogi rozumienia (noh/sai) lub mówiącego cokol-
wiek dyskursu (fra,zein)88.

Powyższe wnioski mogą znajdować swoje potwierdzenie w  słowach mhde.n dV 
ouvk e;stin, które opisują rezultat związany z koniecznością rządzącą mówieniem 
i myśleniem dotyczącą założenia że nie jest (w`j ouvk e;stin)89. Konieczność ta 
oznacza tyle, że ani jedno nie jest. Natomiast przez ich negację można by w od-
niesieniu do założenia o[pwj e;stin – a zatem samego evo,n jako no,hma – przyjąć, 
że jedno jest (e]n e;stin). Czy jest to wniosek słuszny? Biorąc pod uwagę pozo-
stałe wypowiedzi filozofa, taka konkluzja wydaje się poprawna90.

współprzynależność. (…) bycie należy – wraz z myśleniem – do Tego Samego. (…) Myśl o współ-
przynależeniu w sensie współprzynależenia płynie z wejrzenia w opisany stan rzeczy. Z racji 
jego prostoty trudno go zachować w spojrzeniu. Przybliży się nam jednakże od razu, gdy zauwa-
żymy, że objaśniając współprzynależenie jako współprzynależenie, jesteśmy już w  posia-
daniu sensu – zgodnie ze wskazówką Parmenidesa – zarówno myślenia, jak i bycia, a więc 
tego, co w Tym Samym należy do siebie nawzajem” – M. Heidegger, Zasada identyczności,  
w: M. Heidegger, Identyczność i różnica, tłum. J. Mizera, Warszawa 2010, s. 27–35. Por. M. Heidegger, 
Moira, w: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, tłum. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 237.
87 Por. E. Tugendhat, Bycie i nic, dz. cyt., s. 43–45.
88 S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 49–50.
89 DK 28B 6, 1–2: crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai( | mhde.n dV ouvk 
e;stin.
90 Znajduje to swoje potwierdzenie we fragmencie B8, gdzie bogini mówi o znakach (sh,mata) 
towarzyszących będącemu (evo,n). Por. DK 28B 8, 1–6: mou/noj dV e;ti mu/qoj o`doi/o | lei,petai 
w`j e;stin\ tau,thi dV evpi. sh,matV e;asi | polla. ma,lV( w`j avge,nhton evo.n kai. avnw,leqro,n evstin 
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Do tego poglądu zdaje się przychylać Nathaniel B. Booth, piszący odnośnie 
do sposobu myślenia Parmenidesa i  jego uczniów o pojedynczym byciu (ang. 
single Being)91. Warto przy tej okazji ponownie zwrócić uwagę, że szyderstwo 
Parmenidesa dotyczące brotoi. eivdo,tej ouvde.n oddaje dobrze, i  to w zgodzie 
z  powyższymi wnioskami, praktyczne konsekwencje błędnego rozstrzygania 
sporu e;stin h' ouvk e;stin. Kto bowiem błędnie rozstrzyga ów spór między jest 
i nie jest, nie na poziomie noei/n, ale na podstawie swoich licznych i złudnych 
mniemań (do,xai), ten rzeczywiście okazuje się śmiertelnikiem, jednym z wielu 
(brotoi,), którzy naprawdę nie wiedzą ani jedno (eivdo,tej ouvde.n), czyli – można 
by rzec – nie wiedzą nic.

W świetle dotychczasowych analiz można zatem, jak się zdaje, zrozumieć 
fundamentalne znaczenie i wagę zakazu Parmenidesa, by nie podejmować w my-
śleniu nie będącego. Mh. evo,n, ponieważ nie jest (ouvk e;stin) i nie może być (mh. ei=nai), 
zgodnie z poleceniem ei=rge no,hma nie może również w żaden sposób podlegać 
myśleniu (mh. noei/n). Uzasadnieniem tego stanu rzeczy są słowa o tożsamości 
myślenia i bycia z fragmentu B3: to. ga.r auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai. Gdyby 
bowiem mogło być inaczej, to następowałaby sytuacja, w której no,hma, wynik 
myślenia bycia, można by sugerować dla nie będącego (mh. evo,n) albo nawet usi-
łować odnosić do niego wprost, a to przecież jest niemożliwe. Niemożliwe jest 
bowiem to, by myśleć (noei/n), a tym bardziej prawomocnie wypowiedzieć (le,gein), 
że nie będące jest92.

| ou=lon mounogene,j te kai. avtreme.j hvdV avte,leston\/ ouvde, potV h=n ouvdV e;stai( evpei. nu/n e;stin 
o`mou/ pa/n( | e[n( sunece,j.
91 Por. N. B. Booth, Were Zeno’s Arguments a Reply to Attacks upon Parmenides?, „Phronesis” 
2 (1957) no. 1, s. 1.
92 O  problemie tym pisze Ernst Tugendhat następujaco: „Zdumiewająca jest oczywistość, 
z jaką interpretatorzy Parmenidesa przyjmują (a myśli tak i wielu innych ludzi), że jeżeli coś 
nie jest, jest «jakieś» Nic. Czy wynika stąd też, że jeżeli o wielu rzeczach powiemy, że nie są, 
będziemy mieli wiele Niców? Czy też może wszystkie łącznie tworzą jedno Nic, «owo» («das») 
Nic? Oczywiście równie bezsensowne jest mówienie o jakimś określonym niczym w liczbie 
pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, gdyż «nic» w ogóle nie jest rzeczownikiem. Wystarczy 
tylko zastąpić «nic» przez dwa wyrazy «nie coś», którym jest równoważne, a bezsensowność 
niegramatycznej konstrukcji «on myśli jakieś określone/nieokreślone nie coś» bije w  oczy. 
(…) Jeśli myślenie bytu pojmuje się na wzór spostrzeżenia zmysłowego jako naoczne wystą-
pienie przed spostrzegającym jakiejś jakości, jakiejś treści, to narzuca się, by myślenie nieby-
tu wyobrazić sobie jako naoczność jakiejś pustej treści, naoczność jakiejś pustki, czy też – jak 
to potem trafnie sformułował Hegel – «naoczność pustą». Przyznaję, że wszystkie te wyraże-
nia są nieco niejasne, ale przecież mówienie o naoczności «pustej treści» ostatecznie nie jest 
czymś bardziej fantastycznym niż mówienie o naoczności bytu, w celu przeprowadzenia ana-
logii można zaś pomyśleć o tym, jak jakiś dźwięk, który się słyszy, staje się coraz cichszy, aż 
– znamienne wyrażenie – przechodzi w «nic», i jeszcze możemy sobie wyobrazić, że słyszymy 
właśnie to «nic» – ciszę. Takie użycie języka pokazuje też, jak silna jest tendencja, by quasi-
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Dlaczego zatem Platon zdaje się jednak sugerować takową możliwość i na 
kartach Sofisty wkłada ją, za sprawą konstruowanej przez siebie dyskusji, w usta 
Eleaty, który omawia sprawę i działanie sofisty? Wydaje się, że aby móc wła-
ściwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wpierw zbadać założenia, którymi 
kierował się – obok Protagorasa z Abdery bodaj najsłynniejszy grecki sofista 
– Gorgiasz z Leontinoi.

2.3. Mh. o;n u Gorgiasza z Leontinoi

Już na samym początku traktatu PERI TOU MH ONTOS H PERI FUSEWS 
zapisane zostały słynne trzy tezy, od których, zgodnie z relacją poczynioną w tej 
sprawie przez Sextusa Empiryka (Adversus Mathematicos VII 65n)93, Gorgiasz 
miał rozpocząć swój wywód. Niemniej w swojej treści tezy te prezentują się jako 
zagadkowe, a w wymowie równie kontrowersyjne. Brzmią one następująco:

(…) e]n me.n kai. prw/ton o[ti ouvde.n e;stin( deu,teron o[ti eiv kai. e;stin( avkata,lhpton avnqrw,pwi( 

tri,ton o[ti eiv kai. katalhpto,n( avlla. toi, ge avne,xoiston kai. avnermh,neuton tw/i pe,laj.

(…) jedno i pierwsze, że ani jedno jest, drugie, że jeśli i  jest, (to) nie uchwycone przez 
człowieka, trzecie, że jeśli i uchwycone, to jednak nawet nie przedłożone i nie przekazane 
sąsiadowi94.

-obiekt «naoczności pustej» oznaczyć jako «pewne nic» (ein nichts). Gdy w jakimś pomiesz-
czeniu nic (= nie coś) [nie] da się zobaczyć czy w ogóle spostrzec, wskutek czego pomiesz-
czenie to nazywamy «pustym», i jeśli teraz sobie uroimy, że jakoś widzimy tę jego «pustkę», 
wówczas narzuca się powiedzenie, że widzimy jakieś «nic». Ważne jest, by zwrócić uwagę, że 
ten sposób użycia słowa «nic» w ogóle można wprowadzić tylko poprzez jego pierwotne za-
stosowanie w sensie «nie coś»” – E. Tugendhat, Bycie i nic, dz. cyt., s. 50–51.
93 Drugą relację stanowi obecne wśród pism Arystotelesa anonimowe peri. Gorgi,ou (979a n). 
Autorstwo tego tekstu Arystotelesowi przypisywał już Diogenes Laertios, podający wśród wie-
lu jego pism następujący tytuł: pro.j ta. Gorgi,ou a, (DL V 25). Por. Diogenes Laertios, Żywoty 
i poglądy…, dz. cyt., s. 265–268; Aristoteles, De Xenophane, de Zenone, de Gorgia, w: Aristoteles 
graece (974a–980b), ex rec. I. Bekkeri, vol. 1–2, ed. O. Gigon, Berlin 1960 (dalej: MXG). Opi-
nię tę podtrzymują m.in.: M. Wesoły, Argument własny Gorgiasza, „Studia Metodologiczne” 27 
(1992), s. 267; S. Blandzi, Między aletejologią…, dz. cyt., s. 75, przyp. 19. Zbigniew Nerczuk na-
tomiast dość sceptycznie pisze, że uzgodnienie tez obu wskazanych tekstów, o ile jakimś sposo-
bem możliwe, jest bardzo trudne. Por. Z. Nerczuk, Sztuka a prawda…, dz. cyt., s. 15.
94 DK 82B 3, 65 (Adv. Math. VII 65).
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Już pierwsze poczynione przez niego założenie – także w świetle dotychczaso-
wych analiz sposobu myślenia Parmenidesa – jest niezwykle istotne, a zarazem 
bardzo enigmatyczne. Brzmi ono tak:

(…) e]n me.n kai. prw/ton o[ti ouvde.n e;stin…

(…) jedno i pierwsze, że ani jedno jest…95

Stwierdzenie to rodzi wiele trudności interpretacyjnych, przede wszystkim do-
tyczących sensu słów ouvde.n e;stin. Zbigniew Nerczuk przytacza opinię Eduarda 
Zellera, który Gorgiaszowi przypisuje sofistyczny subiektywizm oraz scepty-
cyzm96. Zdaniem Henry’ego Desmonda Pritcharda Lee źródłem takiej radykal-
nej filozoficznie postawy Gorgiasza mógł być Zenon z Elei97. W podobnym to-
nie wypowiada się między innymi Janina Gajda: „Według Sextusa Empiricusa 
Gorgiasz stał na stanowisku, że nie istnieje prawda obiektywna, ponieważ nie ma 
żadnego kryterium prawdy”98. Seweryn Blandzi, w świetle relacji Sextusa Empi-
ryka, brak takowego kryterium u Gorgiasza wywodzi z filozoficznej postawy 
i poglądów Ksenofanesa99.

Powyższe opinie na temat sposobu myślenia sofisty, posiadające jedynie 
ogólny charakter, są o tyle istotne, że posiadają swoje odzwierciedlenie w szcze-
gółowych komentarzach odnośnie do przywołanej pierwszej tezy Gorgiasza o[ti 
ouvde.n e;stin. Kluczowe dla pierwszej tezy słowo ouvde,n jest przeważnie tłuma-
czone jako nic. Tak właśnie tłumaczy je między innymi Giovanni Reale i prze-
konuje, że jest to atak Gorgiasza na doktrynę Melissosa i pozostałych eleatów100. 
Podobnie czyni Edward Schiappa, który twierdząc, że teza nic nie jest stanowi 
szyderstwo Gorgiasza pod adresem Parmenidesa i jego założenia w`j e;stin, wy-
raża pogląd, że można ją rozumieć w dwojakim sensie. Pierwszym z nich, przy 
założeniu egzystencjalnego sensu czasownika e;stin w tezie o[ti ouvde.n e;stin, 
jest radykalny nihilizm („nic nie istnieje”), co Schiappa podejmuje od Friedricha 
Blassa oraz Bromleya Smitha101. Natomiast w drugim znaczeniu teza Gorgiasza, 

95 DK 82B 3, 65.
96 Por. Z. Nerczuk, Sztuka a prawda…, dz. cyt., s. 15.
97 Por. H. D. P. Lee, Zeno of Elea. A Text, with Translation and Notes, Amsterdam 1967, s. 121.
98 J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 117.
99 Por. S. Blandzi, Między aletejologią…, dz. cyt., s. 67–70.
100 Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 259–261; S. Blandzi, Między aletejologią…, 
dz. cyt., s. 71–75.
101 Por. F. Blass, Die attische Beredsamkeit, vol. 1, Leipzig 1887, s. 48; B. Smith, Gorgias: A Study 
in Oratorical Style, „Quarterly Journal of Speech” 7 (1921), s. 344. Autor ten w swych rozwa-
żaniach zestawia tak rozumiany nihilizm Gorgiasza ze sceptycyzmem Protagorasa. Takie egzy-
stencjalne znaczenie tezy Gorgiasza Blandzi odnotowuje również u Waltera Stanleya Hetta, 
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jego zdaniem, miałaby mieć sens zaprzeczenia opisu bycia, którego dokonał 
Parmenides102.

Guthrie z kolei uważa, że intencji Gorgiasza nie można jednoznacznie utoż-
samić z zamiarem zaprzeczenia istnieniu czegokolwiek103. Podobne uwagi czyni 
w tej kwestii Walter Bröcker, odrzucając naiwny egzystencjalny sens pierwszej 
tezy sofisty104. Stanowisko to podziela Zbigniew Nerczuk, który za powyższym 
autorem oraz Heinrichem Gomperzem w radykalnej tezie Gorgiasza dopatru-
je się raczej jego walki z eleatami za pomocą ich własnej logiki105. W takiej optyce 
interpretacyjnej można by zresztą odczytywać już sam tytuł jego pisma, któ-
ry tym samym stanowiłby antytezę dla poglądów eleackich, szczególnie wobec 
Melissosa i jego PERI FUSEWS H PERI TOU ONTOS. Równocześnie, jak 
słusznie zwraca na to uwagę Mario Untersteiner, trzeba mieć na uwadze, że na 
podstawie samego tytułu tego pisma bardzo trudno trafnie nakreślić właściwe 
intencje Gorgiasza106.

Seweryn Blandzi w kontekście powyższych ujęć zwraca z kolei uwagę, że grec-
kie ouvde.n e;stin, zgodnie z zasadami tłumaczenia na język polski, winno się 
oddawać przez podwójną negację: nic (ani jedno) nie jest, co z punktu widze-
nia stylistyki prowadzi zwykle do kolejnego językowego przekształcenia, które 
brzmi: niczego nie ma. Zauważa również, że taki zapis pierwszej tezy Gorgiasza, 
pomijając widoczne różnice stylistyczne, wcale nie musi oznaczać czegoś zupeł-
nie innego niż pojawiające się na początku relacji MXG (979a) wyrażenie ouvk 
ei=nai ouvde,n107. W jaki zatem sposób należy właściwie odczytać Gorgiaszową tezę 
o[ti ouvde.n e;stin? Jak prawidłowo odczytać jej sens?

Wydaje się, że kluczem do właściwego zrozumienia intencji Gorgiasza może 
być to, co oznacza już samo greckie słowo ouvde,n. Jeżeli bowiem potraktować je 
etymologicznie jako negację e[n, to samo ouvde.n, podobnie jak mhde.n, należałoby 
przekładać na nie jedno, ani jedno, tj. żadne. Jest to o tyle istotne, że na tej pod-
stawie tezę o[ti ouvde.n e;stin Gorgiasza można odnosić do mhde.n dV ouvk e;stin Par-
menidesa. Na pierwszy rzut oka może się zatem wydawać, że Gorgiasz, twier-
dząc, że ani jedno jest, mógł istotnie chcieć wyrazić coś absolutnie przeciwnego 
temu, co twierdził Parmenides. Czy jednak rzeczywiście tak było? A jeśli tak, to 

Mario Untersteinera, Leopolda Regnera czy Izydory Dąmbskiej. Por. S. Blandzi, Między alete-
jologią…, dz. cyt., s. 78–79.
102 Por. E. Schiappa, Interpreting Gorgias’s ‘Being’ in “On Not-Being or On Nature”, „Philosophy 
& Rhetoric” 30 (1997) no. 1, s. 23–24.
103 Por. W. K. C. Guthrie, The Sophists, Cambridge 1971, s. 194.
104 Por. W. Bröcker, Gorgias contra Parmenides, „Hermes” 86 (1958) no. 4, s. 427. 
105 Por. Z. Nerczuk, Sztuka a prawda…, dz. cyt., s. 17–20.
106 Por. M. Untersteiner, I Sofisti, Milano 1967, s. 231n.
107 Por. MXG 979a: ouvk ei=nai, fhsin ouvde,n. Tłum.: „(Gorgiasz) mówi, że nie jest ani jedno”. 
Por. S. Blandzi, Między aletejologią…, dz. cyt., s. 76–77.



154  

w jakim sensie? Odpowiedzi na te pytania wymagają, by przyjrzeć się dokład-
nie temu, jak Gorgiasz miał rozwijać i uzasadniać swoją wyjściową tezę, że ani 
jedno jest.

Uzasadnienie pierwszej tezy Gorgiasza Sextus zapisał następująco:

o[ti me.n ou=n ouvde.n e;stin( evpilogi,zetai to.n tro,pon tou/ton\ eiv ga.r e;sti @ti#( h;toi to. o'n 

e;stin h' to. mh. o;n( h' kai. to. o'n e;sti kai. to. mh. o;n (…) ouvk a;ra e;sti ti

że więc ani jedno jest, rozważa tymże to sposobem; jeśli bowiem jest [coś], to albo będące 
jest, albo nie będące, albo i będące, i nie będące (…) zatem nie jest coś108.

Rozwinięcie tezy Gorgiasza w zapisie Sextusa jest już na samym początku dość 
zaskakujące. Argumentacja rozpoczyna się bowiem od postawienia roboczego 
założenia: jeżeli bowiem jest [coś] (eiv ga.r e;sti @ti#)109. Wydaje się jednak, że 
samo ti, czyli coś albo jakieś, nie pojawia się w tym miejscu zupełnie przypad-
kowo. Świadczy o tym zakończenie przytoczonego fragmentu: zatem nie jest coś 
(ouvk a;ra e;sti ti). Wyklucza ono robocze założenie eiv ga.r e;sti @ti#, gdyż oka-
zuje się, że założone wstępnie e;sti @ti# samo ani jest będące (ou;te de. to. o'n 
e;stin), ani nie będące (ou;te to. mh. o;n), ani będące i nie będące (ou;te to. o'n kai. @to.# 
mh. o;n). Można zatem przypuścić, że pojawiające się w argumentacji Gorgiasza 
ti ma jakiś bezpośredni związek z jego ouvde,n, ponieważ tylko w taki sposób 
można by wytłumaczyć fakt, że w zapisie Sextusa wyjściowa teza ani jedno jest 
(o[ti ouvde.n e;stin) znajduje swoje podsumowanie: zatem nie jest coś (ouvk a;ra 
e;sti ti). Skąd jednak mógł wziąć się taki – dość osobliwy – wniosek? Czy decy-
duje o tym status samego ti?

Wojciech Kleofas Gródek zauważa, że sposób rozumowania Gorgiasza może 
posiadać swoje uzasadnienie w analizach Melissosa z Samos110. Melissos bowiem 
– jego zdaniem – koncentrował się nie tyle na samym evo,n, jako wyniku myśle-
nia bycia, jak to ma miejsce u Parmenidesa, ile raczej na wynikającej z tożsa-
mości noei/n i ei=nai, przynależnej w ten sposób do samego evo,n jego podmioto-
wości, na którą wskazuje użyte u Melissosa o[ ti111. Ta przynależność ti do evo,n 

108 DK 82B 3, 66. 
109 Cezary Wodziński odnotowuje, że owo podane w nawiasie ti jest w  tym miejscu dopi-
skiem skrupulatnych edytorów. Jego zdaniem jednak – choć sam Hermann Diels powołuje 
się na Immanuela Bekkera – modyfikacja ta pojawiła się znacznie wcześniej. Por. C. Wodziń-
ski, Coś nie tak. Przeciw ontologicznej poprawności, w: C. Wodziński, Esseje pierwsze, Gdańsk 
2014, s. 76. 
110 Por. W. K. Gródek, Powody, dla których…, dz. cyt., s. 92–93.
111 Por. DK 30B 1, 1: avei. h=n o[ ti h=n kai. avei. e;stai. Tłum.: „zawsze było to, które było, i za-
wsze będzie”. Por. szczegółową analizę evo,n w kontekście o[ ti Melissosa w: W. K. Gródek, Jak 
należy rozumieć evo,n Melissosa?, „Logos i Ethos” 8 (2000) nr 1, Kraków, s. 136–150.
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oznaczałaby, że evo,n jako no,hma, będąc wyłącznym rezultatem myślenia bycia, 
w konsekwencji jest czymś (jakieś), przez co właśnie uzyskuje swoje sobie właści-
we podmiotowe określenie. {O ti, o którym mówi Melissos, a którym – właści-
wie rzecz biorąc – jest evo,n, ujawnia się bowiem, tak jak u Parmenidesa, jako jed-
no (e[n) oraz całe jednakie (o[moion pa/n)112. Posiada to decydujące znaczenie dla 
prawidłowości (ovrqw/j) w mówieniu (le,gein) na temat samego evo,n, które rozpa-
trywane jako każde z osobna (e[kaston), zgodnie z tą samą prawidłowością, za-
wsze ujawnia się dokładnie tak samo, tj. jest tylko jedno (e]n mo,non e;stin)113. Nie 
oznacza to bynajmniej, że ti warunkuje sobą samym e;stin i evo,n. Przeciwnie 
– zarówno bowiem evo,n, jak i jego o[ ti mają swoje źródło w myśleniu w`j e;stin. 
Przynależąc w ten konieczny sposób do evo,n, samo ti pozostaje jednakże nie-
określone (a;peiron)114.

Jeżeli więc uznać słuszność sugestii Gródka na temat związku myślenia Gor-
giasza z ustaleniami Melissosa odnośnie do o[ ti, to w świetle wypowiedzi eleaty 
można zrozumieć, dlaczego związane z wyjściową tezą o[ti ouvde.n e;stin robocze 
założenie eiv ga.r e;sti @ti# uzyskuje swoje negatywne rozstrzygnięcie (ouvk a;ra 
e;sti ti). Dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie kryje w sobie nastręczający dotąd trudności ury-
wek: ou;te de. to. o'n e;stin… ou;te to. mh. o;n… ou;te to. o'n kai. @to.# mh. o;n115. Samo 
ti, nie mogąc być uznane ani będącym (ou;te de. to. o'n e;stin), ani nie będącym 
(ou;te to. mh. o;n), ani nawet jednym i drugim (ou;te to. o'n kai. @to.# mh. o;n), okazuje 
się ouvde,n, tj. rzeczywiście ani jednym. Ponieważ jednak, zgodnie z tezami Parme-
nidesa i Melissosa, i ono samo nie jest (ouvk e;sti), pozwoliło to Gorgiaszowi pra-
widłowo wnioskować, że również samo coś (ti) nie jest (ouvk e;sti). Jak sam zresztą 
zauważa, czymś zupełnie niedorzecznym czy też nie na miejscu (pantelw/j de. a;topon) 
byłoby utrzymywać, że jest coś (ei=nai, ti) i że nie jest (kai. mh. ei=nai)116. Oznacza to 
zatem tyle, że również samo ti jest ouvde,n. Jest, można by rzec, faktycznie niczym, 
gdyż jako ani jedno (ouvde,n) nie jest (ouvk e;stin). Tym samym, jak chciał Melissos, 
pozostaje a;peiron, tj. bez jakiegokolwiek określenia117.

112 Por. DK 30B 7, 1: ou[twj ou=n avi,dio,n evsti kai. a;peiron kai. e[n kai. o[moion pa/n.
113 Por. DK 30B 8, 1: me,giston me.n ou=n shmei/on ou-toj o` lo,goj( o[ti e]n mo,non e;stin (…) 
e[kaston (…). Tłum.: „największy zatem znak, tenże logos, że jedno tylko jest (…) osobne”. 
Znamienne jest, że owej prawidłowości (ovrqw/j) myślenia oraz wypowiadania evo,n, zdaniem 
Melissosa, podobnie jak dla Heraklita i Parmenidesa, nie gwarantuje samo postrzeżenie zmy-
słowe wielu rzeczy (polla,) w ich wielorakich przejawach i postaciach (ei[dh) ani też biorące 
z nich początek mniemania, o czym informuje dalszy fragment tego urywku (30B 8, 4).
114 Por. DK 30B 2: (…) avllV a;peiro,n evstin.
115 Por. DK 82B 3, 66.
116 Por. DK 82B 3, 67: (…) pantelw/j de. a;topon to. ei=nai, ti a[ma kai. mh. ei=nai.
117 Dalszą część obszernego uzasadnienia tej tezy Sextus Empiryk (DK 82B 3, 68–76), po-
dobnie zresztą jak anonimowy autor MXG (979a–980a), przeprowadza, wykluczając wszelkie 
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To rozwiązanie Gorgiasz zdaje się podejmować w  ramach swojej drugiej 
tezy. Sextus zapisał to tak:

(…) deu,teron o[ti eiv kai. e;stin( avkata,lhpton avnqrw,pwi…

(…) drugie, że jeśli i jest, nie uchwycone przez człowieka…118

Zgodnie z relacją Sextusa Gorgiasz rozumuje dalej w ten sposób, że gdyby jed-
nak przyjąć dla ti coś przeciwnego (eiv kai. e;stin) niż to, co wynika z pierwszej 
tezy (ouvde.n e;stin), to takie e;sti @ti# okazywałoby się dla człowieka nieuchwyt-
nym (avkata,lhpton avnqrw,pwi). Dlaczego nieuchwytnym? Jakie może być uzasad-
nienie dla stanu, jakim w tym przypadku miałoby być avkata,lhpton? 

Wyjaśnienie tego stanu rzeczy można odnaleźć w zdaniu:

o[ti de. ka'n h=i ti( tou/to a;gnwsto,n te kai. avnepino,hto,n evstin avnqrw,pwi (…)

że zaś gdyby było coś, ono nie poznane, jak i niepojęte jest przez człowieka (…)119.

Gorgiasz, zgodnie z relacją Sextusa, twierdzi, że gdyby nawet założyć znowu, że 
owo nie będące coś byłoby (o[ti de. ka'n h=i ti), to okazywałoby się jednak nie-
poznane i niepojęte (tou/to a;gnwsto,n te kai. avnepino,hton). Podążając tokiem 
tej argumentacji Gorgiasza, trzeba stwierdzić, że orzeczone w stosunku do ti 
wykluczenie możliwości jego uchwycenia, które oznacza słowo avkata,lhpton, jest 
konsekwencją tego, że ono samo nie jest i nie może być poznane (tou/to a;gnwston) 
ani pojęte (avnepino,hton)120. Powstaje jednak pytanie: dlaczego nie można poznać 
samego ti? Czy z tych samych powodów, dla których uznano je za ouvde,n?

Pojawiające się w tym miejscu określenia a;gnwston oraz avnepino,hton z gra-
matycznego i etymologicznego punktu widzenia są, podobnie jak avkata,lhpton, 
negującymi formami adiect. verb. czasowników gignw,skwein, evpinoei/n oraz 
lamba,nein. Oznaczają więc to, że dla wszystkich tych czynności należy wyklu-
czyć możliwość dosięgnięcia tego, do czego w argumentacji hipotetycznie od-

możliwe warianty zrównania ze sobą to. o;n i mh. o;n, zarówno w aspekcie ich mnogości bądź jej 
odrzucenia, jak i w aspekcie powstawania i niepowstawania. Warto przy tej okazji zauważyć, 
że autor MXG odnotowuje, iż swoje własne rozumowanie Gorgiasz wyprowadzał zarówno od 
Zenona, jak też Melissosa – uczniów i następców Parmenidesa.
118 DK 82B 3, 65. 
119 DK 82B 3, 77.
120 Podobny wydźwięk posiada tym razem zwięzła argumentacja odnośnie do drugiej tezy 
Gorgiasza w tekście MXG (980a), którą rozpoczyna założenie: eiv dV e;stin( a;gnwston ei=nai (…) 
kai. to. mh. o;n( ei;per mh, evsti( mhde. fronei/sqai.
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niósł je Gorgiasz. Jeżeli jednak w kontekście dotychczasowych analiz dostrzec, 
że zarówno gignw,skein, jak i – tym bardziej – evpinoei/n mogą odwoływać się 
w swych znaczeniach do uzasadniającego obie czynności źródłowego noei/n, to 
słowa eiv ga.r e;sti @ti#… avkata,lhpton można by interpretować jako zakoń-
czoną niepowodzeniem próbę odniesienia tego, co roboczo założone (e;sti ti), 
do zakresu myślenia (noei/n). Nie można bowiem, jak argumentuje u Sextusa 
Gorgiasz, uchwycić, tj. poznać ani pojąć samego ti, gdyż ono samo, jako ti, nie 
podlega noei/n.

W takiej eleackiej perspektywie wnioskowanie Gorgiasza znowu wydaje się 
poprawne i  konsekwentne. Próba rozpatrzenia ti, które samo, okazując się 
w toku wywodu ouvde,n, jako ani będące (ou;te to. o;n), ani nie będące (ou;te to. mh. 
o;n), prowadzi wyłącznie do konstatacji, że jako ti nie jest (ouvk e;stin)121. Jeśli 
zaś nie jest (ouvk e;stin), to tym samym wymyka się myśleniu (mh. noei/n), po-
nieważ – zgodnie z rozumowaniem eleatów, które i u Gorgiasza znajduje swój 
ślad – tylko jest (e;stin) stanowi właściwy zakres dla noei/n122. Z tego wszyst-
kiego wynika więc i to, że nie podlegając myśleniu (avno,hton), samo w sobie 
ti nie może również być poznane (a;gnwston) czy pojęte (avnepino,hton), co jest 
równoznaczne z wyjściowym u Sextusa stwierdzeniem, że jest ono także nie 
do uchwycenia (avkata,lhpton). Nie można bowiem ani poznać, ani pojąć, ani 
uchwycić tego, co nie jest, tzn. tego, co z tego samego powodu okazuje się ouvde,n 
oraz a;peiron.

Tezy Gorgiasza w dość nieoczekiwany sposób można by zatem uznać za po-
zostające w zgodzie z analizami Parmenidesa i Melissosa. Pojawia się jednak py-
tanie: dzięki czemu (jeżeli w ogóle) można mówić o samym ti? Czy w jakikolwiek 
sposób (skoro nie podlega ono rejestracji noei/n) jest ono możliwe do uchwycenia? 
A jeżeli tak – to jak i dlaczego?

Formułując po raz kolejny założenie przeciwne drugiej tezie, Gorgiasz miał 
stwierdzić: 

121 Por. DK 82B 3, 66: (…) ouvk a;ra e;sti ti.
122 Por. DK 82B 3, 67–76: kai. dh. to. me.n mh. o'n ouvk e;stin) eiv ga.r to. mh. o'n e;stin( e;stai te 
a[ma kai. ouvk e;stai\ h-| me.n ga.r ouvk o'n noei/tai( ouvk e;stai( h-| de. e;sti mh. o;n( pa,lin e;stai 
(…) eiv ga.r mh,te to. o'n e;sti mh,te to. mh. o'n mh,te avmfo,tera( para. de. tau/ta ouvde.n noei/tai( ouvde.n 
e;stin. Wniosek ten jest poprawny nie tylko w perspektywie myślenia Parmenidesa i eleatów, 
lecz także samego Gorgiasza. Widać to, jeśli weźmie się pod uwagę jego dalszą argumenta-
cję na temat pierwszego założenia eiv ga.r e;sti @ti#. Szczególnie zakończenie tego fragmen-
tu: para. de. tau/ta ouvde.n noei/tai( ouvde.n e;stin potwierdza możliwość takiego wnioskowa-
nia w kwestii samego ti u Gorgiasza. Por. W. K. Gródek, Powody, dla których…, dz. cyt., 
s. 93–94. Odmienne stanowisko w tej kwestii przedstawia: Z. Nerczuk, Sztuka a prawda…, 
dz. cyt., s. 21.
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(…) tri,ton o[ti eiv kai. katalhpto,n( avlla. toi, ge avne,xoiston kai. avnermh,neuton tw/i pe,laj

(…) trzecie, że jeśli i  uchwycone, to jednak nawet nieprzedłożone i  nieprzekazane 
sąsiadowi123.

Jeżeliby nawet samo ti okazywało się jakoś możliwe do uchwycenia (eiv kai. 
katalhpto,n), to jednak, zdaniem Gorgiasza, nie stawałoby się ono tym samym 
możliwe do przedłożenia (avlla. toi, ge avne,xoiston) ani też do przekazania i wy-
jaśnienia sąsiadowi (kai. avnermh,neuton tw/| pe,laj)124. Stwierdzenie to Sextus powta-
rza jeszcze raz, przystępując do uzasadnienia trzeciej tezy sofisty, nieco dalej, 
tymi słowy:

kai. eiv katalamba,noito de,( avne,xoiston e`te,rwi) eiv ga.r ta. o;nta o`rata, evsti kai. avkousta. 

kai. koinw/j aivsqhta,( a[per evkto.j u`po,keitai (…)

a gdyby zaś było do uchwycenia, nieprzedłożone drugiemu, jeśli bowiem są będące widzia-
ne i słyszane i zwykle doznawane, właśnie te na zewnątrz leżą pod (…)125.

Uzasadnieniem stanu rzeczy, o którym informuje trzecia teza Gorgiasza, jest 
to, że samo ti jako ouvde,n, które nie jest (ouvk e;stin), pozostaje a;gnwston oraz 
avnepino,hton, czyli niemożliwe do uchwycenia w zakresie myślenia (noei/n). Nie 
można bowiem, jak się zdaje, zasadnie przedłożyć (avne,xoiston) ani wyjaśnić 
(avnermh,neuton) rozmówcy tego, czego samemu dobrze się nie uchwyciło ani nie 
poznało. A zatem oba powyższe określenia należałoby rozumieć jako bezpo-
średnią konsekwencję tego, o czym informowały odnośnie do samego ti dwie 
pierwsze tezy. Samo ti jako ouvde,n, które nie jest (ouvk e;stin), zostało bowiem 
w każdy możliwy sposób wykluczone z zakresu bycia (ei=nai) i myślenia (noei/n). 
Uogólniając ten wniosek, można by nawet powiedzieć, że samo ti okazuje się 
niczym będącym, mh. o;n.

Jednakże bezpośrednio po powtórzeniu konsekwencji przyjęcia pierwszej i dru-
giej tezy o niepoznawalności ti, jakby na przekór swoim dotychczasowym ar-
gumentom, Gorgiasz zwraca uwagę na będące widziane i słyszane (ta. o;nta òrata, 
kai. avkousta) oraz zwykle albo wspólnie doznawane (kai. koinw/j aivsqhta,)126. 
W jakim celu to robi?

123 DK 82B 3, 65.
124 W relacji MXG 980a n: eiv de. kai. gnwsta,( pw/j a;n tij( fhsi,( dhlw,seien a;llw|* (…).
125 DK 82B 3, 83. 
126 Nerczuk akcentuje obecność w trzeciej tezie Gorgiasza elementów myślenia twórcy reto-
ryki Empedoklesa, z którym – jego zdaniem – Gorgiasz, jako jego uczeń, jednak polemizuje. 
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Jeżeli w świetle analiz Melissosa uznać ti za ten element, który w sposób 
konieczny wiąże się z będącym (to. o;n), stanowiąc przy tym jego własne podmio-
towe określenie, dzięki któremu ono samo jako to. o;n jest także czymś (jakieś), 
to dokładnie w ten sam sposób można by rozumieć relację Sextusa na temat 
wszystkich wielorako doznawanych, które na zewnątrz leżą pod (ta. o;nta aivsqhta,( 
a[per evkto.j u`po,keitai). Uwzględniając to wszystko, co podlega możliwej reje-
stracji zmysłowej we właściwym porządku odpowiednim zmysłom:

(…) tou,twn te ta. me.n o`rata. o`ra,sei katalhpta, evsti ta. de. avkousta. avkoh/i kai. ouvk 

evnalla,x (…)

(…) i z tych te widziane widzeniem są uchwycone, te zaś słyszane słyszeniem, a nie na 
przemian (…)127,

można by zatem mówić ewentualnie o czymś (ti), które jest zdatne do uchwy-
cenia (katalhpto,n), jednakże tylko w tym sensie, że jako określenie przysługuje 
ono wyłącznie temu, co jest. Nie można bowiem, jak się zdaje, sensownie mówić 
o związanym z ti określeniu podmiotowym (to. ùpokei,menon) będącego w zupeł-
nym oderwaniu od samego będącego (to. o;n).

To jednak nie rozwiązuje do końca problemu pozostającego poza zakresem 
noei/n samego ti, gdyż ono samo, pozostając wszakże w związku z tym, co od-
nośnie do wielu będących jest wielorako doznawane (ta. o;nta aivsqhta,), na-
dal okazuje się zupełnie niemożliwe do pomyślenia (avno,hton), co oznacza, że 
w dalszym ciągu jako ti pozostaje zupełnie nieuchwytne (avkata,lhpto,n). Jeżeli 
jednak, jak sugeruje sofista, staje się ono możliwym do uchwycenia (katalhpto,n) 
w związku z rejestracją przez zmysły, to rodzi się inne pytanie. W jaki zatem 
sposób i dzięki czemu w ogóle samo ti staje się możliwe do uchwycenia?

Gorgiasz zdaje się wskazywać taką możliwość. Obronę drugiej tezy sofisty 
(eiv ga.r e;sti @ti#… avkata,lhpton) Sextus relacjonuje w ten sposób, że rozpoczyna 
od znamiennego oraz dość istotnego, jak się zdaje, stwierdzenia: 

(…) eiv ga.r ta. fronou,mena (…) ouvk e;stin o;nta( to. o'n ouv fronei/tai (…)

(…) jeśli bowiem te rozumowe (…) nie są będącymi, (to) będące nie jest rozumiane (…)128.

Por. Z. Nerczuk, Sztuka a prawda…, dz. cyt., s. 22n.
127 DK 82B 3, 83. Por. MXG 980b: w[sper ga.r ouvde. h` o;yij tou.j fqo,ggouj gignw,skei( ou[twj 
ouvde. h` avkoh. ta. crw,mata avkou,ei( avlla. fqo,ggouj\ kai. le,gei o` le,gwn( avllV ouv crw/ma ouvde. 
pra/gma.
128 DK 82B 3, 77.
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Słowa te w kontekście postawionego problemu uchwycenia samego ti wyda-
ją się niezwykle istotne. Jeżeli bowiem znowu za Gorgiaszem przyjąć, że istotnie 
wspomniane ta. fronou,mena nie są będącymi (ouvk e;stin o;nta), to w świetle 
dotychczasowych wniosków może oznaczać to również i to, że nie są one wła-
ściwym „przedmiotem” myślenia (ta. no,hta). Rozpatrując to stwierdzenie od 
strony samej czynności fronei/n, należałoby zatem powiedzieć, że jej rezulta-
tem, tzn. rezultatem czynności rozumowego ujęcia doznań, nie może być poja-
wiające się wyłącznie w perspektywie myślenia bycia to. o;n. Albowiem w swej 
funkcji istotnie związana z noei/n ludzka aktywność fronei/n jest też  jednocze-
śnie – dość podobnie zresztą, jak miało to miejsce u pitagorejczyków albo u Hera-
klita – w jakiś istotny sposób od niej różna129. 

Potwierdzeniem słuszności tego sposobu interpretacji zamiarów Gorgiasza 
mogą być przytoczone słowa: to. o'n ouv fronei/tai, tzn. że będące nie podlega 
właśnie takiej rejestracji, o jakiej informuje grecki czasownik fronei/n130. Wyda-
je się zatem, że jedyna możliwość uchwycenia samego ti, podążając tokiem re-
lacji Sextusa, dotyczy tylko tej sytuacji, w której w związku z czynnością fronei/n 
mamy do czynienia jedynie z rezultatem ujęcia doznań, a więc z ta. fronou,mena, 
a nie z ta. o;nta131. Jeśliby bowiem znowu założyć coś przeciwnego, mianowi-
cie to, że ta. fronou,mena są ta. o;nta, to oznaczałoby to odpartą już wcześniej 
w toku relacji Sextusa niedorzeczność, że nie umysł (nou/j), lecz doznania i ich 
rozumowe ujęcie (fronei/n) determinują same będące132.

Owa niedorzeczność (avpemfai/non) jednak, zdaniem Gorgiasza, może posia-
dać niebezpieczne konsekwencje133. Jeżeli bowiem rzeczywiście uznać popraw-

129 Czynność, którą oznacza czasownik fronei/n, a którą jest rozumowe ujęcie doznań, choć 
prawidłowo nie dokonuje się inaczej, jak tylko w horyzoncie swego źródła, którym jest nou/j, 
nie jest przecież dokładnie tym samym, co oznaczające czyste myślenie bycia noei/n.
130 Relacjonując sposób argumentacji Gorgiasza, Sextus – nieco dalej – powtórzy to stwierdze-
nie kilkakrotnie, dodając przy tym, że zdrowym i ocalającym jest ów następujący wynik (dio,per 
ùgie.j kai. sw/izon avkolouqi,an evsti. to. ‘eiv ta. fronou,mena ouvk e;stin o;nta( to. o'n ouv fronei/tai’). 
Por. DK 82B 3, 77–78.
131 Gorgiasz wyjaśnia to na przykładzie postrzegania i ujęcia czegoś, co jest świecące albo białe 
(leuko,j). Argumentuje następująco: (…) eiv toi/j frnoume,noij sumbe,baken ei=nai leukoi/j( 
ka'n sumbebh,kei toi/j leukoi/j fronei/sqai( ou[twj eiv toi/j fronoume,noij sumbe,bhken mh. ei=nai 
ou=si( katV avna,gkhn sumbh,setai toi/j ou=si mh. fronei/sqai (DK 82B 3, 77). Tłum.: „(…) jeśli 
tym rozumianym wychodzi być białymi, a i mogło wyjść białym być rozumianymi, tak to: jeśli 
tym rozumianym wychodzi nie być będącymi, tak z musu wychodzi będącym nie być rozu-
mianymi”.
132 To jednak należy wykluczyć, czego uzasadnieniem jest nie tylko tok wywodu Sextusa, lecz 
także relacja MXG dotycząca już pierwszej tezy Gorgiasza (980a): eiv dV e;stin( a;gnwston 
ei=nai (…) kai. to. mh. o;n( ei;per mh, evsti( mhde. fronei/sqai.
133 Por. DK 82B 3, 79.
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ność tezy pa,nta ta. fronou,mena e;stin, a więc upierać się, że zupełnie dowolne 
ujęcia jakichkolwiek ludzkich doznań rzeczywiście istnieją, to prowokuje to sy-
tuację, w której – na przekór zdrowym zmysłom i rozsądkowi – będzie można 
próbować przekonywać o istnieniu czegoś, czego nie ma, gdyż pozostaje jedy-
nie wytworem ludzkich fantazji bądź też zaburzeń w postrzeganiu. Przykłady 
latającego człowieka (a;nqrwpoj i[ptatai) albo rydwanu, który pędzi po morzu 
(a[rmata evn pela,gei tre,cei), są tego problemu dobrym zobrazowaniem134.

Zgodnie z relacją Sextusa okazuje się nadto, że przyjęcie tej tezy prowadzi 
do jeszcze innych dziwacznych konstatacji. Uznając bowiem, że ujęcia ludzkich 
doznań (ta. fronou,mena) są rzeczywiście będącymi (e;stin ta. o;nta), na zasadzie 
iście sofistycznego przeciwieństwa (evnanti,on) trzeba by przyjąć, że nie będące 
(mh. o;n) nie może być rozumiane (mh. fronei/sqai). To jednak również nie ma 
miejsca (a;topon), gdyż na co dzień wiele nie będących (polla. tw/n mh. o;ntwn), 
jak np. mityczne Scylla czy Chimera, bywa przedmiotem ludzkiego rozumowa-
nia. Skąd zatem bierze się skłonność do wyrażania przekonań, że poszczególne 
ta. fronou,mena jednak istnieją?

Jej początkiem jest niewłaściwe zestawianie własnych doznań, bądź też od-
rzucenie tego, co zwykle przez wszystkich prawidłowo jest widziane i słyszane, 
czyli doznawane135. Sextus takową skłonność opisał w taki sposób:

eiv ou=n fronei/ tij evn pela,gei a[rmata tre,cein( kai. eiv mh. ble,pei tau/ta( ovfei,lei pisteu,ein 

o[ti a[rmata e;stin evn pela,gei tre,conta) a;topon de. tou/to\ ouvk a;ra to. o'n fronei/tai kai. 

katalamba,netai

jeśli więc ktoś rozumuje, że rydwan po morzu pędzi, a jeśli nie może dostrzec tego, winien 
jest wierzyć, że jest rydwan po morzu pędzący, niedorzeczne zaś to jest, albowiem będące 
nie jest rozumiane ani uchwytywane136.

W efekcie właśnie takiego niewłaściwego zestawiania wielorakich doznań ro-
zumowanie na temat latającego człowieka, pędzącego po morzu rydwanu czy 
też jeszcze innych licznych ta, fronou,mena wiąże się de facto jedynie z wiarą 
albo usilnym przekonaniem (pisteu,ein), że one jednak rzeczywiście istnieją, tj. 
że gdzieś jednak mają miejsce i w jakiś (dziwny) sposób „zachodzą”. Jednak-
że u podstaw takiego przekonania czy wiary nie leży dokonujące się wyłącz-

134 Por. MXG 980a.
135 Por. DK 82B 3, 81. Można by nawet przyjąć, że jest to sytuacja przeciwna tej, o której czy-
tamy w zdaniu 112 Heraklita: swfronei/n avreth. megi,sth( kai. sofi,h avlhqe,a le,gein kai. poiei/n 
kata. fu,sin evpai,?ontaj.
136 DK 82B 3, 82.
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nie w zakresie noei/n ujęcie, w wyniku którego to, co ujęte, zyskuje faktyczny 
status będącego (to. o;n). Na poziomie fronei/n przedmiot takiego przekonania 
i wiary pozostaje jedynie rezultatem ujęcia, a następnie wyartykułowania silne-
go osobistego doznania. Nie stanowi to zresztą jakiegoś większego problemu, 
gdyż o ile samo fronei/n, tak jak przekonuje za Gorgiaszem Sextus, może doty-
czyć – i w rzeczywistości często dotyczy – tego, co nie ma miejsca, mh. o;n, o tyle 
w świetle dotychczasowego wywodu znowu czymś niedorzecznym (a;topon) jest 
twierdzić coś przeciwnego. Samo będące (to. o;n), związane jedynie z noei/n, nie 
jest i nie może pozostawać rezultatem ujęcia jedynie samych doznań. Gorgiasz, 
zgodnie z relacją Sextusa Empiryka, zdaje się zresztą sam mówić o tym wprost:

(…) ouvk a;ra to. o'n fronei/tai kai. katalamba,netai

(…) albowiem będące nie jest rozumiane i uchwytywane137.

Ukazana tym sposobem możliwość uchwycenia wielorakich ta, fronou,mena 
może jednak stanowić jednocześnie klucz do odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce warunków uchwycenia ti. Dlaczego? Samo ti, jako ouvde,n, w zakresie noei/n 
pozostaje zupełnie nieuchwytne (avkata,lhpton) i niepoznane (a;gnwston), gdyż 
– zgodnie z wyjściową tezą Gorgiasza – nie jest (ouvk e;stin). Z dokładnie tych 
samych powodów nie można go jako czegoś będącego ani przedłożyć, ani prze-
kazać rozmówcy138. Jednakże staje się to możliwe w zakresie ujęcia własnych 
doznań (fronei/n), tzn. w przypadku stanowiących rezultat takowego ujęcia ta, 
fronou,mena, które przecież nie są ta. o;nta. W następstwie tego pojawia się za-
tem dobra sposobność do mówienia (le,gein) o tego typu rzeczach, jak latają-
cy człowiek czy też rydwan pędzący po morzu, albo znowu o mitycznych posta-
ciach, jak Scylla czy Chimera i innych takich, pomimo tego, że ich wszystkich 
faktycznie nie ma139. W jaki sposób?

Tę niweczącą –  zdawałoby się –  cały dotychczasowy wywód konstatację 
trzeba odnieść do analiz dotyczących trzeciej tezy Gorgiasza o  nieprzekazy-
walności tego, co nieuchwytne (eiv kai. katalhpto,n @ti#… avne,xoiston kai. 
avnermh,neuton). W toku uzasadnienia tejże tezy w relacji Sextusa zostały zapisane 
takie słowa:

137 DK 82B 3, 82.
138 Por. DK 82B 65: (…) tri,ton o[ti eiv kai. katalhpto,n( avlla. toi, ge avne,xoiston kai.  
avnermh,neuton tw/i pe,laj.
139 Kwestię istnienia tego typu rzeczy i przekonań na temat ich istnienia w kontekście ana-
liz Parmenidesa można wywieść z błędnych mniemań śmiertelników. W związku z opiniami 
Owena i Stokesa właśnie ten problem w świetle źródłowego sporu e;stin h' ouvk e;stin rozpa-
truje: W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 38–42.
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w-i ga.r mhnu,omen( e;sti lo,goj( lo,goj de. ouvk e;sti ta. uvpokei,mena kai. o;nta\ ouvk a;ra ta. 

o;nta mhnu,omen toi/j pe,laj avlla. lo,goj( o]j e[tero,j evsti tw/n u`pokeime,nwn (…)

czym bowiem podajemy, jest logos, logos zaś nie jest leżącymi pod ani będącymi, gdyż nie 
będące podajemy bliźnim, lecz logos, który różny jest od leżących pod (…)140.

Tym, co rzeczywiście umożliwia przekazanie drugiemu człowiekowi informa-
cji na temat uchwyconego czegoś (katalepto,n ti), co pozostaje jedynie w zakre-
sie doznawania i rozumowania, jest lo,goj. Niemniej czynność, jaką jest le,gein, nie 
powoduje w tym przypadku przekazania ani będących (ta. o;nta), ani z zewnątrz 
doznawanych leżących pod (ta. u`pokei,mena). Z tego samego powodu nie można 
również ich ze sobą utożsamić. Sextus zapisał to w ten sposób:

(…) mh. w'n de, lo,goj ouvk a'n dhlwqei,h e`te,rwi) o[ ge mh.n lo,goj (…) avpo. tw/n e;xwqen 

prospipto,ntwn h`mi/n pragma,twn suni,statai( toute,sti tw/n aivsqhtw/n (…)

(…) logos zaś, nie będąc, nie może wyjawić się drugiemu, to właśnie jednak logos, (…) od 
tych z zewnątrz przydarzających się nam rzeczy zestawia się, to jest doznawanych (…)141.

Uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest to, że sam lo,goj w stosunku do obu 
wymienionych i przekazywanych przezeń zakresów, tj. do ta, o;nta oraz ta. 
u`pokei,mena, jednocześnie pozostaje czymś od nich różnym (e[teroj). Stąd też 
rzecz bądź sprawa, o której lo,goj informuje, staje się jedynie czymś wskaza-
nym (to. mhnutiko.n gi,netai). Jednakże w chwili przekazania informacji może 
to czynić pozór, że to, co stanowi istotną treść wielorakiego doznawania (tw/n 
aivsqhtw/n), przez lo,goj jest przedkładane dokładnie tak samo, jak ujmowane 
są ta. o;nta142. Domniemaną podmiotowość tego, co jest doznawane, sugeruje 
w takim wypadku najprawdopodobniej ten sam, który daje słowo, a więc ten, 
który przedkłada (le,gei) to, o czym sam rozumuje albo w co sam chce usilnie 
wierzyć. Dlaczego akurat on? 

Ten, który mówi (le,gei), mówi dlatego, że jest (e;stin). A zatem właśnie dla-
tego że jest (w`j e;stin), sam jako będący (w;n) – co pozostaje wynikiem noei/n 
– nadaje podobny sobie status temu, o czym jedynie rozumuje143. Za sofistą Pro-
tagorasem z Abdery można by to wyjaśnić w ten sposób, że sam staje się miarą tego, 

140 DK 82B 3, 84.
141 DK 82B 3, 85.
142 Por. DK 82B 3, 85–86.
143 Por. W. K. Gródek, Powody, dla których…, dz. cyt., s. 96.
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że one są144, albo też w pewnych szczególnych sytuacjach siłą swojego własnego 
lo,goj próbuje – nawet na przekór faktom – nadawać ów status sprawom zupeł-
nie nieprawdopodobnym145. Niemniej w obu przypadkach zakładane ti, choć 
samo, jako określenie przysługujące to. o;n, nie jest, może okazać się uchwyty-
wanym i przekazywanym „przedmiotem” jego własnego rozumowania (fronei/n), 
a stąd też „przedmiotem” jego własnej wypowiedzi (le,gein).

2.4. Sofistyczne mh. o;n w analizach Platona

Sposób myślenia Gorgiasza, który – pozornie tylko łamiąc zakaz Parmeni-
desa dotyczący mh. o;n – uzasadnia jednocześnie jego fundamentalne znaczenie, 
mógł, jak się zdaje, faktycznie stanowić istotne filozoficzne zaplecze dla analiz 
Platona przeprowadzonych w Sofiście. Doprowadzenie dyskusji na temat tytu-
łowego sofisty do problemu mh. o;n w kontekście przywołanej wyżej tezy ei=nai 
mh. evo,nta można by interpretować właśnie jako wyraźny tego odniesienia sygnał. 
Dalszy tok dyskusji zdaje się zresztą potwierdzać to przypuszczenie. Platon bo-
wiem, jakby po linii samego Gorgiasza, ustami przewodzącego w dyskusji Eleaty 
stwierdza, że nie będące jest jakoś (to. mh. o'n ei=nai pwj). Pisze o tym dokładnie 
tak:

(…) ò poluke,faloj sofisth.j hvna,gkaken h̀ma/j to. mh. o'n ouvc èko,ntaj òmologei/n ei=nai pwj

(…) wielogłowy sofista zmusił nas wbrew woli zgodzić się, że nie będące jakoś jest146.

Kontekst, w  jakim pojawia się to stwierdzenie Eleaty, również wydaje się zna-
mienny. Jak to wynika z tekstu, teza wielogłowego sofisty (poluke,faloj sofisth.j), 
że nie będące jakoś jest (mh. o'n ei=nai pwj), pojawia się jako coś, co jest doraźnie 
przyjęte i poddane dyskusji wbrew woli, tj. nie bez przymusu (hvna,gkaken h`ma/j 
ouvc e`ko,ntaj). Eleata bowiem w ślad za sugestią swego rozmówcy stwierdza, że 
faktycznie czymś bardzo nie na miejscu (ma,la a;topon) byłoby, gdyby – niczym 
w jakimś kłębku – pomieszane i splątane ze sobą zostały nie będące z będącym 

144 Por. DK 80B 1 (Adv. Math. VII 60): pa,ntwn crhma,twn me,tron evsti.n a;nqrwpoj( tw/n me.n 
o;ntwn ẁj e;stin( tw/n de. ouvk o;ntwn ẁj ouvk e;stin. Tłum.: „wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, 
będących, że są, nie będących, że nie są”. Platon przytacza i komenuje to zdanie w dialogu Te-
ajtet (152a–e, 161c) w kontekście dyskutowanego problemu evpisth,mh.
145 Por. DK 80B 6b: …to.n h[ttw …lo,gon krei,ttw poiei/n. Tłum.: „…słabsze …mocniejsze sło-
wem czynić”. Por. Plato, Apologia 23d.
146 Sophista 240c.



  165

(toiau,thn tina. peple,cqai sumplokh.n to. mh. o'n tw/| o;nti)147. Czy dość wyraźna 
niechęć i dystans wszystkich postaci Sofisty wobec tejże propozycji jest wyni-
kiem tego, że pojawiają się one w wyniku pewnego zewnętrznego przymusu, na 
co zresztą wskazują same słowa hvna,gkaken h`ma/j ouvc e`ko,ntaj? A może tego, że 
na pierwszy rzut oka zdaje się ona czymś w swej treści niespójnym i sprzecznym 
– tak samo, jak za sprawą swej przewrotnej argumentacji kimś niespójnym w my-
śleniu zdaje się wielogłowy sofista148? By móc poszukać właściwej odpowiedzi 
na te pytania, wydaje się, że w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się dokład-
nie temu, w jaki sposób Platon, deklarując przecież wcześniej wierność wobec 
swego wielkiego ojca Parmenidesa, chce jednocześnie obronić to kontrowersyj-
ne stwierdzenie.

Nieco wcześniej, krótko po przytoczeniu wspomnianego zakazu Parmeni-
desa dotyczącego możliwości przyjęcia, że nie będące są (ouv ga.r mh,pote tou/to 
damh/i ei=nai mh. evo,nta), Platon zwraca uwagę na znaczenie słówka (r̀h/ma), którym 
jest coś albo jakieś (to. ti.). Pisze tak:

kai. tou/to h`mi/n pou fanero,n( w`j kai. to. ‘ti.’ tou/to r`h/ma evpi. o;nti le,gomen e`ka,stote\ 
mo,non ga.r auvto. le,gein( w[j per gumno.n kai. avphrhmwme,non avpo. tw/n o;ntwn a`pa,ntwn( 

avdu,naton) h= ga,r*

i to dla nas jakoś jasne, że i to ‘coś’, to słówko przy będącym wypowiadamy za każdym 
razem, pojedyncze bowiem samo wypowiedzieć, jako gołe i odosobnione od będących 
wszystkich, niemożliwe, czy nie?149

Zdaniem Eleaty dla wszystkich jest czymś jasnym i oczywistym (fanero,n), 
że owo coś, jakieś (to. ti.), rozumiane jako słówko (tou/to r`h/ma), każdorazo-
wo w mowie (le,gomen e`ka,stote) sensownie używane jest tylko w taki sposób, 
że w wypowiedzi pojawia się obok będącego (evpi. o;nti). Związek tych słów jest 
tak mocny, że niemożliwe jest (avdu,naton), by wziąwszy pod uwagę znaczenie sa-
mego tylko ti, wypowiedzieć jedynie je samo (mo,non ga.r auvto. le,gein), tj. 
w oderwaniu od wszystkich będących (avpo. tw/n o;ntwn a`pa,ntwn). Można by to 
rozumieć w ten sposób, że porządek wypowiedzi na temat atrybucji – dla za-
chowania wymogu swej komunikatywności – domaga się określenia podmio-

147 Por. Sophista 240c: kinduneu,ei toiau,thn tina. peple,cqai sunmplokh.n to. mh. o'n tw/| o;nti* 
kai. ma,la a;topon.
148 W określeniu tym być może należałoby dostrzec dokonane z pewnym poczuciem humoru 
odwołanie się Platona do śmiertelnych nic nie wiedzących, dwugłowych (brotoi. eivdo,tej ouvde.n 
di,kranoi), o których szyderczo wspominał sam Parmenides (por. DK 28B 6, 4).
149 Sophista 237d.
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tu owej atrybucji. Jeśli bowiem jest mowa o ti, to w już w samej wypowiedzi 
musi się ono koniecznie odnosić do tego, czemu ono faktycznie przysługuje. 
Związek między ti a to. o;n ma zatem w tym wypadku charakter koniecznego 
oraz sensotwórczego związku obu wymienionych słów (r̀h,mata). Wydaje się jed-
nak, że niemożliwość wypowiedzenia samego ti, o której mówi Platon, nie jest 
uwarunkowana jedynie tym, że koniecznie domaga się tego logiczna struktura 
komunikatywnej wypowiedzi. Eleata operuje bowiem precyzyjnymi nazwami, 
lecz – jak już wiadomo – nie po to, by rozpatrywać je same dla samych siebie. 
Ścisłe, tj. dialektyczne ujęcie danej pra,gma dotyczy nie tyle samej jej nazwy, ile 
raczej rzeczywistego jej desygnatu. Wydaje się więc, że w tej perspektywie kate-
goryczne le,gein avdu,naton, które w wypowiedzi Platona dotyczy samodzielnie 
rozumianego słowa (r`h/ma), jakim jest ti, bierze swoje dobre uzasadnienie stąd, 
że samo ti jako ti nie jest i nie może być przedmiotem wypowiedzi. A zatem 
również samego le,gein avdu,naton nie należałoby w tym przypadku rozumieć 
jedynie jako efektu syntaktycznej nielogiczności zdania, ale raczej jako źródłowo 
uzasadnione wykluczenie (mh. le,gein) tego, co w zakresie źródłowo rozumianego 
le,gein nigdy zresztą pojawić się nie może.

Prawdziwe intencje Platona w tej kwestii mogą kryć się w słowach: to. ti… 
evpi. o;nti le,gomen. Greckie evpi. o;nti w lokatywnym sensie znaczy bowiem obok 
będącego. W kontekście opisanej wyżej funkcji, jaką w zdaniu obok słowa to. 
o;n uzyskuje niemożliwe do samodzielnego wyrażenia ti jako r`h/ma, znaczenie 
to dość dobrze oddaje dotychczasowy wywód Eleaty. Jeżeli jednak greckie evpi. 
z dat. sing. o;nti przełożyć w znaczeniu celowym bądź przyczynowym, to wtedy 
samo evpi. o;nti mogłoby znaczyć tyle, co: dla będącego albo też z powodu będą-
cego, co w świetle źródłowego znaczenia le,gein może prowadzić do wniosku, 
że jakiekolwiek mówienie o ti o tyle ma sens, o ile ono samo rzeczywiście do-
tyczy to. o;n. Samo bowiem to. o;n, którego ma dotyczyć orzekanie atrybutywne, 
jest zarówno „celem” takowego orzekania, jak i „przyczyną” tego, że owa atry-
bucja nie okazuje się bezcelowa150.

Jeżeli zatem uznać, że powyższy sposób interpretacji słów ti. tou/to r̀h/ma evpi. 
o;nti le,gomen może istotnie odsłaniać rzeczywiste intencje Platona, to w tej samej 
perspektywie można dostrzec, że już samo pojawienie się problemu ti oraz 
jego istotnej przynależności do będącego – co przecież dokonuje się w kontek-
ście prowadzonej na kartach dialogu dyskusji na temat sofistycznego mh. o;n 
– faktycznie można by interpretować jako już bardzo wyraźne odwołanie się 

150 Witwicki dość trafnie oddaje tę intuicję, tłumacząc ti. tou/to r`h/ma evpi. o;nti le,gomen jako: 
słówko ‘coś’ do czegoś odnosimy, z tym jednak zastrzeżeniem, że greckie evpi. o;nti oddaje słowem 
do czegoś zamiast do będącego. Por. Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 461.
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Platona do sposobu myślenia Gorgiasza i eleatów151. W związku z tym rodzi się 
jednak poważny dylemat, który znajduje swój wyraz w pytaniu o prawdziwy cel 
analiz, które na kanwie dyskusji na temat tego, czym posługuje się sofista, prze-
prowadza Platon. Czy rzeczywistym przedmiotem dialektyki może być dysku-
towane mh. o;n? A może raczej coś zupełnie tamtemu przeciwnego?

Postawienie w związku z tezą to. mh. o'n ei=nai problemu samego mh. o;n sta-
wia przed rozmówcami konieczność ścisłego ujęcia „przedmiotu” prowadzonej 
dyskusji. Szybko jednak dochodzą oni do przekonania, że bardzo trudno jest 
wskazać coś, do czego (eivj ti,) należałoby odnieść nazwę (tou;nomV evpife,rein 
tou/to), jaką jest mh. o;n. Nie ma bowiem, jak się zdaje, jakiejkolwiek możliwości 
określenia sensownego i precyzyjnego desygnatu dla nazwy, jaką jest nie będą-
ce (mh. o;n). Z tego samego powodu nie jest możliwe pokazać je pytającemu (tw/| 
punqanome,nw| deiknu,nai)152. Jednocześnie, mając jednak na uwadze dopiero co 
wypowiedziany zakaz Parmenidesa dotyczący ei=nai mh. evo,nta, uznają zgodnie, 
że nie należy bezkarnie mieszać ze sobą i zupełnie dowolnie do siebie odnosić 
(ouvk oivste,on) tego, co tyczy się będących (tw/n o;ntwn), i stanowiącego poważny 
problem jakiegoś nie będącego (ti to. mh. o'n). Platon pisze o tym w ten sposób:

(…) avllV ou=n tou/to, ge dh/lon( o[ti tw/n o;ntwn evpi, ti to. mh. o'n ouvk oivste,on

(…) ale przecież właśnie to jest jasne, że na będących jakieś nie będące nie powinno być 
noszone153.

151 Tę zależność – co do sedna związku między ti oraz to. o;n – odnośnie do sposobu myśle-
nia już samego Parmenidesa podkreśla dość mocno w swej analizie Ernst Tugendhat. Autor 
ten pisze: „Kto myśli, myśli coś (ti), a to znaczy jakiś byt (o;n); z tego wynika: kto nie myśli 
bytu, nie myśli czegoś, a kto nie myśli czegoś, nie myśli niczego, w ogóle nie myśli. W nowszym 
żargonie: z «intencjonalności» myślenia wynika, że wszelkie myślenie odnosi się do czegoś, 
a to znaczy do bytu. Niebyt nie da się pomyśleć” – E. Tugendhat, Bycie i nic, dz. cyt., s. 44. Por. 
Theaetetus 188e–189a
152 Por. Sophista 237b–c.
153 Sophista 237c. Zdanie to nastręcza problemów w tłumaczeniu ze względu na nietypowe 
umiejscowienie przyimka evpi, w szyku o[ti tw/n o;ntwn evpi, ti to. mh. o'n ouvk oivste,on. Nie wia-
domo bowiem w pierwszej chwili, do czego, jako podmiot w zdaniu, należy odnieść adiect. 
verb. oivste,on (od fe,rw). Można przyjąć, jak zwykle się to czyni, że podmiot jest związa-
ny z gen. part. tw.n o;ntwn albo że dość zaskakująco jest ukryty w konstrukcji tw.n o;ntwn…
ti. Taką możliwość przyjmuje być może Gródek, tłumacząc to zdanie następująco: …coś by-
tów do niebytu nie jest odniesione (por. W. K. Gródek, Powody, dla których…, dz. cyt., s. 97). 
W podobnym tonie zdanie to tłumaczy zresztą Witwicki: …niczego, co jest czymś, nie można 
odnosić do niebytu (Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 460). Być może jednak należy przyjąć, że 
podmiotem jest ti to. mh. o'n, co wynikałoby z kontekstu prowadzonej dotąd dyskusji. Roz-
mówcy próbują bowiem ustalić, do czego odnieść tę nazwę (crh. tou;nomV evpifer,rein tou/to), 
jaką w tym przypadku byłoby jakieś nieokreślone ti to. mh. o'n, i dlatego – w świetle zakazu 
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Trudność, jaką niewątpliwie nastręcza tłumaczenie tego zdania, nie oznacza 
jednak, że jego podstawowy sens pozostaje niejasny. Jest nim bowiem tak silna 
opozycja między będącym a nie będącym, że nie można ich nawzajem do siebie 
sprowadzać154, w  czym prawdopodobnie należałoby dostrzec dochodzący do 
głosu – również u Platona – spór e;stin h' ouvk e;stin Parmenidesa155.

Platon jednak podejmuje kolejny krok, twierdząc, że podobnie jak do bę-
dącego (ouvk evpi. to. o;n), tak samo do owego coś (ouvdV evpi. to. ti.) nikt nie może 
odnieść poprawnie (ovrqw/j) rozpatrywanej nazwy to. mh. o;n156. Oznaczałoby 
to zatem, że samo ti nie może być rozumiane jako desygnat nazwy to. mh. o;n. 
Dlaczego? Czy dlatego że samo ti jako ti, zdaniem Platona, również nie jest?

Wydaje się, że mając na uwadze analizy eleatów, Platon mógł rzeczywiście 
tak myśleć, czego sygnałem było zestawienie słów ti to. mh. o'n, potwierdze-
niem natomiast – rozumiane na sposób źródłowego wykluczenia stwierdzenie, 
że samo ti jako ti jest le,gein avdu,naton. Wniosek ten znajduje swoje uzasad-
nienie również w zrelacjonowanej przez Sextusa argumentacji Gorgiasza. Coś 
(ti), które okazuje się ouvde,n i a;peiron, pozostaje niepoznane (a;gnwston) oraz 
nieuchwycone (avkata,lhpton). Jako takie więc samo ti nie podlega myśleniu 
(mh. noei/n), co powoduje z kolei, że nie można go właściwie wypowiedzieć (mh. 
le,gein). Oznacza to zatem tyle, że ti jako ti pozostaje mh. o;n. Platon najwy-
raźniej jednak zdawał sobie doskonale sprawę, że często mówi się, że coś w jakiś 
sposób jest. Tak zresztą można by interpretować przytaczane wyżej słowa: to. 
mh. o'n ei=nai pwj. W jaki zatem sposób (jeżeli w ogóle) jest możliwe, by to, co 
nie jest, mogło jednak jakoś być?

Odpowiedź na to pytanie może leżeć w zaproponowanym znaczeniu słów 
to. ti… evpi. o;nti le,gomen. Coś (ti) jest, o ile samo, jako coś, przynależy temu, 
co rzeczywiście jest, a więc do to. o;n. Myślenie (noei/n), że jest (w`j e;stin), które-
go wynikiem jest wyłącznie będące (to. o;n) jako no,hma, zgodnie z sugerowanym 
przez Blandziego i Kuboka znaczeniem partykuły w`j, oznacza bowiem dla w`j 
e;stin ujęcie w konsekwencji również tego, jakie jest, a co za tym idzie – ujęcie 
to. o;n w jego własnej podmiotowej konkretności, w jego ti. Tak więc ti jako ti, 
jako że samo nie jest, uzyskuje swoje właściwe znaczenie i atrybutywną funkcję 

Parmenidesa – nie chcą pomieszać ze sobą obu wyróżnionych zakresów. Takie odniesienie 
tłumaczyłoby rację uznania, że podmiotem w zdaniu jest ti to. mh. o'n, a nie związane dość 
nietypowo z evpi, gen. pl. tw/n o;ntwn (tj. tw/n o;ntwn e;pi). Z tych względów tłumaczenie peł-
nego zdania mogłoby brzmieć tak, jak zostało to wyżej zaproponowane.
154 Por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 172, przyp. 1.
155 Na ów spór w kontekście poplątanych to. o;n i to. mh. o;n może wskazywać nadto pojawiają-
ce się nieco dalej (Sophista 240c) greckie słowo sumplokh,, które oznacza również zapasy. Por. 
Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 609.
156 Por. Sophista 237c: ouvkuou/n evpei,per ouvk evpi. to. o;n( ouvdV evpi. to. ti. fe,rwn ovrqw/j a'n tij fe,roi.
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tylko w odniesieniu do jest (e;stin), tj. do będącego (to. o;n), i nigdzie poza nim. 
Nie wolno bowiem mieszać ze sobą tego, co jest, z tym, co nie jest, co zresztą 
Platon wyraził dobitnie słowami: tou/to, ge dh/lon( o[ti tw/n o;ntwn evpi, ti to. mh. 
o'n ouvk oivste,on.

Z drugiej strony oznacza to jednak, że umiejętne rozpatrzenie zadanego 
w dyskusji problemu sofisty i jego usilnego dążenia do przedstawienia nie bę-
dącego (to. mh. o;n) jako czegoś będącego prowadzi nieuchronnie i do tego, że ko-
niecznie należy określić wszystko, co pozwala mieć pewność, iż to, co jest przedmio-
tem namowy, nie jest wynikiem jedynie zwodniczego przekonania i mniemań, 
ale rzeczywiście jest. Innymi słowy, możliwość przyjęcia tezy to. mh. o'n ei=nai 
pwj wymaga, by uprzednio ustalić, co oznacza teza, że będące jest, oraz to, co 
z tej tezy dla samego będącego wynika: jakie będące jest? Drugie pytanie otwo-
rzy z kolei możliwość rozstrzygnięcia kwestii, na czym polega i w czym znajdu-
je swój rezultat prawidłowe mówienie na temat to. o;n oraz jego podmiotowego 
określania ti.

W tej perspektywie wydaje się, że postawione wyżej pytanie o rzeczywisty 
cel analiz Platona w Sofiście nie jest zupełnie pozbawione podstaw. Jeżeli bowiem 
zgodzimy się, że próba dowodzenia, że nie będące jest, koniecznie wymaga tego, 
by najpierw omówić dokładnie wszystko to, co wynika ze stwierdzenia temu 
przeciwnego, to trzeba przyjąć, że posługujący się metodą dialektyczną Eleata, 
chcąc rozprawić się z problematycznym mh. o;n, winien dialektycznie określić 
wpierw wszystko to, co się tyczy bycia będącego. Jest to – można by rzec – każ-
dorazowo spełniany przez to. o;n zespół warunków, jakie koniecznie musiałoby 
spełnić także analizowane przez Eleatę mh. o;n, by móc prawidłowo, a co za tym 
idzie – prawomocnie orzec, że również mh. o;n jest.

To wszystko może czynić słusznym przypuszczenie, że rzeczywistym celem 
analiz Platona nie jest i nie może być mh. o;n, które nie jest. Jeśli natomiast uznać, 
że ich punkt wyjścia stanowi interpretowana w świetle rozstrzygnięć eleatów 
i Gorgiasza teza: to. o;n ei=nai, to rzeczywisty „przedmiot” i „zakres” owego ba-
dania stanowiłyby raczej: (1) źródłowo rozumiane założenie w`j e;stin, (2) poja-
wiający się w wyniku myślenia bycia to. o;n, (3) wszystko to, co na podstawie (1) 
i (2) określa, jakie samo będące jest, i w ten sposób niejako rządzi nim samym. 
Tak zdefiniowane źródło i zasady każdorazowo obowiązujące dla to. o;n wyzna-
czałyby właściwy „przedmiot” i „zakres” dialektyki157.

157 Jeżeli uznać źródłowe w`j e;stin za początek, tj. avrch, całej procedury dialektycznej i zwią-
zanego z tym ruchu myślowego, dia,noia, to powyższe analizy mogą znaleźć swoje oparcie w słowach 
Platona, który w Politei metodę dialektyki charakteryzuje następująco: h̀ dialektikh. me,qodoj mo,nh 
tau,th| poreu,etai( ta.j u`poqe,seij avnairou/sa evpV auvth.n th.n avrch,n. Tłum.: „metoda dialektyki 
jedyna przeprowadza się w ten sposób, (że) odnosi hipotezy do samego początku” – De Repu-
blica VII 533c. Por. J. Gwiazdecka, Etyka Platona…, dz. cyt., s. 52.
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3. Przedmiot i zakres dialektyki Platona.  
:Estin, to. o;n i jego eidetyczne znaki

Czy podejmując sofistyczną tezę to. mh. o'n ei=nai pwj, Platon mógł chcieć 
dyskretnie zasugerować, że wymaga ona tego, by jednocześnie rozpatrzeć na-
leżycie jej przeciwieństwo? Czy przypuszczenie to znajdzie swoje rzeczywiste 
odzwierciedlenie w analizach Platona? Jeżeli zgodzimy się z takim sposobem 
interpretacji analizowanego dialogu, trzeba zauważyć, że omawiając problem 
działania sofisty, sam Platon faktycznie wchodzi w jego skórę158. Kreśląc spornym 
słowem problem dyskutowanego mh. o;n, niczym prawdziwy sofista, chce umie-
jętnie przeprowadzić spór czy też zapasy (sumplokh,) pomiędzy wykluczającymi 
się dwiema tezami: to. o;n ei=nai oraz to. mh. o'n ei=nai.

W jaki sposób spór ten zostanie rozstrzygnięty? Jak można tego właściwie 
dokonać? Jaki wreszcie jest jego wynik?

3.1. Jedno (e[n) jako znak (shmei/on).  
Związek ti i e[n w kontekście to. o;n

Eleata, kontynuując swój wywód o związku między ti oraz to. o;n, stawia 
kolejne, dość znamienne pytanie:

a=ra th/|de skopw/n su,mfhj( w`j avna,gkh to,n ti le,gonta e[n ge, ti le,gein*

a może, tym sposobem patrząc, przytakniesz, że z  musu kto mówi ‘coś’, (ten) właśnie 
jedno ‘coś’ mówi?159

Pytaniem tym, jak się zdaje, jasno wyrażone zostało przekonanie, że gdy mowa 
o czymś (ti), każdorazowo zachodzi ta prawidłowość, że dokładnie rzecz bio-
rąc, mówi się o czymś jednym (e[n ge, ti le,gein). Silny związek obu określeń 
Platon wyraża nie tylko wzmacniającą partykułą ge,, której użycie pokazuje, że 
w le,gein owo coś (ti) zawsze ma okazać się dokładnie czymś jednym (e[n ge, ti), lecz 
także stwierdzeniem, że tak właśnie dokonuje się to za każdym razem z musu 
(w`j avna,gkh). Pojawiająca się w tym miejscu informacja o jednym (e[n) w kontek-
ście ti, przy jednoczesnym wskazaniu, że oba elementy w wypowiedzi są ze sobą 

158 Por. H.-G. Gadamer, Idea dobra…, dz. cyt., s. 33.
159 Sophista 237d.
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ściśle związane, nie wydaje się, w zamiarze Platona, czymś przypadkowym ani 
też wyrazem li tylko pewnej prostej intuicji. Dlaczego tak jest?

Biorąc pod uwagę zarówno wyjściową tezę o[ti ouvde.n e;stin Gorgiasza oraz 
jej uzasadnienie dotyczące nieokreśloności samego ti, jak i analizy Melissosa, 
które dotyczyły evo,n od strony jego podmiotowego określenia (o[ ti), można zauwa-
żyć, że oba sformułowania pojawiają się w kontekście analiz dotyczących same-
go będącego i porządku prawidłowej wypowiedzi na jego temat. Źródeł takiego 
sposobu myślenia trzeba dopatrywać się już w słowach Parmenidesa dotyczą-
cych rezultatu drogi badania w`j e;stin, którym jest właśnie evo,n, a mianowicie 
w cytowanym i analizowanym już zdaniu: crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai( 
mhde.n dV ouvk e;stin160. Jeżeli bowiem na drodze badania w`j e;stin negatywną 
konkluzją okazuje się to, że ani jedno nie jest (mhde.n dV ouvk e;stin) – co znajduje 
swoje odzwierciedlenie także w analizach Gorgiasza – to, zgodnie z wcześniej-
szą uwagą na ten temat, przez zaprzeczenie słów mhde.n dV ouvk e;stin uzysku-
jemy rezultat, którym można by prawidłowo opisać bycie będącego: e]n e;stin. 
Będące jest (tV evo.n e;mmenai) w ten mianowicie sposób, że jest jedno (e]n e;stin), 
a jeśli ani jedno (mhde,n) – to nie jest (ouvk e;stin)161. Samo e[n jednakże z tych ra-
cji nie może stanowić uzasadnienia e;stin, ale raczej jego pewien istotny efekt, 
ponieważ to evo.n jest jedno dlatego, że jest, a nie samo e[n. Stąd też rezultat, za 
jaki można uznać e]n e;stin, należy rozumieć jako wynik myślenia (noei/n) bycia (ei=nai), 
a samo e[n, zgodnie z wykładnią Parmenidesa, jako jeden z bardzo licznych zna-
ków (sh,mata polla. ma,la), który przynależy do evo,n, lecz nie na odwrót162.

Sugestia Platona na temat każdorazowo przedkładanego w le,gein związku ti 
z e[n, w kontekście jego dotychczas prezentowanego sposobu myślenia o ścisłej 
przynależności samego ti do to. o;n, pokazuje, że rozstrzygnięcia eleatów, a tak-
że pozostające z nimi w zgodzie analizy Gorgiasza mogły w myśleniu Platona 
faktycznie być rzeczywistym punktem odniesienia. Podejmując to, co w kwestii 
bycia będącego orzekli wielki Parmenides i jego uczniowie, Platon mógł zatem 
stwierdzić, że istotnie ten, kto mówi coś (ti le,gonta), za każdym razem mówi 
dokładnie o jednym czymś (e[n ge, ti le,gein). Dzieje się tak, gdyż ti przyna-
leży do to. o;n, natomiast to. o;n jako to. o;n ujawnia się zawsze jako e[n to. o;n, 

160 Por. DK 28B 6, 1–2.
161 Ten sposób myślenia za Parmenidesem podejmuje również jego uczeń Zenon z Elei. Relację 
w tej sprawie zdaje Filoponos, pisząc, że Zenon, odrzucając możliwość przyjęcia, że jest wie-
lość, stwierdza, że jedno jest. Por. DK 29A 21, 26–28 (Philoponus, In physicorum 42, 9): eiv de. 
avdu,naton ei=nai plh/qoj( avna,gkh de. h' to. e]n ei=nai h' to. plh/qoj( plh/qoj de. ei=nai ouv du,natai( 
lei,petai to. e]n ei=nai. Wzmianka na ten temat jest obecna również nieco dalej u Platona (por. 
Sophista 244b).
162 Por. DK 28B 8, 1n: mo,noj dV e;ti mu/qoj o`doi/o | lei,petai w`j e;stin\ tau,thi dV evpi. sh,matV 
e;asi | polla. ma,la (…).
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jedno będące, które w owym ti zyskuje jednocześnie swoje własne podmiotowe 
określenie. Jednakże samo ti, podobnie jak samo e[n, bez odniesienia do to. o;n 
pozostaje le,gein avdu,naton, niemożliwe do przedłożenia i wypowiedzenia, co 
pokazuje, że Platon kryterium poprawności (ovrqw/j) Melissosa163 stosuje w peł-
ni poprawnie i konsekwentnie. Czy w związku z tym samo ti w rozumieniu 
Platona można interpretować jako znak będącego, podobnie jak czynili to przed 
nim eleaci?

Platon pisze na ten temat wprost:

e`no.j ga.r dh. to, ge ‘ti.’ (…) shmei/on ei=nai( to. de. ‘tine.’ duoi/n( to. de. ‘tine.j’ pollw/n

jednego bowiem zaś to ‘coś’ (…) znakiem jest, a ‘dwa cosie’ dwóch, a ‘cosie’ wielu164.

Eleata w toku swego wywodu stwierdza jasno, że słówko ti jest znakiem (shmei/on) 
jednego (e`no,j). O tym, że tak chce powiedzieć Platon, świadczy gen. sing. èno,j 
oraz wzmocnione partykułą to, ge ti. Nie wydaje się jednak, że w świetle dotych-
czasowych uwag należy to rozumieć w ten sposób, że ti jest znakiem e[n w zna-
czeniu samego e[n, lecz jako odniesienie obu elementów w sensie znaku (shmei/on) 
do tego, czemu przynależą, tj. do będącego (to. o;n), podobnie jak to miało miej-
sce u Parmenidesa i Melissosa.

Jak może przekładać się to na obecne w Sofiście rozumienie stanowiącego 
podstawę wywodu Eleaty mh. o;n?

W kontekście dokonanego uprzednio podstawowego rozgraniczenia pomię-
dzy to. o;n oraz to. mh. o;n oznacza to, że nie mogąc poprawnie (ovrqw/j) orzec, 
czym jest nie będące, ani go wskazać, nie można z tych samych powodów przy-
pisać mu podmiotowego znaku będącego, którym jest ti w wyżej wyjaśnionym 
znaczeniu e[n ti. Jest to konsekwencja dotychczasowych ustaleń. Jeśli bowiem 
dyskutowane samo nie będące (mh. o;n) nie jest (ouvk e;stin), tym bardziej – wła-
śnie dlatego, że nie jest – nie może być czymś jednym. Sam Eleata w trakcie dys-
kusji zauważa celnie, że kto mówi ani coś (mh. ti. le.gonta), ten najkonieczniej 
mówi ani jedno (avnagkaio,taton mhde.n le,gein)165.

Możliwość oznaczania to. o;n przez jego podmiotowy znak e[n ti posiada 
jednakże nadto i inne, równie istotne konsekwencje. Platon umiejętnie ukazuje 
je w drugiej części cytowanego już zdania: to. de. ‘tine.’ duoi/n( to. de. ‘tine.j’ pollw/n. 
Swoista gra słowna, którą Platon przeprowadza, przechodząc od liczby poje-

163 DK 30B 8, 1: me,giston me.n ou=n shmei/on ou-toj o` lo,goj( o[ti e]n mo,non e;stin (…).
164 Sophista 237d.
165 Por. Sophista 237e: to.n de. dh. mh. ti. le,gonta avnagkaio,taton( w`j e;oike( panta,pasi mhde.n 
le,gein.
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dynczej (e`no.j to, ge ti. shmei/on) przez podwójną (to. de. tine. duoi/n) ku mno-
giej (to. de. tine.j pollw/n), podpowiada możliwość multiplikowania tej operacji. 
Czy pozwala to sądzić, że Eleata dopuszczał również wiele będących? Wydaje 
się, że tak, co zresztą natychmiast zdaje się mieć swój wyraz tam, gdzie Platon 
wkłada Eleacie w usta pytanie o rację zastosowania liczby mnogiej (plh/qoj avriqmou/) 
do stanowiących przedmiot wypowiedzi nie będących (mh. o;nta)166. Bezskutecz-
ność zastosowania jej w stosunku do mh. o;nta znajduje jednak swoje uzasadnie-
nie nieco wcześniej, gdy jest mowa o tym, że w stosunku do nie będącego (pro.j to. 
mh. o'n) nie należy próbować odnosić (mh. evpiceirw/men prosfe,rein) ani wielości 
(mh,te plh/qoj), ani jednego (mh,te to. e]n)167. W odniesieniu do samego e[n odpo-
wiedź ta w świetle dotychczasowych wniosków wydaje się oczywista. Dlaczego 
zatem dotyczy ona także plh/qoj?

Platon, ściślej rzecz biorąc, pisze, że do mh. o;n nie należy odnosić żadnej licz-
by (mhd v evpiceirw/men avriqmou/ prosfe,rein), to znaczy ani wielości (mh,te plh/qoj), ani 
jednego (mh,te to. e]n). Główny akcent w tym stwierdzeniu spoczywa na funkcji 
liczby (avriqmo,j), której – jak można przypuszczać – wobec mh. o;n nie jest ona 
w stanie spełnić. Dlaczego? Uzasadnienia tego stanu rzeczy należy poszukiwać 
w samym mh. o;n, które okazując się ani jednym (mhde,n), nie jest (ouvk e;stin). 
Konsekwencje tego stanu od strony noei/n i le,gein ponownie ukazuje Eleata, 
mówiąc:

sunnoei/j ou=n w`j ou;te fqe,gxasqai dunato.n ovrqw/j ou;tV eivpei/n ou;te dianohqh/nai to. mh. 

o'n auvto. kaqV au`to,( avllV e;stin avdiano,hton te kai. a;rrhton kai. a;fqenkton kai. a;logon*

pojmujesz więc, że niemożliwe jest ani wysłowić poprawnie, ani wyrzec, ani pojąć nie 
będące samo według siebie, lecz jest niepojęte, jak i niewypowiedziane, i niewyrażone, 
i bez sensu?168

Jakakolwiek próba rozpatrzenia nie będącego samego, rozumianego jako nie bę-
dące samo jedynie według siebie (to. mh. o'n auvto. kaqV au`to), nieuchronnie pro-
wadzi do konkluzji, że jest czymś niemożliwym poprawnie je wypowiedzieć 
(ovrqw/j ou;tV eivpei/n) i pojąć (ou;te dianohqh/nai). Oznacza to więc, że poszukiwa-
ne to. mh. o'n auvto. kaqV au`to, w ramach kryterium poprawności (ovrqw/j) okazuje 

166 Por. Sophista 238b–c: mh. o;nta me.n evpeida.n le,gwmen( a=ra ouv plh/qoj evpiceirou/men avriqmou/ 
prostiqe,nai*.
167 Por. Sophista 238b: mh. toi,nun mhdV evpiceirw/men avriqmou/ mh,te plh/qoj mh,te to. e]n pro.j to. 
mh. o'n prosfe,rein.
168 Sophista 238c.
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się zawsze niepojęte (avdiano,hton) i bezsensowne (a;logon)169. A zatem samo mh. 
o;n, podobnie jak wcześniej ti, pozostawałoby w wykluczającym jakąkolwiek 
możliwość orzekania zakresie, w owym le,gein adu,naton, o którym nieco wcze-
śniej mówił Eleata, gdyż zostało to przez niego zupełnie wykluczone odnośnie 
do tego, co nie jest (ouvk e;stin)170. Postulat odniesienia liczby do nie będącego 
okazuje się więc niewykonalny dokładnie z tych samych powodów, dla których 
nie można było nadać mu podmiotowego znaku, którym jest e[n ti. Jeżeli nad-
to zwrócimy uwagę na fakt, że – zgodnie ze sposobem myślenia pitagorejczy-
ków – występujące w tej funkcji w stosunku do to. o;n jedno (e[n) jest podstawą 
każdego określenia liczbowego171, to niemożliwość przypisania liczby do mh. o;n 
skutkuje również i tym, że nie jest możliwe określenie ilości tego, co nie jest. Nie 
można zatem mówić o ilości tego, czego nie ma, tj. o wielu mh. o;nta, ponieważ 
orzekana za pomocą liczby ilość dotyczy raczej tego, co „samo z siebie” umoż-
liwia swoją „policzalność”. Usiłując w tym kontekście przyjąć i uzasadnić słusz-
ność rozumowania na temat możliwości przypisania liczby (avriqmo,j) do mh. o;n, 
które nie jest (ouvk e;stin) i ani jedno (mhde,n), należałoby raczej powiedzieć, że 
możliwość ta wymagałaby na wstępie stanu dokładnie przeciwnego. Wydaje się 
bowiem, że podążając tym tropem, jest czymś słusznym twierdzić, że o liczbie, 
a więc i określonej ilości można sensownie mówić tylko w odniesieniu do tego, 
co jest, a co właśnie dlatego, że jest, każdorazowo ujawnia się i jest pojmowane 
jako coś jedno.

Czy zatem w świetle słów to. de. ‘tine.’ duoi/n( to. de. ‘tine.j’ pollw/n należa-
łoby przyjąć, że konsekwencją przyjęcia wielu będących jest to, że liczbę moż-
na poprawnie odnosić tylko i wyłącznie do będącego (będących)? A jeśli tak, to 
w jaki sposób?

Eleata i w tej kwestii zdaje się wypowiadać dość jasno. Na temat związku 
liczby (avriqmo,j) z będącym (to. o;n) mówi bowiem tak:

169 Wniosek ten może znaleźć swoją podstawę w słowach Parmenidesa (DK 28B 8, 7–9): (…) 
ouvdV evk mh. evo,ntoj eva,ssw | fa,sqai sV ouvde. noei.n\ ouv ga.r fato.n ouvde. nohto.n | e;stin o[pwj 
ouvk e;sti (…). Tłum.: „(…) i nie dozwolę z nie będącego | tobie sądzić ani też pojmować, nie 
wypowiedziane i nie pojęte jest, | skoro nie jest (…)”.
170 Usiłowanie zbadania to. mh. o'n auvto. kaqV aùto, jest zatem być może nie tylko aluzją Platona do 
Gorgiasza, lecz także nawiązaniem do określeń, w których już u Parmenidesa można dostrzec 
uzasadnienie podmiotowości będącego (evo,n) i jego tożsamości, którą oznacza e[n. Por. DK 28B 
8, 29–30: tauvto,n tV evn tauvtw/i te me,non kaqV e`auto, te kei/tai | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei. 
Tłum.: „to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży | takoż niezmiennie na 
miejscu trwa”. Por. W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 109–113; K. Mrówka, Parme-
nides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 268–271.
171 O znaczeniu e[n dla dwojakich co do postaci liczb pitagorejskich dowiadujemy się od Plu-
tarcha (De E apud Delphos 378f–388c) oraz z wypisów Stobaiosa (Anthologia I 22, 19). Por.  
G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 112–114.
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avriqmo.n dh. to.n su,mpanta tw/n o;ntwn ti,qemen

liczbę wespół z wszystkimi będącymi przyjmujemy172.

W kontekście powyższych analiz zdanie to wydaje się zrozumiałe, choć jego 
ogólnie przyjęta wykładnia zdaje się mieć bardzo często na uwadze coś zupeł-
nie innego. Świadczy o tym chociażby następująca translacja Witwickiego: „A liczbę 
wszelką uważamy za coś, co jest?”173. Translacja ta jednak wydaje się nie do końca 
niewłaściwa, ponieważ zniekształcając tok dyskusji, może nie oddawać należy-
cie intencji samego Platona. Eleata mówi bowiem raczej o przyjęciu, a dokład-
niej o kładzeniu liczby (avriqmo.n ti,qemen) w związku z wszystkimi będącymi 
(su,mpanta tw/n o;ntwn), a postulat ten nie pojawia się, jak się zdaje, nawet w cha-
rakterze pytania czy ewentualności, ale wręcz jako swego rodzaju domagająca 
się uzasadnienia konieczność. Uzasadnienie właśnie takiego sensu cytowane-
go zdania Platona można widzieć w greckim słowie su,mpanta, które – zwykle 
tłumaczone jako ogólnie – w tym przypadku wskazuje raczej na przynależność 
tego, co jest przyjmowane razem, wespół (su,n) ze wszystkimi będącymi (pa,nta 
ta. o;nta). Z tego względu wydaje się słusznym przyjąć, że Platon nie twierdzi 
bynajmniej, że avriqmo,j jest to. o;n (= liczba jest bytem i zamiennie – byt jest 
liczbą) albo ujmując to szerzej – nie jest ona pa,nta ta. o;nta. Biorąc pod uwagę 
kontekst, w którym pojawia się to zdanie, być może należałoby nawet powie-
dzieć, że liczba rozpatrywana sama dla siebie, podobnie jak ti czy e[n, jest mh. 
o;n174. A zatem dopuszczenie do będącego (to o;n) liczby (avriqmo,j) wynikałoby 
raczej – a nawet tylko i wyłącznie z tego powodu – że jest ona jego liczbą. 
Dlatego w ślad za Platonem można zasadnie mówić o kładzeniu liczby (avriqmo.n 
ti,qemen) razem z to. o;n.

Tak rozumiana liczba posiada istotne znaczenie również dla poprawności 
pojmowania i poznawania. Skoro bowiem bez rezultatu myślenia bycia, którym 
jest to. o;n, nie można należycie ująć ani poprawnie wyrazić go w jego podmio-
towym znaku e[n ti, to z tego samego powodu nie można go określić za pomo-
cą jego liczby. Wydaje się jednak, że problem ten należy rozpatrywać także od 
strony samej avriqmo,j. Eleata w sposób zaskakujący informuje o tej zależności 
w kontekście zadanego w dyskusji problemu samego mh. o;n. Mówi bowiem tak:

172 Sophista 238a.
173 Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 461. Witwicki zdanie tłumaczy jako pytanie, stawiając kon-
sekwentnie znak zapytania, którego nie ma w edycji tekstu Johna Burneta.
174 Por. Sophista 237c–238c.
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pw/j ou=n a'n h' dia. tou/ sto,matoj fqe,gxaitV a'n tij h' kai. th/| dianoi,a| to. para,pan la,boi 

ta. mh. o;nta h' to. mh. o'n cwri.j avriqmou/*

jakże więc ktoś albo przez usta wypowie, albo i pojętnością uchwyci zupełnie nie będące 
[pl.!] albo nie będące [sing.!] bez liczby?175

Niemożliwość wypowiedzenia przez usta (dia. tou/ sto,matoj), o  jakiej jest tu 
mowa, wiąże się z tym, że mh. o;n, jako że nie jest (ouvk e;stin), samo z siebie po-
zostaje niepojęte (avdiano,hton), co tłumaczy, dlaczego nie można go uchwycić 
pojętnością (a'n th/| dianoi,a| la,boi). Dlaczego zatem Platon pisze: a'n tij th/| dianoi,a| 
la,boi… cwri.j avriqmou/? Czy tylko po to, by odnotować, że niemożność poj-
mowania (dianoei/sqai) zadanego w dyskusji samego mh. o;n oznacza, właściwie 
rzecz biorąc, rozprawianie o nim bez określenia liczbowego (cwri.j avriqmou/)? Czy 
może raczej po to, by zasugerować, że ujęcie liczbowe, kata. avriqmo,n, które jest 
rezultatem uchwycenia na poziomie dianoetycznym (th/| dianoi,a| lamba,nein), doty-
czy raczej właśnie tego, co jest jego przeciwieństwem, a więc to. o;n? W świe-
tle wyrażonego wcześniej przypuszczenia, że rzeczywistym zamysłem Platona, 
usiłującego rozwikłać problem sofistycznego mh. o;n, jest rozpatrzenie wszyst-
kiego, co koniecznie wynika z przyjęcia tezy to. o;n ei=nai, należałoby podą-
żyć śladem drugiego z wyżej postawionych pytań. Rozstrzygnięcie to wydaje się 
zgodne z intencją Platona zawartą w zdaniu: avriqmo.n dh. to.n su,mpanta tw/n o;ntwn 
ti,qemen. Aby lepiej zrozumieć tę intencję, warto ponownie przytoczyć wypo-
wiedź Filolaosa:

kai. pa,nta ga ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti\ ouv ga.r oi-on te ouvde.n ou;te nohqh/men 

ou;te gnwsqh/men a;neu tou,tou

i zaiste wszystkie te poznawane liczbę mają; gdyż ani jedno może ani być pomyślane, ani 
poznane bez tej176.

Wydaje się, że zdanie to rzeczywiście można by rozumieć jako źródło myślenia 
Platona o nieoznaczającej bynajmniej tożsamości istotnej przynależności liczby 
do będących177. Przynależność ta w  świetle dotychczasowego wywodu Eleaty 

175 Sophista 238b.
176 DK 44B 4.
177 Bogdan Dembiński, powołując się na opinię Gajdy-Krynickiej (por. J. Gajda-Krynicka, 
Filozofia przedplatońska, dz. cyt., s. 187–188), słusznie zauważa, że Filolaosowi nie wolno 
przypisywać poglądu, który uznaje byt (lub rzecz) i liczbę za to samo, lecz że miarodajne ich 
poznanie znajduje swój rezultat w liczbie, która im przysługuje. Por. B. Dembiński, Platońsko-
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jest bowiem konsekwencją możliwości oznaczenia każdego to. o;n jego pod-
miotowym znakiem e[n ti, co zgodnie z jego kolejną sugestią można by inter-
pretować jako – wykluczone dla mh. o;n – właściwe wyłącznie dla samego to. o;n 
nadanie mu postaci jednego (e`no.j ei;dei)178.

Wydaje się, że stwierdzenie to może być niezwykle istotne. W świetle dotych-
czasowych analiz dotyczących dianoetycznego charakteru poznawania pozwala 
bowiem wysnuć przypuszczenie, że dla Platona znak, którym dla to. o;n okazuje 
się owo e[n, jednocześnie można by rozumieć jako jego własną, zgoła podsta-
wową postać (ei=doj)179.

3.2. Problem jednoznaczności to. o;n.  
Poszukiwanie pozostałych znaków będącego

Wykluczenie możliwości poprawnego (ovrqw/j) odniesienia znaku (shmei/on), 
jakim jest jedno (e[n), do poszukiwanego mh. o;n sprawiło, że dyskusja nad za-
proponowaną przez Eleatę tezą to. mh. o'n ei=nai pwj wymagała poszukiwania 
jeszcze innych ewentualnych odpowiedzi na zadane pytanie: jak (pw,j) można 
by jeszcze usiłować przedstawiać to, co nie jest, mh. o;n, za coś, co jest? Jednocze-
śnie przy tej okazji Platon daje wyraźnie do zrozumienia, że – zgodnie z posta-
wioną wyżej hipotezą – usiłowanie to wymaga, by stanowiące przedmiot zabiegów 
sofisty mh. o;n ciągle odnosić w badaniu do tego, co samo jedynie imituje, a więc 
do tego, co jest prawdziwe (to. avlhqino,n) i rzeczywiście będące (o;ntwj o;n)180. 
Jest to moment niezwykle istotny. Jeżeli bowiem chce się twierdzić, że jednak 
nie będące jakoś jest, trzeba wpierw, jak prawdziwy dialektyk i sofista, założyć 
coś przeciwnego i – parafrazując słowa Eleaty – ustalić, jak jest będące (to. o'n 
ei=nai pwj).

Biorąc pod uwagę dotychczasowy wywód Platona, wydaje się, że należyte 
rozwiązanie tego dialektycznego problemu jest możliwe w zakresie właściwym 
dla noei/n i dianoei/sqai. Czy zatem można przyjąć, że de facto jest to poszu-

-pitagorejski projekt teologii matematycznej, w: Teologia nauki, red. J. Mączka, P. Urbańczyk, 
Kraków 2015, s. 233. Podobnie zdaje się twierdzić Malcolm Schofield, pisząc, że zdaniem Fi-
lolaosa nie można myśleć i poznać tego, co jest niepoliczalne. W stwierdzeniu tym dopatruje 
się aluzji Filolaosa do samego Parmenidesa. Por. FP, s. 324–325.
178 Por. Sophista 239a: (…) èno.j ga.r ei;dei kai. kata. tau,thn a'n th.n pro,srhsin prosagoreu,oito.
179 Powyższe analizy Platona wskazują, że to, co wyczytał i przyswoił sobie z pism pitagorej-
skich, było dla jego sposobu filozofowania niezwykle istotne. Warto więc przy tej okazji ponow-
nie zauważyć, że dialektyczna metoda badania Eleaty odpowiada nie tylko poglądom pitago-
rejczyków, lecz także temu, co proponował w Fedonie i w Teajtecie Sokrates.
180 Por. Sophista 240a–c.
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kiwanie jeszcze innych niż e[n znaków czy też postaci (ei;dh), właściwych tylko 
i wyłącznie dla będącego (to. o;n)?

Eleata podejmuje się tego zadania i zdaje relację, począwszy od ojca Parme-
nidesa, z poglądów dawnych mędrców, gdyż – jak zauważa – wszyscy, pomimo 
licznych rozbieżności między sobą, usiłują odpowiedzieć na pytanie: co rzeczy-
wiście jest? Rozbieżności te polegają na tym, że nie wiadomo, czy to, czego do-
tyczy pytanie, jest tylko jedno (e[n), czy może dwa (du,o), czy wiele (polla,). Nie 
wiadomo, czy należy tego upatrywać w takich doznaniach jak ciepło (qermo,n) 
czy zimno (yucro,n) itp. Nie wiadomo w końcu, czy to, o co wszyscy ciągle pytają, 
jest (e;stin), czy raczej powstało lub powstaje (h' ge,gonen h' gi,gnetai). Jednakże 
wątpliwości te Eleata przytacza w tym celu, by ich sens zinterpretować po swo-
jemu, w ten mianowicie sposób, że w świetle swego dotychczasowego wywodu 
sprowadza je do podstawowego pytania: czym jest będące (to. o;n)?181 Wyda-
je się, że właśnie z uwagi na fundamentalny sens tego pytania proponuje na-
stępnie, by najpierw odszukać i omówić to, co największe (peri. tou/ megi,stou) 
i przewodzi (te kai. avrchgou/). Takie postawienie sprawy ma na celu uzmysło-
wić, że niepodobna rozstrzygać należycie o wszystkich wspomnianych wcześniej 
sprawach bez uprzedniego określenia tego, co pojawia się w horyzoncie avrch,, 
czyli – jak zapisał to Platon – jest największe i rządzi wszystkim. Jednocześnie 
Eleata potwierdza intuicję Teajteta, że najpierw trzeba przeszukać będące (o[ti to. 
o;n prw/ton dei/n diereunh,sasqai)182, co może utwierdzić w  dotychczasowym 
przekonaniu, że istotnie głównym problemem dla Eleaty w dalszym ciągu po-
zostaje to. o;n, z uwagi na które chce rozpocząć dyskusję na temat tego, co jest 
największe (peri. tou/ megi,stou) i co przewodzi (te kai. avrchgou/). W związku 
z  tym powstaje jednak istotne pytanie. Czy uznając archiczne konotacje obu 
określeń, należy je rozumieć jako charakterystyki tego, co samo jest avrch, wo-
bec będącego, czy może raczej w ten sposób, że samo to. o;n okazuje się tym, co 
w stosunku do całej reszty jest największe i przewodzi?

Wydaje się, że usytuowanie problemu samego to. o;n i  jego prawidłowego 
pojmowania (wraz z pojawiającą się koniecznością właściwego jego oznaczenia), 
jako czegoś, co może istotnie rozstrzygać o  rozumieniu wszystkiego, wynika 
z samego założenia Eleaty, którym było rozgraniczenie między to. o;n i mh. o;n. 
Rozgraniczenie to bowiem, ujawniając w  sobie wiążący dla myślenia (noei/n) 
źródłowy spór e;stin h' ouvk e;stin Parmenidesa, jednocześnie odwołuje się do 
dokonanego przezeń rozstrzygnięcia na rzecz drogi w`j e;stin, na której w za-
kresie noei/n jedynym rezultatem jest będące (evo,n), a także wynikające stąd jego 
liczne znaki (polla. sh,mata)183. Dlatego też pozwala ono poprawnie rozpatrzeć 

181 Por. Sophista 242b–243e.
182 Por. Sophista 243c–d.
183 Por. DK 28B 8, 1n.
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samo to. o;n w odniesieniu do swego źródła, za które w analizach Platona, w ślad 
za ojcem Parmenidesem, można by uznać w`j e;stin, ponieważ to ono, a nie coś 
innego, determinuje sobą samym w rezultacie nie tylko to, co się przedkłada, 
lecz także jak się przedkłada to, co się przedkłada184. W tej perspektywie powyż-
sze rozgraniczenie może jawić się jako naturalna konsekwencja odwołania się 
Platona do sposobu myślenia Parmenidesa, pozostałych eleatów i  Gorgiasza. 
A ponieważ źródłowo wykluczone z zakresu badania dialektycznego mh. o;n, które 
nie jest (ouvk e;stin), nie stanowi i nie może stanowić „przedmiotu” noei/n i le,gein, 
w związku z czym dla rozumienia rzeczywistości nie jest ono niczym wiążą-
cym, dlatego też słusznym wydaje się przyjąć, że badanie to. o;n w takim sensie, 
w jakim prezentuje je Eleata, jest badaniem tego, co stanowi źródło, oraz tego, 
co jako największe wszystkim rządzi. Jest to badanie, które dialektycznie rozpa-
truje to. o;n, dlatego że jest (e;stin), a także jakie ono jest, dlatego że jest.

Dokładnie taki zakres badania zdaje się deklarować Eleata wtedy, gdy zwró-
ciwszy nieco wcześniej uwagę rozmówców na pytanie, co to właściwie znaczy 
być (ti, to. ei=nai)185, sam dopytuje nadto:

(…) ti. pote bou,lesqe shmai,nein o`po,tan o'n fqe,gghsqe*

(…) co zatem chcecie oznaczyć, gdy ‘będące’ wymawiacie?186

Pytanie to (ti. bou,lesqe shmai,nein) odsłania zamiar prawidłowego oznaczenia 
(shmai,nein) samego to. o;n, a więc określenia jego znaków (sh,mata), które z racji 
tego, że będące (to. o;n) jest (e;stin), jemu jako jego znaki przynależą. Do realiza-
cji owego zamiaru przystępuje zaś wtedy, gdy wspomniawszy swoją wywodzącą 
się – jak tu czytamy – już (najpóźniej) od Ksenofanesa zgraję eleatów (VEleatiko.n 
e;qnoj avpo. Xenofa,nouj)187, ponownie odwołuje się do samego wielkiego Parme-
nidesa, cytując przy tym uroczyście jego własne słowa:

(…) pa,ntoqen( euvku,klou sfai,rhj evnali,gkion o;gkwi (…)

(…) zewsząd, krzywiźnie pięknokołej kuli podobne (…)188.

184 W tym sensie już e]n pa,nta ei=nai w gnomie Heraklita (por. DK 22B 50) mogłoby oznaczać 
rozstrzygające i wiążące przedłożenie, które staje się jasne i zrozumiałe wskutek posłuchu da-
nemu lo,goj.
185 Por. Sophista 243e: (…) ti, to. ei=nai tou/to u`pola,bwmen u`mw/n*.
186 Sophista 244a.
187 Por. Sophista 242d.
188 Sophista 244e. Por. DK 28B 8, 42–45: auvta.r evpei. pei/raj pu,maton( tetelesme,non evsti, | pa,ntoqen( 
euvku,klou sfai,rhj evnali,gkion o;gkwi( | messo,qen ivsopale.j pa,nthi\ to. ga.r ou;te ti mei/zon | ou;te ti 
baio,teron pele,nai creo,n evsti th/i h' thi/. Tłum.: „następnie, gdy granica skrajna (jest), wykończone 
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Wydaje się, że również w tym miejscu Platon nie odwołał się do Parmenidesa zu-
pełnie przypadkowo czy bezcelowo. Cytowane słowa filozofa na temat skrajnej 
granicy (pei/raj pu,maton) podobnego do pięknie zaokrąglonej kuli (euvku,klou sfai,rhj 
evnali,gkion)189 będącego pochodzą bowiem z długiego fragmentu B8 jego poema-
tu. Rozpoczyna się on od wyliczenia jego bardzo licznych znaków (sh,mata polla. 
ma,la), które ujawniają się na wyróżnionej drodze badania ẁj e;stin190. Jest to za-
tem kolejny dość wyraźny sygnał, że Platon może istotnie zmierzać dokładnie 
w tym samym kierunku, który w kwestii myślenia na temat będącego i jego zna-
ków wytyczyli eleaci. Jak jednak kwestię tę przedstawia i rozwija w analizach sam 
Platon?

Przybysz z Elei, dokonując niejako streszczenia stanowiska swojej filozoficz-
nej szkoły, zwraca ponownie uwagę na znak, którym jest jedno (e[n), mówiąc na 
temat będącego między innymi tak:

(…) e]n to. pa/n (…) e[n mo,non ei=nai…

(…) (że) jedno całe (…) jedno tylko jest…191

Ponieważ przedmiotem dyskusji pozostaje nadal będące (to. o;n), w  samym 
określeniu e]n to. pa/n można dopatrywać się echa słów Parmenidesa192, na-
tomiast w e[n mo,non ei=nai parafrazy tezy Melissosa odnośnie do poprawności 

jest | zewsząd, krzywiznie pięknokołej kuli podobne, | ze środka równe wszędzie; bowiem ani 
coś większe, | ani coś mniejsze staje się koniecznie tu albo tam”. Platon w swoim tekście cytuje 
ten fragment od wersu 8, 43, tj. od słów: pa,ntoqen( euvku,klou sfai,rhj (…).
189 Dariusz Kubok, podkreślając boski charakter sfai/ra Parmenidesa, dostrzega go już w my-
śleniu Ksenofanesa, wiążącego, jak pisze, doskonałość jednego boga z przynależną mu „formą 
kuli”. Por. D. Kubok, Prawda i mniemanie…, dz. cyt., s. 176. Nie jest to jednak jedno z zacho-
wanych zdań przypisywanych samemu Ksenofanesowi, lecz zapis na ten temat Diogenesa Laer-
tiosa (IX, 19 = DK 21A 1): ouvsi,an qeou/ sfairoeidh/ (…). Podobny zapis można odnaleźć 
w kontekście Demokryta (Aëtios I 7, 16 = DK 68A 74): nou/n to.n qeo.n evn puri. sfairoeidei/, 
co znajduje swoje odbicie także u Arystotelesa: (…) tw/n de. schma,twn euvkinhto,taton to. sfairoeide.j 
le,gei\ toiou/ton dV ei=nai to,n te nou/n kai. to. pu/r (De anima 405a). Kazimierz Mrówka do-
daje, że swoje bóstwo mianem Sfai/roj kukloterh,j określił również Empedokles (DK 31B 
27–28). Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 292.
190 Por. DK 28B 8, 1n.
191 Sophista 244b.
192 Por. DK 28B 8, 5–6: ouvde, potV h=n ouvdV e;stai( evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n( | e[n( sunece,j\ (…). 
Tłum.: „nie było kiedyś ani nie będzie, skoro teraz jest razem całe, | jedno, ścisłe (…)”. Formuła 
e]n to. pa/n Platona jest o tyle istotna, że pojawia się ona również na wstępie dyskusji w dialogu 
Parmenides (128a–b). Tam pogląd ten Sokrates przypisuje Parmenidesowi w wersji e]n ei=nai 
to. pa/n oraz Zenonowi z Elei w wersji w`j ouvk e;sti polla,.
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(ovrqw/j) mówienia (le,gein) na temat evo,n od strony jego określenia o[ ti193. Po-
nowne przywołanie znaku, którym dla to. o;n jest jedno (e[n), ma na celu odpo-
wiedzieć, jak się zdaje, maksymalnie jednoznacznie na postawione wyżej pytanie: 
co to jest będące? Dlaczego jednoznacznie? Co tak rozumianą jednoznaczność, 
tj. jednoznaczność osiąganą „z jednego znaku”, mogłoby w pełni gwarantować?

Dla dobrego wyjaśnienia tej kwestii można by w tym miejscu ponownie od-
wołać się do rozstrzygnięcia, którego dokonał Parmenides: crh. to. le,gein te noei/n 
tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai( mhde.n dV ouvk e;stin194. Będące (to. o;n) to nic 
innego, jak no,hma, tj. rezultat ujęcia na poziomie noei/n tego, co dotyczy drogi 
w`j e;stin. W stwierdzeniu tym ma zatem miejsce określenie źródła, którym dla 
to. o;n jest wyłącznie samo e;stin. Prawomocność e[n wobec to. o;n również jest 
konsekwencją przyjęcia źródłowo rozumianego w`j e;stin. Ponieważ poza sobą 
nie dopuszcza ono niczego innego (tzn. nie jest, ou;k e;stin) i w związku z tym, 
jako źródło, odnosi się wyłącznie do siebie samego, dlatego też można powie-
dzieć, że nie przedkłada ono nic innego, jak tylko samo siebie, czyli jest (e;stin). 
Odniesienie to w zakresach noei/n i le,gein uzyskuje swój wynik: jest (e;stin), 
czyli będące (to. o;n) jako jedno będące (e[n to. o;n). W ten sposób uzyskuje się 
jednoznaczność rozumienia to. o;n, czego znakiem jest jego własna postać (ei=doj) 
– e[n. Rozpatrując ten problem z drugiej strony, wolno powiedzieć, że i jedno 
jest, jednak tylko i wyłącznie w tym sensie, że to, co jest (e;stin), dlatego że jest, 
jest jedno (e[n e;stin). Albowiem źródłem jest w`j e;stin, a nie e[n. Tylko i wyłącz-
nie na tej podstawie można mówić również o samym to. o;n jako czymś (ti), tj. 
poprzez określenie, co z kolei może uzyskać swój wynik w nadaniu określonej 
nazwy (o;noma).

Osiągnięcie tak uzasadnionej jednoznaczności to. o;n mogło być rzeczywistym 
zamiarem Platona, jeśli przypomnimy sobie wyjściowy postulat Eleaty, by dia-
lektyczne badanie przyjmowało za podstawę nie tyle kryterium samej tylko na-
zwy (o;noma), ile raczej zmierzało do uzyskania widzenia ei=doj tego, co w bada-
niu, okazawszy się już niepodzielnym (a;tomon), zyskuje tym samym swoją jedną 
nazwę. Czy w związku z tym można przyjąć, że o;noma jest kolejnym znakiem 
to. o;n?

Jeżeli uznać, że owym poszukiwanym przez Eleatę a;tomon jest jednoznacz-
nie pojmowane to. o;n195, to konsekwentnie nie wolno sądzić, że jego nazwa (o;noma) 

193 Por. DK 30B 8, 1: me,giston me.n ou=n shmei/on ou-toj o` lo,goj( o[ti e]n mo,non e;stin\ (…). 
Tłum.: „największy znak więc, to słowo, że jedno tylko jest (…)”.
194 DK 28B 6, 1–2.
195 Wyrażone wcześniej przypuszczenie, że dianoetyczne uwarunkowanie dialektycznego ba-
dania Eleaty winno oznaczać uzyskanie rezultatu, którego niepodzielność posiada charakter 
nie tyle tego, co jest nie do pocięcia (a;tomon), ile tego, co niepodzielne w sensie avdiai,reton, 
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jest różna (e[teron) od tego, czym (ti) ono samo jest. W przeciwnym wypadku 
dochodziłoby do sytuacji, że będącemu jednemu (e[n to. o;n) przysługują – jak 
pisał Platon – dwa cosie (du,o tine), co jednak w świetle dotychczasowych wnio-
sków należałoby wykluczyć. Podmiotowe określenie to. o;n, które wyrażone jest 
owym ti, wynika bowiem z tego, że ono jest jedno (e[n e;stin), a nie dwa (du,o), 
ani tym bardziej wiele (polla,). Z drugiej jednak strony o;noma nie może być tym 
samym (tauvto.n), co ti, gdyż samo ti w świetle analiz Gorgiasza, okazując się 
ani jednym (ouvde,n), nie jest (ouvk e;stin), co oznacza, że należy je rozpatrywać 
jako mh. o;n. Przyjmując coś przeciwnego, jak znowu wyjaśnia to Eleata, zmu-
szeni bylibyśmy twierdzić, że nazwa jest nazwą niczego (mhdeno.j o;noma) albo 
nazwą nazwy (o;noma ovno,matoj), co przecież także należy wykluczyć. Z tych sa-
mych powodów należy odrzucić możliwość przyjęcia dwóch nazw (du,o ovno,mata) 
dla czegoś jednego196.

W tym kontekście zatem nie wydaje się czymś słusznym twierdzić, że nie-
gwarantująca przecież tak rozumianej jednoznaczności o;noma może w rozu-
mieniu Platona być poszukiwanym innym znakiem – to. o;n. Wynika to również 
z poczynionego założenia, którym było należyte omówienie tego, co najwięk-
sze (peri. tou/ megi,stou) i co przewodzi (te kai. avrchgou/). Nie można bowiem 
sądzić, że sama nazwa, nie gwarantując przecież jednoznaczności oznaczenia, 
jest tym, czym można jednoznacznie rozstrzygać o wszystkim (peri. pa,ntwn), 
uwzględniając jednocześnie – co także jest istotną sugestią Platona – wielość 
tego, co takowemu jednoznacznemu oznaczeniu winno podlegać. Stąd też nie 
może być ona czymś, co jest największe i przewodzi. O jakich zatem innych niż 
e[n znakach będącego mógł myśleć Platon i gdzie ich upatrywał?

3.3. Największe rodzaje (me,gista tw/n genw/n)

Przytoczone przez Eleatę słowa Parmenidesa: pa,ntoqen( euvku,klou sfai,rhj 
evnali,gkion o;gkwi (…) skutkują jednak pojawieniem się nowych problemów 
dotyczących właściwego rozumienia kolejnej, roboczo wypracowanej w trakcie 
dyskusji tezy, że będące jest jedno (to. o;n e[n ei=nai). Dotyczą one wyprowadzo-
nej na podstawie słów mędrca wątpliwości, czy tak jednoznacznie pojmowane 
to. o;n, które zgodnie z założeniem eleatów jest całe (o[lon evsti,n), posiadając środek 
i krańce (me,son te kai. e;scata), musi równocześnie posiadać swoje części (avna,gkh 

znajduje swoje miejsce już w myśleniu samego Parmenidesa na temat evo,n (DK 28B 8, 22): 
ouvde. diaireto,n evstin( evpei. pa/n evstin òmoi/on. Tłum.: „ani podzielne jest, skoro całe jest jednakie”.
196 Por. Sophista 244c–d.
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me,rh e;cein)197. Wydaje się bowiem, że wszystkie te założenia wzajemnie się wy-
kluczają.

Początkowy pomysł, by to, co już podzielone (to. ge memerisme,non) na wie-
le części, gdzie każda z nich jest czymś jednym osobnym (tou/ e`no.j e;cein evpi. 
toi/j me,resi pa/sin), w dalszym ciągu jednak rozpatrywać w ten sposób, że jest 
ono będące wszystek całe jedno (pa/n te o;n kai. o[lon e]n ei=nai), zostaje zarzuco-
ny198. Przyjęcie możliwości podziału w ramach to. o;n skutkuje bowiem tym, że 
osiąga się złożenie z wielu części (evk pollw/n merw/n), co zdaniem Eleaty kłóci 
się z założoną roboczo tezą, że ono samo jest jedno (auvto, ge to. e]n auvto. ei=nai). 
Tym samym oznaczałoby to, że to. o;n, które jest całe jedno (o[lon e]n ei=nai), nie 
może poddawać się jakiemukolwiek podziałowi. Samo to. o;n należałoby zatem 
rozumieć raczej w ten sposób, że jest niepodzielne. O znaczeniu tego stwierdzenia 
może świadczyć zdanie:

avmere.j dh,pou dei/ pantelw/j to. ge avlhqw/j e]n kata. to.n ovrqo.n lo,gon eivrh/sqai

bez części przecież zupełnie owo prawdziwie jedno, zgodnie z  prawidłowym logosem, 
należy powiedzieć199.

Powołanie się na ovrqo.j lo,goj przy stwierdzeniu, że to. o;n jest zupełnie bez czę-
ści (avmere.j pantelw/j), okazuje się niezwykle istotne. Nie można bowiem, chcąc 
rozstrzygać tę wątpliwość zgodnie z prawidłowym logosem (kata. to.n ovrqo.n lo,gon), 
twierdzić zasadnie, że to. o;n, które jako to. o;n jest jedno (e[n e;stin), równocześnie 
ze względu na złożenie z wielu swoich części (evk pollw/n merw/n) może być uzna-
ne za wiele (polla,). Wyklucza to rezultat źródłowego przedłożenia w`j e;stin, 
którym w myśleniu (noei/n) i mówieniu (le,gein) jest jedno będące (to. o;n e[n). Gdy-
by bowiem było ono wiele (polla,), tj. nie jedno (ouvde,n), to nieuchronnie prowa-
dziłoby to do konkluzji, że będące nie jest (to. o;n ouvk e;stin). Tym samym do-
chodziłoby do naruszenia zasady jednoznaczności, tj. utożsamienia ze sobą to. 
o;n z przeciwnym mu mh. o;n, co przecież zostało już wykluczone.

W identyczny sposób zostaje odparte inne przypuszczenie, zgodnie z któ-
rym będące jedno nie byłoby całe (me.n eva,n ge to. o;n h|= mh. o[lon), a jednocześnie 
poza nim byłaby sama całość (h=| de. auvto. to. o[lon), która zgodnie z poprzednim 
założeniem byłaby całością (o[lon) złożoną z wielu części (evk pollw/n merw/n). Przy-
jęcie samoistności tak rozumianej całości oznaczałoby, że to. o;n jest niejako 
pozbawione siebie samego albo – jak pisze Platon – wybrakowane sobą samym 

197 Por. Sophista 244e.
198 Por. Sophista 245a–b.
199 Sophista 245a.
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(evndee.j e`autou/), co ponownie musi prowadzić do konstatacji, że to. o;n okazuje 
się mh. o;n200. Dlatego też konkluzja Platona w tej sprawie nie może wybrzmieć 
inaczej, jak tylko w ten sposób:

kai. kata. tou/ton dh. to.n lo,gon e`autou/ stero,menon ouvk o;n e;stai to. o;n

i według tego logosu siebie samego pozbawione będące nie będzie będące201.

Pojawiający się ponownie rezultat, który usiłuje zrównać ze sobą to, o;n i mh, o;n, jak 
również fakt jego odrzucenia oznaczają, że źródłowo (w`j e;stin) uzasadniona 
jednoznaczność to. o;n, nie dopuszczając do możliwości jego podziału, nie po-
zwala również pojmować go w ten sposób, że jako to. o;n jest nie całe. Stąd też 
w świetle obu powyższych wykluczeń należałoby rzeczywiście przyjąć, że to. 
o;n, z racji tego, że jest (e;stin), jako to. o;n jest całe jedno (o[lon e]n e;stin), a co 
za tym idzie – jest ono bez części (avmere,j). Dopuszczając do jego podziału na 
części, pozwala się bowiem na dopuszczenie do to. o;n tego, co nie jest, a więc 
w prostej dialektycznej konsekwencji wykluczonego mh. o;n.

Eleata, kontynuując swój wywód, zwraca uwagę na ten sam problem, ale w kon-
tekście powstawania (ge,nesqai)202. Zauważa bowiem, że ilekroć jest mowa o tym, 
co powstałe (geno,menon), za każdym razem znaczy to, iż powstało ono zawsze całe 
(avei. ge,gonen o[lon). Nie można właściwie mówić o powstawaniu czegokolwiek 
w taki właśnie sposób, jeżeli uprzednio nie założy się, że całość i jedno w jakiś 
sposób należą do samego bycia (to. e]n h' to. o[lon evn toi/j ou=si mh. tiqe,nta) tego, 
co powstaje. Jednocześnie słowa evn toi/j ou=si (dat. pl.) sugerują wielość tego, co 
będąc jedno i całe, w taki sam sposób również powstaje, dzięki czemu każdemu 
powstałemu z osobna można przypisać jakąkolwiek wielkość (poso,j). 

W świetle całego dotychczasowego wywodu Platona te same względy zmu-
szają równocześnie do przyznania, że samo to. o;n jako to. o;n nie powinno jed-
nak być rozpatrywane jako powstałe (geno,menon), czy też – ujmując to szerzej 
– z perspektywy ruchu bądź zmiany. Jakakolwiek bowiem zmiana bądź ruch 
w obrębie to. o;n, tj. na źródłowym poziomie jest (e;stin), oznacza tylko tyle, że 
nie jest (ouvk e;stin), co sprawia, że z owej perspektywy nie można również uzy-
skać należytego rozstrzygnięcia dyskusji na temat będącego i nie będącego (o;ntoj 
te peri. kai. mh,). Nie oznacza to jednak, że nie należałoby jej we właściwy spo-
sób ująć. W świetle sofistycznej dyskusji jest to nawet z pewnych względów nie-
zbędne. Jeżeli bowiem cokolwiek może powstać wyłącznie jako jedno całe (to. e]n 

200 Por. Sophista 245c.
201 Sophista 245c.
202 Por. Sophista 245d–246a.



  185

o[lon), to prawdopodobnie dzieje się tak, gdyż to, co jest, w taki właśnie sposób, 
tj. jako jedno całe, każdorazowo ujawnia się w swoim byciu (ouvsi,a). Mogłoby to 
zatem oznaczać, że w komentowanej dyskusji problem powstawania jest w ja-
kiś sposób problemem wtórnym wobec podstawowego zagadnienia, jakim jest 
to. o;n i jego bycie (ouvsi,a). Czy powyższe rozumowanie odnaleźć można na kar-
tach dialogu?

Eleata zauważa, że w myśleniu na temat to. o;n od dawna ma miejsce woj-
na gigantów (gigantomaci,a peri. th/j ouvsi,aj). W jej ramach ujawniają się dwa 
zasadnicze stanowiska203. Pierwsze należy do tych, którzy –  jak pisze Platon 
– obejmując zwyczajnie rękoma skały i drzewa (tai/j cersi.n avtecnw/j pe,traj 
kai. dru/j perilamba,nontej), chcą znaleźć odpowiedź na to pytanie, gdy ich do-
tykają (tw/n toiou,twn evfapto,menoi). Upierając się bowiem, że jest tylko to, co 
dostarcza kontakt i dotyk (tou/to ei=nai mo,non o[ pare,cei prosbolh.n kai. evpafh,n), 
twierdzą, że ciało i bycie jest tym samym (tauvto.n sw/ma kai. ouvsi,an), odrzucając 
przy tym zupełnie pogląd przeciwny (mh. sw/ma e;con ei=nai). A zatem jest to sta-
nowisko, wedle którego dyskusję peri. th/j ouvsi,aj można rozstrzygnąć, spro-
wadzając wszystko do posiadania ciała (sw/ma) i związanego z nim doznawania 
(ai;sqhsij).

Na przekór tak określonemu stanowisku Eleata przywołuje tych, którzy do-
wodząc, że somatycy błędnie mówią o domenie powstawania zamiast bycia (ge,nesin 
avntV ouvsiaj), z tego powodu jednocześnie rzeczony zakres ouvsi,a i jej należyte 
pojmowanie wyprowadzają z tego, co niewidzialne (evx avora,tou)204. Dopowiada 
natychmiast, że ma na myśli pewne umysłowe i bezcielesne postaci (nohta. a;tta 
kai. avsw,mata ei;dh), gdyż zdaniem tychże owe ei;dh są prawdziwym byciem (th.n 
avlhqinh.n ouvsi,an ei=nai).

W toku dyskusji okazuje się jednak, że trudno jest ograniczyć się tylko do 
jednego z dwóch stanowisk, wykluczywszy zupełnie stanowisko jemu przeciw-
ne. Zwolennicy sw/ma zmuszeni są przyjąć zarówno to, co niecielesne (avsw,maton), 
jak i niewidzialne (avo,raton) za jakieś wiążące dla siebie odniesienie205. Przykład 
obecnej w ciele duszy (sw/ma e;myucon) jako tego, w czym niejako tkwi (evn h-| 
evggi,gnetai) cnota (avreth,), jest dobrym zobrazowaniem i wytłumaczeniem owej 
zależności. Eleata zmierza jednak do tego, by pokazać jasno, że bez względu na 
wszystko somatycy, chcąc mówić o ciele czy też o działaniu (to. poiei/n) lub od-
czuwaniu (to. paqei/n), muszą się wpierw zgodzić na przyjęcie tego, że jest będące 

203 Por. Sophista 246a–d.
204 Zapewne jest to wspomniana przez niego wcześniej zgraja eleatów od Ksenofanesa (VEleatiko.n 
e;qnoj avpo. Xenofa,nouj).
205 Por. Sophista 247a–248a.
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(to. o;n ei=nai), które posiada przynależną sobie do działania bądź odczuwania 
siłę albo możność (du,namij).

Podobnie też zwolennicy drugiego stanowiska, nazwani przez Platona miło-
śnikami eidosów (tou.j tw/n eivdw/n fi,louj)206, muszą – jak i tamci – ostatecznie 
przyznać, że mówiąc o ouvsi,a, uwzględnia się jakoś przy tej okazji także to, co wy-
daje się jej samej obce, tj. zakresy ruchu (kinei/sqai) i powstawania (ge,nesqai)207. 
Chociaż bowiem – zgodnie z ich rozumowaniem – te zakresy są rozpatrywane 
osobno (cwri,j), jako że pierwszy z nich, ouvsi,a, jest względem tych samych zawsze 
tak samo (avei. kata. tauvta. ẁsau,twj e;cein), natomiast drugi, ge,nesij czy też ki,nhsij, 
przebiega zawsze innym razem inaczej (a;llote a;llwj), to jednak funkcjonują 
one we wzajemnym odniesieniu. Przez doznawanie pierwsze ma udział w ciele 
i w powstawaniu (sw,mati me.n gene,sei diV aivsqh,sewj koinwnei/n), drugie nato-
miast w pierwszym za sprawą duszy i jej własnej rozważności w tym, co dotyczy 
prawdziwego bycia (di.a logismou/ de. yuch|/ pro.j th.n o;ntwj ouvsi,an)208.

Rodzi się więc pytanie: w jakim celu Platon prezentuje oba zdające się wza-
jemnie wykluczać stanowiska? Czy rzeczywiście po to, by odrzucając jedno 
z nich, przyjąć jego kosztem drugie? Wydaje się, że nie, co zresztą może wyni-
kać z toku dotychczasowego wywodu Eleaty. Jak zatem można by opisać właści-
wy zamiar Platona? Należy chyba raczej sądzić, że sedno tego, co chce osiągnąć 
Platon, nie polega tylko na prostym przeciwstawieniu sobie tych ujęć209, lecz 
na umiejętnym ich pogodzeniu ze sobą i uczynieniu wspólnymi (koinwnei/n), 
w ten sposób jednak, by nie pozwalało to oskarżyć Platona o przekroczenie za-
kazu Parmenidesa210. Jak dalej problem ten rozwija sam Platon?

206 Witwicki samo tou.j tw/n eivdw/n fi,louj przekłada jako przyjaciele idei. Por. Platon, Dialogi, 
t. II, dz. cyt., s. 474.
207 Por. Sophista 248a–249d.
208 W podobny sposób komentuje ten fragment dialogu i zawarte w nim poszukiwanie defini-
cji bytu Gadamer: „Chodzi zatem o pojęcie dynamiczne i ustanowione przez rozum. Do tego 
pojęcia udało się dojść w rozmowie, w której «materialiści» w odniesieniu do «życia» zosta-
li zmuszeni przyjąć niepodważalne konsekwencje – że w jakiś sposób istnieją dusza i cnota. 
(…) Także stronnictwo «przyjaciół idei», które przyjmuje wszystko jako stałe i nieruchome, 
musi w końcu przyjąć konieczność, iż to, co jest, porusza się” – H.-G. Gadamer, Początek filo-
zofii, dz. cyt., s. 76.
209 Warto zauważyć przy tym, że spór dwóch podobnych (jeśli nie identycznych) stanowisk 
ujawniła dyskusja Sokratesa z Teodorem na temat evpisth,mh. Por. Theaetetus 179e n.
210 Zamiar ten sygnalizuje Eleata już wcześniej, deklarując, że wraz z Teajtetem szuka tego, co 
prawdziwe (tavlhqe.j zhtou/men). Podobnie można by interpretować dwukrotne użycie w tym 
kontekście czasownika avpokri,nasqai (inf. aor. II med.-pass. avpokri,nw), tłum. odpowiadać 
(por. Sophista 246d–e). Ze względu na obecne w nim złożenie avpo-kri,nw można to rozumieć 
w tym sensie, że zamiarem Eleaty jest udzielenie takiej odpowiedzi, która w swej treści, po-
zostając w zgodzie ze źródłowym rozstrzygnięciem (kri,sij) między jest i nie jest, stanowi od-
powiedź uzyskaną w zgodzie ze sztuką dialektyczną prawdziwego sofisty. Przyjmując, że coś 
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Jeżeli przypomnieć, że oba zaprezentowane przez Eleatę stanowiska w dys-
kusji peri. th/j ouvsi,aj należy ciągle widzieć w świetle postawionego wcześniej 
problemu sofistycznego mh. o;n, co jednak – zgodnie z wyrażonym wcześniej 
przypuszczeniem – należałoby rozumieć w ten sposób, że rzeczywistym przed-
miotem analiz Platona jest samo to. o;n i przynależne jemu znaki, to należy za-
uważyć, że wszczęta aktualnie dyskusja na temat właściwego rozumienia ouvsi,a 
może dobrze wpisywać się w zamiar, jakim jest dialektyczne przebadanie to. o;n, 
jako że dyskutowana ouvsi,a oznacza całość dialektycznie badanego zakresu by-
cia. W tej samej perspektywie zatem, a nigdzie poza nią, należałoby również wi-
dzieć oba wymienione wyżej stanowiska oraz poszukiwanie możliwości takiego 
ich wzajemnego uzgodnienia, które nie naruszając ani koniecznej w obszarze 
noei/n jednoznaczności tezy to. o;n ei=nai, ani samego to. o;n, pozwoli jednocze-
śnie rozpatrywać je z uwzględnieniem potocznego doświadczenia i doznawa-
nia (ai;sqhsij). Takie uzgodnienie bowiem pozwoli – jak się zdaje w ślad za Ele-
atą – właściwie i dogłębnie odpowiedzieć na pytania: co jest? i jakie jest? Mówi 
się przecież, że coś powstaje albo ginie, coś jest ciepłe lub zimne. W  ten spo-
sób orzeka się o wielu innych cechach, doznaniach i działaniach, jednocześnie 
odnosząc je do tego, co jest. Zestawienie przez Platona powyższych stanowisk, 
sprowadzonych w toku dyskusji do przeciwstawnych określeń stania czy też nie-
ruchomości (sta,sij)211 i ruchu (ki,nhsij), mogłoby zatem istotnie mieć na uwadze 
taką właśnie podwójną perspektywę rozpatrywania to. o;n.

Przypuszczenie to znajduje swoje wyraźne potwierdzenie, gdy Eleata mówi 
dobitnie, że filozof (a więc prawdziwy sofista), nie przyjmując wyłącznie jedne-
go stanowiska kosztem drugiego, winien raczej uwzględniać w podlegającym 
badaniu zakresie wszystko, co uwzględnić należy. Rezultat takiej postawy i tako-
wego ujęcia Platon ukazuje w zdaniu:

tw|/ dh. filoso,fw| kai. tau/ta ma,lista timw/nti pa/sa (…) avna,gkh (…) o[sa avki,nhta kai. 
kekinhme,na( to. o;n te kai. to. pa/n sunamfo,tera le,gein

filozofowi zaś i ceniącemu te wszystkie owe najbardziej (…) konieczne (jest) (…), żeby 
mówił, że nieruchome i poruszone, będące i całe oba razem (są)212.

takiego istotnie mogłoby być zamiarem Platona, można przypuścić dalej, że w  podobnym 
kontekście należy upatrywać rozwiązania problemu zestawienia obu zaprezentowanych ujęć 
w kwestii pojmowania samej ouvsi,a.
211 Witwicki greckie sta,sij tłumaczy jako spoczynek bądź stan spoczynku. Por. Platon, Dialogi, 
t. II, dz. cyt., s. 476–477.
212 Sophista 249c–d.
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Stwierdzenie to dla dotychczasowego rozumienia będącego, które z założenia 
ma pozostać jedno, całe i bez części, wydaje się niezmiernie istotne. Oznacza 
bowiem, że w dialektycznym badaniu tezy to. o;n ei=nai uwzględnia się rzeczy-
wiście wszystko, co z jakiegokolwiek istotnego powodu należy dla samego to. 
o;n uwzględnić. Dotyczy to więc również takich ujęć, które ze względu na siebie 
same wydają się niemożliwe do pogodzenia. Przede wszystkim rozwiązanie to 
odnosi się do przywołanych już wcześniej dwóch określeń i związanych z nimi 
stanowisk: sta,sij oraz ki,nhsij, które zgodnie przez wszystkich dyskutantów 
zostają uznane za największe swoje przeciwieństwa (evnantiw,tata avllh,loij)213. 
Co zatem może wynikać z przyjęcia w stosunku do samego to. o;n obu elementów 
i odpowiadających im ujęć?

Wykluczające siebie wzajemnie przeciwieństwo sta,sij oraz ki,nhsij oznacza, 
że w żaden sposób nie można ich uznać za to samo. To bowiem, co jest w ru-
chu, nie może równocześnie trwać w spoczynku – i na odwrót. W prostej kon-
sekwencji z dokładnie tych samych powodów nie wolno samego to. o;n utożsa-
mić ani wyłącznie z ruchem, ani ze spoczynkiem, ani też – co wydaje się w tym 
miejscu najbardziej istotne – przyjąć, że oba konsekwentnie rozróżniane i so-
bie wzajem przeciwstawiane elementy są samym będącym (ki,nhsij kai. sta,sij 
evsti. sunamfo,teron to. o;n). Chociaż bowiem, jak czytamy dalej, w jakiś właści-
wy sobie sposób ono samo je oba obejmuje (u`pV evkei,nou th,n te sta,sin kai. th.n 
ki,nhsin periecome,nhn), czyniąc przy tym z nich pewną wspólnotę bycia (pro.j 
th.n th/j ouvsi,aj koinwni,an), to jednak – ostatecznie rzecz biorąc – ono samo 
jako to. o;n pozostaje obok tychże czymś trzecim (tri,ton ti para. tau/ta to. o;n) 
i od nich różnym (e[teron ti tou,twn).

W świetle przyjętej wcześniej i źródłowo uzasadnionej dialektycznej jedno-
znaczności to. o;n stwierdzenie to wydaje się poprawne. Platon zatem, można by 
rzec śladem ojca Parmenidesa i jego uczniów, konsekwentnie zdaje się zmierzać 
do pokazania wszystkiego, co wynika, i to w sposób konieczny, z rozpatrywanej 
przezeń tezy to. o;n ei=nai. W ten sposób można by interpretować zamykające tę 
kwestię zdanie Platona:

kata. th.n au`tou/ fu,sin a;ra to. o’n ou;te e[sthken ou;te kinei/tai

według swojej własnej natury zatem będące ani stoi, ani się rusza214.

213 Por. Sophista 250a.
214 Sophista 250c.
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Nie można uzasadniać to. o;n czymś od niego różnym, ponieważ czymś takim 
w stosunku do niego, w kontekście jego źródła, w`j e;stin, okazuje się jedynie 
jego przeciwieństwo, ouvk e;stin, a zatem w dialektycznej konsekwencji wyklu-
czone wcześniej sofistyczne mh. o;n. Dlatego też ani sta,sij, ani ki,nhsij, choć 
każde z nich jest jakoś doń przynależne, nie stanowią i nie mogą stanowić uza-
sadnienia tego, że będące jest (to. o;n ei=nai). Rozpatrywane same dla siebie, 
a jednocześnie różne od samego to. o;n – w ślad za eleatami i Gorgiaszem oraz 
w świetle wcześniejszych rozstrzygnięć Platona – okazują się, można by rzec, 
nie będącymi (mh. o;nta)215.

Uzasadniona w ten sposób konieczność odróżnienia samego to. o;n od obu 
–  jakoś jednak przynależnych mu i  pojawiających się w  zakresie jego ouvsi,a 
– rozpatrywanych elementów, sta,sij oraz ki,nhsij, stawia przed rozmówca-
mi problem określenia prawidłowej „relacji” między nimi oraz wypracowania 
takiego stanowiska, które wykluczywszy jakąkolwiek możliwość utożsamienia 
ze sobą to. o;n i mh. o;n, pozwoli jednocześnie uwzględnić w prowadzonym ba-
daniu wszystkie trzy elementy (sta,sij, ki,nhsij oraz samo to. o;n). Stąd też Ele-
ata stawia pytanie, czy należy sądzić, że wszystkie trzy pozostają nie zmieszane 
(w`j a;meikta o;nta), i czy jest niemożliwe, by uczestniczyło jedno w drugim (kai. 
avdu,naton metalamba,nein avllh,lwn). Czy może jednak czymś właściwszym jest 
przyjąć, że wszystkie trzy elementy, sprowadzając je do tego samego (pa,nta eivj 
tauvto.n sunaga,gwmen), mogą jedno drugiemu być wspólne (ẁj dunata. evpikoinwnei/n 
avllh,loij)216?

Pierwsza propozycja, zdaniem Eleaty, oznacza sytuację, w której ani jedno 
z nich nie ma żadnej możności mieć wspólnoty z żadnym (mhdeni. mhde.n mhdemi,an 
du,namin e;cei/n koinwni,aj eivj mhde.n), co pozwala rozmówcom wywnioskować, że 
ani ruch, ani stanie nie mogą wcale uczestniczyć w byciu (ki,nhsij te kai. sta,sij 
oudamh/| meqe,xeton ouvsi,aj). Z tego też powodu zostaje natychmiast odrzucona, 
ponieważ nie pozwala orzekać na temat ouvsi,a według żadnego z przytoczo-
nych wyżej stanowisk, a nadto przeczy codziennej praktyce językowej, w której 
przecież, posługując się samym słowem być (tw/| ei=nai), wypowiada się je nader 
często wspólnie z innymi, jak: oddzielnie (tw/| cwri.j), (od, z) innych (tw|/ a;llwn), 
według siebie (tw/| kaq v aùto.); i wieloma jeszcze podobnymi do tamtych słowami217.

Druga propozycja, optująca za tym, że wszystkie trzy elementy – to. o;n, sta,sij 
oraz ki,nhsij – mogą być sobie wspólne i w sposób zupełnie dowolny wzajem-
nie w sobie uczestniczą, również zostaje odrzucona. Dokonano tego podobnie jak 
uprzednio, powtarzając dość dokładnie argumentację, na podstawie której uzna-

215 Por. Sophista 250b–251a.
216 Por. Sophista 251d–e.
217 Por. Sophista 251e–252c.
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no wcześniej konieczność odróżnienia jednoznacznego to. o;n od przynależnych mu 
dwóch pozostałych, sobie wzajem przeciwnych elementów. Sam Platon zresztą 
zdaje się w tej kwestii nie pozostawiać żadnych wątpliwości, pisząc zdecydowanie:

avlla. mh.n tou/to ge, pou tai/j megi,staij avna,gkaij avdu,naton( ki,nhsi,n te i[stasqai kai. 

sta,sin kinei/sqai*

lecz to właśnie jakoś przez największy przymus niemożliwe, że ruch staje, a stanie porusza 
się?218

Ruch nie może przestać „być sobą” i stać, a stanie nie może „zacząć” się ruszać. 
W  przeciwnym bowiem wypadku w  badaniu nigdy nie uzyskano by rezulta-
tu, który – pozostając przecież w zgodzie z potocznym i dość oczywistym dla 
wszystkich rozmówców doświadczaniem różnych od siebie faz ruchu i  spo-
czynku – jasno i definitywnie oddziela od siebie owe dwa wzajemnie sobie prze-
ciwne elementy i związane z nimi ujęcia samego to. o;n. Ponownie zatem jest to 
konsekwentna realizacja postulatu, by do zakresu właściwego jedynie dla jed-
noznacznie pojmowanego i oznaczanego to. o;n nie wprowadzać i nie mieszać 
z nim czegoś, co jest mu zupełnie obce, tj. źródłowo wykluczonego mh. o;n.

Pozostaje zatem trzecia możliwość, która sprowadza się do tego, by właści-
wie określić, co w czym może uczestniczyć, a co w czym swego udziału mieć 

nie może219. Przykłady zasad gramatyki i głosek (liter) zestawianych w wyrazy 
oraz harmonii zestrajanych ze sobą dźwięków niskich i wysokich służą w tym 
miejscu Platonowi do ujawnienia czegoś niezwykle istotnego. Fakt, że niektóre 
z elementów, które w tym miejscu nazywa już rodzajami (ge,nh), zgodnie ze swą 
naturą (kata. fu,sin) mogą ze sobą łączyć się i współbrzmieć, a niektóre nie, wyma-
ga tego, by wskazać taką specjalną umiejętność, w ramach której można znaleźć 
i ustalić należyte zasady dotyczące mieszania rodzajów. O jakiej specjalnej te,cnh 
chce tym razem mówić Eleata? Czy jest to jakaś zupełnie nowa, dotychczas jesz-
cze niewskazana umiejętność?

Teajtet nazywa ją największym ustaleniem (evpisth,mh megi,sth); Eleata nato-
miast, wyjaśniając, że polega ona na umiejętnym dzieleniu według rodzajów (to. 
kata. ge,nh diairei/sqai) po to, by nie uznać tej samej postaci za inną (kai. mh,te 
tauvto.n ei=doj e[teron h`gh,sasqai), stwierdza, że jest to właściwe prawdziwemu 
sofiście i filozofowi ustalenie dialektyczne (evpisth,mh dialektikh,). Kto je posiadł, 
ten o wszystkim należycie potrafi rozstrzygać według rodzaju (diakri,nein kata. 

218 Sophista 252d.
219 Por. Sophista 253a–c.
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ge,noj evpi,stasqai)220. Eleata jednakże dodaje w tym miejscu jeszcze jedną klu-
czową informację. Stwierdza bowiem wyraźnie, że ten sam człowiek, dialektycz-
nie badający i rozstrzygający sprawę prawdziwy filozof i sofista, jest w stanie do-
strzec i wyczuć jedną ideę rozciągającą się przez wiele rozpatrywanych rodzajów 
(mi,an ivde,an dia. pollw/n diatetame,nhn diaisqa,netai)221. Dlaczego w tym miej-
scu, mając przecież ciągle na uwadze wielość dotąd rozpatrywanych elementów, 
tzn. rodzajów (ge,nh) albo postaci (ei;dh), Platon wzmiankuje o jakiejś istotnej dla 
rozpatrywanego problemu ivde,a? Czego dokładnie owa ivde,a dotyczy?

Platon pisze o tym nieco dalej:

o` de. ge gilo,sofoj( th|/ tou/ o;ntoj avei. dia. logismw/n proskei,menoj ivde,a| (…)

to więc filozof właśnie, w rozważaniach zawsze oddany (jest) idei będącego (…)222.

Odczytując ten zapis w świetle wcześniej omawianego wyjaśnienia, że tylko fi-
lozof, a  więc prawdziwy sofista, potrafi pośród wielu dialektycznie łączonych 
bądź rozdzielanych postaci (ei;dh) albo rodzajów (ge,nh) rozeznać, że one wszystkie 
w istocie dotyczą jakiejś jednej i tej samej ivde,a, a także w świetle całego dotych-
czasowego wywodu Eleaty – należałoby powiedzieć, że jest ona ową ideą będą-
cego (tou/ o;ntoj ivde,a). Przypuszczenie to, oparte na całości dotychczasowych 
analiz, zdaje się zresztą posiadać swoje ugruntowanie w samym tekście, gdzie 
wyraźnie pada stwierdzenie: th|/ tou/ o;ntoj ivde,a|. Jest ona jedna (mi,a), dlatego też 
– jak wolno sądzić – winna niejako zbierać i skupiać w sobie wszystko, co należy 
przyjąć w związku z rozpatrywaną tezą to. o;n ei=nai. Inaczej mówiąc, powinna 
ona ujawniać w badanym dialektycznie zakresie, tj. w ouvsi,a, wszystkie poszuki-
wane znaki to. o;n, czyli wszystkie jego rodzaje (ge,nh) albo postaci (ei;dh), co jed-
nocześnie realizuje tak właśnie określony cel prowadzonej w Sofiście dyskusji.

Jeżeli zatem przyjąć, że powyższy sposób myślenia jest poprawny, to trzeba 
stwierdzić, że jest to moment, w którym Platon zdaje się nie pozostawiać już 
żadnych wątpliwości, że rzeczywistym przedmiotem jego dialektyki jest źródłowo 
uzasadnione to. o;n i wynikające stąd jego znaki. Okazuje się zatem, że zarówno 
postawienie problemu mh. o;n, jak i sofistyczne usiłowanie zrównania go z to. o;n 
było więc ku temu jedynie dobrym – genialnie wręcz przezeń spreparowanym 
na kartach dialogu – pretekstem.

Ten niezwykle istotny fragment Sofisty zdaje się odsłaniać rzeczywiste intencje 
Platona jeszcze w innym aspekcie. Cały wysiłek Eleaty zmierzał od samego po-

220 Por. P. Sznajder, Dialog i dialektyka…, dz. cyt., s. 125–127.
221 Por. Sophista 253d–e; Phaedrus 265–266e.
222 Sophista 254a.
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czątku do tego, by uzasadnić, że posiadająca katarktyczny wymiar – podobnie 
jak to było u Sokratesa w Fedonie czy Teajtecie – filozoficzna umiejętność sofi-
sty stawia sobie za cel osiągnięcie evpisth,mh. Jest to czyste dianoetyczne widzenie 
wszystkich rodzajów albo eidosów w horyzoncie przywołanego wcześniej źró-
dłowego rozstrzygnięcia Parmenidesa i eleatów odnośnie do analizowanej tezy, 
że będące jest (to. o;n ei=nai). Stąd też rzeczywiście można by nazwać ją najwięk-
szym ustaleniem (evpisth,mh megi,sth,), istotnie dotyczy bowiem tego, co – znowu 
zgodnie z postulatem Eleaty i jego rozmówców – okazuje się największe i co całej 
reszcie przewodzi.

Przy tej okazji może pojawić się jeszcze jedna, w swej treści dość istotna kon-
statacja. Skupiająca w sobie wszystko, co wynika z tezy to. o;n ei=nai, idea będące-
go jest czystym wyglądem wszystkiego, co pojawia się w rozpatrywanym zakre-
sie ouvsi,a. Być może zatem samą tou/ o;ntoj ivde,a Platona należałoby utożsamić 
z tym wszystkim, co stanowi przedmiot jego analiz w Sofiście, a co kryje się za 
przywołanym określeniem ouvsi,a. By móc jednak udzielić właściwej odpowie-
dzi na pytanie, czy przypuszczenie to jest słuszne, należy przyjrzeć się wpierw 
temu, jakie inne jeszcze znaki będącego (to. o;n) może ujawnić owa tou/ o;ntoj 
ivde,a.

Eleata proponuje, by celem kontynuacji precyzyjnego oznaczenia samego to. 
o;n nie zajmować się wszystkimi możliwymi postaciami (mh. peri. pa,ntwn tw/n 
eivdw/n), lecz skupić się jedynie na tych, które określa mianem największych (tw/n 
megi,stwn legome,nwn a;tta) i za pomocą których określi się należyte reguły ich 
wiązania się ze sobą i uczestniczenia w to. o;n223. Dlatego też – mając na uwadze 
całą dotychczasową dyskusję – stwierdza, że największe rodzaje (me,gista tw/n 
genw/n) są następujące: (1) będące samo (o;n auvto,), (2) stanie (sta,sij), (3) ruch 
(ki,nhsij). Dodaje do nich nieco później dwa kolejne: (4) to samo (tauvto,n), (5) 
różne (qa,teron)224. Według tych pięciu największych rodzajów można, jego zda-
niem, w pełni oznaczyć (shmai,nein) całość analizowanego zakresu, którym jest 
ouvsi,a. Żaden z nich bowiem, rozpatrywany osobno (e[kaston), nie wyczerpu-
je w całości tego zakresu. Jest to jednak możliwe, gdy postaci te rozpatrywane 
są we wspólnej perspektywie, wyznaczonej przez źródłowo uzasadnioną jedno-
znaczność samego to. o;n, i w taki też sposób uczestniczą (mete,cein) w tym, co 
same również oznaczają225.

223 Por. Sophista 254b–d.
224 Por. Sophista 254d–256a.
225 Gadamer komentuje ten fragment następująco: „Zamienność heteron i  tauton jest środ-
kiem, dzięki któremu Platonowi udało się w Sofiście uzasadnić jedność ruchu i  spoczynku 
(…). Celem Sofisty nie jest czysto formalne rozwiązanie aporii, ani też kompromis między 
dwiema przeciwstawnymi sobie tezami, które pozostając w stanie sprzeczności, oddają pole. 
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W związku z tym pojawia się kolejne istotne pytanie. Jak należy właściwie 
rozumieć samą zasadę to. mete,cein226, posiadania udziału (posiadania w sobie, 
ze sobą)227 albo – jak zwykło się to przekładać – uczestniczenia rzeczonych naj-
większych postaci w stanowiącym przedmiot dialektycznego badania to. o;n? Dla 
podkreślenia niezwykle istotnej wagi tego pytania trzeba dodać, że w  rzeczy 
samej dotyka ono problemu statusu pięciu wyliczonych me,gista tw/n genw/n, 
co zresztą w kontekście dotychczasowych analiz Platona w Sofiście wydaje się 
jak najbardziej zrozumiałe. Czy zatem – parafrazując wcześniejsze jego słowa 
– można powiedzieć, że postaci jakoś są? Czy też wręcz przeciwnie?

3.4. Znaczenie zasady to. mete,cein. Ei=doj jako mh. o;n

Uzgodnione przez wszystkich oznaczenie zakresu ouvsi.a za pomocą pięciu 
wyliczonych me,gista tw/n genw/n, a także konieczność dalszego poszukiwania 
zasady właściwych „relacji” między nimi dość nieoczekiwanie zmusza Eleatę 
do postawienia po raz kolejny problemu mh. o;n. Pewnym sygnałem w tej kwestii 
jest moment, kiedy to przyjąwszy dopiero co piąty ei=doj na oznaczenie natury 
różnego (qate,rou fu,sin), sam stwierdza:

kai. dia. pa,ntwn ge auvth.n auvtw/n fh,somen ei=nai dielhluqui/an) e]n e[kaston ga.r e[teron 

ei=nai tw/n a;llwn ouv dia. th.n au`tou/ fu,sin( avlla. dia. to. mete,cein th/j ivde,aj th/j qate,rou

i powiemy, że właśnie ona jest przez nie wszystkie przechodząca, (i że) każde jedno 
z osobna jest różne od innych nie przez swoją własną naturę, lecz przez posiadanie udzia-
łu w idei różnego228.

Qa,teron jest rodzajem, który posiada istotną funkcję różnicowania. Przecho-
dzi on przez wszystkie pozostałe rodzaje (dia. pa,ntwn auvtw/n dielhluqui/an)  

Zgodnie z platońskim odczuciem chodzi tu właściwie o świadomość, o moc identyfikowania. 
Myślenie jest zawsze identyfikujące, lecz jest ono także poruszaniem się” – H.-G. Gadamer, 
Początek filozofii, dz. cyt., s. 77.
226 Platon, analizując tę zasadę, używa dwukrotnie nieco dalej (Sophista 256b, 259a) rzeczow-
nikowej formy me,qexij, na ogół znanej chyba przede wszystkim z relacji Arystotelesa. Pojawia 
się ona także w innych dialogach, m.in. w Parmenidesie.
227 To podstawowe znaczenie podkreśla: A. Baron, Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. 
Analiza anonimowego komentarza do „Parmenidesa” Platona na tle myśli plotyńsko-porfiriań-
skiej, Kraków 2005, s. 301.
228 Sophista 255e.
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i w ten sposób każdy jeden rodzaj, brany z osobna (e]n e[kaston), okazuje się róż-
ny od innych (e[teron tw/n a;llwn). Owa różnicująca rodzaje funkcja qa,teron 
przejawia się, dokładnie rzecz ujmując, w opozycji do funkcji tauvto,n. Dlacze-
go? Każde jedno z pięciu największych rodzajów w stosunku do reszty pozostaje 
różne (e[teron), czyli – można by rzec – nie to samo (ouv tauvto,n). Eleata wyjaśnia 
to dokładnie, analizując sam ruch (ki,nhsij). Jako rodzaj jest on nie to samo (ouv 
tauvto,n), tzn. okazuje się czymś innym niż pozostałe: różne (qa,teron), to samo 
(tauvto,n) i stanie (sta,sij), co zresztą dokonuje się przez swego rodzaju wspólno-
tę, uczestnictwo w różnym (dia. th.n koinwni,an qate,rou). Natomiast w stosunku 
do siebie (pro.j e`auth.n), podobnie jak każdy z pozostałych rodzajów, ruch jest 
tym samym (tauvto,n), co zgodnie z wyjaśnieniem Eleaty realizuje się znowu przez 
uczestnictwo, przez posiadanie ze sobą tego samego (dia. th.n me,qexin tauvtou/)229. 

Dlaczego jednak różnicująca funkcja samego qa,teron nie może być wyni-
kiem jego własnej natury (ouv dia. th.n au`tou/ fu,sin) czy też tego, że jako rodzaj 
uczestniczy w sobie samym (dia. th.n me,qexin tauvtou/ pro.j e`auth.n), lecz doko-
nuje się przez posiadanie ze sobą idei różnego i uczestniczenie w niej (dia. to. mete,cein th/j 
ivde,aj th/j qate,rou)? Jak poprawnie intepretować to wyjaśnienie Platona? Czego 
dotyczy ivde,a qate,rou?

Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie ponownie należy szukać w kontek-
ście przedłożonej przez Eleatę dialektyki i  jej rozstrzygnięć, w  ramach której 
całość badanego zakresu zbierającej się we wspomnianej wcześniej tou/ o;ntoj 
ivde,a została oznaczona słowem ouvsi,a. Zestawiając ze sobą w świetle całego do-
tychczasowego wywodu Eleaty te dwa określenia, można by sądzić, że ivde,a qate,rou 
powinna być ideą tego, co różne od to. o;n. Tym zaś – zarówno z uwagi na źró-
dłową jednoznaczność e;stin, jak i wynikającą stąd jednoznaczność oznaczenia 
samego to. o;n – za każdym razem okazywało się sukcesywnie wykluczane mh. 
o;n. Czy taki sposób myślenia znajdzie potwierdzenie w analizach Platona? Czy 
nie jest to wniosek nazbyt odważny? Jeżeli zgodzimy się z takową propozycją 
rozumienia ivde,a qate,rou, to w jej świetle czymś oczywistym może stać się suge-
stia, którą przekazuje Platon, pisząc: ouv dia. th.n aùtou/ fu,sin… dia. to. mete,cein th/j 
ivde,aj th/j qate,rou. Nie sposób mówić o jakiejkolwiek fu,sij w stosunku do mh. 
o;n, ponieważ ono samo, jako różne od to. o;n, nie jest (ouvk e;stin). Nie może ono 
tym samym stanowić ugruntowania różnicującej rodzaje funkcji qa,teron230. Być 
może dlatego w analizach Platona obok wspomnianej wcześniej idei będącego 
(tou/ o;ntoj ivde,a) pojawia się nadto idea różnego (ivde,a qate,rou). 

229 Por. Sophista 255e–256c.
230 Być może syntaktycznej przesłanki, która w tekście Platona przemawia za powyższym ro-
zumieniem określenia th/j ivde,aj th/j qate,rou, należy upatrywać już także w braku rodzajnika 
to. (gen. sing. tou/) przy słowie qa,teron, który pojawia się z kolei w określeniu tou/ o;ntoj ivde,a.
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W jakim celu zatem – w kontekście zasady to. mete,cein, a wbrew dotychcza-
sowej argumentacji – mógłby Platon chcieć jednak zestawiać ze sobą to. o;n i mh. 
o;n? I czy faktycznie tego dokonuje?

Wydaje się, że przedstawiona propozycja rozumienia ivde,a qate,rou, zgodnie 
z którą należałoby się w tym miejscu dopatrywać ponownego wywołania przez 
Platona problemu rozumienia samego mh. o;n, również znajduje odzwierciedle-
nie w tekście dialogu. W jaki sposób? Eleata bowiem, kontynuując swoje ana-
lizy dotyczące różnicującej funkcji qa,teron, zauważa, że podobnie jak było to 
wcześniej odnośnie do wymienionych i zanalizowanych wariantów rodzajowej 
różnicy, tak znowu konsekwentnie trzeba by przyjąć, że sam ruch jest różny od 
będącego (th/n ki,nhsin e[teron ei=nai tou/ o;ntoj)231. Stwierdzenie to pada zresztą 
ponownie w zdaniu:

ouvkou/n dh. safw/j h` ki,nhsij o;ntwj ouvk o;n evsti kai. o;n( epei,per tou/ o;ntoj mete,cei*

tak więc jasne, ruch rzeczywiście nie jest będącym, a będącym, gdy ma ze sobą będące?232

Ruch nie jest będącym (ki,nhsij o;ntwj ouvk o;n evsti), lecz sytuacja okazuje się 
diametralnie inna (kai. o;n), ilekroć on sam uczestniczy, tj. ma ze sobą będące 
(tou/ o;ntoj mete,cei).

Stwierdzenie to, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób myślenia Platona 
i jego rozstrzygnięcia dotyczące tezy to. o;n ei=nai, wydaje się poprawne i konse-
kwentne. Zasada ta w stosunku do to. o;n winna zatem, jak się zdaje, w równym 
stopniu obowiązywać także wszystkie pozostałe największe rodzaje. O tym, że 
rzeczywiście należałoby to w ten sposób interpretować, może zresztą świadczyć 
fakt, że Eleata z tego stwierdzenia natychmiast wyprowadza wniosek bardziej 
ogólny, w swej treści jednak niezwykle istotny. Mówi bowiem tak:

e;stin a;ra evx avvna,gkhj to. mh. o'n evpi, te kinh,sewj ei=nai kai. kata. pa,nta ta. ge,nh\ kata. 

pa,nta ga.r h` qate,rou fu,sij e[teron avpergazome,nh tou/ o;ntoj e[kaston ouvk o'n poiei/( kai. 

su,mpanta dh. kata. tauvta. ou[twj ouvk o;nta ovrqw/j evrou/men( kai. pa,lin( o[ti mete,cei tou/ 

o;ntoj( ei=nai te kai. o;nta

jest zatem z musu, że nie będące jest w ruchu oraz na wszystkie rodzaje, albowiem na spo-
sób wszystkich natura różnego dokonująca różne od będącego, każde jedno nie będącym 

231 Sophista 256d.
232 Sophista 256d.



196  

czyni, i wszystkie razem według tego tak oto nie będące poprawnie wymawiamy, a znowu, 
że (gdy) mają ze sobą będące, są i będące233.

Co oznaczają te słowa? 
Tak jak ustalono wcześniej, że ruch nie jest będącym (ki,nhsij ouvk o;n evsti), czy to 
przede wszystkim w sensie źródłowej jednoznaczności to. o;n, jako rezultatu my-
ślenia (noei/n) bycia (ei=nai), czy też w sensie rodzajowej różnicy między ki,nhsij 
oraz o;n auvto,, tak – zdaniem Eleaty – oznacza to również, że samo nie będące jest 
w ruchu (to. mh. o;n evpi, te kinh,sewj ei=nai). Konsekwentnie wniosek ten należy 
przyjąć odnośnie do wszystkich pozostałych rodzajów (kai. kata. pa,nta ta. ge,nh), 
gdyż rozpatrywane każde z osobna (e[kaston) bądź też wszystkie razem (su,mpanta) 
– zawsze należy uznawać za mh. o;n. Jest to, jak pisze Platon, rezultat działania 
qa,teron, które sprawiając każdy rodzaj różnym od będącego (e[teron avpergazome,nh 
tou/ o;ntoj), każdy jeden z nich czyni nie będącym (e[kaston ouvk o'n poiei/). Rezul-
tat ten, biorąc pod uwagę uzyskane wcześniej rozstrzygnięcie dotyczące tezy to. o;n 
ei=nai, jest wyrazem konieczności (e;stin evx avvna,gkhj).

Z drugiej jednakże strony – jeżeli sam ruch albo inny największy rodzaj uczest-
niczy w będącym i znowu tłumacząc dosłownie, ma będące ze sobą (o[ti mete,cei 
tou/ o;ntoj), to oznacza to, że zarówno on sam, jak i pozostałe rodzaje są będące 
(ei=nai te kai. o;nta). O takim stanie rzeczy informuje bowiem druga część ana-
lizowanego zdania Platona, począwszy od słów: kai. pa,lin( o[ti mete,cei tou/ 
o;ntoj( ei=nai te kai. o;nta. Prawomocność tego stwierdzenia jest bowiem wy-
nikiem przyjęcia uzgodnionych wcześniej prawideł dialektycznej zasady uczest-
niczenia (to. mete,cein). Zasada ta pozwala w konsekwencji mówić o swego ro-
dzaju wspólnocie (koinwni,a), wzajemnym wymieszaniu (summei/xij) albo znowu 
o  splocie czy kłębku postaci (tw/n eivdw/n sumplokh,)234, które zawsze stanowią 
rezultat dialektycznej denotacji analizowanego zakresu ouvsi,a, a  jednocześnie 
– rozpatrując sprawę od strony tezy to. o;n ei=nai – podlegają wraz z to. o;n swe-
go rodzaju nie tyle logicznej235, ile raczej ontologicznej ko-notacji236. Seweryn 
Blandzi pisze nawet, że ów „splot idej”, stanowiąc eidetyczną strukturę (logos) 

233 Sophista 256d–e.
234 Por. Sophista 256b, 259a–260b, 264b.
235 Taki jedynie logiczny sens splotu eidetycznego u Platona zdaje się dominować w analizach 
Johna Lloyda Ackrilla. Por. J. L. Ackrill, Symploke Eidon, w: Studies in Plato’s Metaphysics, ed. 
R. E. Allen, London 1965, s. 199–218.
236 Marcin Podbielski ową ko-notację w ramach tw/n eivdw/n sumplokh, tłumaczy następująco: 
„Dołączenie się jednej natury do innej natury w tym przypomina połączenie dwóch kształtów 
w jeden, że nie następuje zniszczenie żadnego z nich, lecz jeden z drugim splatają się i ubo-
gacają wzajemnie. (…) Podobnie też złączone w bycie różne natury nie niszczą jego jedności, 
lecz czynią go jednością w wielości”. Por. M. Podbielski, Pięć najwyższych…, dz. cyt., s. 192.
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bytu, warunkuje jednocześnie autentyczne poznanie i rozumienie, a nawet po-
myślenie czegokolwiek. Jeśli bowiem coś nie może zostać sklasyfikowane we-
dług owych postaci i rodzajów, wówczas myślenie się kończy, a moc predyka-
cji i dyskursu znika237. Coś podobnego podkreśla w toku swych analiz Marcin 
Podbielski, pisząc, że głęboka intuicja Platona polegała na wyczuciu, iż natury 
(reprezentowane przez owe pięć splecionych rodzajów) w rzeczywistości nigdy 
nie mogą funkcjonować oddzielnie, tzn. jako zupełnie oddzielne sposoby bycia, 
ponieważ funkcjonują tylko i wyłącznie w ten sposób, że posiadają zdolność do 
łączenia się i rozłączania, w otwartości na inne postaci bytowania238.

To jednak nie wszystko. Ta, jak wolno chyba sądzić, doniosła w swej treści 
konstatacja Eleaty, pozwalająca de facto w dwojaki sposób odpowiedzieć na py-
tanie, czy największe rodzaje jakoś są, pozwala w dość nieoczekiwany sposób 
ponownie odnieść się do podjętej wcześniej sofistycznej tezy to. mh. o'n ei=nai 
pwj. Jeżeli bowiem samo mh. o;n, dotychczas ujawnione w każdym z największych 
rodzajów, zgodnie z zasadą to. mete,cein rozpatrywać jako przynależne będące-
mu albo jako takie, które ma ze sobą będące (o[ti mete,cei tou/ o;ntoj), to zgodnie 
z jego dotychczasowym wywodem można prawidłowo powiedzieć (ovrqw/j evrou/men), 
że  – jak chcą tego sofiści – również samo nie będące jakoś jest239. Zgodnie bo-
wiem z jednoznacznym rozumieniem dialektycznej tezy to. o;n ei=nai to samo 
będące może stanowić uzasadnienie dla możliwości orzekania o nim według ro-
dzajów (kata. pa,nta ta. genh,). Wychodząc jednak poza tę perspektywę, widać, 
że teza, iż nie będące jakoś jest, z wyżej nakreślonych dialektycznych racji zawsze 
musi uzyskać odpowiedź jednoznacznie negatywną.

Jeżeli odnośnie do problemu sofisty i jego działania, jak również problemu 
sofistycznego mh. o;n przyjąć to wyjaśnienie za wiążące, to trzeba zauważyć, że 
Platon rzeczywiście w ten sposób umiejętnie odpiera zarzut myślowego ojco-
bójstwa na Parmenidesie. Ustami Eleaty sam zresztą do tego zarzutu zdaje się 
odnosić wprost:

mh. toi,nun h`ma/j ei;ph| tij o[ti touvnanti,on tou/ o;ntoj to. mh. o'n avpofaino,menoi tolmw/men 

le,gein w`j e;stin (…)

teraz więc niech nikt o nas nie powie, że wykazując przeciwieństwo będącego, nie będące, 
odważamy się mówić, że jest (…)240.

237 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 57–58, przyp. 42.
238 Por. M. Podbielski, Pięć najwyższych…, dz. cyt., s. 191.
239 Por. Sophista 257a–259b.
240 Sophista 258e.
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Jest to stanowisko, które w ślad za Gorgiaszem nie tyle łamie zakaz ojca Parme-
nidesa, ile raczej podejmując jego rozstrzygnięcia, określa możliwość uzasad-
nienia roboczo przyjętej tezy, że nie będące jest jakoś. Jest to możliwość miaro-
dajnego orzekania o tym, co choć – ściśle rzecz biorąc – do zakresu ouvsi,a nie 
należy, z  tego samego powodu jednak dialektycznie należy jakoś uwzględnić. 
Możliwość takową otwierają analizowane me,gista tw/n genw/n, za pomocą któ-
rych dokonano oznaczenia całego, ujawniającego się za sprawą tou/ o;ntoj ivde,a, 
zakresu ouvsi,a.

Biorąc jednakże pod uwagę przytaczane wypowiedzi Platona, z których wy-
nika, że każdy z najwyższych rodzajów jest nazywany również postacią (ei=doj), 
pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy na temat ei=doj można powiedzieć do-
kładnie to samo, co o każdym z pięciu wyliczonych me,gista tw/n genw/n? Czy 
także postać jakoś jest?

Wydaje się, że w świetle dotychczasowych wniosków należałoby przyjąć, że 
tak. Odpowiedź ta zdaje się nadto mieć swoje uzasadnienie w samym tekście 
dialogu. Platon pisze bowiem:

(…) kai. dei/ qarrou/nta h'dh le,gein o[ti to. mh. o'n bebai,wj evsti th.n au`tou/ fu,sin e;con( 

w[sper to. me,ga h=n me,ga kai. to. kalo.n h=n kalo.n kai. to. mh. me,ga mh. me,ga kai. to. mh. 

kalo.n mh. kalo.n( ou[tw de. kai. to. mh. o'n kata. tauvto.n h=n te kai. e;sti mh. o;n( evna,riqmon 

tw/n pollw/n o;ntwn ei=doj e[n (…)

(…) i potrzeba odważnego teraz, który mówi, że nie będące na pewno jest mające swoją 
naturę, podobnie jak wielkie było wielkie i to piękne było piękne, i to nie wielkie – nie 
wielkie, i to nie piękne – nie piękne, tak samo zaś i nie będące było i jest nie będące, wli-
czona jedna postać wielu będących (…)241.

Wydaje się zatem, że sugestia zawarta w ujawnieniu mh. o;n w każdym z me,gista tw/n 
genw/n mogła mieć na celu doprowadzenie do wniosku, że również sam ei=doj jako 
ei=doj okazuje się nie będącym. Prawidłowo zatem nie mówi się, że naturą mh. 
o;n jest być (ei=nai), bo jest to niemożliwe i zostało źródłowo wykluczone, lecz że 
ono samo jako przynależna do to. o;n jego postać jakoś jest. W tym kontekście 
należałoby jednak powiedzieć także to, że sam ei=doj, ponieważ nie jest, rozpa-
trywany w oderwaniu od to. o;n nie powinien posiadać jakiejś swojej samoist-
ności. Dialektyczny charakter ustalenia postaci wskazuje bowiem, że choć przy 
pomocy ich wszystkich razem ma miejsce denotacja i ko-notacja całości tego, co 
pojawia się w widzeniu tou/ o;ntoj ivde,a, to jednak nie sposób o nich prawidłowo 

241 Sophista 258b–c.
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mówić bez będącego, w którym, jako jego postaci, biorą udział (to. mete,cein). Stąd 
też me,gista tw/n genw/n oznaczają to. o;n, ponieważ jest (e;stin) i dlatego też jest 
jedno (e;stin e[n). Są jego znakami (sh,mata). Być może i do tego nawiązuje użyte 
odnośnie do mh. o;n określenie ei=doj e[n.

Pozostaje jednak do rozwiązania jeszcze jeden istotny problem dotyczący 
interpretacji zasady to. mete,cein. Wydaje się, że w świetle źródłowo uzasadnio-
nej jednoznaczności samego to. o;n zasady tej nie można prawidłowo przedsta-
wiać inaczej, jak w tylko w ten sposób, że ei=doj, uznany za mh. o;n, uczestniczy 
w to. o;n wyłącznie z tej racji, że to. o;n swój ei=doj ma ze sobą. Wyliczając jed-
nakże największe rodzaje, Platon na pierwszym miejscu wymienia o;n auvto,. Czy 
oznacza to, że ei=doj należy jednak uznać za samo będące?
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4. Dialektyka i jej rozstrzygający rezultat.  
Stosunek ei=doj do to. o;n

Wydaje się, że przeprowadzone w Sofiście analizy Platona wykluczyły moż-
liwość prostego utożsamienia ei=doj z to. o;n. Problemu tego nie wolno jednak 
bagatelizować, ponieważ w swej treści wyraża on wątpliwości wynikające mię-
dzy innymi z interpretacji filozofii Platona jako teorii (często zdroworozsądko-
wo pojmowanej) partycypacji bytu w swoim eidosie. Jest to zatem ten sam pro-
blem, który – posługując się ponownie przytoczonymi już wcześniej słowami 
Gadamera – polega de facto na swoistej ontologizacji celu Platona.

Wydaje się jednak, że wiążące rozwiązanie problemu ontologizacji postaci 
można odnaleźć również w dialektyce przeprowadzonej w dialogu Parmenides. 
Czy rozstrzygnięcia Parmenidesa faktycznie idą po linii tego, co Platon zapisał 
w Sofiście? A jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób?

4.1. Problemy związane z przyjmowaniem  
uczestniczenia rzeczy w postaci

Problem określenia właściwego statusu ei=doj uwidacznia się już na wstępie 
dialogu, w zawiązku spreparowanej przez Platona dyskusji młodego Sokratesa 
z Zenonem, uczniem Parmenidesa.

Młody Sokrates, nawiązując do tezy Zenona, że nie jest wiele (w`j ouvk e;sti 
polla,), deklaruje się jako zwolennik sposobu myślenia Zenona i Parmenidesa. 
Zauważa bowiem, że teza Zenona jest w gruncie rzeczy zbliżona (scedo,n) – je-
śli nie taka sama – do tezy Parmenidesa, który dowodzi, że jedno jest wszystko  
(e]n ei=nai to. pa/n), a twierdzić coś innego na ten temat, jego zdaniem, jest czymś 
ponad nami (u`pe.r h`ma/j fai,netai), czymś niezrozumiałym albo też czymś, cze-
go pomyśleć nigdy by się nie odważył. Zatem sugerując dość przekornie, że sam 
dobrze pojął to, co twierdzi Zenon i Parmenides, podobnie jak oni zdaje się 
optować za odrzuceniem wielości (mh. polla,), a przyjęciem jednego (e[n)242. To 
jednak tylko pozór. To bowiem, co – jak utrzymuje Sokrates – mówią obaj mę-
drcy, on sam przekuwa natychmiast na kształt swojego poglądu. Ten zaś wyraża 
w pełni następującym pytaniem:

242 Por. Parmenides 127e–128e.
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(…) ouv nomi,zeij ei=nai auvto. kaqV auvto. ei=do,j ti o`moio,thtoj( kai. tw/| toiou,tw| au= a;llo 

ti evnanti,on( o] e;stin avno,moion) tou,toin de. duoi/n o;ntoin kai. evme. kai. se. kai. ta=lla a] dh. 
polla. kalou/men metalamba,nein*

(…) nie uważasz, że jest sama według siebie jakaś postać podobieństwa, a też inna temu 
przeciwna, którym jest niepodobne, i że w tychże dwóch będących (postaciach) i ja, i ty, 
i inne, które zwiemy wieloma, mamy udział?243

Co takiego tak naprawdę kryje się za śmiałą propozycją młodego Sokratesa?
Sokrates stawia pytanie, czy właściwym rozwiązaniem problemu podobień-

stwa i niepodobieństwa odnośnie do wielu rzeczy nie byłoby przyjęcie, że jest 
postać sama (ei=nai auvto. kaqV au`to. ei=doj). Postulat ten ma aktualnie dotyczyć, 
konkretnie rzecz biorąc, postaci podobnego oraz postaci niepodobnego. Dzięki nim 
obu rzeczy podobne miałyby być podobne, niepodobne natomiast niepodobne 
albo też jednocześnie pod jakimś względem takie i  takie, ponieważ uczestni-
czą (metalamba,nonta) w tychże założonych postaciach podobieństwa i niepodo-
bieństwa. Sprawę jednak, jak się okazuje, należałoby w jego zamyśle traktować 
ogólniej. Podobnie jak to było z podobieństwem i niepodobieństwem, rzecz mia-
łaby się z podobnie rozumianymi postaciami (auvta. kaqV au`ta. ta. ei;dh) takich 
elementów jak: wielość, jedno, ruch, stanie i wielu innych, w których poszczegól-
ne rzeczy winny wykazywać swój udział (metala,mbanein).

To wszystko wskazuje, że pytanie, które Platon wkłada w usta Sokratesa, jest 
sensu stricto pytaniem o bycie postaci samej (auvto. kaqV au`to. ei=doj), a więc o jej 
samoistność. Pytanie to w swej treści dotyka zatem istotnego problemu. Czy moż-
na przyjąć, że sam ei=doj jako ei=doj jest? A jeśli tak, to czy można w związku  
z tym sądzić, że dana rzecz przez uczestniczenie (mete,cein) jest właśnie taka, jak 
jej własna postać lub postaci, które ona ma ze sobą? Wydaje się, że przyjęcie wła-
śnie takiego rozwiązania faktycznie jest zamiarem młodego Sokratesa.

Jest jednak rzeczą znamienną, że stawiając problem auvto. kaqV au`to. ei=doj, 
sam Sokrates daje jednocześnie do zrozumienia, że ów problem, początkowo 
rozpatrywany na przykładzie relacji podobieństwa i niepodobieństwa, chce roz-
wiązać nie przez sukcesywne wskazywanie poszczególnych rzeczy, ale rozstrzy-
gnąć go w samych postaciach (evn auvtoi/j toi/j ei;desi). Problem wielości (plh/qoj) 
w rozumieniu Sokratesa dotyczy bowiem nie tyle wielu postaci, ile raczej tego, 
czy w ramach jednego auvto. kaqV au`to. ei=doj można przyjąć takową wielość. Jak 
sam zresztą wyznaje, byłoby to dla niego czymś dziwnym244, podobnie jak gdy-

243 Parmenides 128e–129a.
244 Por. Parmenides 128e–130a.
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by należało w nich samych (evn auvtoi/j) zakładać możliwość obecności przeci-
wieństw (tavnanti,a)245. Zdanie to brzmi dokładnie tak:

(…) eiv me.n auvta. ta. ge,nh te kai. ei;dh evn auvtoi/j avpofai,noi tavnanti,a tau/ta (…)( a;xion 
qauma,zein (…)

(…) jeśli bowiem same rodzaje jak i postaci w sobie samych odsłaniałyby te same przeci-
wieństwa (…), godne (to) zdziwienia (…)246.

Parmenides, tytułowa postać dialogu Platona, podejmuje powyższy dylemat 
młodego Sokratesa oraz jego sugestię, by w  dyskusji konsekwentnie rozdzie-
lać (dih,|rhsai) osobno postaci (cwri.j ei;dh auvta,) i osobno rzeczy w nich mające 
udział (cwri.j ta, tou,twn mete,conta). Czyni to jednakże w tym celu, by wyka-
zać wynikające z przyjęcia takiego założenia trudności247. Marian Wesoły zwra-
ca uwagę, że są to trudności, które wynikają wprost z samego stanowiska So-
kratesa i jego mocno aporetycznych założeń248. Jakie dokładnie są to trudności? 
Parmenides ukazuje je następująco249. Jeżeli rzeczywiście za Sokratesem przyjąć, 
że są postaci same (ei=nai ei;dh a;tta), to kłopotliwa (również i dla samego Sokra-
tesa) okazuje się konieczność przyjęcia tak rozumianego ei=doj dla rzeczy lichej 
i ohydnej lub jakiejkolwiek innej.

Wychodząc następnie z tego samego założenia, kłopotliwe okazuje się roz-
strzygnięcie, czy wiele rzeczy uczestniczących w jednym ei=doj uczestniczy w nim 
całym (o[lou tou/ ei;douj), czy tylko w jakiejś jego części (h' me,rouj). Sokrates bo-
wiem rozumuje, że ei=doj, pozostając jednym i tym samym (e]n o;n kai. tauvto,n), 
jednocześnie jest oddzielnie (cwri.j) w wielu rzeczach (evn èka,stw| tw/n pollw/n), 
które w tymże ei=doj uczestniczą (mete,conta). Parmenides jednakże wyjaśnia, że 
jest to sprzeczność. Nie można bowiem, podążając takim tokiem rozumowania 
utrzymywać, że poddająca się podziałowi w wielu rzeczach postać, rozumiana 
jako coś podzielnego (meristo,n), ma pozostawać niepodzielna, skoro jedna i  ta 
sama (e]n o;n kai. tauvto,n) ujawnia się w rzeczach oddzielnie sama od siebie (auvto. 
au`tou/ cwri.j)250.

245 Por. Parmenides 129c.
246 Parmenides 129c.
247 Por. Parmenides 130a–131e.
248 Por. M. Wesoły, Parmenides z Elei…, dz. cyt., s. 106.
249 Omawia je zgrabnie również Paweł Sznajder. Por. P. Sznajder, Dialog i dialektyka…, dz. cyt., 
s. 119–120.
250 Por. Parmenides 130c. W tym fragmencie pojawia się m.in. słynny argument zwany argu-
mentem trzeciego człowieka, który powszechnie przypisuje się Arystotelesowi (por. Met. 990b n). 
Platon pyta, czy postać człowieka jest czymś oddzielnie niż człowiek (ti, dV avnqrw,pou ei=doj 
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Nieuchronność takowego rozpadu jednej z założenia postaci stanowi, zda-
niem Seweryna Blandziego, nie tylko poważny zarzut względem wielce apore-
tycznej propozycji Sokratesa, lecz także – jak sam pisze – pozostaje w sprzecz-
ności z koncepcją „eleackiego Jednobytu”. Pisze dokładnie tak:

Problem wyeksplikowania sposobu uczestniczenia wielości egzemplifikacji w jednej 
idei na gruncie, jakbyśmy to powiedzieli dziś, realizmu potocznego – mnoży jedynie 
trudności i grozi „rozpadem” samej idei, która w myśl podstawowego „Sokratesowe-
go” założenia winna zachować status eleackiego Jednobytu; albo poszczególna rzecz 
uczestniczy w całej albo w części jakiejś idei251.

Podobny zarzut stawia również Władysław Stróżewski, twierdząc, że tak ukuta 
Sokratesowa teoria, pozostając fundamentalnie niezgodną z koncepcją absolut-
nej jedności bytu Parmenidesa, wymagała jednocześnie odpowiedniej modyfi-
kacji252.

Sposób argumentacji Sokratesa ujawnia przy tym zresztą inną jeszcze jego 
niekonsekwencję. Przykłady dnia i żagla, które w toku dyskusji zdaje się akcep-
tować, wskazują, że chce on rozumieć samą zasadę to. mete,cein rzeczy na spo-
sób przestrzenny. Tym samym powraca problem części i całości dla z założenia 
jednej i niepodzielnej postaci. Trzeba nadto zauważyć, że przestrzenne pojmo-
wanie to. mete,cein kłóci się z wcześniej poczynionym przezeń założeniem, by 
rozpatrywać same postaci. W gruncie rzeczy jego wywód koniec końców nie-
uchronnie sprowadza się do rozpatrywania nie samych ei;dh, ale poszczegól-
nych rzeczy.

Parmenides, jakby tego było mało, pokazuje Sokratesowi jeszcze jeden po-
ważny problem, który wynika z  jego propozycji rozumienia postaci jako cze-
goś samoistnie jednego i osobnego (e[n e[kaston ei=doj). Pyta Sokratesa, czy chce 
przyjąć, że jest jakaś ivde,a, która zbiera w sobie widzenie ei=doj i wielu rzeczy w nim 
uczestniczących. Następnie pokazuje, że chcąc rozumować konsekwentnie, na-
leżałoby jednak utrzymywać, że same rzeczy oraz ich własna postać wspólnie 
uczestniczą w jakiejś nowej, im wspólnej postaci (ta. mete,conta auvtou/), wskutek 
czego owa ivde,a „stawałaby się” nowym ei=doj, czymś w rodzaju postaci postaci i jej 

cwri.j h`mw/n). Co do istotnej jego treści Platon powtarza go nieco dalej, rozważając kwestię 
postaci postaci (132a n). Manfred Geier jest zdania, że argument ten nie dotyczy właściwej na-
uki Platona, lecz jego mityczno-metaforycznej szaty. A zatem, jak pisze dalej, nie oznacza to, 
że idee nie istnieją, ale raczej – że nie mogą być podobne do jednostkowych rzeczy ani tym 
bardziej z nimi zrównane. Por. M. Geier, Gra językowa…, dz. cyt., s. 134.
251 S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 95.
252 Por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 116.
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rzeczy253. Okazuje się jednak, że ten krok można powtarzać bardzo wiele razy 
i za każdym razem otrzymywać nieograniczone mnóstwo (a;peira to. plh/qoj) no-
wych postaci, postaci postaci, postaci postaci postaci itd.254 Tym samym niemoż-
liwe jest dalsze podtrzymywanie założenia o samoistności e[n e[kaston ei=doj. 
Z tego samego powodu upada kolejny pomysł Sokratesa, by same postaci rzeczy 
traktować jako ich wzorce (paradei,gmata)255.

Blandzi i w tym punkcie rozumowania Sokratesa jak najbardziej trafnie do-
strzega pewien istotny błąd, który explicite dotyczy wielce problematycznego 
sformułowania pojęcia partycypacji (me,qexij), opartej – przy jednoczesnym po-
stulacie utrzymania jedności analizowanych obiektów i  ich rozumienia iście 
po sokratejsku, auvto. kaqV aùto, – na dwu radykalnie opozycyjnych klasach by-
tów, zreifikowanych i oddzielonych (cwrismo,j), nadto włączając w to quasi-prze-
strzenną relację między nimi. Jego źródło zaś widzi w zarzucaniu swego rodzaju 
epoche, której należy, jego zdaniem, dokonać na doksalno-zdroworozsądko-
wym myśleniu. To ono de facto prowadzi bowiem do ujmowania postaci (Blandzi 
pisze: idei) jako bytu samego w sobie, fenomenu zaś jako rzeczy, partycypacji 
jako relacji przestrzennej i materialnej, tj. do generowania aporii trzeciego czło-
wieka i zbytecznego podwajania świata rzeczy256.

Rzeczywiście – wszystkie te aporie ponownie wprawiają Sokratesa w wielkie 
zakłopotanie, gdyż niweczą cały jego dotychczasowy wysiłek. Dlatego też pró-
bując osiągnąć swój cel, a jednocześnie chcąc sprostać wyśrubowanym wyma-
ganiom Parmenidesa, proponuje, by uznać ei=doj za pojęcie (no,hma), które jest 
w duszach (evn yucai/j). Na temat tej – zdawałoby się przełomowej dla dyskusji 
– propozycji mówi dokładnie tak:

(…) avlla, (…) w= Parmeni,dh (…) mh. tw/n eivdw/n e[kaston h=| tou,twn no,hma( kai. ouvdamou/ 

auvtw|/ prosh,kh| evggi,gnesqai a;lloqi h' evn yucai/j) ou[tw ga.r a'n e[n ge e[kaston ei;h kai. ouvk 

e;ti pa,scoi a] nundh. evle,geto.

(…) może (…) Parmenidesie (…) nie byłaby każda z  tych postaci pojęciem, i  nigdzie 
indziej winno tkwić, jak w duszach, tak to bowiem byłoby jedno osobne i już nie dozna-
wałoby tego, co dopiero było mówione257.

253 Znamienne jest, że Platon w tym miejscu zdecydowanie odróżnia od siebie dwa określe-
nia: ei=doj i ivde,a, nadając im w ramach argumentacji Parmenidesa nieco inne funkcje. Gdyby 
bowiem to, co ujawnia się w ivde,a, miało posiadać swoją samoistność, ujawniałoby ją raczej za 
sprawą swego ei=doj.
254 Por. G. Vlastos, The Third Man Argument in the „Parmenides”, w: Studies in Plato’s Metaphysics, 
ed. R. E. Allen, London 1965, s. 232n; W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 142–143.
255 Por. Parmenides 132a–133b.
256 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 91–93.
257 Parmenides 132b.
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Takie rozwiązanie wydaje się w mniemaniu Sokratesa przezwyciężać wszystkie 
dotąd przedstawione przez Parmenidesa trudności, ponieważ ei=doj jako no,hma 
pozostawałby ponownie czymś jednym osobnym (e[n e[kaston), dzięki czemu za-
równo zarzut oddzielenia od siebie (cwri.j au`tou/), jak i wynikającego stąd po-
działu siebie samego nie miałyby już żadnego znaczenia.

Odpowiedź Parmenidesa na to – z pozoru tylko sprytne – wyjście z kłopo-
tu jest natychmiastowa i ponownie nie pozostawia Sokratesowi pola do dysku-
sji258. Przyjęcie tejże propozycji znowu oznaczałoby bowiem, że ei=doj winien 
zostać uznany za coś, co jest jedno zawsze będące (e]n avei. o;n) i według siebie 
(auvto. kaqV au`to,). Innymi słowy, tak rozumiany ei=doj miałby być uznany sa-
moistnym byciem (auvth. kaqV au`th. ouvsi,a), co – zgodnie z wywodem Parmeni-
desa – miałoby być wynikiem przyjęcia innego jeszcze założenia, mianowicie 
tego, że pojęcie (no,hma) musi dotyczyć czegoś będącego (ti o;n) i  jednego osob-
nego (e[n e[kaston). W przeciwnym razie sama no,hma musiałaby dotyczyć ani 
jednego (ouvde,n), a więc w konsekwencji nie będącego (mh. o;n), co przecież po-
zostaje niemożliwe (avdu,naton) i należy to wykluczyć. Jednakże to stanowisko, 
które proponuje Sokrates, oprócz tego, że ponownie wywołuje wszystkie wcze-
śniej ukazane problemy, to – jak wykazuje dalej Parmenides – generuje kolejne, 
dramatyczne wręcz konsekwencje. Bezkrytyczna akceptacja poglądu Sokratesa 
odnośnie do takiej właśnie samoistności postaci oznacza bowiem, że sama po-
stać tak naprawdę nie może w żaden sposób być obecna w rzeczy, a przecież to 
rzecz, zgodnie z poglądem Sokratesa, miała ją mieć ze sobą (mete,cein). A jeśli 
ei=doj nie jest obecny w rzeczy, to tym samym okazuje się zupełnie niepoznawal-
ny (a;gnoston) i dlatego nie może w żaden sposób być „przedmiotem” jakiego-
kolwiek ustalenia (evpisth,mh). Okazuje się więc, że ambitne eidetyczne postula-
ty Sokratesa nie dość, że rzeczywiście suponują trudną do obrony dychotomię 
w  ramach partycypacji, to jeszcze nieuchronnie prowadzą do radykalnej dy-
chotomii poznawczej, przez co jakakolwiek próba wyjaśnienia problemu rzeczy 
i eidosu okazuje się nieskuteczna259.

Wydaje się jednak, że to finalnie druzgocące dla młodego Sokratesa roz-
strzygnięcie, ukazujące całą masę bardzo poważnych kłopotów wynikających 
z  jego propozycji rozumienia samoistnego ei=doj, w  zamiarze Platona mogło 
służyć jeszcze czemuś innemu. Czemu dokładnie?

Jak słusznie chyba zauważa Wojciech Kleofas Gródek, moment, w którym 
Sokrates proponuje uznać sam ei=doj za no,hma, można potraktować jako wyraźny 

258 Por. Parmenides 132b–135a.
259 Por. H. Teloh, Parmenides and Plato’s Parmenides 131a–132c, „Journal of History and Phi-
losophy” (1976) no. 2, s. 129.
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sygnał nawiązania Platona do autentycznej myśli Parmenidesa z Elei. Pisze na 
ten temat tak:

Wydaje się, że Platon nawiązuje bezpośrednio do myśli Parmenidesa, w dialogu So-
kratesa z Parmenidesem na temat no,hma. (…) Reakcja Platona na propozycję Sokra-
tesa zdaje się być zgodna z propozycją historycznego Parmenidesa. (…) Platon nawią-
zując tutaj do myśli Parmenidesa stara się uzasadnić niemożliwość uznania postaci za 
pojęcie i wykazuje, że pojęcie nie jest własnością postaci, ponieważ źródłem pojęcia 
jest e;stin, a nie e[n. Nie mówi się o będącym ze względu na postać, ale ze względu na 
źródło260.

Taka propozycja odczytania zamiarów Platona zdaje się faktycznie znajdować 
swoje uzasadnienie w tekście rzeczonego dialogu Parmenides. Platon sugeruje 
bowiem – podobnie zresztą jak w Sofiście – by postawiony problem auvto. kaqV 
au`to. ei=doj rozpatrywać w kontekście będącego (to. o;n) i jego znaku, którym jest 
e[n. Ponownie zatem dyskusja ogniskuje się wokół zakresu, jakim jest ouvsi,a, co 
zresztą przecież znalazło również swoje miejsce w omawianym dotąd rozumo-
waniu Sokratesa. Co jednak jest istotniejsze, reakcja Platona na pomysł Sokra-
tesa zdaje się faktycznie iść po linii myślenia historycznego Parmenidesa i jego 
uczniów. Nie można bowiem przyjąć, że ei=doj jest tym samym, co no,hma, gdyż 
– zdaniem dialogowego Parmenidesa – no,hma może dotyczyć wyłącznie to. 
o;n. Reakcja ta wydaje się więc zbieżna z wynikiem przeprowadzonej dyskusji 
o największych postaciach w Sofiście, ponieważ – jak to wykazano już wcześniej 
– w świetle źródłowo uzasadnionej jednoznaczności to. o;n rozpatrywana sama 
w sobie postać okazuje się nie będącym (mh. o;n), co automatycznie wyklucza ją 
także z zakresu noei/n.

Wydaje się nadto, że w dialogu Parmenides istotne rozstrzygnięcie zaryso-
wanego problemu samych postaci i tego, czym istotnie dokonuje się uczestnicze-
nie (w-| metalamba,nei), Platon chce osiągnąć tą samą metodą, którą prezentuje 
w Sofiście. Świadczyć o tym może użycie przez Platona czasownika dih,|rhsai 
(inf. aor. diaire,w) w związku z początkową propozycją młodego Sokratesa, aby 
w badaniu rozpatrywać jedynie same postaci (ei;dh). W tym kontekście nie musi 
zatem dziwić fakt, że krytykujący pomysł przyjęcia tak rozumianej samoistno-
ści postaci (ei=nai auvto. kaqV au`to. ei=doj) Parmenides jednocześnie sam obstaje 
zdecydowanie przy tym, by dla dobrego przebadania sprawy, tj. ścisłego uchwy-
cenia problemu postaci (a'n lo,gw| la,boi ei;dh), unikać w tej kwestii założenia 

260 W. K. Gródek, Czy Platon w dialogu Parmenides dokonuje krytyki historycznego Parmeni-
desa z Elei?, w: Kolokwia Platońskie. Parmeni,dhj Sofisth,j, red. M. Manikowski, Wrocław 
2003, s. 18–19.
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skrajnie przeciwnego: mh. ei;dh tw/n o;ntwn ei=nai261. Trzeba dla przedłożonego 
problemu założyć na wstępie każdą możliwą odpowiedź i przyjrzeć się temu, co 
dokładnie wynika z każdej z nich. Platon pisze o tym wyraźnie w zdaniu:

(…) crh. de. kai. to,de e;ti pro.j tou,tw| poiei/n( mh. mo,non eiv e;stin e[kaston u`potiqe,menon 

skopei/n ta. sumbai,nonta evk th/j ùpoqe,jewj( avlla. kai. eiv mh. e;sti to. auvto. tou/to ùpoti,qesqai( 

eiv bou,lei ma/llon gumnasqh/nai

(…) trzeba zaś nadto i to czynić, (by) nie tylko patrzeć, czy jest każde z osobna to, co za-
łożone, te wynikające z założenia, ale i zakładać, czy to samo nie jest, jeśli chcesz bardziej 
być wyćwiczonym262.

Oba stanowiska – eiv e;stin oraz eiv mh. e;stin – w kontekście zadanego problemu 
ei=doj zdają się nadto w swej treści ujawniać fundamentalny spór: jest albo nie 
jest (e;stin h' ouvk e;stin), na który wskazał wcześniej i który rozstrzygnął sam 
historyczny Parmenides. Platon spór ten wyraził za pomocą alternatywy: w`j 
o'n u`poqh|/… w`j mh. o;n263. Stąd też wydaje się słusznym przyjąć, że rozstrzygnię-
cia tego problemu można prawidłowo dokonać jedynie przez dialektykę, tak 
jak została ona określona w Sofiście. Należy więc w ramach postawionego pro-
blemu, także dla lepszego wyćwiczenia (ma/llon gumnasqh/nai), zbadać wszyst-
ko, co wynika dla każdego z przyjętych, wzajemnie przeciwnych założeń, a dla 
tego, co założone (tj. dla samego ei=doj) – wszystko, co oznacza przyjęcie każdej 
z dwóch tez, zarówno w stosunku do niego samego, jak i w każdym możliwym 
stosunku do czegokolwiek innego. 

Dlaczego jednak Platon pisze w tym miejscu o u`po,qesij? Czego dotyczy lub 
czym dokładnie jest hipoteza, którą ma na myśli Platon?

Heidegger zwraca uwagę, że określenie to nie oznacza założenia czy przy-
puszczenia czegoś, w sensie współczesnych hipotez naukowych. Odwołując się 
do Politei (VI 510d), twierdzi natomiast, że u`po,qesij w związku z właściwym 
greckim sensem czasownika le,gein ma raczej znaczenie podłoża, położenia 
podstawy pod to wszystko, co będąc już przedłożone, staje się przedmiotem bada-
nia poszczególnych nauk. Owo podkładające przedłożenie, na które ma wska-
zywać tak rozumiane u`po,qesij, powinno zatem dotyczyć raczej tego, co jest 
absolutnie podstawowe i co jawi się już jako zupełnie jasne oraz dla wszystkich 
oczywiste (w`j panti. fanera,)264. Podobnie rozumiał ten termin wcześniej Tatar-

261 Parmenides 135b–136d.
262 Parmenides 135e–136a.
263 Parmenides 136c.
264 Por. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, dz. cyt., s. 131–132.
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kiewicz. Wskazywał on bowiem, że u Platona u`po,qesij jest nie tyle założeniem, 
ile raczej logicznym twierdzeniem, które kładzie się u podstaw zasad badania. 
Dlatego też jest ono jako u`po,qesij czymś, co uzyskuje charakterystykę najpew-
niejszej podstawy265.

W świetle obu komentarzy można by zatem przyjąć, że dialektyka, tak jak 
kreśli ją Parmenides, winna zrealizować się w dokładnym przebadaniu tego, co 
myśleniem należy podłożyć (u`potiqe,nai) i dalej przyjąć jako podłoże (uvpo,qesij) 
wszystkiego. Odnosząc to do przywołanych wyżej ustaleń rozmówców w Sofi-
ście, gdzie w ramach tezy to. o;n ei=nai rozpatrywano będące w odniesieniu do 
jego źródła, a następnie przez wynikające stamtąd jego własne znaki, być może 
należałoby podjąć przypuszczenie, że ćwiczenie Parmenidesa może podobnie mieć 
za zadanie rozpoznanie i rozpatrzenie wszystkiego, co jest największe i rządzi 
wszystkim. Mając zatem to wszystko na uwadze, wydaje się, że cel postawienia 
hipotezy w Parmenidesie mógłby rzeczywiście być dokładnie taki sam, jak cel 
dialektycznej metody badania w Sofiście.

Czy Platonem mogły kierować właśnie takie bądź inne podobne pobudki? 
Czy taki sposób odczytania jego zamiarów jest uzasadniony? Jeżeli istotnie tak 
było, to wydaje się, że w ramach tak postawionej uvpo,qesij winno ponownie 
ujawnić się to, co w dyskusji na temat problemu rzeczy i postaci istotnie stanowi 
poszukiwane dlań podłoże, które dla dalszych rozstrzygnięć koniecznie należy 
przyjąć i które jednocześnie samo – jako owo już rozpoznane podłoże – ujawni 
się prawidłowo w swoim ei=doj.

W Parmenidesie punktem wyjścia rozpatrywania uvpo,qesij jest alternatywa, 
którą Platon w formie pytania wkłada w usta tytułowej postaci. Dokonuje tego 
jednocześnie w taki sposób, że pytanie to uwzględnia przywołany przez Sokra-
tesa już na wstępie dyskusji o postaciach pogląd Parmenidesa, mianowicie: e]n 
ei=nai to. pa/n266. Dlatego też alternatywa ta brzmi następująco:

(…) ei;te e[n evstin ei;te mh. e[n( ti, crh. sumbai,nein*

(…) albo jedno jest, albo jedno nie (jest), i co (z tego) powinno wynikać?267

Następnie –  zgodnie z  zarysowaną powyżej alternatywą i  celem jej właści-
wego rozstrzygnięcia, łącznie z ukazaniem wszystkich jej możliwych konse-

265 Poglądy w tej sprawie Tatarkiewicz przedstawił po powrocie z Marburga w swoim artykule 
z 1911 roku pt. Spór o Platona. Por. W. Tatarkiewicz, Spór o Platona, dz. cyt., s. 51; T. Mróz, 
Platon w Polsce…, dz. cyt., s. 48.
266 Parmenides 128a–b.
267 Parmenides 137b.
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kwencji – wypowiada roboczo pierwszą hipotezę dotyczącą samego e[n. Brzmi 
ona tak:

(…) eiv e[n evstin( a;llo ti ouvk a'n ei;h polla. to. e[n*

(…) jeśli jedno jest, to nie może być wiele to jedno?268

To ona expressis verbis – owa eiv e[n e;stin… – stanowi rdzeń problemu, któ-
ry zawarty jest w przedłożonej do dyskusji hipotezie. Należyte jej rozpatrzenie 
i rozstrzyganie w każdym możliwym jej sensie w zamyśle Platona stanowi „akcję” 
Parmenidesa już do samego jego końca.

4.2. Jeśli jedno jest… (eiv e[n evstin…)

Roboczo sformułowaną hipotezę eiv e[n evstin… Platon, ustami Parmenidesa, 
rozwija i rozstrzyga w dwóch kierunkach269.

Pierwszy z nich, zwany często I hipotezą270, rozpoczyna się od wyjaśnienia, 
że jej właściwym przedmiotem jest jedno (e[n), rozumiane jako jedno samo w so-
bie. Na właśnie takie rozumienie e[n wskazywałyby słowa Platona, który już 
nieco wcześniej wyjaśnia, że badanie dialektyczne ma dotyczyć jedna w odnie-
sieniu do siebie (tw|/ e`ni. pro,j te au`to.) i tego, co z takiego założenia wynika271. 
Znajduje to również swoje odzwierciedlenie już w pierwszym ustaleniu, w któ-
rym stwierdza się, że jedno, skoro ma być, nie może być wiele (ouvk a'n ei;h polla. 
to. e[n). Platon oddaje to określeniem e]n e[n272. Istotną treścią aktualnej hipotezy 
jest więc następujące pytanie: czy jedno (e[n), rozumiane jako samo jedno (e]n e[n), 
jest (e;stin)?

Tak wyznaczona i  poprowadzona w  ramach I  hipotezy dialogu dialektyka 
znajduje swój rezultat w całkowicie negatywnej konkluzji. Platon pisze bowiem, 
że samo e[n wcale nie ma ze sobą bycia (ouvdamw/j to. e]n ouvsi,aj mete,cei). Stwier-
dzenie to prowadzi jednak do mocniejszej konstatacji, że tak właśnie rozumiane 

268 Parmenides 137c.
269 Zdaniem Kennetha Malcolma Sayre’a w dialogu Parmenides, z uwagi na dwa warianty jego 
hipotezy, mamy – właściwie rzecz biorąc – do czynienia z dwoma osobnymi pismami Platona, 
które w całości jednak przygotowują grunt pod wykładnię zawartą w dialogu Fileb. Por. K. M. 
Sayre, Plato’s Late Ontology. A Riddle Resolved, Princeton 1983, s. 45–46.
270 Por. Parmenides 137c–142b.
271 Por. Parmenides 136a.
272 Por. Parmenides 142c.
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samo jedno (e[n) ani jedno jest, ani jest (to. e]n ou;te e[n evstin ou;te e;stin)273. Jak 
rozumieć to stwierdzenie?

Zdaniem Samuela Scolnicova ta część dialogu Platona ma na celu określić 
założenia alternatywnej wobec tez eleatów metodologii i ontologii274. Janina Gaj-
da-Krynicka analizuje sprawę w nieco szerszym kontekście i dostrzega w zamy-
śle Platona ślad autokrytyki odnośnie do jego wcześniejszej nauki o ideach, co 
– jej zdaniem – mogło się dokonać również pod wpływem polemiki zarówno 
z Antystenesem i cynikami, jak też z Euklidesem i jego szkołą megarejską, w ło-
nie której miano dokonywać swego rodzaju ontologizacji dobra na wzór eleackiego 
jednobytu275. Jak konkretnie może się to przekładać na rozumienie tej hipotezy 
i jej rozstrzygnięcie? 

Seweryn Blandzi I hipotezę i jej rozstrzygnięcie określa mianem „henologii 
negatywnej” w sensie absolutnym, w ramach której, jak sam pisze, jakakolwiek 
cecha przydana badanemu jednemu jest podważona i  wykluczona276. Francis 
Macdonald Cornford z kolei rozumie ją w ten sposób, że w jej ramach termin 
jedno niejako sam z siebie całkowicie wyklucza wielość, a więc – można by rzec 
– mamy do czynienia wyłącznie z jednym i jedynym jednem i z absolutnie ni-
czym więcej277. Negatywny – w sensie epistemicznym – charakter oraz konse-
kwencje I  hipotezy podkreśla natomiast William Francis Lynch, dla którego 
analizowane jedno, ujęte w ramach absolutnej czystości, jest wyrazem zasady 
całkowitej jedności i niepodzielności, co z kolei, jego zdaniem, oznacza, że ani 
ona sama, ani byt, ani inne czyste elementy dialektyczne nie mogą być jakkol-
wiek poznane278. Jeszcze inaczej widzi tę sprawę Egil Anders Wyller, który tę 
partię Parmenidesa interpretuje i komentuje w kluczu neoplatońskim, dopatru-
jąc się w henologii Platona aluzji do zasady jedności wyższego rzędu, tj. najwyższego 
jedna absolutnego279.

Skąd jednak taki wniosek mógł się wziąć u samego Platona? Jaki jest jego 
sens, jakie właściwe uzasadnienie? Konkluzja zamykająca badanie I  hipotezy 
jest w  swej treści istotnie radykalnie negatywna, a  jednocześnie intrygująca. 
Wydaje się, że jest ona wynikiem stwierdzenia, iż samo e[n zupełnie nie uczest-
niczy w byciu (ouvdamw/j ouvsi,aj mete,cei). Jeżeli bowiem e;n uznać jednak za to, 

273 Por. Parmenides 141e.
274 Por. S. Scolnicov, Plato’s Parmenides. Translated with Introduction and Commentary, Berke-
ley 2003, s. 3.
275 Por. J. Gajda-Krynicka, Czy można…, dz. cyt., s. 126–129.
276 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 106–108, 117–125.
277 Por. F. M. Cornford, Plato and Parmenides…, dz. cyt., s. 115–116.
278 Por. W. F. Lynch, An Approach to the Metaphysic of Plato through the Parmenides, Washing-
ton 1959, s. 137.
279 Por. E. A. Wyller, Der späte Platon, Tübinger 1965, Hamburg 1970, s. 111. 
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co w byciu uczestniczy (ouvsi,aj mete,con), to oznaczałoby to, że jest ono czymś 
będącym, a więc musiałoby doprowadzić do stwierdzenia, że jest (e;stin). Wów-
czas też pytanie I hipotezy eiv e]n e;stin uzyskiwałoby odpowiedź twierdzącą. Je-
żeli jednak samo e[n w żaden sposób nie posiada bycia (ouvdamw/j ouvsi,aj mete,cei), 
to zgodnie z tokiem prowadzonej dialektyki należy uznać, że e[n jako e[n nie jest. 
To zaś oznacza, że należy je potraktować jako mh. o;n. Rozstrzygnięcie Platona 
wyklucza zatem konsekwentnie jakąkolwiek możliwość orzekania o tak rozu-
mianym e[n jako o czymś, jakimś (ti). A więc oznacza to również, że nie moż-
na mówić, że ono powstało i było (ou;te ge,gonen ou;tV h=n). W dokładnie ten sam 
sposób wykluczono możliwość orzekania o nim w aspekcie teraźniejszości, po-
nieważ ani staje się, ani jest (ou;te gi,gnetai ou;te e;stin), jak również w aspekcie 
przyszłości, ponieważ ani stanie się, ani będzie (ou;te genh,setai ou;te e;stai). Ani 
jedno zatem, co w żaden sposób nie ma ze sobą czasu (mhdamh/| mhdeno.j mete,cei 
cro,nou), w żaden sposób nie może również mieć ze sobą bycia (ouvdamw/j ouvsi,aj 
mete,cei).

Ta radykalnie negatywna konkluzja oraz jej uzasadnienie zdają się nadto po-
twierdzać słuszność argumentacji dialogowego Parmenidesa, że samo e[n jako mh. 
o;n nie może być uznane za noh,ma. Noei/n i noh,ma bowiem, zgodnie z wcześniej-
szym ustaleniem rozmówców, nie mogą dotyczyć nie będącego280. Konsekwen-
cje rozgraniczenia pomiędzy samym e[n z jednej, a ei=nai oraz noei/n z drugiej 
strony Platon wskazuje, pisząc, że w stosunku do e;n nie pojawia się możliwość 
ścisłego ujęcia przez lo,goj, co tym samym już u źródła wyklucza możliwość 
przyjęcia dla niego jakiejś miarodajnej nazwy (o;noma), ustalenia (evpisth,mh), a nawet 
doznania (ai;sqhsij) czy jakiegokolwiek sądu (do,xa)281. Jeżeli bowiem samo e[n 
nie jest, nie może być w żaden sposób poznane. Nie można bowiem poznać 
(gignw,skein) tego, co pozostaje poza zakresem myślenia (noei/n), a więc tego, 
co nie jest (ouvk e;stin). Takie rozumowanie wydaje się zgodne z  tym, co na 
temat wykluczenia możliwości poznania nie będącego czytamy u Parmenidesa 
z Elei282, a także u Gorgiasza z Leontinoi283.

Wydaje się więc, że Platon na tych podstawach, odwołując się jednocześnie 
do myśli historycznego Parmenidesa i jego uczniów, odrzuca jakąkolwiek moż-
liwość przyjęcia bycia samej postaci (auvto. kaqV au`to. ei=doj), co zostało wyka-

280 Por. Parmenides 132b n. 
281 Por. Parmenides 142a.
282 Por. DK 28B 2, 6–8: (…) th.n dh, toi fra,zw panapeuqe,a e;mmen avtarpo,n\ | ou;te ga.r a'n 
gnoi,hj to, ge mh. evo.n $ouv ga.r avnusto,n% | ou;te fra,saij. Tłum.: „(…) tę zaś tobie wskazuję, że 
jest zupełnie nieprzebadanym bezdrożem, | albowiem ani mógłbyś poznać nie będące (gdyż 
to niemożliwe), | ani też wysłowić”.
283 Por. DK 82B 3, 77: o[ti de. ka'n h=i ti( tou/to a;gnwsto,n te kai. avnepino,hto,n evstin avnqrw,pwi 
(…). Tłum.: „że zaś gdyby było coś, ono niepoznane jak i niepojęte jest przez człowieka (…)”.
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zane na przykładzie jednego (e[n) i rozpatrywanej dlań hipotezy eiv e[n e;stin284. 
A zatem podobnie rzecz miałaby się z Sokratesowym – dość naiwnym i wysoce 
aporetycznym – rozumieniem uczestniczenia (mete,cein) rzeczy w swoich posta-
ciach, gdyż ei=doj – w ramach uvpo,qesij rozpatrywany na przykładzie samego 
e[n – zawsze okazuje się mh. o;n.

Czy w ramach prowadzonej dialektyki można jednak poprawnie orzec, że samo 
e[n pozostaje ściśle związane z to. o;n jako jego znak i postać? Czy można w tym 
miejscu zastosować rozwiązania obecne w dialogu Sofista? A jeśli tak, to w jaki 
sposób? Czy rzeczywiście takie właśnie rozwiązanie Platon mógłby chcieć 
przedłożyć już w Parmenidesie?

Rozwiązanie w tej kwestii zdaje się sugerować ponownie podjęte przez roz-
mówców hipotetyczne eiv e]n e;stin, czyli tzw. II hipoteza dialogu Parmenides285.

Blandzi, w odróżnieniu od radykalnie negatywnej w  swych konstatacjach 
I hipotezy, określa ją mianem „henologii pozytywnej”, w ramach której dostrze-
ga u Platona zamysł eksplikacji całościowej sfery bycia we wszystkich jego prze-
jawach, dla której fundamentalną funkcją okazuje się me,qexij, a więc uczestnictwo, 
pozostawanie w relacji. Jego zdaniem bowiem u Platona być znaczy tyle, co par-
tycypować. Zgodnie z metodologiczną propozycją Kennetha Malcolma Sayre’a – wy-
różnia jednocześnie kilka jej szczegółowych wariantów, swego rodzaju podhipo-
tez henologicznych, zestawianych ze stanowiącymi ich dialektyczne dopełnienie 
podhipotezami meontologicznymi (eiv e[n mh. e;stin)286. 

Co dokładnie zatem może oznaczać drugi wariant przedłożonej do roz-
strzygnięcia hipotezy? Co tym razem oznacza hipotetyczne eiv e]n e;stin? I co ta-
kiego istotnego, zdaniem Parmenidesa, z niej samej może wynikać? A może jest 
to jedynie podjęte ponownie dialektyczne ćwiczenie, które samo w sobie nie 
może przedstawiać żadnych istotnie wiążących wniosków?

Platon pisze tak:

(…) nu/n de. ouvc au[th evsti.n h̀ ùpo,qesij( eiv e]n e[n( ti, crh. sumbai,nein( avllV eiv e]n e;stin (…)*

(…) teraz zaś nie ta jest hipoteza, jeżeli jedno jedno, (i) co powinno wynikać, lecz jeżeli 
jedno jest (…)?287

284 Być może w zapisie I hipotezy: eiv e[n evstin( a;llo ti ouvk a'n ei;h polla. to. e[n*, jak i w jej rady-
kalnie negatywnym rozstrzygnięciu należałoby nawet widzieć odwołanie się Platona nie tyle do 
historycznego Parmenidesa, ile do jego ucznia Zenona, co zresztą może mieć swoje uzasadnie-
nie w przytaczanej już wyżej relacji Filoponosa (Philop. phys. 42, 9) na temat jego poglądów, jak 
również w fakcie wprowadzenia przez Platona do dialogu Parmenides postaci Zenona.
285 Por. Parmenides 142b n.
286 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 112–113, 125–142, 145–146; K. M. 
Sayre, Plato’s Late…, dz. cyt., s. 45–46.
287 Parmenides 142c.
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Już na jej wstępie Platon precyzuje, że aktualnie zadana hipoteza nie dotyczy 
jedna samego, e]n e[n, ale raczej tego, czy jedno jest (eiv e]n e;stin)288. Wydaje 
się więc, że zamiar Platona można by tutaj rozumieć w ten sposób, iż wyklu-
czywszy dotąd jakąkolwiek możliwość bycia odnośnie do samego e[n, teraz po-
szukuje takiego rozwiązania, które pozwoliłoby udzielić innej odpowiedzi. Być 
może – w pewnej analogii do Sofisty – należałoby to rozumieć jako poszukiwa-
nie pewnych dialektycznie określonych warunków, w ramach których można by 
prawidłowo i prawomocnie orzec, że jednak jedno w jakiś sposób jest. Jak kwe-
stię tę rozstrzyga sam Platon?

Aby właściwie uporać się z  założeniem aktualnej hipotezy, Parmenides 
wskazuje dalej, że to, co stanowi jej zakres: to. e[n i to. e;stin, rozpatrywane we 
wzajemnym odniesieniu do siebie, w punkcie wyjścia pozostają czymś innym. Czymś 
innym bowiem, i  to nie tylko na poziomie samej semantyki, jest samo jedno 
(e[n), a czymś innym samo jest (e;stin). Znaczenia tego istotnego rozróżnienia 
nie pomija także Blandzi, pisząc, że – ogólnie biorąc – celem aktualnie oma-
wianej, drugiej już hipotezy Platona jest między innymi uwydatnienie pewnej 
różnicy między atrybutem jako uczestniczącym (e[n) i „uczestniczonym” a jego 
byciem (o;n, ouvsi,a)289.

Platon najwyraźniej ma świadomość konieczności dokonania na wstępie ta-
kiego rozróżnienia, skoro pisze:

ouvkou/n w`j a;llo ti shmai/non to. e;sti tou/ e[n*

więc (nie jest tak), że coś innego oznacza to jest (od) tego jednego?290

Skąd jednak bierze się takie rozróżnienie? Trzeba zauważyć, że może to być 
konsekwentne podjęcie wyniku uprzednio analizowanej hipotezy, a mianowi-
cie tego, że samo jedno jako jedno, e]n e[n, nie jest. Jeżeli bowiem e[n okazuje się 
mh. o;n, to konsekwentnie trzeba powiedzieć, że jako mh. o;n również nie ma nic 
wspólnego z ei=nai. W tej perspektywie stwierdzenie Platona, że to. e;sti istotnie 
znaczy coś innego niż to. e;n, wydaje się co do intencji zrozumiałe oraz w peł-
ni uzasadnione. 

288 Być może zamiar ów należy dostrzegać już w  sposobie zaakcentowania poszczególnych 
słów, gdyż jak poprzednia hipoteza (eiv e[n evstin…) stawiała sobie za cel rozpatrzenie samego 
to. e[n, czego sygnałem mogło być postawienie w zapisie wyrazu acutus (e[n), tak drugi jej wa-
riant zdaje się przenosić ciężar uwagi z niego samego na sens frazy e]n e;stin, jemu samemu 
przydając przy tym akcent gravis (e]n).
289 Por. S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 126.
290 Parmenides 142c.
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Okazuje się jednak, że to, co poprzednia hipoteza definitywnie rozdzieliła, ak-
tualnie – choć dialektycznie od siebie różne – jest rozpatrywane razem (łącznie), 
jako przynależne sobie. Chodzi bowiem właśnie o  to, aby rozpatrzyć, w  jaki 
sposób owo jedno uczestniczy w byciu (ouvsi,aj mete,cei to. e[n) właśnie wtedy, 
gdy mówi się, że jedno jest (o[ti e]n e;stin). Platon to istotne założenie aktualnej 
hipotezy wyraża i wyjaśnia następująco:

a=ra ou=n a;llo h' o[ti ouvsi,aj mete,cei to. e[n( tou/tV a'n ei;h to. lego,menon( evpeida,n tij sullh,bdan 

ei;ph| o[ti e]n e;stin*

czy więc inne niż to, że ma ze sobą bycie to jedno, byłoby wypowiedziane, skoro ktoś 
zwięźle powie, że jedno jest?291

O tym, że oba elementy hipotezy – to. e[n i to. e;stin – są rozpatrywane rzeczy-
wiście razem (łącznie), świadczą słowa sullh,bdan ei;ph| o[ti e]n e;stin. Grec-
kie sullh,bdan ei;ph| znaczy bowiem tyle, co zwięźle powie, i wskazuje na ścisły 
związek tego, co jest razem (su,n) wypowiadane (to. lego,menon). Związek ten 
przejawia się właśnie w  taki sposób, że zwięźle i  jednym określeniem razem 
(sullh,bdan) wypowiada się to, że jedno jest (o[ti e]n e;stin). Wydaje się więc, że 
już w tym miejscu można odnaleźć wskazówkę dotyczącą należytego rozumie-
nia aktualnej hipotezy. Jeżeli bowiem, jak chce Platon, powiedzieć, że jedno jest 
(o[ti e]n e;stin), znaczy właśnie tyle, co przyjąć, że jedno ma ze sobą bycie (ouvsi,aj 
mete,cei to. e[n), to w świetle negatywnego rozstrzygnięcia I hipotezy można by są-
dzić, że samo pytanie eiv e]n e;stin stawia tym razem akcent nie tyle na samo 
jedno (e[n), ile raczej na owo jest (e;stin). To zaakcentowanie samego e;stin kosz-
tem e[n dokonywałoby się jednak w celu jasnego wykazania, że treść tego, co 
jest wypowiadane – o[ti e]n e;stin – w swym podstawowym i źródłowym sen-
sie oznacza dokładnie tyle, że to, co jest (e;stin), dlatego, że jest, jest jedno (e]n 
e;stin). Czy rzeczywiście w taki sposób hipotezę tę rozwija Platon?

Sposób argumentacji Parmenidesa odnośnie do przedłożonej do badania 
i dyskusji hipotezy w drugim zaproponowanym jej wariancie zdaje się potwier-
dzać zasadność powyższych przypuszczeń. Parmenides stwierdza bowiem, że 
powiedzieć o[ti e]n e;stin, oznacza z konieczności tyle, co przyjąć, że będące jed-
no (o;n to. e[n) posiada części (me,rh e;cein). Przypuszczenie, że owymi częściami 
mogą być wymienione wcześniej to. e;n oraz to. e;stin, potwierdza zresztą do-
kładnie dalszy jego wywód, kiedy to sam Parmenides kładzie nacisk na fakt, że 
każda z części (me,rh) – mimo że w stosunku do siebie nie są tym samym (ouv to. 

291 Parmenides 142c.
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auvto.) – odnosi się do tego samego (tou/ auvtou/), tj. do będącego jednego (tou/ èno.j 
o;ntoj). Jest to stwierdzenie niezwykle istotne, ponieważ właśnie owo jedno będą-
ce (e]n to. o;n), jako rezultat tego, co jest wypowiedziane: o[ti e]n e;stin, jest tym, 
co stanowi właściwy „przedmiot” aktualnej hipotezy. O tym dokładnie zdaje się 
mówić Parmenides, dając pierwszy wyraźny sygnał, co aktualnie stanowi cel 
jego analiz:

(…) tou/ auvtou/ de. evkei,nou ou- u`poqe,meqa( tou/ e`no.j o;ntoj (…)

(…) tego samego więc owego, które zakładamy, tego jednego będącego (…)292.

Wydaje się zatem, że obie części (me,rh), mianowicie to. e[n oraz to. e;stin, istot-
nie należy rozumieć oraz dialektycznie rozpatrywać łącznie jako części tego sa-
mego (tou/ auvtou/), jako części całego (to. o[lon), którym jest owo będące jedno (e]n 
to. o;n). Platon zresztą ustami Parmenidesa dopowiada to natychmiast, formu-
łując następujące pytanie:

(…) a=ra ouvk avna,gkh to. me.n o[lon e[n o;n ei=nai auvto,( tou,tou de. gi,gnesqai mo,ria to, te 
e]n kai. to. ei=nai*

(…) czy nie musi (być), że całe to jedno będące samo jest, tego zaś cząstkami stają się 
i jedno, i bycie?293

Stwierdzenie Parmenidesa, że powyższa konkluzja jest wynikiem konieczno-
ści (avna,gkh) dla odczytania intencji zawartych w II hipotezie, wydaje się posia-
dać decydujące znaczenie. Nie ma zatem – jak wolno sądzić – innej możliwo-
ści sensownego rozpatrywania obu wyróżnionych hipotetycznych składowych, to. e[n 
oraz to. ei=nai, jak tylko w ten sposób, że stają się one częściami (gi,gnesqai mo,ria) 
w ramach całego (to. o[lon), którym pozostaje stanowiące zakres aktualnej hi-
potezy stwierdzenie: jedno będące jest (e[n to. o;n ei=nai). Ich ścisły związek w ra-
mach tak rozumianej całości Platon oddaje nieco dalej czasownikiem i;scein, 
który jest zreduplikowaną i wzmacniającą znaczenie formą ind. praes. od e;cein 
– mieć294. Pisze bowiem tak:

292 Parmenides 142d.
293 Parmenides 142d.
294 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 318, 359.
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(…) to. te ga.r e]n to. o'n avvei. i;scei kai. to. o'n to. e[n (…)

(…) albowiem to jedno zawsze ma to będące, i to będące to jedno (…)295.

Oznacza to zatem, że w ramach owego hipotetycznie analizowanego całego (to. 
o[lon) to. e[n zawsze ma, trzyma mocno albo zatrzymuje (avvei. i;scei) to. o;n; i na 
odwrót: jedno zawsze ma będące. Dlatego też można powiedzieć, że obie części, 
to. o;n i to. e[n, w ramach całego (to. o[lon) pozostają tym samym (to. auvto.). Dzieje 
się tak, ponieważ to, do czego wspólnie się odnoszą, również wspólnie mają ze 
sobą (mete,cein). Uzasadniona w ten sposób dialektyczna tożsamość to. e[n i to. 
ei=nai, która każdorazowo realizuje się w jednym będącym (e[n to. o;n), otwiera 
tym samym możliwość orzekania, czym i jakie jest (ti e;stin) to, co jest.

Wydaje się, że taka właśnie interpretacja ponownie postawionej hipotezy eiv 
e]n e;stin może okazać się niezwykle istotna dla właściwego odczytania sposobu 
myślenia Platona. W świetle dotychczasowych analiz nie można bowiem prawi-
dłowo mówić o jednym (e[n) w oderwaniu od samego bycia (ei=nai) i od stanowią-
cego rezultat myślenia bycia to. o;n, a więc poza zakresem, który Platon w Sofiście 
zbiera w ramach przywołanej już tou/ o;ntoj ivde,a i który sam określił mianem 
ouvsi,a. Oznaczałoby to zatem, że faktycznie to, co jest, dlatego że jest, jest będącym 
jednym, a z tego powodu również i czymś. Albowiem samo e[n pojawia się tylko 
jako przynależne będącemu (to. o;n), tzn. jako jego własna postać (ei=doj), i tylko 
w ten sposób można prawidłowo orzec, że jedno jest (e]n e;stin) i uczestniczy w by-
ciu (ouvsi,aj mete,cei to. e[n)296. Nie można zatem twierdzić, że sam ei=doj, rozpo-
znany wcześniej jako mh. o;n, może niejako sam z siebie generować i uzasadniać 
źródłowy dlań fakt bycia (ei=nai). Choć bowiem rozpatrywane dialektycznie obie 
części uvpo,qesij pozostają wobec siebie równoważne, ostatecznie rzecz biorąc to 
e;stin, a nie samo e[n, stanowi źródło. Z kolei ujawniające w sobie tożsamość to. e[n 
i to. ei=nai będące (to. o;n), jako że jest (e;stin), pozostaje w zakresie myślenia (noei/n). 
Jako noh,ma więc otwiera tym samym możliwość jego poznawania (gignw,skein), 
pokonując tym samym wykazane na wstępie dyskusji dychotomiczne aporie nie-
poznawalności, sprowokowane przez naiwne stanowisko Sokratesa.

295 Parmenides 142e.
296 Możliwość właśnie takiego odczytania intencji II hipotezy dialogu Parmenidesa w  świetle 
analiz Platona w Sofiście odnośnie do splotu czy kłębka postaci (tw/n eivdw/n sumplokh,), ujawnia-
jących się wraz z oznaczanym to. o;n w ramach tou/ o;ntoj ivde,a, postrzega Gadamer. Stwierdza 
on, że koinonia największych rodzajów rozumiana jako ontologiczny warunek koinonii rzeczo-
wej, tj. określenia bytu w jego stałych określonościach rodzajowych i gatunkowych, może być 
kluczem do interpretacji drugiej części Parmenidesa. Por. H.-G. Gadamer, Platos dialektische 
Ethik und andere Studien zur platonischen Philosophie, Hamburg 1968, s. 76.
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Dopełniający analiz Sofisty jednoznaczny charakter tegoż rozstrzygnięcia, 
które Platon podsuwa swoim czytelnikom w Parmenidesie, ponownie zdaje się 
mieć swoje istotne uzasadnienie w myśli historycznego Parmenidesa z Elei. Na 
drodze badania ẁj e;stin samo będące (evo,n), pojawiające się w wyniku tożsamo-
ści noei/n i ei=nai jako noh,ma, pozostaje bowiem, można by rzec, jednoznacznie 
tożsame ze sobą. Na coś takiego mogą wskazywać jego słowa:

tauvto,n tV evn tauvtw/i te me,non kaqV e`auto, te kei/tai | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei…

to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży, | takoż niezmiennie na 
miejscu trwa…297

Znak będącego, którym jest jedno (e[n), można zatem interpretować jako znak tej-
że tożsamości. W taki też sposób dokonuje się jego pojmowanie (noei/n) oraz wy-
powiadanie (le,gein), jako że jedno (e[n) pozostaje znakiem, a nie źródłowym w`j 
e;stin. Co prawda, jak słusznie zauważa Gródek, u Parmenidesa nie pojawia się 
określenie ei=doj w odniesieniu do samego e[n, które jest wymienione jako je-
den z licznych znaków będącego298. Wydaje się natomiast, że kontekst, w jakim 
do tychże znaków w Sofiście odwołuje się Platon, oraz zaproponowany przezeń 
sposób rozstrzygnięcia II hipotezy w dialogu Parmenides, pozwala nie bez racji 
przyjąć, że ei=doj naznaczający to. o;n można rozumieć dokładnie tak samo, 
jak parmenidejski znak drogi w`j e;stin. Zgodnie bowiem ze wskazówką same-
go Parmenidesa realizuje się ona nie inaczej, jak tylko i wyłącznie na poziomie 
myślenia (noei/n), że jest (e;stin).

Można zatem sądzić, że podejmując ten sposób myślenia, Platon chciał jasno 
wykazać, że jak samo jedno (e[n), tak i inne postaci (ei;dh) nie mogą być prawidło-
wo uznane za coś samoistnego, w którym poszczególne ta. o;nta miałyby dopiero 
jakoś uczestniczyć. Nie można więc i samych postaci uznać za coś, czemu moż-
na przypisać jakąś samoistność (auvth. kaq v aùth. ouvsi,a). Dzieje się tak, ponieważ 
ouvsi,a nie jest i nie może być własnością samych jedynie postaci. Jednakże o samej 
ouvsi,a można prawidłowo orzekać i oznaczać ją właśnie według postaci. W świetle 
źródłowo uzasadnionej jednoznaczności tezy to. o;n ei=nai niemożliwe jest zatem 
twierdzić, że ei=doj, rozpoznawany w toku badania jako mh. o;n, może jednocze-
śnie być będącym (to. o;n). Sam ei=doj, rozpatrywany zgodnie z dialektycznym roz-
strzygnięciem jako mh. o;n, w żadnym bowiem razie nie posiada w analizowanym 
zakresie ouvsi,a źródłowej dlań funkcji e;stin. Właśnie to, jak wolno sądzić, kon-

297 DK 28B 8, 29–30.
298 Por. W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 75–77. 
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sekwentnie doprowadziło Platona do wniosku, że sam ei=doj jako ei=doj nie jest 
(ouvk e;stin) i nie może być (mh. ei=nai). Pojawiający się w Parmenidesie absolutnie 
negatywny wynik I hipotezy eiv e[n evstin… można by zatem uznać za dość rady-
kalne w swej wymowie tego rozumowania potwierdzenie299.

299 W świetle jednoznacznego w swej wymowie rozstrzygnięcia odnośnie do rozumienia to. o;n 
i mh. o;n, jakiego dokonał Platon, zbytecznym wydaje się rozpatrywanie całej rozbudowanej 
argumentacji dotyczącej II hipotezy: eiv e]n e;stin, wraz z jej szczegółowymi podhipotezami, 
oraz kolejnych im przeciwnych tez: eiv e]n mh. e;stin (por. Parmenides 160b–166c). Powyższy 
wniosek mógłby posiadać swoje uzasadnienie w przeprowadzonych wyżej analizach problemu 
mh. o;n z dialogu Sofista, który chronologicznie rzecz biorąc, jest zapewne dialogiem następu-
jącym po Parmenidesie. W tym sensie wydaje się, że kolejne hipotezy dialogu mogą wynikać 
z rozstrzygnięć dwóch pierwszych hipotez. Bardzo szczegółową i cenną ich analizę przepro-
wadza: S. Blandzi, Henologia, meontologia…, dz. cyt., s. 132–142. 



Rozdział III 

Philebus, Timaeus. Ei=doj w kontekście noei/n

Uzyskane w ramach dialektyki rozstrzygnięcie problemu statusu ei=doj wyda-
je się niezwykle istotne, wyznaczając jednocześnie kierunek dla dalszych analiz. 
Platon, konsekwentnie odwołując się do sposobu myślenia eleatów i wykazując 
ich śladem jednoznaczność samego będącego (to. o;n), uzasadnił wykluczenie ta-
kiego rozumienia samej postaci, które zrównuje ją z będącym i usiłuje w ten spo-
sób nadawać jej jakąś samoistność. Była to dialektyczna i logiczna konsekwencja 
rozstrzygnięcia, którego dokonał Platon w sprawie sofistycznego mh. o;n.

Z drugiej strony jednak to samo dialektyczne rozstrzygnięcie pokazało ko-
nieczność rozpatrywania samego ei=doj jako znaku, który zawsze przysługuje bę-
dącemu, dzięki czemu ujawnia się ono zawsze we właściwy sobie sposób. Owa 
ścisła zależność postaci od będącego jest wynikiem nie tylko jego dialektycznie 
rozpoznanego źródłowego odniesienia do e;stin, lecz także źródłowej tożsamo-
ści ei=nai-noei/n, dzięki czemu następuje myślenie i pojmowanie będącego (to. o;n) 
jako no,hma, ujmowanego następnie według swoich własnych postaci i rodzajów. 
Stąd też i samo e[n, interpretowane jako ei=doj, pojawiło się jako efekt ustalają-
cego w swym charakterze widzenia (ivdei/n), które realizuje się wyłącznie w od-
niesieniu do zakresu noei/n, tj. zakresu umysłu. Samo to. o;n bowiem ujawnia 
się w swojej – można by powiedzieć – pierwszej i podstawowej postaci, tj. jako 
jedno będące (to. e[n to. o;n).

Zgodnie z tym tokiem myślenia czymś słusznym wydaje się przypuszczenie, 
że ei=doj swoją prawomocność winien uzyskiwać również w tożsamym z ei=nai 
zakresem noei/n. A jeśli tak rzeczywiście jest, to musiałoby to konsekwentnie 
dotyczyć nie tylko samego e[n, lecz także innych największych i rządzących po-
staci, pojawiających się jako rezultaty opisujące zarówno myślenie (noei/n), jak 
i prawidłowe widzenie (ivdei/n) – we właściwych im obu zakresach – samego bę-
dącego (to. o;n) i jego porządku.

Problem ten, rozpoznany i opisany już na kartach Sofisty, u Platona zdaje się 
mieć swoje istotne rozwinięcie na kartach dwóch dialogów. Są nimi Fileb oraz 
Timaios.
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1. Największe rodzaje i ich funkcja w Filebie

Przeprowadzona przez Platona w dialogu Sofista analiza tego wszystkiego, 
co w świetle jednoznacznie rozstrzygniętej tezy to. o;n ei=nai należy koniecznie 
przyjąć w zakresie ouvsi,a, a więc tego, co pojawia się w ramach tou/ o;ntoj ivde,a, 
uzyskało swoje zwieńczenie w określeniu pięciu największych rodzajów (me,gista 
tw/n genw/n), za pomocą których dokonano właściwej denotacji tego zakresu. 
To jednak, jak się zdaje, nie daje ostatecznego wyjaśnienia, dlaczego dialektyka 
zmierza ku dokonującej swoistej synoptyki ko-notowanych wraz z samym będą-
cym jego własnych postaci. Co zatem, zdaniem Platona, może stanowić właści-
we źródło oraz uzasadnienie owej ko-notacji?

1.1. Granica (pe,raj) i nieograniczone (a;peiron)

Wyrażoną w punkcie wyjścia dyskusji propozycję Fileba, by uznać przyjem-
ność i rozkosz (th.n h`donh.n kai. te,ryin) za dobro (avgaqo.n ei=nai), Sokrates, wy-
raziwszy pogląd odmienny, sprowadza do kwestii, że jedno jest wieloma i wiele 
jednym (e]n ta. polla. ei=nai kai. to. e]n polla,)1. W związku z tym wkrótce po-
tem kieruje jednak rozmowę na dość niespodziewane tory. Ich początkiem jest 
jego wyznanie:

(…) oi` me.n palaioi, (…) tau,thn fh,mhn pare,dosan( w`j evx e`no.j me.n kai. pollw/n o;ntwn 

tw/n avei. legome,nwn ei=nai( pe,raj de. kai. avpeiri,an evn au`toi/j su,mfuton evco,ntwn

(…) dawniejsi (…) taką wieść pozostawili, że z jednego i wielu będących zawsze mówio-
nych jest, mających granicę i nieograniczoność w nich przyrodzone2.

Jak właściwe rozumieć tę wypowiedź? Jej zagadkowość wynika najpierw z tego, 
że na pierwszy rzut oka trudno jednoznacznie wskazać podmiot zdania zależne-
go, które otwierają słowa: w`j evx e`no.j me.n kai. pollw/n…3 Wydaje się, że to, co 

1 Por. Philebus 11b, 14c–16c. Bardzo podobne, jeśli nie identyczne pytanie o dobro, przyjemność 
i rozum Platon stawia również w innym dialogu. Por. Politeia 505b–c.
2 Philebus 16 c.
3 Witwicki zdanie to przekłada następująco: „i starożytni (…) to nam podanie przekazali, że 
wszystko, co, jak się zawsze mówi, istnieje, składa się z jedności pewnej i wielości, i ma w sobie 
przyrodzony pierwiastek granic i nieokreślenia” – Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 585. Swoją 
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stanowi przedmiot zainteresowania Sokratesa, faktycznie kryje się za inf. ei=nai, 
które być może i w tym przypadku należy łączyć z partykułą w`j. O czym zatem, 
podążając tokiem słów Platona, jest mowa w tym miejscu? Co takiego jest?

Jeżeli przyjmiemy ten sposób rozumowania, że podmiotu tego zdania rze-
czywiście należy doszukiwać się w związku z przywołanymi słowami ẁj… ei=nai, 
to w  świetle dotychczasowych analiz można zauważyć, że przywołane wyżej 
słowa evx e`no.j me.n kai. pollw/n o;ntwn tw/n avei. legome,nwn najwyraźniej nie 
pojawiają się w tym miejscu zupełnie bez żadnego powodu. Tego bowiem, co 
stanowi przedmiot wypowiedzi Sokratesa, z uwagi na fundamentalne znacze-
nie stwierdzenia w`j ei=nai, że jest, nie można, jak się zdaje, sytuować poza będą-
cymi (tw/n o;ntwn)4, o których zresztą przy tej okazji mówi sam Sokrates i któ-
re – zgodnie z tym, co o źródłowej tożsamości ei=nai-noei/n powiedziano do tej 
pory – zawsze stanowią przedmiot źródłowo uzasadnionej wypowiedzi (o;ntwn tw/n 
avei. legome,nwn). W tym sensie w w`j… ei=nai Sokratesa, zgodnie ze wskazanym 
przez Kuboka i Blandziego znaczeniem w`j e;stin u Parmenidesa, można by 
dostrzec ponownie aspekt tego, jakie jest to, co jest. Po pierwsze wskazywałyby 
na to słowa: evx e`no.j me.n kai. pollw/n o;ntwn. To, co stanowi przedmiot analiz 
Platona, jest istotnie związane z będącymi, których jest wiele (pollw/n o;ntwn). 
Dlaczego zatem Platon w tym miejscu pisze: z jednego i wielu będących (evx e`no.j 
kai. pollw/n o;ntwn)?

W świetle jednoznacznego rozstrzygnięcia dialektyki należało wyżej wyklu-
czyć taki sposób rozumowania, w którym jedno (e[n) pojawia się jako samoistny 
przedmiot myślenia (noei/n) i wypowiedzi (le,gein), ponieważ takim okazuje się 
jedynie to. o;n, każdorazowo ujawniające się jako to. e[n to. o;n. W tym sensie sło-
wa evx e`no.j kai. pollw/n o;ntwn winno się chyba rozumieć raczej w ten sposób, 
że jest mowa o wielu będących, z których każde jedno jest właśnie dokładnie ta-
kie, a nie inne. Zdanie Platona, ze względu na źródłowe znaczenie samego w`j… 
ei=nai, można jednak interpretować również w tym kierunku, że przedmiotem 
jego analiz jest wiele będących. Dokonywałoby się to nie tylko z uwagi na źródło 
– e;stin, a więc na to, dzięki czemu w konsekwencji można prawidłowo orzekać 
wielość tego, co każdorazowo ujawnia się w taki sam sposób, jako to. e[n to. o;n – lecz 
także z uwagi na to, jak w konsekwencji może prawidłowo ujawniać się wielość 

propozycję tłumaczenia tego urywku przedstawia m.in. Bogdan Dembiński (por. B. Dembiń-
ski, Teoria idei…, dz. cyt., s. 125), z kolei tłumaczenie Edwarda Zwolskiego przytacza: A. Ole-
jarczyk, Relacja Jedno-Wiele jako zasada jednostkowienia. „Fileb” Platona, w: Kolokwia Platoń-
skie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s. 98.
4 Bogdan Dembiński, dostrzegając w dialogu Fileb podjęcie istotnego starożytnego problemu 
stosunku jedności do wielości z Parmenidesa, podobnie zwraca uwagę na to, że jest (ei=nai) 
w tym zdaniu należy wiązać z tym wszystkim, co będące (pollw/n o;ntwn ei=nai). Por. B. Dem-
biński, Teoria idei…, dz. cyt., s. 124–126.
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będących. Coś takiego zresztą zdaje się znajdować swój wyraz w dalszej części 
cytowanego zdania: …pe,raj de. kai. avpeiri,an evn au`toi/j su,mfuton evco,ntwn. 
Sokrates bowiem w kontekście wspomnianych pollw/n tw/n o;ntwn zwraca jed-
nocześnie uwagę na to, co – jak sam to zaznacza – jest ich własnością (evco,ntwn) 
i dlatego też jest w nich samych (evn au`toi/j). Ową tak rozumianą własnością jest 
to, co sam określa mianem su,mfuton, a mianowicie granica (pe,raj) oraz nie-
ograniczoność (avpeiri,a).

Wydaje się również, że już sama konstrukcja analizowanego zdania sugeruje, 
że zarówno e[n, polla,, jak i pe,raj, avpeiri,a to w pewnym sensie równoważne 
elementy, które w nakreślonej przez Sokratesa perspektywie należy w badaniu 
koniecznie uwzględnić5. Rodzi się jednak inne istotne pytanie: dlaczego Platon 
w kontekście tw/n o;ntwn zestawia ze sobą te cztery elementy? W jaki sposób 
rozumieć to zestawienie i gdzie leży jego właściwe uzasadnienie?

Zamiar tego zestawienia Platon zdaje się ujawniać na początku kolejnego 
zdania, gdzie padają istotne słowa:

dei/n ou=n h-maj tou,twn ou[tw diakekosmhme,nwn avei. mi,an ivde,an peri. panto.j e`ka,stote 

qeme,nouj zetei/n (…)

trzeba więc nam tych tak oto uporządkowanych zawsze jednej idei odnośnie do całego za 
każdym razem zakładając szukać (…)6.

Przyjęcie przez Sokratesa perspektywy wielu będących (pollw/n tw/n o;ntwn) 
służy temu, by wyjaśnić, że są one w sposób sobie właściwy uporządkowane 
(tou,twn ou[tw diakekosmhme,nwn). W świetle poprzedniego zdania wydaje się 
zatem czymś słusznym przyjąć, że ów porządek jest istotnie związany z tym, co 
stanowi własność będących, mianowicie z rzeczonymi elementami pe,raj oraz 
avpeiri,a. Należyte zrozumienie znaczenia owego porządku wymaga natomiast 
tego, aby założyć i szukać (qeme,nouj zetei/n) tego, co zawsze odnośnie do całego 
(avei. peri. panto,j) prawidłowo ów porządek ukazuje i uzasadnia. W tym celu 
więc, jak pisze Platon, należy poszukiwać jednej idei (dei/n mi,an ivde,an zetei/n), 
w ramach której można by prawidłowo określić wszystko, co dotyczy tego po-
rządku, a więc i tego, co wedle niego samego jest uporządkowane. Dlaczego jed-
nak przy tej okazji Sokrates mówi o jednej idei (mi,a ivde,a)?

5 W  ten sposób można odczytać fakt wyliczenia przez Platona owych czterech elementów 
w perspektywie tw/n o;ntwn, z których dwa pierwsze spięte są w pierwszej części zdania spój-
nikiem me.n, dwa pozostałe z kolei, nieco dalej, spójnikiem de..
6 Philebus 16c–d.
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Wolno sądzić, że przytoczone polecenie dei/n mi,an ivde,an zetei/n w kontekście 
poszukiwania uzasadnienia dla uporządkowanych wielu będących nie pojawia 
się przypadkowo. Jest bowiem czymś znamiennym, że przy tej okazji Platon, 
ustami Sokratesa, deklaruje wyraźnie, że właściwe i miarodajne rozstrzygnięcie 
problemu porządku wielu będących, na który wskazuje będąca w (evnou/sa) nim 
samym poszukiwana ivde,a, leży w kompetencji tych, którzy posiedli już boską 
umiejętność postępowania na sposób dialektyczny i sporny (to. dialektikw/j kai. 
evristikw/j poiei/sqai)7. Co to oznacza?

Jeżeli przyjąć, że Platon w tym miejscu sygnalizuje konieczność odwołania 
się do rozstrzygnięć poczynionych przez niego w analizowanych dialogach Sofi-
sta i Parmenides, w świetle których jednoznaczność pojmowania to. o;n w ramach 
wyznaczonych przez tou/ o;ntoj ivde,a prowadzi konsekwentnie do ujęcia go 
w jego postaciach (ei;dh), to trzeba zauważyć, że analizy Platona w Filebie mogły 
mieć na uwadze coś podobnego8. Sokrates bowiem swój wywód rozpoczyna od 
jednego (e[n), które – można by rzec – jest pierwszą i podstawową postacią każ-
dego jednego z wielu będących (pollw/n tw/n o;ntwn). Można zatem przypuszczać, 
że dokładnie w taki sam sposób, jako postaci, należałoby rozumieć wymienione 
w dalszej kolejności pe,raj oraz avpeiri,a, co znajdowałoby swoje uzasadnienie 
w użyciu przez Platona w kontekście analizowanych pollw/n tw/n o;ntwn przy-
taczanych już słów evn au`toi/j su,mfuton evco,ntwn.

O takim rozumieniu wyliczanych czterech elementów może świadczyć uży-
cie przez Platona samego określenia su,mfuton, które będąc formą pochodną od 
czasownika sumfu,w, złożonego z przyimka su,n (wespół z, razem) oraz fu,w, 
oznacza to, co wrodzone lub przyrodzone (z natury), albo też to, co z tych sa-
mych powodów jest zrośnięte9. W kontekście przytaczanej już wcześniej wykładni 
słów to. avei. fu,on, od których, zgodnie z propozycją Heideggera, bierze począ-
tek właściwe filozoficzne rozumienie fu,sij, można by nawet zgodzić się z inter-
pretacją, że ei=doj jest dla będącego (to. o;n) tym, co niejako z natury i jednocze-
śnie zawsze pojawia się wraz z nim przy jego wschodzeniu, jako no,hma, w zakres 
noei/n. Rozpatrując tę zależność w kontekście podjętego w Sofiście dialektyczne-
go zadania denotacji zakresu ouvsi,a, można by zatem rzeczywiście wyjaśniać ją 
na sposób swego rodzaju ontologicznej ko-notacji. Czy jednak podobne rozu-
mowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w tekście Fileba? Czy rzeczywiście 

7 Por. Philebus 16c–17a. Podobny wyznacznik, pro.j mi,an ivde,an, Platon określa w Prawach 
965c–e.
8 Jest to przesłanka, która zdaje się przemawiać na rzecz przytoczonej wcześniej opinii Sayre’a 
(por. K. M. Sayre, Plato’s Late…, dz. cyt., s. 45–46) o wiążącej roli obu hipotez dialogu Parme-
nides dla problematyki Fileba.
9 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 610.
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w tym przypadku można odnośnie do wielu będących mówić o przyrodzonych 
im wszystkich postaciach? A jeśli tak, to dlaczego i w jaki dokładnie sposób?

Platon w tej sprawie zdaje się zajmować zdecydowane i  jasne stanowisko. 
Podejmując ponownie ten wątek dyskusji, Sokrates nieco dalej mówi tak:

to.n qeo.n evle,gomen pou to. me.n a;peiron dei/xai tw/n o;ntwn( to, de. pe,raj* (…) tou,tw dh. 

tw/n eivdw/n ta. du,o tiqw,meqa…

mówiliśmy jakoś, że bóg to nieokreślone ukazał będących, to zaś granicę? (…) tak więc 
postaci dwie przyjmijmy sobie…10

Oba elementy, jako przynależne do będących (tw/n o;ntwn), Platon określa mia-
nem dwóch postaci (tw/n eivdw/n ta. du,o). Mówiąc zatem o przyjętych tw/n eivdw/n 
ta. du,o, istotnie ma na myśli oba wymienione wcześniej elementy: nieograni-
czone (to. a;peiron) oraz granicę (to. pe,raj). Do tak wyliczonych ei;dh dodane 
są kolejne dwie. Jakie?

Trzecim elementem (to. tri,ton) jest z tych obu jedno jakieś zmieszane (evx avmfoi/n 
tou,toin e[n ti summisgo,menon). Po nim zaś jest mowa o czwartym (te,tarton), tj. 
o przyczynie zmieszania tychże (th/j summi,xewj tou,twn th.n aivti,an)11. Prawdopo-
dobnie i te elementy należy rozumieć jako postaci, ponieważ Sokrates wylicza je 
i prezentuje jako ściśle związane z dwoma pierwszymi. Co jednak one właściwie 
oznaczają? Sokrates nieco dalej wyjaśnia, że owo trzecie (to. tri,ton) jest z tych zro-
dzone całe (to. tou,twn e;kgonon a[pan), jak również jest ono samo rodzeniem do 
bycia (ge,nesin eivj ouvsi,an). Jako takie jest więc nazwane przez niego zmieszanym 
i zrodzonym byciem (meikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an). Czwarta (teta,rthn) zaś 
jest jego przyczyna (th.n de. th/j mei,xewj aivti,an kai. gene,sewj)12.
Jeżeli by fragmenty te odczytać ponownie w świetle deklaracji Sokratesa na te-
mat dialektycznego (dialektikw/j) sposobu podejścia do zasygnalizowanego wcze-
śniej problemu uporządkowania wielu będących, to wydaje się, również w świe-
tle dotychczasowych wniosków, że dla odczytania zamiarów Platona w Filebie 
może to być moment niezwykle istotny. Platon bowiem daje bardzo wyraźny sy-
gnał, że znowu, podobnie jak miało to miejsce w Sofiście, dyskusja de facto może 
dotyczyć wszystkiego tego, co koniecznie należy uwzględnić, chcąc mówić o za-

10 Philebus 23c. Platon właściwie powtarza to stwierdzenie nieco dalej. Pisze tak (Philebus 24a): 
le,gw toi,nun ta. du,o a] proti,qemai tau;tV ei=nai a[per nundh,( to. me.n a;peiron( to. de pe,raj 
e;con… Tłum.: „mówię więc teraz, że owe dwa, które przedkładam, to te są właśnie: to nie-
ograniczone, to granicę mające…”.
11 Por. Philebus 23c–d.
12 Por. Philebus 26d–27b.
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kresie ouvsi,a, a co – zgodnie z deklaracją Sokratesa – ponownie ma niejako ze-
brać w sobie poszukiwana jedna idea (mi,an ivde,an zetei/n). To przypuszczenie 
można by uzasadnić również i w ten sposób, że zakres ten jest rozpatrywany 
w związku z rodzeniem (ge,nesij), które – zgodnie z wyjaśnieniem samego So-
kratesa – jest niczym innym, jak rodzeniem do bycia (ge,nesin eivj ouvsi,an). Być 
może zatem rzeczywiście należałoby postawić tezę, że w Filebie Platon ponow-
nie chce rozpatrzyć wszystko to, co ze względu na badany zakres ouvsi,a należy 
– dokładnie tak samo, jak w Sofiście – nazwać największymi rodzajami13. Czy 
zatem mówienie o granicy i nieograniczonym będącego może faktycznie być wy-
nikiem właściwego oznaczenia zakresu ouvsi,a, a więc rezultatem otrzymywa-
nym w związku z myśleniem (noei/n) bycia (ei=nai)? A jeśli tak, to jak właściwie 
należy te określenia interpretować?

Odpowiedź na tak postawione pytania wymaga najpierw wskazania i wy-
jaśnienia tych poglądów, które mogły stanowić dla Platona punkt odniesienia 
w jego myśleniu o granicy i nieograniczonym.

1.2. Źródła filozoficznego myślenia o pe,raj i a;peiron

Walter Burkert stwierdza, że filozoficzne rozumienie granicy i nieograniczone-
go, a także ich harmonii wyrażanej za pomocą liczby jest autorstwa Filolaosa14. 
Malcolm Schofield, przyjmując ten sam punkt widzenia, w  kontekście przy-
woływanych opinii Marthy Craven Nussbaum o ścisłym powiązaniu pitagorej-
czyka z eleatami, twierdzi nawet, że tezy Filolaosa mogą w swej treści ujawniać 
inspiracje myśleniem eleackim, szczególnie poglądami Melissosa z  Samos15. 
W podobnym tonie wypowiada się Władysław Stróżewski:

13 Wagę tego problemu dostrzegają m.in.: M. Wesoły, Przedmiot, kompozycja i metoda Pla-
tońskiego „Fileba”, w: Kolokwia Platońskie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s. 34;  
W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 166, 230–231. Pobrzmiewa ona również w tle 
rozważań Marcina Podbielskiego (por. M. Podbielski, Czy Platon jest strukturalistą, w: Kolo-
kwia Platońskie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s. 129–130), Bogdana Dembiń-
skiego (por. B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., s. 28) oraz być może Janusza Jaskóły, któ-
ry w nieco innym kontekście stwierdza, że problem stosunku teorii rodzajów do teorii idei jest 
iluzoryczny (por. J. Jaskóła, O czym można mówić. Sofista, w: Kolokwia Platońskie. Parmeni,dhj 
Sofisth,j, red. M. Manikowski, Wrocław 2003, s. 160, przyp. 10).
14 Por. W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge 1972, s. 298.
15 Por. FP, s. 322–325; M. C. Nussbaum, Eleatic Conventionalism and Philolaus on the Condi-
tions of Thought, „Harvard Studies in Classical Philology” 83 (1979), s. 64–66, 81–93. 
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Jakkolwiek Platon na pitagorejczyków się nie powołuje, to wiadomo, że aparaturę po-
jęciową przejął wprost od nich: pojęcie harmonii, miary, a także określenia i nieokre-
ślenia. Fileb ma bardzo wyraźne korzenie pitagorejskie (…)16.

Tę samą zależność dostrzega w swej pracy William David Ross, a za nim między 
innymi Dariusz Olesiński17. Janina Gajda-Krynicka stwierdza nawet, że pitago-
rejski rodowód ontologii „późnego Platona” to rodowód jego nauki o zasadach 
(avrcai,)18.

Wszystkie te opinie zdają się posiadać swoją podstawę już w starożytnym 
świadectwie Diogenesa Laertiosa, który zaświadcza o zainteresowaniu Platona 
nauką Filolaosa. Od niego bowiem, jak odnotowuje Diogenes, Platon miał za-
kupić trzy księgi pism pitagorejskich, co – jak wiadomo – już w starożytności 
stało się powodem oskarżenia go o dokonany na pitagorejczyku plagiat19.

Odwołanie się Platona do Filolaosa mogło mieć rzeczywiście miejsce. Przy-
taczane wyżej zdanie Sokratesa na temat to. pe,raj i to. a;peiron znajduje swój 
pierwowzór w jednym z zachowanych zdań Filolaosa:

avna,gka ta. evo,nta ei=men pa,nta h' perai,nonta h' a;peira h' perai,nonta, te kai. a;peira (…)

koniecznie, że będące są wszystkie albo ograniczające, albo nieograniczone, albo ograni-
czające i nieograniczone (…)20.

Porównując wypowiedzi Filolaosa i Platona, trzeba zauważyć, że obaj mędrcy mają 
prawdopodobnie na uwadze to samo. Pierwszy z nich bowiem mówi o ta. evo,nta, 
drugi formułuje swe pytanie w  odniesieniu do tw/n o;ntwn. Wydaje się więc 
czymś słusznym przyjąć, że dla obu filozofów będące (ta. o;nta) są podstawą mó-
wienia o granicy i nieograniczonym.

Wojciech Kleofas Gródek dostrzega jednak, że odwołując się wprost do Filo-
laosa, Platon jednocześnie dokonuje pewnej drobnej, lecz istotnej zmiany. O ile 
bowiem Filolaos mówi o perai,nonta i a;peira, o tyle Platon pyta o to. pe,raj 
oraz to. a;peiron. Sugeruje nadto – podobnie jak czyni to Schofield – że aby do-
brze zrozumieć sens wypowiedzi Filolaosa, trzeba odnieść się do analiz szkoły 

16 W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 238.
17 Por. W. D. Ross, Plato’s Theory…, dz. cyt., s. 132n; D. Olesiński, „Fileb” jako pośredni etap 
rozwoju henologii platońskiej, w: Kolokwia Platońskie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 
2006, s. 107–113.
18 Por. J. Gajda-Krynicka, Platoński „Fileb”…, dz. cyt., s. 84.
19 Por. DL III 9, VIII 84–85 (= DK 44A 1); Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt.,  
s. 167, 510; FP, s. 322.
20 DK 44B 2, 1–2.
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eleackiej, które w tej kwestii mogły stanowić dla niego istotną filozoficzną inspi-
rację21. Dlaczego akurat tam?

Melissos, analizując będące od strony jego własnego określenia podmioto-
wego, tj. od strony o] ti, twierdzi:

avei. h=n o[ ti h=n kai. avei. e;stai…

zawsze było i zawsze będzie…22

Teza ta znajduje swoje rozwinięcie na początku kolejnego fragmentu, B2, gdzie 
między innymi pada stwierdzenie, że jest ono nieograniczone (avllV a;peiro,n 
evstin). Przekazany przez Simplikiosa tekst tego fragmentu brzmi dokładnie tak:

o[te toi,nun ouvk evge,neto( e;sti te kai. avei. h=n kai. avei. e;stai( kai. arch..n ouvk e;cei ouvde. 

teleuth,n( avllV a;peiro,n evstin…

skoro więc nie powstało, jest oraz zawsze było i zawsze będzie, i nie ma początku ani koń-
ca, lecz jest nieograniczone…23

W zamiarze Melissosa taki wniosek być może stanowił podjęcie rozwiązań Zeno-
na z Elei, o czym zresztą mogłoby świadczyć kolejne jego zdanie z fragmentu B3:

avllV w[sper e;stin avei,( ou[tw kai. to. me,geqoj a;peiron avei. crh. ei=nai

lecz jak jest zawsze, tak i wielkość nieograniczona zawsze musi być24.

Melissos jednakże, wskazując na nieograniczoną wielkość (to. me,geqoj a;peiron), nie 
mówi przy tej okazji nic wiążącego o drugim elemencie, tj. granicy25. To jednak 
czyni sam Parmenides, mówiący o boskim ucisku granicy (VAna,gkh pei,ratoj), któ-
ry pojawia się jako konsekwencja przyjęcia przekonania prawdziwego (pi,stij 

21 Por. W. K. Gródek, Rozumienie pe,raj i a;peiron w „Filebie” Platona w kontekście myśli Filo-
laosa i eleatów, w: Kolokwia Platońskie. FILHBOS, red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s. 55–60.
22 DK 30B 1, 1.
23 DK 30B 2, 1–2.
24 DK 30B 3. Zenon zaś twierdzi (DK 29B 1, 1–2): eiv mh. e;coi me,geqoj to. o;n( ouvdV a'n ei;h (…) 
eiv de. e;stin( avna,gkh e[kaston me,geqo,j ti e;cein. Tłum.: „jeśli nie miałoby wielkości będące, ani 
byłoby (…) jeśli zaś jest, musi każde jakąś wielkość mieć”.
25 Określenie to jednakże pojawia się u Melissosa w innym miejscu. Por. DK 30B 6, 3: (…) avllV 
e;coi a'n pei,rata pro.j a;llhla.
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avlhqh,j) dotyczącego rezultatu drogi w`j e;stin. Informuje o tym zdanie pocho-
dzące z obszernego fragmentu B8 poematu Parmenidesa:

auvta.r avki,nhton mega,lwn evn pei,rasi desmw/n | e;stin a;narcon a;pauston( evpei. ge,nesij 
kai. o;leqroj | th/le ma,lV evpla,cqhsan( avpw/se de. pi,stij avlhqh,j) | tauvto,n tV evn tauvtw/i te 

me,non kaqV èauto, te kei/tai) | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei\ kraterh. ga.r VAna,gkh | pei,ratoj 
evn desmoi/sin e;cei

następnie nieruchome w granicach silnych więzów | jest bez początku nieustanne, gdyż 
powstanie i  zagłada |  bardzo daleko zostały odstawione, odparło (je) zaś przekonanie 
prawdziwe, | to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży, | takoż nie-
zmiennie na miejscu trwa, silny bowiem ucisk | granicy w więzach trzyma26.

Być może zatem, jak tego dowodziła Nussbaum, Filolaos, pisząc o perai,nonta, mógł 
poprzez Melissosa i Zenona faktycznie odnosić się do myśli samego Parmenidesa.

Przyjmując ten sposób interpretacji za właściwy, należałoby zatem konse-
kwentnie przyjrzeć się dokładnie wpierw myśleniu Parmenidesa oraz jego uczniów 
na temat pe,raj i a;peiron, a następnie odnieść to, co w Filebie na ich temat zapi-
sał sam Platon, zarówno do rozwiązań szkoły eleackiej, jak i do przejętej przez 
niego nauki pitagorejczyka Filolaosa.

1.3. Rozumowanie eleatów na temat pe,raj i a;peiron

Przytaczany urywek fragmentu B8 poematu Parmenidesa, w którym poja-
wiają się przywoływane słowa VAna,gkh pei,ratoj, jest rozwinięciem tezy doty-
czącej licznych znaków przysługujących będącemu. Brzmi on tak:

(…) tau,thi dV evpi. sh,matV e;asi | polla. ma,lV( w`j avge,nhton evo.n kai. avnw,leqro,n evstin 

| ou=lon mounogene,j [vel evsti ga.r ouvlomele,j] te kai. avtreme.j hvdV avte,leston\ | ouvde, potV 
h=n ouvdV e;stai( evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n( | e[n( sunece,j

(…) zaś na tej (drodze) znaki są | bardzo liczne, że będące jest niezrodzone i niezniszczone, 
| zupełne, jedyne i niewzruszone oraz niedokonane; | nie było kiedyś ani nie będzie, skoro 
teraz jest razem całe, | jedno, ścisłe27.

26 DK 28B 8, 26–31. Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, dz. cyt., s. 260–273; W. K. Gródek, 
Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 105n.
27 DK 28B 8, 2–6. Obecną u Plutarcha (Adversus Colotem 13, 1114c) i wykluczającą domnie-
maną sprzeczność między określeniami avge,nhton oraz mounogene,j, a ujętą w nawias lekcję 
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Owe znaki (sh,mata) ujawniają się odnośnie do to. evo,n, ponieważ na poziomie 
założenia w`j e;stin ma miejsce odniesienie jedynie do samego siebie, co zresz-
tą wynika z jednoznaczności rozumienia samego jest (e;stin), o której Parmenides 
informuje cytowanymi już wyżej słowy:

crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai( mhde.n dV ouvk e;stin (…)

trzeba to mówić i myśleć, że będące jest; jest bowiem być, ani jedno zaś nie jest (…)28.

Wydaje się, że na konieczność takiego właśnie odniesienia jedynie do samego sie-
bie, na podstawie którego można by mówić nawet o warunkującej jakiekolwiek 
podmiotowe określenie źródłowej tożsamości będącego, wskazują również inne 
słowa Parmenidesa, z fragmentu B8:

tauvto,n tV evn tauvtw/i te me,non kaqV e`auto, te kei/tai | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei…

to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży, | takoż niezmiennie na 
miejscu trwa…29

W ten sposób, jak to już powiedziano wcześniej, będące (to. evovn), dlatego że jest 
(w`j e;stin), jest pojmowane w no,hma jako będące jedno (e[n to. evo;n). Rezultat 
ten jest bowiem wyrazem konieczności, która w pełni daje o sobie znać zarówno 
w mówieniu, jak i w myśleniu (crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai) odno-
śnie do tego, co dotyczy źródłowego poziomu samego e;stin. Natomiast jedno 
(e[n), które nazwane jest u Parmenidesa znakiem będącego, może również być 
interpretowane jako jego własna postać (ei=doj). W tym kontekście zatem, po-
dobnie jak samo e[n, należy chyba widzieć pozostałe znaki będącego. Jak jednak 
w związku z tym należy rozumieć granice (pei,rata), o których również nieco 
wcześniej mówi Parmenides?

Warto w tym miejscu ponownie przytoczyć w całości stosowne słowa z po-
ematu Parmenidesa:

auvta.r avki,nhton mega,lwn evn pei,rasi desmw/n | e;stin a;narcon a;pauston( evpei. ge,nesij 
kai. o;leqroj | th/le ma,lV evpla,cqhsan( avpw/se de. pi,stij avlhqh,j) | tauvto,n tV evn tauvtw/i 

[evsti ga.r ouvlomele,j] przyjęli Diels i Kranz oraz John Burnet, a odrzucili Marcel Conche oraz 
Gwilym Ellis Lane Owen. Podobnie zdaje się postępować Gadamer. Kazimierz Mrówka słowo 
ouvlomele,j tłumaczy: mający całe, nienaruszone członki. Por. K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka…, 
dz. cyt., s. 220–221; H.-G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 126.
28 DK 28B 6, 1–2.
29 DK 28B 8, 29–30.



230  

te me,non kaqV e`auto, te kei/tai) | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei\ kraterh. ga.r VAna,gkh 

| pei,ratoj evn desmoi/sin e;cei

następnie nieruchome w granicach silnych więzów | jest bez początku nieustanne, gdyż 
powstanie i  zagłada |  bardzo daleko zostały odstawione, odparło (je) zaś przekonanie 
prawdziwe, | to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży, | takoż nie-
zmiennie na miejscu trwa, silny bowiem ucisk | granicy w więzach trzyma30.

Wydaje się, że pozostawanie w  granicach (evn pei,rasi) jest wynikiem działa-
nia silnych więzów (mega,lwn desmw/n). Znajduje to swoje potwierdzenie w sło-
wach: (…) kraterh. ga.r VAna,gkh pei,ratoj evn desmoi/sin e;cei31. Więzy naznacza-
jące owe granice sprawiają, że będące jest nieruchome (avki,nhton). Co to znaczy? 
Alexander Phoebus Dionysiou Mourelatos zwraca uwagę, że słowa te stanowią 
dla wielu badaczy i komentatorów podstawę do opinii, że rozumiane dosłow-
nie avki,nhton Parmenidesa oznacza wykluczenie ruchu to. evo,n w sensie jego 
przemieszczania się, co jednak – zważywszy na to, że sam Parmenides nie roz-
różniał jeszcze chyba przemieszczania od zmiany – wydaje się mu mało prze-
konywające32.

By właściwie zinterpretować wyrażone w ten sposób (avki,nhton) bezwzględne 
wykluczenie ruchu dla to. evo,n, warto zwrócić uwagę na dwa określenia, które 
stosuje Parmenides nieco dalej:

(…) e;stin a;narcon a;pauston…

(…) jest bez początku nieustanne…33

Co one oznaczają?
Będące (to. evo,n), pozostając w granicach (evn pei,rasi), jest również, jak to wy-

nika z tekstu Parmenidesa, bez początku (a;narcon) oraz nieustanne (a;pauston). 
Wydaje się, że oba te określenia, użyte wobec będącego w granicach, mogą mieć 
bezpośredni związek z  tym, że ono samo jest nieruchome (avki,nhton). Zatem 
oba te określenia, a;narcon oraz a;pauston, mogłyby stanowić rozwinięcie i do-

30 DK 28B 8, 26–31.
31 DK 28B 8, 26. 30–31: auvta.r avki,nhton mega,lwn evn pei,rasi desmw/n (…) kraterh. ga.r VAna,gkh 
pei,ratoj evn desmoi/sin e;cei (…). Tłum.: „następnie nieruchome w granicach silnych więzów 
(…) silny bowiem ucisk granicy w więzach trzyma”.
32 Por. A. P. D. Mourelatos, The Route of Parmenides, New Haven 1970, s. 116–117.
33 DK 28B 8, 27.
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pełnienie charakterystyki będącego (to. evo,n), której wyznacznikiem było otwie-
rające ów opis określenie avki,nhton. Jeżeli nadto odnieść te określenia do słów:

(…) evpei. ge,nesij kai. o;leqroj th/le ma,lV evpla,cqhsan( avpw/se de. pi,stij avlhqh,j

(…) gdyż powstanie i zagłada bardzo daleko zostały odstawione, odparło (je) zaś przeko-
nanie prawdziwe34,

to należy chyba rozumieć je w ten sposób, że dla to. evo,n, które jest avki,nhton, nie 
może być miejsca ani na powstanie (ge,nesij), ani na zniszczenie (o;leqroj). Ich 
odparcie można by zatem ponownie interpretować w ten sposób, że stanowi to 
konsekwencję tezy, że będące (to. evo,n), pozostając w granicach (evn pei,rasi), jest 
nieruchome (avki,nhton).

Stwierdzenie to można bronić również w ten sposób, że – jak stwierdza Par-
menides –  zostały one odparte wskutek przekonania prawdziwego (avpw/se de. 
pi,stij avlhqh,j). Oznaczałoby to więc, że wykluczenie powstania i zniszczenia 
w stosunku do będącego, które jest avki,nhton, wynika z przyjęcia samego ẁj e;stin, 
którego rezultatem w  zakresie myślenia bycia jest przecież samo to. evo,n. To 
z kolei pozwala wysnuć wniosek, że omówione wyżej wykluczenie posiada źró-
dłowe, a przez to jednoznaczne uzasadnienie, gdyż dokładnie w ten sam sposób 
z w`j e;stin dla samego to. evo,n wynika i to, że jest ono avki,nhton.

W świetle powyższego wyjaśnienia nie dziwi więc fakt, że rozpatrując zna-
ki (sh,mata) na drodze w`j e;stin, Parmenides we fragmencie B8 rozpoczyna od 
słów: (…) ẁj avge,nhton evo.n kai. avnw,leqro,n evstin35. Będące (to. evo,n) ujawnia się 
bowiem jako niezrodzone (avge,nhton) i niezniszczone (avnw,leqron), co dla niego 
samego – ze względu na użycie partykuły w`j – można również uznać jako kon-
sekwencję przyjęcia źródłowego założenia w`j e;stin36.

Parmenides określa nadto inne, negatywne co do swej treści znaki będącego. 
Pisze bowiem tak:

(…) te kai. avtreme.j hvdV avte,leston

(…) i niewzruszone oraz niedokonane37.

34 DK 28B 8, 27–28.
35 DK 28B 8, 3.
36 Podobną uwagę na temat tego fragmentu czyni Gadamer, który jednocześnie proponuje 
jego następujące tłumaczenie: „…ponieważ jest, nie jest zrodzone i nie może zginąć”. Por. H.-G. 
Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 126.
37 DK 28B 8, 4.
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Powiązanie znaczenia avnw,leqron, niezniszczone, z przytoczonym właśnie 
avte,leston, tzn. bez końca, niedokonane, w odniesieniu do to. evo,n zdaje się być 
zrozumiałe i nie przysparzać większych trudności. Czy w podobny sposób moż-
na także odnieść do siebie określenia avge,nhton i avtreme,j?

Greckie avtreme,j jest złożeniem a privativum oraz czasownika tre,mw – drżeć, 
lękać się, trwożyć się. Co zatem dokładnie może znaczyć, że to. evo,n pozostaje 
avtreme,j? Stan wzruszenia i lęku w odniesieniu do to. evo,n można rozumieć nie 
tylko jako pozbawienie spokoju, lecz także jako pobudzenie i poruszenie go do 
stanu odmiennego niż ten, w którym zwykle się znajduje. Stąd też, jak wolno 
sądzić, samo avtreme,j należy w tym przypadku uznać za określenie oznacza-
jące zachowanie stanu właściwego temu, co nie doznaje lęku i jest niczym nie-
poruszone38. Jeżeli zatem przyjąć, że stanem właściwym to. evo,n jest wyłącznie 
jest (e;stin), to za stan odmienny należałoby uznać przeciwne temu nie jest (ouvk 
e;stin), a więc i jego rezultat, którym okazuje się mh. evo,n. Przyjęte w badaniu za-
łożenie w`j e;stin wyklucza jednak możliwość przyjęcia założenia przeciwne-
go, w`j ouvk e;stin, a tym samym wyklucza możliwość tak rozumianego ruchu, 
a więc i przejścia ze stanu jest do nie jest. Z tych zatem względów należałoby po-
wiedzieć, że będące (to. evo,n), które nie opuszczając swego jest (e;stin), nigdy nie 
przechodzi w stan dla siebie odmienny, jako avtreme,j słusznie zostaje określone 
mianem avki,nhton39.

W identyczny sposób, ze względu na że jest (w`j e;stin), można by uzasadnić 
wykluczenie możliwości powstawania i ginięcia (ge,nhsij kai. o;leqroj) w sto-
sunku do to. evo.n, które przecież jest avki,nhton. Wyjaśnienie tego stanu kryje się 
w słowach:

(…) ouvde, potV h=n ouvdV e;stai( evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n

(…) ani kiedyś było ani będzie, skoro teraz jest razem całe40.

Stwierdzenie ani było kiedyś (ouvde, potV h=n) można odczytać jako odparcie oraz 
wykluczenie zagłady (o;leqroj), przez co uzasadnienie zyskuje użyte w stosun-
ku do to. evo.n przywołane wcześniej określenie avnw,leqron. W ten sam sposób 
należy rozumować na temat słów ani będzie (ouvdV e;stai). Odrzucając możli-
wość przyjęcia powstawania (ge,nhsij), jednocześnie potwierdza się zasadność 
tezy, że to. evo.n jest avge,nhton. W świetle wywodu Parmenidesa można by jed-

38 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 114, 639.
39 Por. W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 78–80, 108–110; K. Mrówka, Parmenides. 
Ścieżka…, dz. cyt., s. 220–223, 260–262.
40 DK 28B 8, 5.
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nak pokusić się o jeszcze inną możliwość interpretacji tego zdania. Negacja h=n 
w stosunku do będącego oznaczać może uzasadnienie jego bycia bez początku 
(a;narcon), ponieważ gdyby było (h=n), miałoby również swój początek (avrch,). 
W podobny sposób orzeczone wobec niego nie będzie (ouvdV e;stai) oznaczałoby, 
że to. evo,n jest nieustanne (a;pauston).

Oba zaproponowane warianty interpretacji tego urywku zdają się niemniej 
pokazywać, że z uwagi na w`j e;stin w stosunku do to. evo,n należy wykluczyć za-
równo powstawanie i zagładę, jak też – co za tym idzie – każde określenie czaso-
we, przeszłość i przyszłość. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w następujących 
po tym słowach Parmenidesa: (…) evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n41. Albowiem dla 
jest (e;stin) – które w sposób jednoznaczny oznacza tylko tyle, że jest (e;sti ga.r 
ei=nai), i wobec którego nie dopuszcza się żadnego określenia czasowego, tj. ani 
tego, że było (h=n), ani tego, że będzie (e;stai) – pozostaje jedynie nu/n e;stin, teraz 
jest42. Dlaczego jedynie owo nu/n e;stin?

Zmiana i ruch pomiędzy e;stin a ouvk e;stin, które de facto oznaczają ge,nesij 
oraz o;leqroj, realizują się w określonych miarach czasu. O czymś takim zresztą 
informuje uznawane za (przynajmniej w części) autentyczne zachowane zdanie 
Anaksymandra43:

…evx w-n de. h` ge,nesi,j evsti toi/j ou=si( kai. th.n fqora.n eivj tau/ta gi,nesqai kata. to. 

crew,n\ dido,nai ga.r auvta. di,khn kai. ti,sin avllh,loij th/j avdiki,aj kata. th.n tou/ cro,nou 

ta,xin

…skąd zaś powstanie jest dla będących, tam i zagłada tych staje się według konieczności, 
dają bowiem same sobie wzajem sprawiedliwość i zapłatę za bezprawie według porządku 
czasu44.

Obydwa czasowe aspekty z uwagi na źródłowość samego ẁj e;stin winny jed-
nak zostać zupełnie wykluczone45. Greckie nu/n, oznaczające wszelako teraźniej-

41 DK 28B 8, 5.
42 W kontekście zdania B3 Parmenidesa Józef Bańka pisze: „Tożsamość bytu i myślenia o by-
cie daje się uzasadnić oczywistą dla umysłu ludzkiego nierozłącznością bytu i rzeczywistości, 
której on przysługuje w aktualnej teraźniejszości” – J. Bańka, Mikołaj z Kuzy…, dz. cyt., s. 15.
43 Por. FP, s. 125–129; M. Heidegger, Powiedzenie Anaksymandra, tłum. J. Sidorek, w: M. Hei- 
degger, Drogi lasu, tłum. zbiorowe, Warszawa 1997, s. 261.
44 DK 12B 1, 2–5.
45 Podobne stanowisko odnośnie do tej nastręczającej wiele kłopotów interpretacyjnych lek-
cji Parmenidesa zajął Leonardo Tarán (por. L. Tarán, Parmenides…, dz. cyt., s. 178), a za nim 
Michael Stokes (por. M. Stokes, Parmenides and Melissus, dz. cyt., s. 130), sugerując, by enig-
matyczne nu/n e;stin czytać łącznie z następującymi po nich słowami, a więc: evpei. nu/n e;stin 
òmou/ pa/n( e[n( sunece,j. Podobnie zdaje się twierdzić John Earle Raven (FP, s. 250): „Parmenides 
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szość, uzyskuje dla samego e;stin oraz dla związanego z nim noei/n właściwy 
jedynie dla ujęcia umysłowego pozaczasowy charakter zawsze teraz46. Jak zatem 
należy odnieść nu/n do będącego? Czy dokładnie w ten sam sposób?

Jest (e;stin) w każdym przypadku oznacza tyle, że jest zawsze teraz (nu/n e;stin), 
a  więc z  tej samej racji, jako nu/n e;stin, można powiedzieć, że zawsze teraz 
podlega myśleniu (nu/n noei/n). Dlatego też wynik myślenia bycia, to. evo.n, w ra-
mach owego nu/n i zgodnie z jego znaczeniem nigdy nie zmienia właściwego 
sobie stanu, którym jest jest (e;stin). Stąd pozostaje ono nieruchome (avki,nhton) 
i niewzruszone (avtreme,j), a jako takie jest również niezrodzone (avge,nhton) i nie-
zniszczone (avnw,leqron). W przeciwnym razie oznaczałoby to, że nie jest (ouvk 
e;stin), a w konsekwencji – że nie może być (mh. ei=nai), co w świetle źródłowego 
w`j e;stin pozostaje przecież niemożliwe. W kontekście tych wyjaśnień, zgodnie 
z przywołanymi wyżej stanowiskami, jakie zajęli w tej sprawie Leonardo Tarán 
oraz Michael Stokes, można zrozumieć niezmiernie istotne znaczenie pozosta-
łych znaków będącego, o których wspomina Parmenides:

(…) ou=lon mounogene,j (…) evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n( e[n( sunece,j.

(…) zupełne, jedyne (…) skoro teraz jest razem całe, jedno, ścisłe47.

Właśnie z tejże racji, że jest zawsze teraz, zupełnie konsekwentnie okazuje się 
ono całe razem lub całe jednakie (nu/n e;stin o`mou/ pa/n) i dlatego też jedno ści-
słe (e[n sunece,j), a nadto także zupełnie jedyne albo jednorodne (ou=lon mounogene,j)48.

prawdopodobnie chce przypisać temu, co jest, istnienie w wiecznej teraźniejszości, nie pod-
legającej jakimkolwiek czasowym rozróżnieniom”. Wbrew temu, w oparciu o swoje rozumie-
nie tezy Melissosa, wieczność to. evo,n Parmenidesa postulował Francis Macdonald Cornford 
(por. F. M. Cornford, Plato and Parmenides…, dz. cyt., s. 36–39), a także, upatrując w nim 
wieczność prawdy na wzór Timaiosa Platona, Gwilym Ellis Lane Owen (G. E. L. Owen, Plato 
and Parmenides on the Timeless Present, „Monist” 50 (1966), s. 317n). Gadamer widzi nawet 
w tych słowach wyraźną eksplikację eleackiego wiecznego jednobytu. Por. H.-G. Gadamer, Po-
czątek filozofii, dz. cyt., s. 127.
46 Greckie nu/n jest słowem różnym od avei,, zawsze, które naznacza ów czasowy, a nawet wiecz-
ny charakter. Zauważa to również Gawroński, który w oparciu o stanowisko Havelocka pisze, 
że u Parmenidesa (podobnie jak to ma miejsce już u Heraklita) jedynym adekwatnym narzę-
dziem filozoficznego opisu jest naga forma bezczasowego jest, co nie oznacza jednak u niego 
apoteozy „jakiejś dziwnej formy idealizmu”. Por. A. Gawroński, Rewolucja lingwistyczna…, 
dz. cyt., s. 76–77.
47 DK 28B 8, 4–6.
48 Heidegger pisze o tych znakach następująco: „Także dla Parmenidesa bycie to e[n, xunece,j, 
to, co koncentruje się w sobie, mou/non, co niezrównanie jednoczy, ou=lon, co zupełne i w swej 
zupełności stałe (…)” – M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 128. Znaczenie 
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Można przypuszczać, że dla Parmenidesa teza ta stanowiła istotny powód 
przyjęcia dla stanowiącego wyłączny rezultat myślenia bycia to. evo,n jego granic 
(pei,rata). Więzy naznaczające owe granice można bowiem rzeczywiście rozu-
mieć jako konsekwencję i rezultat opisu nu/n e;stin o`mou/ pa/n, na skutek czego 
będące (to. evo,n), dlatego że jest (e;stin), nie może równocześnie nie być (mh. ei=nai). 
Granice (pei,rata), o których mówi Parmenides, nie są zatem czymś, co ograni-
cza to. evo,n spoza niego samego, jakby z zewnątrz.

W podobny sposób ten istotny problem postrzega i wyjaśnia Heidegger. Pisze 
bowiem:

Co w ten sposób (…) jest w sobie stałe, swobodnie rzutuje przy tym z siebie samego 
konieczność własnej granicy, pe,raj. Granica nie jest czymś, co do bytu dołącza się 
z zewnątrz. W jeszcze mniejszym stopniu jest brakiem w sensie jakiegoś szkodliwe-
go ograniczenia. (…) Dlatego podstawowym znamieniem bytu jest to. te,loj, co nie 
oznacza punktu docelowego, ani celu lecz kres. „Kresu” bynajmniej nie myśli się tu 
w sensie negatywnym, jak gdyby przezeń miało coś ustać, wysiąść czy skończyć się. 
Kres to zakończenie w sensie spełnienia. Granica i kres są tym, dzięki czemu byt za-
czyna być49.

Wydaje się więc czymś słusznym przyjąć, że owe granice będącego są raczej wyni-
kiem tego, że ono, zgodnie z opisem nu/n e;stin, samo siebie naznacza (shmai,nw) 
i nadaje sobie granice, tj. samo siebie określa (perai,nw). W jaki sposób? Wska-
zuje na to już samo określenie avki,nhton. Nie opuszczając swego jest (e;stin) 
i pozostając w swoich granicach (evn pei,rasi), to. evo,n pozostaje jedynie sobą 
samym, czyli ciągle teraz to. evo,n. Wniosek ten może ponownie znaleźć swoje 
oparcie w przytaczanych już wcześniej słowach: 

tauvto,n tV evn tauvtw/i te me,non kaqV e`auto, te kei/tai | cou;twj e;mpedon au=qi me,nei…

to samo i w tym samym i trwające według siebie samego i leży, | takoż niezmiennie na 
miejscu trwa…50

Będące (to. evo,n) jako to samo w tym samym (tauvto,n tV evn tauvtw|) jest zatem 
i tym, co trwa przez siebie samego (me,non kaqV e`auto,). Osiągana w ten sposób 
podmiotowa tożsamość to. evo,n wobec siebie samego (kaqV e`auto,) jest tak silna, 

tego związku podkreśla także w swej książce: P. Curd, The Legacy of Parmenides. Eleatic Monism 
and Later Presocratic Thought, Princeton 1998, s. 72. 
49 M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 59–60.
50 DK 28B 8, 29–30.
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ponieważ jest wynikiem pozostawania w silnym ucisku własnych granic, niczym 
więzów (kraterh. VAna,gkh pei,ratoj evn desmoi/sin e;cei). Dlatego też, jak się 
zdaje, za Parmenidesem słusznie można powiedzieć, że będące, jako to samo 
w tym samym (tauvto,n tV evn tauvtw|), trwa w sobie samym (au=qi me,nei)51. Ten 
niewzruszony niczym stan znajduje swój efekt w jego ei=doj, którym jest jedno 
(e[n), a którym jest (e;stin) naznacza i określa poprzez granice samo siebie (tauvto,n 
kaq v e`auto,).

Czy zatem granice (pei,rata), które okazują się konsekwencją założenia w`j 
e;stin, pozwalają jednocześnie mówić, że to. evo,n jest nieograniczone (a;peiron)? 
A jeśli tak, to dlaczego?

Parmenides o a;peiron zdaje się nie mówić nic, określenie to jednak pojawia 
się u jego uczniów. Wskazują na to przytaczane już wyżej fragmenty Melissosa, 
który odnośnie do o[ ti przyjmuje, że jest ono a;peiron52. Warto przy tej okazji 
dostrzec, że sam Melissos w uzasadnieniu a;peiron dla o[ ti będącego odwo-
łuje się do tych samych argumentów, co Parmenides wykazujący konieczność 
granic to. evo,n53. Uzasadnienie Melissosa powtarza Gorgiasz54. Stwierdzenie to 
w zamiarze obu mędrców bynajmniej nie musiało sprzeciwiać się temu, co mó-
wił Parmenides, zwłaszcza jeśli przypomnieć i uwzględnić fakt, że ti zawsze 

51 Greckie au=qi jest krótszą ściągniętą formą auvto,qi, które biorąc pod uwagę partykułę miej-
sca bądź czasu qi, oznacza miejsce, jakim jest będące w odniesieniu do siebie samego (to. auvto,). 
Stąd au=qi, oznaczające w sobie, w (na) miejscu siebie, można odnieść również do analizowa-
nego znaczenia słów nu/n e;stin. Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 115, 117; 
W. K. Gródek, Rozumienie evo,n…, dz. cyt., s. 112–113. 
52 Marian Wesoły w opozycji do pe,raj, tłumaczonego przez siebie jako kres, greckie a;peiron 
oddaje jako bezkres. Por. M. Wesoły, Przedmiot, kompozycja…, dz. cyt., s. 34. W związku z tym 
nie należy, jak się zdaje, tłumaczyć tego słowa jako posiadające matematyczny wydźwięk okre-
ślenie nieskończone, gdyż a;peiron oznacza raczej stan pozbawienia granic i związanego z tym 
braku jakiegokolwiek określenia. Podobną uwagę w tej kwestii czyni McKirahan, uznając, że 
u eleatów a;peiron nie oznaczało nieskończony. Por. R. D. McKirahan, Zeno, w: The Cambridge 
Companion to Early Greek Philosophy, ed. A. A. Long, Cambridge 1999, s. 140. Odmienne 
w tej kwestii stanowisko zdaje się zajmować: H. Fränkel, Zeno of Elea’s Attacks on Plurality, 
„The American Journal of Philology” 63 (1942) no. 2, s. 201.
53 Por. DK 30B 2, 1–2: o[te toi,nun ouvk evge,neto( e;sti te kai. avei. h=n kai. avei. e;stai( kai. arch..n 
ouvk e;cei ouvde. teleuth,n( avllV a;peiro,n evstin (…). Tłum.: „teraz więc skoro nie powstało, jest 
i zawsze było, i zawsze będzie, i początku nie ma ani końca, lecz nieograniczone jest (…)”. Por. 
DK 30B 7, 1: ou[twj ou=n avi,dio,n evsti kai. a;peiron kai. e[n kai. o[moion pa/n. Tłum.: „tak więc 
wieczne jest i nieograniczone, i jedno, i jednakie całe”.
54 Por. DK 82B 3, 69: (…) to. de. avi,dion avge,nhton kaqestw.j ouvk ei=cen avrch,n) mh. e;con de. 
avrch.n a;peiro,n evstin. Tłum.: „(…) zaś wiecznym niezrodzonym mianowane nie miało po-
czątku, nie mając zaś początku, nieograniczone jest”.
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jest orzekane w odniesieniu do będącego (to. evo,n), które dlatego, że jest (e;stin), 
również jest jakieś (ti e;stin).

Czy w związku z tym należy sądzić, że będące (to. evo,n) ze względu na siebie 
(kaqV e`auto) pozostaje w wyznaczanych dla siebie granicach (evn pei,rasi), co 
znajduje swój wyraz w tym, że jako to. evo,n jest jedno (e[n e;stin), a jednocześnie 
ze względu na przynależne mu coś (ti) jest a;peiron? Czy posiadając swoje własne 
granice, jest ono również nieograniczone?

Wydaje się, że nie należy wykluczać takiej możliwości, co zresztą znajduje 
swoje odzwierciedlenie w początku fragmentu B7 Melissosa:

ou[twj ou=n avi,dio,n evsti kai. a;peiron kai. e[n kai. o[moion pa/n…

tak więc wieczne jest i nieograniczone, i jedno, i jednakie całe…55

Określenie o[moion pa/n jest bliźniaczą parafrazą słów o`mou/ pa/n Parmenidesa. 
Z tego względu zestawienie a;peiron wraz z e[n w kontekście o[moion pa/n, któ-
re czyni Melissos, nie musi generować sprzeczności w poprawnym rozumie-
niu będącego (to. evo,n), które pozostaje w swoich granicach i stąd też ujawnia się 
również jako coś jedno (e[n ti). Dlaczego? Gdyby bowiem, jak zauważa Melissos, 
przyjąć, że jest ono nie jedno (e[n), lecz dwa (du,o), to, jak sam znowu wyjaśnia, 
już nie mogłoby ono być nieograniczone (ouvk a'n du,naito a;peira ei=nai). Wyja-
śniając ten stan rzeczy, mówi bowiem dokładnie tak:

eiv ga.r @a;peiron# ei;h( e]n ei;h a'n\ eiv ga.r du,o ei;h( ouvk a'n du,naito a;peira ei=nai( avllV 

e;coi a;n pei,rata pro.j a;llhla

jeśli bowiem [nieograniczone] byłoby, byłoby jedno, jeśliby bowiem dwa było, nie mogło-
by nieograniczone być, lecz miałoby granice z innym56.

Dlaczego zatem w kontekście du,o jest mowa o posiadaniu wzajemnych granic 
(e;coi a'n pei,rata pro.j a;llhla)? Czy ze względu na wzmiankowaną już jego 
nieograniczoną wielkość (me,geqoj a;peiron)?

Wydaje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odwołać się do tez przy-
pisywanych Zenonowi z Elei. Już na wstępie fragmentu B1 przekazanego przez 
Simplikiosa (Physica 140, 34) padają słowa:

55 DK 30B 7, 1.
56 DK 30B 6.
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eiv mh. e;coi me,geqoj to. o;n( ouvdV a'n ei;h( (…) eiv de. e;stin( avna,gkh e[kaston me,geqo,j ti 
e;cein…

jeśli nie miałoby wielkości będące, nie byłoby, (…) jeśli zaś jest, konieczność, że każde 
z osobna wielkość jakąś ma…57

Będące (to. o;n), jak to uwidacznia się już w  pierwszym zdaniu przypisanym 
przez Simplikiosa Zenonowi, koniecznie musi (avna,gkh) mieć wielkość (me,geqoj 
e;cein). Gdyby bowiem jej nie posiadało (eiv mh. e;coi me,geqoj), nie byłoby (ouvdV 
a'n ei;h). Zanegowanie to. o;n gramatycznie jest wyrażone w trybie opt. praes. 
a'n ei;h czasownika być (ei=nai). Stąd też wydaje się, że stwierdzenie ouvdV a'n ei;h 
w kontekście hipotetycznego odrzucenia me,geqoj dla to. o;n może być odczy-
tywane jako odwołanie się Zenona do źródłowego założenia w`j e;stin Parme-
nidesa. Przypuszczenie to nie wydaje się zupełnie bezpodstawne, jeśli przyjrzeć 
się dokładnie sposobowi argumentacji Zenona. Mając bowiem na uwadze spo-
sób myślenia swojego mistrza, rozpoczyna on od założenia eiv de. e;stin, wnio-
skując następująco: (…) eiv de. e;stin( avna,gkh e[kaston me,geqo,j ti e;cein. Ko-
nieczność (avna,gkh), której uzasadnieniem jest poczynione założenie jeśli zaś jest 
(eiv de. e;stin), oznacza więc w konsekwencji to, że samo będące (to. o;n) nie tylko 
posiada jakąś wielkość (me,geqo,j ti e;cein), lecz także jest ono osobne (e[kaston). Jak 
jednak należy rozumieć zestawienie me,geqo,j ti oraz e[kaston w odniesieniu 
do samego to. o;n?

Wydaje się, że intencją Zenona mogło być wyjaśnienie, że będące (to. o;n), 
dlatego że jest (e;stin), jako będące właśnie okazuje się również e[kaston, tj. 
osobne albo też odrębne. Uznanie tej bytowej odrębności byłoby zatem związa-
ne z przyjęciem jego jakiejś wielkości (ti me,geqoj), bez posiadania której, jak 
już wiadomo, to. o;n nie mogłoby być (ouvdV a'n ei;h). W tym sensie owa bytowa 
odrębność, bycie e[kaston, byłaby konsekwencją posiadania przez będące jego 
własnej wielkości (me,geqoj). Dzieje się tak, ponieważ to samo będące, a nie co 
innego, jest właściwą podstawą mówienia o jego własnej odrębności (e[kaston) 
i wielkości (me,geqoj), a nie na odwrót.

O niezwykle istotnym znaczeniu tego związku oraz o wynikających stąd do-
niosłych konsekwencjach Simplikios informuje nieco dalej. Wspominając bo-
wiem obok me,geqoj o przynależnym do to. o;n jego własnym pa,coj, tj. ciężarze 
czy też sile, pisze tak:

57 DK 29B 1, 1–2.
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(…) kai. avpe,cein auvtou/ to. e[teron avpo. tou/ e`te,rou) kai. peri. tou/ prou,contoj o` auvto.j 
lo,goj) kai. ga.r evkei/no e[xei me,geqoj kai. proe,xei auvtou/ ti) o[moion dh. tou/to a[pax te 

eivpei/n kai. avei. le,gein

(…) i że oddziela od siebie jedno od drugiego, i o tym trzymającym z dala ten sam logos, 
i owo bowiem będzie mieć wielkość i będzie trzymać z dala od siebie coś; a że i podobne 
to raz jeden powiedzieć i zawsze mówić (należy?)58.

Przyjęcie wielkości (me,geqoj) dla to. o;n, które jest osobne (e[kaston), sprawia, że 
zachodzi wzajemne oddzielenie od siebie tego, co jest różne (to. e[teron avpo. 
tou/ e`te,rou). Bycie czymś różnym (to. e[teron) jest bowiem wynikiem wprzód 
bycia osobnym (to. e[kaston). Jest to zatem sytuacja, w której to, co jest uznane 
za e[kaston to. o;n, ponieważ jest czymś różnym (to. e[teron), trzyma z dala od 
siebie, a więc wyklucza i usuwa z siebie samego (avpe,cein) to coś, co samo z ko-
lei, również jako e[kaston to. o;n, jest od tamtego różne (to. e[teron). Sytuację tę 
dokładnie opisują przywołane wyżej słowa: (…) kai. avpe,cein auvtou/ to. e[teron avpo. 
tou/ e`te,rou.

Wskazuje na to również używany w tym fragmencie czasownik proe,cw (contr. 
prou;cw), oznaczający trzymać przed sobą, ale też trzymać z daleka, podobnie 
jak użyte wcześniej avpe,cw. Wydaje się bowiem, że trzymać z dala i oddzielić 
(avpe,cein) istotnie może oznaczać w konsekwencji również trzymać przed sobą 
(proe,cein) to coś, co jest już oddzielone, a  co za tym idzie –  różne. Przyjąw-
szy taki punkt widzenia, trzeba zauważyć, że kluczem do dobrego zrozumie-
nia i opisania relacji to. e[teron avpo. tou/ e`te,rou może być gra znaczeń obu 
czasowników, avpe,cein–proe,cein, jak też samych przeciwstawnych sobie przy-
imkowych określeń avpo,–pro,j, które konsekwentnie w swej relacji stosuje Sim-
plikios. Znajduje to swoje potwierdzenie nieco dalej, gdy Simplikios pisze, że 
samo trzymające przed sobą, to, prou;con (part. praes. od proe,cw), posiadając 
swoją własną wielkość, będzie trzymać przed sobą coś (e[xei me,geqoj kai. proe,xei 
auvtou/ ti), co z kolei jest zawsze tamtemu jednakie (o[moion tou/to), tj. dokładnie 
takie samo jak tamto. Należy to prawdopodobnie rozumieć jako relację o cha-
rakterze zwrotnym. Dokładnie tak samo jak coś jednego (jako to, prou;con) coś 
drugiego i różnego trzymało przed sobą i z daleka od siebie, pod żadnym wzglę-
dem nie dopuszczając do siebie (avpe,cein), tak samo dokładnie (znowu jako to, 
prou;con) owo drugie wobec tamtego. Czy zatem mówienie o wielkości (me,geqoj) 
będącego pozwala w konsekwencji przyjmować wiele będących? A jeśli tak, to 
jaka owa wielkość jest i jak należy ją rozumieć?

58 DK 29B 1, 3–6.
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Pierwsze pytanie znajduje odpowiedź w  ostatnim zdaniu fragmentu B1 
Zenona:

ou[twj eiv polla, evstin( avna,gkh auvta. mikra, te ei=nai kai. mega,la\ mikra. me.n w[ste mh. e;cein 

me,geqoj( mega,la de. w[ste a;peira ei=nai

takoż jeśli wiele jest, konieczność, że same są małe, jak i wielkie, małe tak, że wielkości nie 
mają, wielkie zaś tak, że nieograniczone są59.

Skąd jednak samo założenie: jeśli wiele jest (eiv polla, evstin)? Jak je właściwie 
odczytywać?

Pojawiające się na początku zdania ou[twj wskazuje wyraźnie, że jest ono wy-
nikiem tego, co je poprzedzało, czyli analizowanych wcześniej słów: …kai. avpe,cein 
auvtou/ to. e[teron avpo. tou/ ète,rou (…). Na tej podstawie wydaje się, że założenie 
wielości będących (polla, evstin), z których każde jedno z osobna (e[kaston) jest 
różne (e[teron) od innego, które jako będące w stosunku do tamtego jest zupełnie 
podobne (o[moion), jest całkowicie uzasadnione. Wydaje się zresztą, że mogło ono 
stanowić sedno analiz ucznia Parmenidesa. Informuje o tym uznawany za auten-
tyczny urywek traktatu PERI FUSEWS Zenona z fragmentu B360. Brzmi on tak:

eiv polla, evstin( avna,gkh tosau/ta ei=nai o[sa evsti. kai. ou;te plei,ona auvtw/n ou;te evla,ttona) 

eiv de. tosau/ta, evstin o[sa evsti,( peperasme,na a'n ei;h) eiv polla, evstin( a;peira ta. o;nta 

evsti,n\ avei. ga.r e[tera metaxu, tw/n o;ntwn evsti,( kai. pa,lin evkei,nwn e[tera metaxu,) kai. 

ou[twj a;peira ta. o;nta evsti,

jeśli wiele jest, konieczność, że tyle jest, ile jest, i ani więcej ich ani mniej, jeśli zaś tyle jest, 
ile jest, ograniczone byłyby, jeśli wiele jest, nieograniczone będące są, zawsze bowiem róż-
ne wśród będących są, i znowu wśród owych różne, i takoż nieograniczone będące są61.

Co jednak oznacza stwierdzenie, że będące (ta. o;nta) są małe (mikra,) i jednocze-
śnie wielkie (te kai. mega,la)?

Odpowiedź, jakiej w swej relacji w tej kwestii udziela Simplikios, jest taka, 
że małe nie posiadają wielkości (mikra. mh. e;cein me,geqoj), natomiast wielkie są nie-
ograniczone (mega,la a;peira ei=nai). Wydaje się, że biorąc pod uwagę wyklucze-
nie wielkości małych, mega,la a;peira należy odnieść do pierwszego założenia 
Zenona, mianowicie tego, że to. o;n koniecznie posiada sobie jedynie właściwą 

59 DK 29B 1, 8–10.
60 Por. FP, s. 266.
61 DK 29B 3.
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jakąś wielkość, me,geqoj ti. Wniosek ten prawdopodobnie znajduje swoje od-
zwierciedlenie także w sposobie myślenia Melissosa62. Tym samym jednak po-
wraca pytanie o samą wielkość (me,geqoj). Jaka ona jest? Dlaczego Zenon, zgod-
nie ze słowami mikra. mh. e;cein me,geqoj, miałby wykluczać posiadanie wielkości 
przez małe?

Klucz do odpowiedzi na to pytanie zdaje się leżeć w  przekazanym przez 
Simplikiosa (Phys. 139, 5) fragmencie B2:

eiv ga.r a;llw| o;nti prosge,noito( ouvde.n a'n mei/zon poih,seien\ mege,qouj ga.r mhdeno.j 

o;ntoj( prosgenome,nou de,( ouvde.n oi-o,n te eivj me,geqoj evpidou/nai) kai. ou[twj a'n h;dh to. 

prosgino,menon ouvde.n ei;h) eiv de. avpoginome,nou to. e[teron mhde.n e;latto,n evsti( mhde. au= 

prosginome,nou auvxh,setai( dh/lon o[ti to. prosgeno,menon ouvde.n h=n ouvde. to. avpogeno,menon

jeżeli bowiem do innego będącego przyłączyłoby się, ani jedno większe uczyniłoby, po-
nieważ wielkość ani jedno będące, gdy zaś przyłączone, ani jedno do wielkości zdatne 
dodać, i tak to dołączane właśnie ani jedno byłoby; gdy zaś odłączone drugie ani jedno 
mniejsze jest, ani gdy ponownie przyłączone będzie powiększone, jasne (jest), że dołączo-
ne ani jedno było, ani odłączone63.

Zdaniem Simplikiosa Zenon z Elei miał twierdzić, że sama me,geqoj jest ani 
jednym (mhde,n). Sama w sobie zatem, okazując się mh. o;n, nie stanowi w ża-
den sposób rezultatu myślenia bycia. Ponieważ jednak będące (to. o;n), jako że 
jest (e;stin), zawsze ujawnia się tylko i wyłącznie w ten sposób, że jest będące 
jedno (e]n to. o;n), dlatego też pozwala to prawidłowo orzekać o nienaruszalnej 
w żaden sposób jego własnej wielkości (me,geqoj), a także odrębności, na którą 
wskazuje określenie e[kaston. Oznacza to zatem, że z tych samych powodów, 
a przede wszystkim ze względu na siebie samo, w żaden sposób nie może ono 
stać się ani większe (mei/zon), ani mniejsze (e;latton). Niemożliwe jest bowiem, by 
cokolwiek od niego różnego (to. e[teron) mogło się w jakikolwiek sposób do nie-
go przyłączyć (to. prosgeno,menon), podobnie jak niemożliwe jest, by cokolwiek 
od niego samego mogło być odłączone (to. avpogeno,menon)64. Jak zatem można by 

62 Por. DK 30B 3: avllV w[sper e;stin avei,( ou[tw kai. to. me,geqoj a;peiron avei. crh. ei=nai. Tłum.: 
„lecz jak jest zawsze, tak i musi być zawsze wielkość nieograniczona”. Por. DK 30B 7, 1: ou[twj 
ou=n avi,dio,n evsti kai. a;peiron kai. e[n kai. o[moion pa/n. Tłum.: „tak więc wieczne jest i nieogra-
niczone, i jedno, i jednakie całe”.
63 DK 29B 2.
64 Gródek zwraca uwagę, że ewentualna możliwość przyłączenia się czegoś do bądź odłącze-
nia się od będącego jest rozpatrywana przez stopień wyższy (e;latton oraz mei/zon) przypisa-
nych wcześniej samemu to. o;n określeń mikra, oraz mega,la. Por. W. K. Gródek, Rozumienie 
pe,raj…, dz. cyt., s. 58.
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odczytać przekazane przez Simplikiosa intencje Zenona dotyczące dokonanego 
przezeń opisu będącego oraz jego własnej, niczym nienaruszalnej wielkości?

Można pokusić się o następującą interpretację. Będące (to. o;n), dlatego że 
jest (e;stin), jako będące jedno (e]n to. o;n) nie może jednocześnie być mniej-
sze (mei/zon), gdyby bowiem było inaczej, to jako ani jedno (mhde,n) nie jest (ou,k 
e;stin) i nie może być (mh. ei=nai). Z tych samych powodów jednakże, jak i ze 
względu na przynależną sobie wielkość (me,geqoj), która jest a;peiron, będące 
(to. o;n) również nie może być większe (mei/zon). Nie można bowiem wyrazić 
jego nieograniczonej wielkości przez dwa (du,o) ani przez jakąkolwiek inną licz-
bę, gdyż i sama me,geqoj, również okazując się mhde,n, nie jest (ouvk e;stin) i nie 
może być (mh. ei=nai). 

W tym kontekście staje się również jasne, dlaczego Melissos, mówiąc o dwójce 
(du,o) w kontekście nieograniczonej wielkości będącego, wnioskuje o konieczno-
ści uznania wzajemnych granic (pei,rata pro.j a;llhla). Sposób myślenia ele-
atów pozwala bowiem mówić, że każde będące (to. o;n), rozpatrywane w jego 
własnej odrębności, tj. jako coś osobnego (e[kaston), określając się za pomocą 
generowanych przez siebie własnych granic (pei,rata), jednocześnie od strony 
swojej własnej wielkości (me,geqoj) jest ich pozbawione (a;peiron).

Czy na takich właśnie przesłankach, podjętych za Parmenidesem przez jego 
następców, mógł swój własny sposób myślenia oprzeć także Filolaos?

1.4. Pitagorejska nauka Filolaosa

Obecność tez eleatów w nauce pitagorejczyka Filolaosa dość mocno sugeru-
je cytowane już wcześniej, a przekazane przez Stobaiosa (Anth. I 21, 7a) jedno 
z jego zdań, w edycji Dielsa i Kranza zapisane na samym początku fragmentu 
B2. Brzmi ono:

avna,gka ta. evo,nta ei=men pa,nta h' perai,nonta h' a;peira h' perai,nonta, te kai. a;peira…

koniecznie, że będące są wszystkie albo ograniczające, albo nieograniczone, albo ograni-
czające i nieograniczone…65

Przypisanie wszystkim będącym (ta. evo,nta pa,nta) takiej oto własności, że są 
(ei=men) one ograniczające (perai,nonta) albo nieograniczone (h' a;peira), może 

65 DK 44B 2, 1–2.
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więc istotnie wzmacniać zasadność powyższego przypuszczenia. Jak zatem do-
kładnie Filolaos rozwija i uzasadnia swoje założenie? I czy faktycznie czyni to 
w zgodzie z rozwiązaniami eleatów?

W punkcie wyjścia pitagorejczyk przyjmuje dla analizowanych ta, evo,nta panta, 
następujące trzy przypadki: albo ograniczające (h' perai,nonta), albo nieograniczone 
(h' a;peira), a także albo ograniczające, jak i nieograniczone (h' perai,nonta, te kai. 
a;peira). Wydaje się, że w ramach trzeciego przypadku obie wspomniane własności 
należy rozpatrywać w ten sposób, że ujawniają się one jednocześnie.

Dwie pierwsze możliwości rozpatrywane łącznie są jednak natychmiast 
przez samego Filolaosa wykluczone:

(…) a;peira de. mo,non @h' perai,nonta mo,non# ou; ka ei;h.

(…) nieograniczone zaś jedynie [albo ograniczające jedynie] nie mogą być66,

tym samym wydaje się, że jako miarodajną należy rozpatrywać jedynie ostatnią 
wymienioną możliwość, zgodnie z którą stanowiące przedmiot analiz ta. evo,nta 
pa,nta mają być jednocześnie ograniczające, jak i nieograniczone (h' perai,nonta, te 
kai. a;peira). Jak zatem należy właściwie rozumieć to stwierdzenie? Co takiego 
oznacza zapis, że wszystkie będące są jednocześnie ograniczające, jak i nieogra-
niczone?

To swoiste współwystępowanie obu wymienionych własności dla samego 
Filolaosa posiadało prawdopodobnie znaczenie fundamentalne. W ten sposób 
bowiem wyraża on nie tylko swoje rozumienie wspomnianych ta. evo,nta pa,nta, 
lecz także odnosi je do porządku (ko,smoj), który – jego zdaniem – jest współ-
strojony (sunarmo,cqh) i te w nim (kai. ta. evn auvtw/|). Informację taką przekazał 
nieco dalej Stobaios, który stosowne słowa pitagorejczyka zapisał następująco:

evpei. toi,nun fai,netai ou;tV evk peraino,ntwn pa,ntwn evo,nta ou;tV evx avpei,rwn pa,ntwn( dh/lon 

ta=ra o[ti evk peraino,ntwn te kai. avpei,rwn o[ te ko,smoj kai. ta. evn auvtw/i sunarmo,cqh

tymczasem właśnie ukazują się ani z ograniczających wszystkich będące, ani z nieograni-
czonych wszystkich, jasne zatem, że z ograniczających i nieograniczonych i ten porządek 
i te w nim został zestawiony67.

66 DK 44B 2, 2–3. Takie rozstrzygnięcie zdaje się potwierdzać przypuszczenie, że możliwość 
jednoczesnego przypisania obu wymienionych własności do ta. evo,nta Filolaos istotnie mógł 
zaczerpnąć od Melissosa, jak i od pozostałych eleatów.
67 DK 44B 2, 3–6.
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Można przypuszczać, że owe ta. evn auvtw/| to nic innego, jak rzeczone wcześniej 
ta. evo,nta pa,nta, co zresztą dość wydatnie zdaje się podpowiadać sam kontekst 
zapisanej przez Stobaiosa wypowiedzi Filolaosa. Znajduje to swoje odzwiercie-
dlenie we fragmencie B1 Filolaosa, którego słowa przekazał również Diogenes 
Laertios (VIII 85):

a` fu,sij dV evn tw/i ko,smwi a`rmo,cqh evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn( kai. o[loj @o`# ko,smoj 

kai. ta. evn auvtw/i pa,nta

natura zaś w porządku została zestrojona z nieograniczonych, jak i (z) ograniczających, 
i cały porządek i te w nim wszystkie68.

Owe wszystkie w porządku (ta. evn auvtw/| pa,nta), na temat których w związku 
z  zestrojeniem (a`rmo,cqh) chce mówić Filolaos, można by w  podobny sposób 
uznać za przedmiot jego zainteresowania w przytoczonym już na wstępie zda-
niu: avna,gka ta. evo,nta ei=men pa,nta… Stąd też wydaje się czymś słusznym przy-
jąć, że oba zakresy – fu,sij evn tw/| ko,smw| oraz ta. evn auvtw/| pa,nta, czyli wszystkie 
będące (ta. evo,nta pa,nta) – których w kontekście tegoż zestrojenia (a`rmo,cqh) do-
tyczą słowa perai,nonta, te kai. a;peira, dla pitagorejczyka są w istocie jednym 
i tym samym zakresem. W ten sposób można by zresztą wytłumaczyć fakt, że 
Filolaos mówi wyraźnie o całym porządku (o[loj o` ko,smoj). Jeżeli jednak zestro-
jenie to posiada dla niego tak istotne znaczenie, to jak ono samo w całym po-
rządku – jak i sam ów porządek – się ujawnia?

Wydaje się, że odpowiedzi na postawione wyżej pytanie należy poszukać 
w zdaniu:

dhloi/ de. kai. ta. evn toi/j e;rgoij) ta. me.n ga.r auvtw/n evk peraino,ntwn perai,nonti( ta. dV evk 

peraino,ntwn te kai. avpei,rwn perai,nonti, te kai. ouv perai,nonti( ta. dV evx avpei,rwn a;peira 

fane,ontai

ujawnia się zaś i te w dziełach, te bowiem ograniczające ograniczają, te zaś ograniczające 
jak i nieograniczone ograniczają jak i nie ograniczają, te z kolei nieograniczone nieogra-
niczonymi jawią się69.

Ponownie jest tu mowa o obu wymienionych na wstępie własnościach (perai,nonta, 
te kai. a;peira). Filolaos wyjaśnia, że one same oraz ich zestrojenie, czyli po-

68 DK 44B 1. Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy…, dz. cyt., s. 510.
69 DK 44B 2, 6–9.
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rządek (ko,smoj), ujawnia się w dziełach (dhloi/ evn toi/j e;rgoij). Dzieje się to 
mianowicie w ten sposób, że dzieła ograniczające (ta. auvtw/n evk peraino,ntwn) 
zgodnie ze swą funkcją ograniczają (perai,nonti), z kolei te ograniczające i nie-
ograniczone (ta. dV evk peraino,ntwn te kai. avpei,rwn), wedle tak nakreślonej ich 
charakterystyki, ograniczają i nie ograniczają (perai,nonti, te kai. ouv perai,nonti). 
Można jednakże przy tej okazji odnieść wrażenie, że tylko te dwa przypadki 
Filolaos faktycznie odnosi do eksponowanego stanu evn toi/j e;rgoij. Dlaczego 
tylko te dwa?

Przyjmując, że dzieło (to. e;rgon) jest tym, co uzyskuje swoje określenie, moż-
na zrozumieć, dlaczego w kontekście evn toi/j e;rgoij Filolaosa mówi, że one 
ograniczają i nie ograniczają (perai,nonti te kai. ouv perai,nonti). Zestrojenie 
obu tych zupełnie odmiennych czynników w ich przejawach jest bowiem, jego 
zdaniem, czymś właściwym dla natury w porządku (fu,sij evn tw/| ko,smw|). Wy-
nika to także z wcześniej komentowanych słów Filolaosa. Niezmiernie istotne 
znaczenie tego zestrojenia dla samego porządku, a także jego siłę, jaka ma ujaw-
niać się w dziełach (evn toi/j e;rgoij) za sprawą obu zestawianych elementów, 
pitagorejczyk chciał być może podkreślić, posługując się  obok słowa a`rmo,cqh 
mocniejszym określeniem sunarmo,cqh. Oba elementy bowiem są ze sobą nie 
tyle zestrajane, ile raczej nawet współstrojone, co można by rozumieć w ten spo-
sób, że natura całego porządku ujawnia się właśnie w ten sposób, że w ramach 
całego badanego zakresu niejako „jednocześnie” uwidaczniają się obie pogo-
dzone i już skutecznie „współ-zestrojone” własności ograniczania i nieograni-
czania.

Powyższy sposób rozumowania może znaleźć swoje umocowanie w  cha-
rakterystyce ostatniego wariantu, który Filolaos zdaje się jednocześnie stawiać 
poza nawias właściwego rozumienia natury i porządku. Rodzi się bowiem pyta-
nie, dlaczego przypadek ten, tj. przypadek nieograniczonych (ta. dV evx avpei,rwn), 
miałby być – inaczej niż dwa pierwsze – podsumowany przezeń słowami: (…) 
ta. dV evx avpei,rwn a;peira fane,ontai? Skąd zatem bierze się ta dość istotna róż-
nica? Czy może stąd, że ów wariant – choć przez pitagorejczyka expressis verbis 
wyróżniany – w rzeczywistości, czyli w porządku (evn tw/| ko,smw), nigdy nie za-
chodzi i nie ma miejsca?

Brak jakiegokolwiek określenia sprawia, że tego, co jedynie albo zupełnie 
nieokreślone (ta. dV evx avpei,rwn), nie można wykazywać w posiadających okre-
ślenie dziełach (evn toi/j e;rgoij). Te bowiem, zgodnie z tokiem myślenia Filolaosa, 
według swej natury ujawniają się w ten sposób, że ograniczają i nie ograniczają 
(perai,nonti, te kai. ouv perai,nonti). Janina Gajda- Krynicka pisze:

(…) zgodnie z pitagorejską nauką o przeciwieństwach musiało istnieć i to, co nie jest 
takie jak pe,raj – jego przeciwieństwo – a;peiron, którą to zasadę można definiować 
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tylko negatywnie: jako coś, co nie podlega mierze. Lecz jako taki a;peiron wymy-
ka się takiej postaci poznania, dla której punkt wyjścia stanowi ogląd synoptyczny. 
:Apeiron nie ma swojej manifestacji, może jawić się tylko jako przeciwieństwo ładu, 
zdrowia czy dobrego ustroju. Przedmiotem naszego postrzegania są bowiem tylko 
takie rzeczy, stany czy zjawiska, które są strukturami prawidłowymi, naruszenie pra-
widłowości struktury powoduje jej unicestwienie70.

Dlatego też, jak wolno sądzić, ów trzeci przypadek może oznaczać jedynie to, 
że nieokreślone jawią się nieokreślonymi (a;peira fane,ontai) i takimi pozosta-
ją, przez co należy go z gruntu wykluczyć. Wykluczenie samego a;peiron ze stanu 
właściwego dla evn toi/j e;rgoij, oznaczając de facto wykluczenie go z analizo-
wanego zakresu porządku, miało już zresztą miejsce w początkowym założeniu 
Filolaosa:

(…) a;peira de. mo,non (…) ou; ka ei;h

(…) nieograniczone zaś jedynie (…) nie mogą być71.

Malcolm Schofield, sugerując, że w tym fragmencie tekst Filolaosa posiada 
jakąś lukę, nie uwzględnia formuły dotyczącej wykluczenia przypadku jedynie 
ograniczających @h' perai,nonta mo,non#, podanej przez Dielsa i Kranza72. Jeżeli 
jednak w świetle tej uwagi dokonać również tego wykluczenia, @h' perai,nonta 
mo,non# ou; ka ei;h, to ponownie w polu analiz pozostawia się jedynie tę sytuację, 
w której zarówno porządek, jak i same dzieła mają się ujawniać jako ograniczające 
i zarazem nieograniczone. 

Jeżeli przyjąć, że właśnie ta sytuacja z punktu widzenia Filolaosa była sytu-
acją interesującą, a dla rozumienia porządku jedyną miarodajną, to jej adekwatne-
go opisu i odpowiadającego jej stanu „współ-zestrojenia” należy się dopatrywać 
już w przytaczanym wyżej zdaniu:

(…) evk peraino,ntwn te kai. avpei,rwn o[ te ko,smoj kai. ta. evn auvtw/i sunarmo,cqh

(…) z nieograniczonych, jak i (z) ograniczających, i cały porządek, i te w nim wszystkie73.

70 J. Gajda-Krynicka, Platoński „Fileb”…, dz. cyt., s. 83–84.
71 DK 44B 2, 2–3.
72 Por. FP, s. 323.
73 DK 44B 1.
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W tym samym pryzmacie zatem należałoby prawdopodobnie widzieć i same 
ta. evo,nta pa,nta. Gródek zauważa nawet, że w kontekście sposobu myślenia 
i argumentacji eleatów można by rzeczywiście pokusić się o następujące rozu-
mienie owych trzech przypadków Filolaosa. Pierwszym byłoby to. evo,n, które 
ze względu na siebie samo (tauvto,n) jest rozpatrywane przez swój ei=doj, jedno 
(e[n). Drugim byłoby będące jako jednostka, posiadające nieograniczoną wiel-
kość (me,geqoj). Trzecim przypadkiem jest zatem rozpatrywanie jedynie samej 
me,geqoj, która będąc przecież niczym, jako a;peiron dotyczy jedynie samego 
ti74.

Jeżeli więc to problem porządku będących stanowi sedno analiz i argumen-
tacji Filolaosa, to w jaki sposób przekłada on tezę o „współ-zestrojeniu” własno-
ści ograniczania i  nieograniczania na rozumienie samych ta. evo,nta pa,nta? 
W czym dokładnie ów porządek będących może znaleźć swój właściwy wyraz?

Jamblich zapisał następujące zdanie Filolaosa:

avrca.n ga.r ouvde. to. gnwsou,menon evssei/tai pa,ntwn avpei,rwn evo,ntwn

w ogóle ani jedno poznane będzie, gdy wszystkie nieograniczone są75.

Wykluczenie jakiejkolwiek możliwości poznania tego, co nieokreślone (pa,ntwn 
avpei,rwn evo,ntwn), o którym informuje zdanie B3, znajduje swoje istotne do-
pełnienie w kolejnym – przekazanym znowu przez Stobaiosa – cytowanym już 
wcześniej zdaniu:

kai. pa,nta ga ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti\ ouv ga.r oi-on te ouvde.n ou;te nohqh/men 

ou;te gnwsqh/men a;neu tou,tou

i zaiste wszystkie te poznawane liczbę mają; gdyż ani jedno może ani być pomyślane, ani 
poznane bez tej76.

Wydaje się, że odwołanie się do liczby (avriqmo,j), którą mają wszystkie poznawa-
ne (pa,nta ta. gignwsko,mena e;conti), rzeczywiście mogło mieć na celu uzasad-
nienie niemożliwości poznania tego, co nieokreślone. To bowiem, co pozostaje 
nieokreślone (pa,ntwn avpei,rwn evo,ntwn), w żaden sposób nie może być pozna-
ne (ouvde. to. gnwsou,menon evssei/tai), ponieważ nie posiada żadnego właściwego 

74 Por. W. K. Gródek, Rozumienie pe,raj…, dz. cyt., s. 62–63.
75 DK 44B 3.
76 DK 44B 4.
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sobie określenia liczbowego77. W perspektywie, jaką wyznaczają łącznie odczy-
tane zdania B3 i B4 Filolaosa, wniosek ten wydaje się czymś całkiem natural-
nym. Filolaos zresztą zdaje się podkreślać to dobitnie, twierdząc, że wszystkie 
poznawane mają liczbę (pa,nta ga ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti). Jeże-
li zatem uzasadnienie dla wykluczenia możliwości poznania pa,ntwn avpei,rwn 
evo,ntwn rzeczywiście widzieć w braku określenia liczbowego, to może to ozna-
czać, że dla pitagorejczyka możliwość poznania czegokolwiek i w jakikolwiek 
sposób należy ściśle związać z  liczbą. Przypuszczenie to znajduje swoje od-
zwierciedlenie w drugiej części cytowanego już zdania B4: (…) ouv ga.r oi-on te 
ouvde.n ou;te nohqh/men ou;te gnwsqh/men a;neu tou,tou. Czy na tej podstawie należy 
jednak twierdzić, że liczba (avriqmo,j) stanowi źródło i uzasadnienie poznania?

Schofield, dopatrując się w tym zdaniu aluzji Filolaosa do samego Parmeni-
desa, pisze: „Prawdopodobnie jego zdaniem, jeśli rzeczy nie są policzalne, nie 
możemy o nich myśleć ani ich poznać”78. Stwierdzenie, że bez liczby (a;neu tou,tou) 
nic nie można pojąć ani poznać (ouvde.n ou;te nohqh/men ou;te gnwsqh/men), sugeru-
je rzeczywiście taką ewentualność. Jeżeli jednak w świetle przywołanego wyżej 
zdania B3 weźmie się pod uwagę, że Filolaos miał tłumaczyć ową niemożliwość 
określeniem ouvde.n, które pojawia się w kontekście gen. abs. pa,ntwn avpei,rwn evo,ntwn, 
to sprawa owego wykluczenia, na które wskazują oba cytowane fragmenty, zdaje 
się zyskiwać o wiele głębsze uzasadnienie. Dlaczego?

Niemożliwość poznania ouvde,n, czyli ani jednego, o której w kontekście owych 
pa,ntwn avpei,rwn evo,ntwn mówi Filolaos, wydaje się zgodna z rozstrzygnięcia-
mi Parmenidesa i jego uczniów. Samo ouvde.n nie może przecież jako takie być 
przedmiotem myślenia (noei/n) ani poznawania (gignw,skein). Obie aktywności 
dotyczą bowiem będącego (to. o;n), które z racji w`j e;stin stanowi ich obu rezul-
tat, co powoduje, że jako będące jest ono jedno (to. e]n to. o;n), a w konsekwencji 
można je rozumieć także jako coś osobnego (ti e[kaston). Z tego samego powo-
du tylko i wyłącznie w odniesieniu do to. o,n można prawidłowo mówić o jego 
ograniczeniu (perai,non), jednocześnie zaś ujmować jego nieograniczoną wiel-
kość (to. me,geqoj a;peiron). Jednakże samo w sobie ti oraz me,geqoj – zgodnie 
z analizowanym sposobem myślenia eleatów czy też Gorgiasza – należy uznać 
za a;peiron, a więc ouvde,n.

77 Adam Drozdek w kontekście tez Filolaosa przytacza opinię Alistera Camerona (por. A. Came-
ron, The Pythagorean Background of the Theory of Recollection, Menasha 1938, s. 26) na temat 
istotnego dla pitagorejczyków etymologicznego związku między określeniami àrmoni,a i avriqmo,j, 
który w świetle dotychczasowych wniosków nie wydaje się związkiem jedynie etymologicz-
nym. Por. A. Drozdek, Greccy filozofowie…, dz. cyt., s. 123.
78 FP, s. 324.
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Filolaos istotnie mógł mieć na uwadze powyższe rozumowanie, o czym może 
świadczyć fakt, że porządek zestrojenia, które dokonuje się evx avpei,rwn te kai. 
peraino,ntwn, rozpatruje w odniesieniu do pa,nta ta. evo,nta. Wydaje się zatem, 
że w takiej perspektywie – zgodnie z przedstawioną wcześniej opinią Bogdana 
Dembińskiego i Janiny Gajdy-Krynickiej – należałoby powiedzieć, że dla Filola-
osa sama liczba (avriqmo,j) nie jest czymś, co samo w sobie stanowi „przedmiot” 
poznania, ani też nie jest jego źródłem. Jako liczba bowiem jest raczej jego istot-
nym i nieodzownym wynikiem79. W ten sposób można by wytłumaczyć tezę, że 
wszystkie poznawane, czyli rzeczone ta. evo,nta pa,nta, jako takie właśnie mają 
liczbę (pa,nta ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti) oraz to, że bez niej (a;neu tou,tou) 
nie ma żadnej adekwatnej możliwości poznawania ani pojmowania.

O fundamentalnym znaczeniu tego związku oraz o wartości liczbowego po-
znania świadczyć mogą następujące słowa:

(…) yeu/doj de. ouvdamw/j evj avriqmo.n evpipnei/\ pole,mion ga.r kai. evcqro.n ta/| fu,sei to. yeu/doj( 

a` dV avlh,qeia oivkei/on kai. su,mfuton ta/i tw/ avriqmw/ genea/i.

(…) fałsz zaś w żaden sposób w  liczbę nie tchnie, nieprzyjazny bowiem i nienawistny 
naturze fałsz, prawda zaś pokrewna i przyrodzona rodowi liczby80.

Z jakiego powodu zatem w  perspektywie będącego (to. o.n) jest mowa także 
o jego liczbie (avriqmo,j), a nie tylko o e[n? O czym właściwie w odniesieniu do to. o;n 
może informować avriqmo,j?

Wydaje się, że intencją Filolaosa mogła być chęć jasnego wykazania, że jakie-
kolwiek określenie liczbowe, które może być rozpatrywane w związku z pa,nta ta. 
gignwsko,mena, należy pojmować również jako wtórne wobec samego e[n, gdyż 
i ono samo jako postać dotyczyć może wyłącznie będącego (to. o;n). O tym, że 
rzeczywiście w taki sposób mógł rozumować Filolaos, świadczy zdanie, w któ-
rym akcentuje on pierwotność to. e[n, jednocześnie widząc w nim pierwsze ze-
strojone (to, pra/ton àrmosqe,n) i nazywając je ogniskiem w środku kuli (evn tw/| me,sw| 
ta/j sfai,raj e`sti,a). To zdanie brzmi dokładnie tak:

to, pra/ton a`rmosqe,n( to. e[n( evn tw/i me,swi ta/j sfai,raj e`sti,a kalei/tai

to pierwsze zestrojone, to jedno, w środku kuli ogniskiem jest nazwane81.

79 Por. B. Dembiński, Platońsko-pitagorejski…, dz. cyt., s. 233; J. Gajda-Krynicka, Filozofia 
przedplatońska, dz. cyt., s. 187–188.
80 DK 44B 11, 24–26.
81 DK 44B 7.
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O tym z kolei, że nie chodzi tu jedynie o samo jedno (e[n) w rozumieniu posta-
ci (ei=doj), ale o jego ścisłą przynależność do będącego, świadczyć może użycie 
greckiego rodzajnika to., gdy Filolaos mówi o to. e[n82. Jeżeli w świetle przywo-
łanych tez pitagorejczyka oraz dotychczasowych analiz rzeczywiście przyjąć, że 
w to. e[n należy widzieć samo to. o;n, które – dokładnie rzecz ujmując – jest 
to. e]n to. o;n, to sens tego zdania można by odczytać w ten sposób, że istotnie 
w nim, tj. to. e]n to. o;n, ma miejsce owo pierwsze zestrojenie (to, pra/ton àrmosqe,n) 
oraz skupienie – tak jak w ognisku (e`sti,a) – obu wymienionych na samym po-
czątku elementów, ograniczającego i nieograniczonego. Ich zestrojenie i skupie-
nie na poziomie to. e[n to. o;n pozwala widzieć jego znak, którym jest jego ei=doj, 
tj. e[n. Źródłowość tak rozumianego to. e[n (a nie samego e[n) można wywniosko-
wać również na podstawie innego zdania Filolaosa, gdzie to jednostka (mona,j) 
właśnie, a nie samo jedno (e[n), określona jest mianem avrch.. ou=sa pa,ntwn. Jam-
blich to zdanie zapisał następująco:

h` me.n mona.j w`j a'n avrch.. ou=sa pa,ntwn @ouv ga.r e[n avrca. pa,ntwn#

jednostka jest początkiem wszystkiego [gdyż (to) nie jedno (jest) początkiem wszystkiego]83.

Czy zatem mając na uwadze owo pierwsze zestrojenie oraz fakt, że ujawnia się 
ono na poziomie to. e[n, podobny mechanizm zestrojenia należy widzieć we 
wtórnej i przynależnej mu liczbie? Jeżeli tak, to jak ono dla niej się realizuje?

Wyjaśnienie tej ważnej kwestii trzeba rozpocząć od niezwykle istotnego 
stwierdzenia Filolaosa na temat samej liczby. Zauważa on bowiem, że:

o[ ga ma.n avriqmo.j e;cei du,o me.n i;dia ei;dh( perisso.n kai. a;rtion( tri,ton de. avpV avmfote,rwn 

meicqe,ntwn avrtiope,ritton\ e`kate,rw de. tw/ ei;deoj pollai. morfai,( a]j e[kaston auvtauto. 

shmai,nei.

ta liczba zaiste ma dwie odrębne postaci, nieparzystą i parzystą, trzecia zaś z obu zmie-
szanych parzysto-nieparzysta, a każdej z dwóch postaci liczne formy, które każda sama 
sobą naznacza84.

Filolaosowe wyjaśnienie, że liczba posiada dwie odrębne postaci (avriqmo,j e;cei 
du,o i;dia ei;dh), wydaje się niezwykle istotne. Grecki zwrot i;dia ei;dh moż-

82 Pacewicz sugeruje, że greckiego to. e[n nie należy przekładać jako jedno, lecz raczej jako 
jedynka. Por. A. Pacewicz, Pitagoreizm wypaczony, „Peitho / Examina Antiqua” 4 (2013) nr 1,  
s. 267.
83 DK 44B 8.
84 DK 44B 5.
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na bowiem tłumaczyć również jako własne, właściwe bądź osobliwe postaci. Są 
nimi perisso,n, oznaczająca nieparzyste, oraz a;rtion – parzyste. Greckie słowo 
perisso,n (att. -tto,n), wywodzące się od czasownika perisseu,w – być w obfi-
tości, być zbędnym – oznacza również to, co przekracza słuszną miarę. Z kolei 
druga wymieniona przez Filolaosa liczbowa postać, a;rtion, oznacza to, co jest 
należyte, odpowiednie85. Jak w związku z tym należy zatem właściwie rozumieć 
parzystość i nieparzystość liczby, a więc przekroczenie miary bądź jej odpowied-
niość? Jak może się to realizować w kontekście założonych przez Filolaosa avpei,rwn 
te kai. peraino,ntwn?

Jeżeli przyjąć, że liczba istotnie jest elementem wtórnym wobec swego po-
czątku, za który w ślad za Filolaosem należy prawdopodobnie uznać to. e[n, to 
pierwsza zrealizowana wobec niego odpowiedniość (a;rtion) oznacza to. e[n i to. 
e[n, gdyż odpowiednim czy też słusznym w stosunku to. e[n jest wyłącznie drugie 
tyle, to. e[n. Tak rozumiana odpowiedniość albo parzystość to. e[n wobec to. e[n 
staje się więc stosowną miarą (a;rtion), która jednocześnie konstytuuje liczbową 
formę (morfh,), jaką jest dwa (du,o). Z kolei jej przekroczenie (perisso,n), gdy do 
odpowiednich sobie to. e[n i to. e[n dołączy się ponownie to. e[n, zrealizowane 
jest w morfh, następnej nieparzystej liczby, którą jest trzy (trei/j). W ten sposób 
zatem, z uwagi na określający, tj. ograniczający charakter samego to. e[n, można 
za pomocą wielu liczbowych form (pollai. morfai,) oznaczyć liczbą jakąkolwiek 
ilość tego, co da się poznać i przeliczyć. Umożliwia to również w konsekwencji, 
zgodnie z intuicją Melissosa, oznaczenie wzajemnych granic (pei,rata pro.j a;llhla) 
między licznymi jednostkami.

W ten sposób jednak powraca postawione już istotne pytanie o powody wy-
kluczenia z zakresu analiz tego, co jawi się jedynie jako nieokreślone. Jeżeli bo-
wiem to. e[n, istotnie rozumiane jako to. e]n to. o;n, w którym zgodnie z wyjścio-
wą tezą dochodzi do zestrojenia elementów nieograniczonego i ograniczającego 
(evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn), wyraża zestrojenie obecne w porządku (evn tw/| 
ko,smw|), to jak właściwie w związku z poznawczą funkcją liczby i porządku nale-
ży interpretować samo a;peiron?

Jedno ze zdań Filolaosa rozwija i wyjaśnia myśl dotyczącą istotnej funkcji 
określenia liczbowego dla możliwości odczytania porządku:

gnwmika. ga.r a` fu,sij a` tw/ avriqmw/ kai. h`gemonika. kai. didaskalika. tw/ avporoume,nw 

panto.j kai. avgnooume,nw panti,) ouv ga.r h=j dh/lon ouvdeni. ouvde.n tw/n pragma,twn ou;te auvtw/n 

poqV au`ta. ou;te a;llw pro.j a;llo( eiv mh. h=j avriqmo.j kai. a` tou,tw ouvsi,a. nu/n de. ou-toj 
katta.n yuca.n a`rmo,zwn aivsqh,sei pa,nta gnwsta. kai. pota,gora avlla,loij kata. gnw,monoj 

85 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 106, 530.
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fu,sin avperga,zetai swmatw/n kai. sci,zwn tou.j lo,gouj cwri.j e`ka,stouj tw/n pragma,twn 

tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn

gnomiczna bowiem natura liczby i przewodnia, i pouczająca dla każdego o każdym wąt-
pliwym i nieznanym, nie byłoby bowiem jasne nikomu nic z tych rzeczy, ani samych do 
siebie samych, ani innej do innej, jeżeli nie byłaby liczba i tej bycie, teraz zaś ta (liczba) 
w duszy zestrajająca z doznaniem wszystko poznane i  zgodne sobie nawzajem według 
natury prawidła sprawia, wcielająca i rozszczepiająca osobno pojedyncze wyrazy rzeczy, 
tych nieograniczonych i tych ograniczających86.

Sama liczba (avriqmo,j) z racji swej gnomicznej natury (gnwmika. à fu,sij) okazuje się 
przewodnia i pouczająca (h`gemonika. kai. didaskalika,) o wszystkich sprawach 
wątpliwych i nieznanych (tw/ avporoume,nw panto.j kai. avgnooume,nw). Orzekając 
o takiej właśnie decydującej dla miarodajności poznania naturze liczby, Filola-
os pokazuje następnie, w czym dokładnie wyraża się owo liczbowe przewod-
niczenie i pouczenie. Mówi bowiem, że liczba dostraja do doznania (a`rmo,zwn 
aivsqh,sei) wszystko poznawane (pa,nta gnwsta,), odpowiedzialną zaś za owo ze-
strojenie jest dusza (katta.n yuca,n), która w stosunku do spraw nieograniczo-
nych i ograniczających (tw/n pragma,twn tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn) 
ucieleśnia i rozdziela ich osobne wyrazy (swmatw/n kai. sci,zwn tou.j lo,gouj 
cwri.j e`ka,stouj), co też dokonuje się według natury prawidła (kata. gnw,monoj 
fu,sin).

W świetle dotychczas przytoczonych wypowiedzi Filolaosa należałoby chy-
ba przyjąć, że przewodnia i pouczająca natura liczby ujawnia się prawdopodob-
nie właśnie w ten sposób, że jej dwupostaciowość, a;rtion oraz perisso,n, znaj-
duje właściwe sobie odzwierciedlenie w naturze porządku, który przecież ma 
być zestawieniem i „współ-zestrojeniem” evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn87. 
W ten sposób można by interpretować słowa, że liczba sprawia albo wykonuje 
według natury prawidła (kata. gnw,monoj fu,sin avperga,zetai). Samo prawidło 
(gnw,mwn) bowiem – podobnie jak dwojaką w postaciach gnomiczną i poucza-
jącą liczbę – należy znowu prawdopodobnie rozumieć właśnie jako odpowied-
niość (a;rtion) i jej przekroczenie (perisso,n). To swoiste, ale wierne odzwiercie-

86 DK 44B 11, 7–15.
87 O istotnym dla pitagorejczyków związku pe,raj z peritto,n oraz a;peiron z a;rtion informuje 
Arystoteles, pisząc (Phys. 203a = DK 58B 28): oi` me.n to. a;peiron ei=nai to. a;rtion…, a także 
przytaczając słynną pitagorejską tablicę przeciwieństw (por. Met. 986a = DK 58B 5). Powołując 
się na zapis Stobaiosa (Anth. I 22, 19) oraz Plutarcha (De E apud Delphos 388a–b) związek ten 
(za: M. Timpanaro Cardini, Pitagoreici. Testimonianze e frammenti, t. 2, Firenze 1962, s. 200) 
dostrzega i komentuje także: G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 112–114.



  253

dlenie analizowanej dwupostaciowości liczby na ujawniające się w  dziełach 
(evn toi/j e;rgoij) prawidło znajduje zaś swój finał w tym, że wskutek nadania 
określającej liczby (avriqmo,j) następuje dokładne rozdzielenie osobnych wyrazów 
(sci,zwn tou.j lo,gouj e`ka,stouj). Dokonuje się to bowiem odnośnie do oddzia-
ływań i rzeczy (tw/n pragma,twn), które – jak chciał Filolaos – są przecież ogra-
niczające i nieograniczone (tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn). Dlacze-
go zatem przy tej okazji jest mowa o sci,zwn swmatw/n? Jak właściwie rozumieć 
samo swmatw/n w kontekście określającej i rozdzielającej funkcji liczby?

Greckie part. praes. swmatw/n (swmato,w – robić ciałem, ucieleśniać, czynić 
ścisłym) trzeba odnosić do zakresu, któremu odpowiada, a na który wskazu-
ją również słowa katta.n yuca.n a`rmo,zwn aivsqh,sei. Określenie katta.n yuca.n 
(tj. kata. th.n yuch.n) nie jest zatem w tym miejscu przypadkowe, ponieważ ai;sqhsij, 
w swej funkcji nieodzownie przecież związane z sw/ma, tj. z ciałem i całą do-
meną cielesności, jest zakresem właściwym dla doznającej yuch,. Wydaje się 
więc, że słowa katta.n yuca.n a`rmo,zwn aivsqh,sei, odczytywane w kontekście 
kata. gnw,monoj fu,sin avperga,zetai, należałoby rzeczywiście rozumieć w ten 
sposób, że w duszy (katta.n yuca.n) dokonuje się zestrojenie doznania (a`rmo,zwn 
aivsqh,sei) zgodnie z liczbową naturą prawidła (kata. gnw,monoj fu,sin), którym 
jest odpowiedniość (a;rtion) i jej przekroczenie (perisso,n). Z kolei samo àrmo,zwn 
aivsqh,sei wiązałoby się w procesie poznawania z uzyskaniem adekwatnej for-
my liczbowej88.

W ten sposób liczba (avriqmo,j) wyraża porządek właściwy to. pra/gma perai,non. 
Jako element ograniczający (perai,non) jest także swmatw/n, wcielającym oraz czy-
niącym ścisłym to, co przez ciało (sw/ma) uzyskuje swoje własne ograniczenie 
i  jest dzięki niemu ściśle spojone. A  jednocześnie, rozdzielając osobne wyrazy 
(sci,zwn tou.j lo,gouj e`ka,stouj), może ona wyrazić to. pra/gma a;peiron, czyli 
– podążając tokiem myślenia eleatów – wielkość (me,geqoj) będącego (to. o;n)89. 

88 O możliwości przypisania określenia liczbowego temu, co jest wynikiem doznawania, zda-
je się informować zdanie 12, w którym wyliczając poszczególne żywioły jako sw,mata, rozpa-
truje je we wzajemnych wobec siebie stosunkach. Por. DK 44B 12: kai. ta. me.n ta/j sfai,raj 
sw,mata pe,nte evnti,( ta. evn ta/i sfai,ra| pu/r @kai.# u[dwr kai. ga/ kai. avh,r( kai. o] ta/j sfai,raj 
o`lka,j (?), pe,mpton) Tłum.: „i sfery pięć ciał jest, w sferze ogień, woda i ziemia, [i] powietrze, 
i to, które (jest) sfery pędem, piąte”. Reale, powołując się na Timpanaro Cardini (por. M. Tim-
panaro Cardini, Pitagoreici. Testimonianze…, dz. cyt., s. 97n), przypuszcza, że Filolaos „podjął 
próbę przyporządkowania czterech elementów bryłom geometrycznym: ziemię sześcianowi, 
ogień ostrosłupowi, powietrze ośmiościanowi, wodę dwudziestościanowi” – G. Reale, Historia 
filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 115.
89 Gródek wyjaśnia to w następujący sposób: „Poza tym, że liczba jest swmatw/n, jest ona rów-
nież sci,zwn tou.j lo,gouj cwri.j, czyli rozszczepiająca wyrazy osobno. Wydaje się, że dzięki 
rozdzieleniu może ujawniać się to. pra/gma a;peiron, czyli rzecz nieograniczona. Może się to 
stać z dwóch powodów. Po pierwsze, wyraz pojedynczy osobno pozostaje bez stosunku do in-
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Dlatego też liczba we właściwy sobie sposób wyraża porządek tw/n pragma,twn 
tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn. Czy w związku z tym należy powiedzieć 
zatem, że to. pra/gma a;peiron jest efektem samego doznawania (ai;sqhsij)?

Jeżeli przywołać wyjściową tezę Filolaosa, że cały porządek i natura w nim 
jest wynikiem zestrojenia evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn, a jednocześnie po-
rządek ten, jak i jego ustalenie uzyskują swój pełny wyraz w określającej i ogra-
niczającej (perai,non) liczbie, to w świetle słów a;riqmoj… katta.n yuca.n àrmo,zwn 
aivsqh,sei wniosek ten wydaje się słuszny90. To bowiem, co oddziałując, jest je-
dynie odczuwane lub też doznawane zmysłami (aivsqa,nesqai), samo w sobie po-
zostaje czymś bez określenia liczbowego, a zatem – podobnie jak było to u Me-
lissosa – czymś nieokreślonym (ti a;peiron). Z tego powodu należy je uznać za 
to. pra/gma a;peiron. Jednakże zestrojenie katta.n yuca,n, którego wyrazem jest 
określająca liczba, zmienia ten stan rzeczy. Umożliwia bowiem poznanie tego, co 
samo w sobie, jako coś nieokreślonego (ti a;peiron), pozostawało niepoznawalne 
i nieuchwytne91.

W związku z  tym rodzi się jednak kolejny problem. Jeżeli dla możliwości 
określenia porządku przez liczbę decydujące znaczenie posiada zestrajająca dusza, 
to należałoby przypuszczać, iż samo zestrojenie, a`rmo,cqh, jest wynikiem specy-
ficznej aktywności pojawiającej się w kontekście duszy. Jakiej aktywności?

Mówiąc o harmonii (a`rmoni,a), a więc stanie wynikającym z a`rmo,cqh, Filo-
laos miał stwierdzić:

e;sti ga.r a`rmoni,a polumige,wn e[nwsij kai. di,ca froneo,ntwn sumfro,nhsij

jest bowiem harmonia wielu zmieszanych połączeniem się i  oddzielnie rozumujących 
jednomyślnością92.

nego i w konsekwencji nie posiada granicy z innymi. Po drugie, odnosi się, czyli ogranicza się, 
tylko do siebie samego i tym samym jako jedno jednocześnie jest co do wielkości jako pod-
miot nieograniczony” – W. K. Gródek, Rozumienie pe,raj…, dz. cyt., s. 65.
90 Taki sposób rozumowania dość dobrze koresponduje z tym, co na temat pitagorejskiej me-
tody uczenia się (ma,qhsij) oraz roli evmpeiri,a, czyli dopięcia w granice dla uzyskania evpisth,mh, 
zapisał Jamblich. Por. DK 58D 1 (Iamblich V.P. 166): kai. evpi. ple,on evpeirw/nto th.n mnh,mhn 
gumna,zein\ ou,den ga.r mei/zon pro.j evpisth,mhn kai. evmpeiri,an kai. fro,nhsin tou/ du,nasqai 
mnemoneu,ein. Tłum.: „i do pełnego starali się ćwiczyć pamięć; ani jedno bowiem większe dla 
ustalenia i doświadczenia, i rozumowania niż możliwość zapamiętywania”.
91 Po raz kolejny można w tym miejscu powołać się na słowa Filolaosa, że wszystkie pozna-
wane mają liczbę, gdyż bez niej niemożliwe jest cokolwiek poznać ani pojąć (por. DK 44B 4).
92 DK 44B 10.
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Wspomniana harmonia (a`rmoni,a), osiągana przez złączenie w jedno wielu zmie-
szanych (polumige,wn e[nwsij), może być rozumiana jako to, co realizuje oma-
wiane zestawienie evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn w analizowanym przez Fi-
lolaosa porządku pa,nta ta. evo,nta. Dlaczego zatem w tym kontekście jest mowa 
również o di,ca froneo,ntwn sumfro,nhsij? Wydaje się, że zamiarem Filola-
osa było wskazać, że właśnie to. fronei/n, rozumowe ujęcie doznań, jest władne 
przez łączenie (e[nwsij) tego, co zasadniczo jawi się oddzielnie (di,ca), określać 
stan właściwy porządkowi, którym jest a`rmoni,a93. Jeżeliby uznać ten sposób 
myślenia za słuszny, to oznaczałoby to, że to. fronei/n należy rzeczywiście wi-
dzieć jako władzę ściśle związaną z samą yuch, lub nawet jako jej własną ak-
tywność. Być może dlatego – a także dla podkreślenia faktu oraz doniosłości 
owego złączenia dla każdego człowieka – w tym miejscu pojawia się określenie 
sumfro,nhsij94.

Odnosząc sposób myślenia Filolaosa do myślenia eleatów, trzeba jednak stwier-
dzić, że ujawniającego swą funkcję łączenia w  jedno różnych treści doznania 
i postrzegania to. fronei/n nie można rozumieć jako mechanizmu źródłowego, 
podobnie jak samo e[n nie można uznawać za źródło ustalanego porządku ani 
też za wynik to. fronei/n. Filolaos zresztą, jak się zdaje, w zachowanych frag-
mentach nigdzie wprost nie podejmuje tej kwestii. Można jednakże w tym kon-
tekście przytoczyć ponownie zdanie B13, gdzie określiwszy porządek właściwy 
naturze człowieka, stwierdza:

ke,fala me.n no,ou (…) evgke,faloj de. @samai,nei# ta.n avnqrw,pw avrca,n

głowa umysłu (…) to w głowie zaś [oznacza] początek człowieka95.

Czy zatem należy powiedzieć, że źródłem i początkiem (avrch,) porządku, o któ-
rym mówił Filolaos, jest raczej sam umysł (no,oj)? A może jednak takie stwier-
dzenie jest całkowicie nieuprawnione? Wydaje się, że nie można jednoznacznie 
przesądzić tej kwestii. Jeżeli jednak powyższe analizy odczytać znowu w odnie-
sieniu do tezy Filolaosa dotyczącej pa,nta ta. evo,nta, których – jak już wiadomo 

93 Podobną intuicję wyraża jedna z gnom Heraklita. Por. DK 22B 124: w[sper sa,rma eivkh/ 
kecume,non o` ka,llistoj (…) ko,smoj. Tłum.: „jakby kupa nierozważnie wysypana najpiękniej-
szy (…) porządek”. Heidegger dostrzega w greckim słowie sa,rma odwrotność zbierającego 
i skupiającego ładu, którym jest lo,goj. Por. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, 
dz. cyt., s. 126.
94 Filolaos w ten sposób być może powtarza myśl Heraklita. Por. DK, 22B 113: xuno,n evsti pa/si 
to. frone,ein.
95 DK 44B 13 (Theol. 25, 17).
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– nie można ani pojąć, ani poznać bez liczby, to można by wyrazić takie właśnie 
przypuszczenie. Źródło porządku, jako że ostatecznie ujawnia się on na pozio-
mie to. e[n to. o;n, do którego w specyficznym dopiero zakresie odnosi się to. fronei/n, 
należałoby więc lokować raczej w równie źródłowym dlań zakresie, mianowicie 
w zakresie to. noei/n.
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2. Rozumienie to. pe,raj i to. a;peiron u Platona

Wydaje się, że sposób myślenia Filolaosa i eleatów na temat granicy (pe,raj) 
i nieograniczonego (a;peiron) będących (tw/n o;ntwn) rzeczywiście znajduje swo-
je niepoślednie miejsce w analizach Platona, na kartach jego dialogu Fileb. Sam 
zresztą Platon daje temu wyraz wtedy, gdy wkłada w usta Sokratesa następujące 
słowa:

to.n qeo.n evle,gomen pou to. me.n a;peiron dei/xai tw/n o;ntwn( to, de. pe,raj*

mówiliśmy jakoś, że bóg to nieokreślone ukazał będących, to zaś granicę?96

W jaki zatem sposób Platon rozwija i uzasadnia to swoje intrygujące przekona-
nie? I jakie są konsekwencje jego przyjęcia?

2.1. Granica i nieograniczone jako postaci (ei;dh) i rodzaje (ge,nh)

Przystępując do uzasadnienia swojego poglądu, Platon mówi jasno, że ana-
lizowane elementy – to, pe,raj i to. a;peiron – będą przez niego rozpatrywane 
jako postaci (ei;dh). Świadczy o tym poczynione natychmiast przez niego samego 
dodatkowe założenie: tou,twn dh. tw/n eivdw/n ta. du,o tiqw,meqa97. W ten spo-
sób, zgodnie z dość celną uwagą Gródka, dokonuje drobnej, lecz istotnej korek-
ty w stosunku do tego, co przejął od Filolaosa. Pitagorejczyk bowiem nie mó-
wił o perai,non i a;peiron w sensie dwóch wyróżnionych postaci, jak uczynił to 
później Platon. Rozpatrując natomiast porządek pa,nta ta. evo,nta, przyjmował 
perspektywę tw/n pragma,twn tw.n te avpei,rwn kai. tw.n peraino,ntwn, która to 
perspektywa ma ujawniać się w poszczególnych dziełach (evn toi/j e;rgoij). Jaki 
zatem mógł być powód owej drobnej – co do treści, jednak dość istotnej – ko-
rekty, jakiej na nauce Filolaosa dokonał Platon?

Deklarując jasno zamiar rozpatrywania obu elementów jako postaci, Platon 
być może chciał położyć większy akcent na to, co dla Filolaosa stanowiło jedy-
nie finalny efekt odczytania porządku ta. evo,nta pa,nta. Dla pitagorejczyka sama 
liczba (avriqmo,j) stanowiła bowiem wynik zestawienia dwóch postaci (du,o ei;dh), 

96 Philebus 23c.
97 Philebus, 23d. Tłum.: „(…) tak więc postaci dwie przyjmijmy sobie”.
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którymi są odpowiedniość (a;rtion) i jej przekroczenie (perisso,n). Stąd też w wy-
niku przyjęcia właśnie takiej pitagorejskiej perspektywy Platon mógł chcieć 
przedstawić same to. pe,raj i to. a;peiron jako wynik dianoetycznie uwarun-
kowanego widzenia (ivdei/n), tzn. właśnie jako postaci (ei;dh). O tym, że czyni to 
jednak konsekwentnie, a przy tym zgodnie z tezami Filolaosa, świadczyć może 
wspomniane już wyżej określenie su,mfuton, które w kontekście rozważań na 
temat prawdziwościowej funkcji samej liczby pojawia się również pod koniec 
fragmentu B11 pitagorejczyka98.

Kolejnym istotnym dla Platona motywem owej zmiany mógł być zamiar od-
wołania się do tez eleatów, którzy już przed Filolaosem doszli do przekonania, 
że będące (to. o;n), jako rezultat myślenia (noei/n) bycia (ei=nai), posiada wyzna-
czane jedynie przez siebie, swoje własne granice (pei,rata), a jednocześnie jako 
coś osobnego (ti e;kaston) w swojej wielkości (me,geqoj) ujawnia się jako nieogra-
niczone (a;peiron). Dokładnie tak, i  to w  świetle przytoczonych argumentów 
eleatów i Filolaosa, można by interpretować słowa:

(…) evk tou,twn tri,ton meikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an

(…) z tychże trzecie, zmieszane i zrodzone bycie99.

Skoro bowiem Platon już na wstępie dyskusji wiąże owo trzecie z obu tych zmie-
szane (to. tri,ton evx avmfoi/n tou,toin summisgo,menon), które jest czymś jednym 
(e[n ti), z tym, co sam nazywa rodzeniem do bycia (ge,nesij eivj ouvsi,an), to moż-
na przypuszczać, że czyni to w tym celu właśnie, by wykazać, że dialektycz-
nie niemożliwym jest rozpatrywanie obu wymienionych przyrodzonych postaci 
w oderwaniu od samego to. o;n. Wniosek ten znajdowałby swoje uzasadnienie 
wprost w przywołanym zdaniu: (…) evk tou,twn tri,ton meikth.n kai. gegenhme,nhn  
ouvsi,an, zgodnie z którym wymienione przez Sokratesa to. pe,raj i to. a;peiron 
podlegają zmieszaniu, wskutek czego rodzi się nowy „element”, to. tri,ton, a więc 
ouvsi,a. Czy powyższe przypuszczenia znajdą jednak swoje potwierdzenie w dal-
szych analizach Platona? Jak Platon dokładnie wyjaśnia naturę owego zmieszania 
(mei,xij)? Jaki jest jego rezultat?

Przystępując do tego zadania, Sokrates wyjaśnia wpierw, co sam rozumie 
pod określeniami granicy i nieograniczonego. Swoje analizy rozpoczyna od to. 
a;peiron. Jak mówi, przyjęcie tej postaci oznacza w konsekwencji konieczność 

98 Por. DK 44B 11, 25–26: (…) a` dV avlh,qeia oivkei/on kai. su,mfuton ta/i tw/ avriqmw/ genea/i. 
Por. Philebus 16c.
99 Philebus 27b.
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przystania na to, że jest wiele (polla, evsti)100. Swój pogląd zaś rozwija następu-
jąco:

o`po,j a;n h`mi/n fai,nhtai ma/llo,n te kai. h-tton gigno,mena kai. to. sfo,dra kai. hvre,ma 

deco,mena kai. to. li,an kai. o[sa toiau/ta pa,nta( eivj to. tou/ avpei,rou ge,noj w`j eivj e]n dei/ 

pa,nta tau/ta tiqe,nai (…)

ile tylko może nam się ujawnić, te bardziej i mniej powstające, i gwałtownie, i łagodnie 
odbierane, i te za nadto, i ile takich wszystkie, do rodzaju nieokreślonego, jak do jednego, 
trzeba wszystko to złożyć (…)101.

W celu dobrego przeanalizowania to. a;peiron Sokrates proponuje rozszerzyć 
jego znaczenie w ten sposób, by do jego rodzaju (eivj to. tou/ avpei,rou ge,noj), jak-
by do czegoś jednego (w`j eivj e]n), móc zasadnie zaliczyć jakościowe określenia, 
takie jak bardziej i mniej (ma/llo,n te kai. h-tton) i jeszcze inne, im podobne. Pro-
pozycja ta, co ciekawe, nie budzi żadnego sprzeciwu u Protarchosa i przeważ-
nie milczącego już Fileba. Dlaczego zatem to. a;peiron, które zdaniem Sokra-
tesa znajduje swój wyraz przede wszystkim w stanie ma/llo,n te kai. h-tton, ma 
w konsekwencji prowadzić do wniosku: to. a;peiron polla, evsti? Z jakiego po-
wodu owo apeirycznie rozumiane więcej jak i mniej ma oznaczać, że jest wiele?

Aby właściwie odczytać zamiar Platona, trzeba najprawdopodobniej owo 
ma/llo,n te kai. h-tton – podobnie jak to. a;peiron, do rodzaju którego oba należą 
– rozumieć i interpretować w ich przyrodzonej przynależności do będącego (to. 
o;n). Przyjąwszy taką właśnie perspektywę, można by sądzić, że Platon, formu-
łując ową zależność, faktycznie chce konsekwentnie podejmować myśl eleatów. 
Oba określenia bowiem, a mianowicie ma/llon oraz h-sson (att. h-tton), poja-
wiają się w poemacie Parmenidesa wtedy, gdy odrzuca on jakąkolwiek możli-
wość orzekania za ich pomocą o to. evo,n, które przecież jest avki,nhton102. Odrzu-
cenie to jest z kolei podyktowane tym, że samo to. evo,n, jako rezultat w`j e;stin, 
nie może być więcej lub mniej (o[pwj ei;h ken evo,ntoj th|/ ma/llon th/| dV h-sson). 
Gdyby bowiem miało być inaczej, to w konsekwencji oznaczałoby to, że ono nie 
jest (ou;tV evo.n e;stin), co przecież należało jednak wykluczyć. Dlatego też z tych 

100 Por. Philebus 24a: o[ti de. tro,pon tina. to. a;peiron pollV evsti( peira,somai fra,zein) Tłum.: 
„że zaś sposobem jakimś to nieokreślone wiele jest, spróbuję wykazać”.
101 Philebus 24e–25a.
102 Por. DK 28B 8, 47–49: (…) ou;tV evo.n e;stin o[pwj ei;h ken evo,ntoj | th/i ma/llon th/i dV h-sson( 
evpei. pa/n evstin a;sulon\ | oi- ga.r pa,ntoqen i=son( òmw/j evn pei,rasi ku,rei) Tłum.: „ani nie jest 
będące, skoro będącego może być | tu więcej tam zaś mniej, gdyż całe jest nietknięte, | sobie 
bowiem zewsząd równe, jednako w granicach styka się”.
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samych racji Parmenides stwierdza dalej, że jako takie jest ono całe nietknięte 
(pa/n a;sulon), wszędzie równe (pa,ntoqen i=son) oraz że jednako w granicach styka 
się lub też mierzy (o`mw/j evn pei,rasi ku,rei). Równość to. evo,n wobec siebie sa-
mego wyraża się bowiem w tym, że pozostaje ono równe (i=son) i w swoich wła-
snych granicach (evn pei,rasi).

W podobny sposób argumentuje Parmenides nieco wcześniej odnośnie do 
słów ti ma/llon oraz ti ceiro,teron. Zostają one odparte, gdyż będące jako nie-
podzielne (ouvde. diaireto,n) jest całe jednakie (pa/n o`moi/on) i całe pełne będącego 
(pa/n e;mpleo,n evo,ntoj), tj. samego siebie, i stąd także ścisłe w kupie całe (xunece.j 
pa/n). Dobrym podsumowaniem takiego właśnie opisu będącego, jako że zawsze 
okazuje się ono równe sobie, zdają się słowa Parmenidesa: (…) evo.n ga.r evo,nti 
pela,zei103. Wydaje się zatem, że odparcie ma/llon oraz h-sson w argumentacji 
Parmenidesa dobrze koresponduje z opisem to. evo,n, jak również z opisem przy-
sługujących mu jego licznych znaków, które naznaczają jego tożsamość, pozo-
stawanie w sobie samym104.

Owe ma/llo,n te kai. h-tton Platona należałoby jednak, jak wolno sądzić, od-
nieść przede wszystkim do analiz Zenona z Elei, przede wszystkim zaś do jego 
własnego założenia eiv polla, evsti105, tym bardziej że – chociaż Platon nie po-
wołuje się w tym miejscu na ucznia Parmenidesa – znajduje ono przecież swoje 
odzwierciedlenie również w jego własnym wywodzie (to. a;peiron polla, evsti). 
Zenon bowiem, przyjmując w punkcie wyjścia, że samo będące (to. o;n) z racji 
posiadanej wielkości (me,geqoj) jest czymś osobnym (ti e[kaston), odrzucił możli-
wość przystąpienia (prosgi,gnomai) bądź odstąpienia (avpogi,gnomai) w stosunku 
do niego czegoś innego (to. e[teron), a co za tym idzie – uczynienia go w ten spo-
sób większym (mei/zon) albo mniejszym (e;latton). Uzasadnieniem tego stwier-
dzenia oraz stanu rzeczy, jaki ono opisuje, jest bowiem fakt, że sama w sobie 
wielkość (me,geqoj) jest niczym (mhde,n). Przyjęcie założenia eiv polla, evsti po-
ciągało natomiast za sobą również inny wniosek, mianowicie że będące są nie-
ograniczone (a;peira ta. o;nta evsti,n), a także to, że z konieczności wielkie są nie-
ograniczone (mega,la de. a;peira ei=nai), jak i małe (mikra,), które nie posiadają 
wielkości (mh. e;cein me,geqoj)106. Powstaje jednak pytanie: czy podobny sposób 

103 Por. DK 28B 8, 22–25: ouvde. diaireto,n evstin( evpei. pa/n evstin òmoi/on\ | ouvde. ti th/i ma/llon( 
to, ken ei;rgoi min sune,cesqai( | ouvde. ti ceiro,teron( pa/n dV e;mpleo,n evstin evo,ntoj) | tw/i xunece.j 
pa/n evstin\ evo.n ga.r evo,nti pela,zei) Tłum.: „ani podzielne jest, gdyż całe jest jednakie, | i nie coś 
tam więcej, to wykluczałoby jego trzymanie się w kupie, | ani coś lichsze, całe zaś pełne jest bę-
dącego, | temu całe jest ścisłe, będące bowiem do będącego się zbliża”.
104 Por. DK 28B 8, 4–6: (…) ou=lon mounogene,j (…) evpei. nu/n e;stin o`mou/ pa/n( e[n( sunece,j. DK 
28B 8, 29–30: tauvto,n tV evn tauvtw/i te me,non kaqV e`auto, te kei/tai cou;twj e;mpedon au=qi me,nei.
105 Por. DK 29B 2–3.
106 Por. DK 29B 1, 8–10.
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analiz i związane z nimi tezy na temat porządku będących odnaleźć można rów-
nież na kartach Fileba?

Ma/llo,n te kai. h-tton, które stosuje w  tym fragmencie Platon, można by, 
zgodnie z przywołaną już wcześniej sugestią Gródka, również tym razem trakto-
wać jako przysłówkowe oboczne formy określeń mei/zon i e;latton Zenona, gdyż 
i w tym przypadku jako formy komparatywne są one stopniem wyższym od me,gaj 
i mikro,j (lub e;lacuj). Stąd też jeśli ma/llo,n te kai. h-tton w wywodzie Sokrate-
sa rzeczywiście czytać w świetle Zenonowych mikra, oraz mega,la, które – jak już 
wiadomo – są a;peira, a także w kontekście użytych przez niego czasowników 
prosgi,gnomai oraz avpogi,gnomai, to rozumowanie Platona, że poddane analizie 
fakty przyrostu bądź ubycia w zakresie stawania się, owe ma/llo,n te kai. h-tton 
gigno,mena, prowadzą nieuchronnie do konstatacji, że to. a;peiron polla, evsti, wy-
daje się zgodne z argumentacją Zenona i dialektycznie w pełni poprawne, a przez 
to nienastręczające żadnych innych wątpliwości107. Wyraźnym potwierdzeniem 
właśnie takich zamiarów Platona zdaje się użycie w odniesieniu do owych ma/llo,n 
te kai. h-tton part. praes. gigno,mena. Sokrates bowiem nie mówi w tym miejscu 
o ta. o;nta, z których każde jedno, jak wykazywali Parmenides i Zenon, nie może 
pozostawać od siebie ani większe, ani mniejsze, ale o gigno,mena – gdyż zakresem, 
w ramach którego mogą zachodzić ilościowe czy jakościowe zmiany, a które jako 
zaobserwowane procesy można następnie uwzględnić przez określający skalę czy 
stopień zmian należyty dlań opis, jest jedynie zakres stawania się. Trzeba jednak 
wyraźnie zaznaczyć, że z ust Sokratesa nie pada w tym miejscu żadna wzmianka 
na temat samej wielkości (me,geqoj).

Po omówieniu to. a;peiron Sokrates przystępuje do opisu rodzaju, który jest 
jego przeciwieństwem (to. evnanti,on). Na temat to. pe,raj pisze więc następująco:

(…) tou,twn de, ta. evnanti,a pa,nta deco,mena( prw/ton me.n to. i;son kai. ivso,thta( meta. de. to. 

i;son to. dipla,sion kai. pa/n o[tiper a'n pro.j avriqmo.n avriqmo.j h' me,tron h=| pro.j me,tron( 

tau/ta su,mpanta eivj to. pe,raj avpologizo,menoi kalw/j a'n dokoi/men dra/n tou/to (…)

(…) z tych zaś przeciwne wszystkie przyjmujących, pierwsze to równe i równość, po rów-
nym zaś to podwojone, i całe to w ogóle, co odnośnie do liczby, liczba czy miara, (i to) 
odnośnie do miary byłoby, te wszystkie razem do granicy zaliczając, sądzimy, że pięknie 
by to zrobić (…)108.

107 Giovanni Reale na temat znaczenia to. a;peiron oraz ma/llo,n te kai. h-tton u Platona pi-
sze z kolei, że jest to „posuwanie się ciągle naprzód w kierunku «więcej» i (…) ciągle naprzód 
(w kierunku przeciwnym) ku «mniej», to znaczy posuwanie się w nieskończoność ku «dwom» 
skrajnie przeciwstawnym kresom”. Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 153–154.
108 Philebus 25a–b.
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Podobnie jak było to w przypadku to. a;peiron, tak i tym razem można dostrzec, 
że rozumienie samego to. pe,raj oraz stanów jemu pokrewnych (eivj to. pe,raj) 
nie jest zupełnie przypadkowe. Sokrates wymienia na początku równe (to. i;son) 
i samą równość (ivso,thta), w czym można by nawet widzieć aluzję do przytacza-
nego już wyżej znaczenia oi- pa,ntoqen i=son z fragmentu B8 Parmenidesa, dla 
którego to. evo,n jest zewsząd równe sobie, co w związku z tym oznaczało, że po-
zostaje ono jednako w swoich granicach (o`mw/j evn pei,rasi ku,rei). Określenie 
pa,ntoqen i=son jest bowiem konsekwencją odrzucenia względem to. evo,n możli-
wości „stania się” więcej (ma/llon) bądź też mniej (h-sson), czyli tego wszystkie-
go, co zgodnie z wywodem Platona jest przeciwieństwem należącego do rodzaju 
granicy to. i;son.

Następnie po równym (meta, de. to. i;son) Sokrates wskazuje na to. dipla,sion, 
czyli podwojone, drugie tyle wielkie109. W kontekście samego meta, de. to. i;son 
oraz w  kontekście sposobu myślenia Parmenidesa wydaje się, że może ono 
oznaczać rezultat czynności, jaką byłoby podwojenie (dipla,zein) tego, co stanowi 
podstawę takowej operacji, tj. czynność podwojenia rezultatu ujęcia bytowe-
go odnośnie do będącego (to. o;,n), które jest równe (to. i;son). Przypuszczenie to 
może też znajdować odzwierciedlenie zarówno w analizowanej już argumentacji 
Zenona, jak i Melissosa110.

Wydaje się jednak, że interpretowane w ten sposób to. i;son oraz to. dipla,sion 
całkiem dobrze odpowiadają nadto prezentowanym poglądom Filolaosa na te-
mat liczby (avriqmo,j). Jeżeli bowiem to. i;son zgodnie z dotychczasowym spo-
sobem interpretacji odnosić do to. o;n, które w swoim ei=doj jest widziane (ivdei/n) 
jako to. e[n, to w sposób naturalny, i to w zgodzie z analizami Filolaosa, to. dipla,sion 
można by rozumieć jako stan dobrze odpowiadający pitagorejskiej zasadzie od-
powiedniości (a;rtion), która wyznacza liczbę dwa (du,o). W ten bowiem sposób 
można by wytłumaczyć fakt, że do rodzaju granicy (eivj to. pe,raj) Platon zalicza 
także liczbę (avriqmo,j) i miarę (me,tron) oraz to wszystko, co dotyczy ich obu (pa/n 
o[tiper pro.j avriqmo.n… pro.j me,tron). Najprawdopodobniej uczynił to jednak 
w tym celu, by pokazać, czego rzeczywiście dotyczy liczba (pro.j avriqmo,n) i pokrew-
na jej miara (pro.j me,tron). Posiadanie miary (me,tron) przez jakąś rzecz jest bo-
wiem wyrażane właśnie za pomocą liczby. Stąd wydaje się, że Platon mógł mieć 
w tym względzie na uwadze analizy nie tylko Melissosa czy Zenona, lecz tak-
że przytoczone wyżej poglądy Filolaosa dotyczące rezultatów towarzyszących 
właściwemu, tj. miarodajnemu poznawaniu, jak i jego należytego uzasadnienia.

109 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 181.
110 Por. DK 29B 1, 3–6: (…) kai. avpe,cein auvtou/ to. e[teron avpo. tou/ e`te,rou (…) o[moion dh. tou/to  
a[pax (…); DK 30B 6, 2–3: (…) eiv ga.r du,o ei;h( (…) avllV e;coi a'n pei,rata pro.j a;llhla.
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2.2. Trzecie zmieszane. Ouvsi,a jako wynik zestawienia  
to. pe,raj i to. a;peiron

Mając nakreślony obraz tego wszystkiego, co i w jaki sposób należy zawsze 
uwzględniać w ramach wymienionych dwóch postaci (du,o ei;dh) czy też rodzajów 
(ge,nh), to, pe,raj i to, a;peiron, Platon przystępuje do analizy tego, co pojawia 
się jako trzecie (to. tri,ton), które jest zmieszane z tych obu (to. meikto.n evk toutoi/n 
avmfoi/n). Swój zamiar wyraża dość istotnym w swej treści pytaniem:

(…) to. de, tri,ton to. meikto.n evk toutoi/n avmfoi/n ti,na ivde,an fh,somen e;cein*

(…) to trzecie zmieszane z tych dwóch, powiemy, że jaką ma ideę?111

Zgodnie z wyrażoną wcześniej przez niego opinią owo trzecie (to. tri,ton) można 
również określić mianem czegoś jednego zmieszanego (e[n ti summisgo,menon)112. Jak 
zatem ów stan opisuje Sokrates?

Odpowiedź na to pytanie zawiera zdanie:

th.n tou/ i;sou kai. diplasi,ou( kai. o`po,sh pau,ei pro.j a;llhla tavnanti,a diafo,rwj e;conta( 

su,mmetra de. kai. su,mfwna evnqei/sa avriqmo.n avperga,zetai.

ta (rodzina) równego i podwojonego, ile (ich) tylko, kładzie kres dla odmiennych, a wza-
jemnie sobie przeciwnych, współmiernymi zaś i  współbrzmiącymi liczbę wkładając 
czyni113.

111 Philebus 25b. Przy tej okazji Platon po raz kolejny sygnalizuje to, co potwierdza dotychcza-
sowy sposób odczytania jego zamiarów w Filebie. Sokrates pyta się o ideę tego, co jest rozpa-
trywane jako trzecie z obu zmieszane, a więc wykazujące w sobie cechy obu zmieszanych sta-
nów granicy i nieograniczonego. W kontekście przytaczanego wyżej polecenia dei/n mi,an ivde,an 
zetei/n pytanie o ideę trzeciego z obu zmieszanego można interpretować jako praktyczną reali-
zację tezy Sofisty, gdzie w ramach tou/ o;ntoj ivde,a uwzględnia się i dialektycznie rozpatruje 
wszystko, co dotyczy zakresu ouvsi,a. Jednakże z uwagi na analizowane tu zestawianie ze sobą 
i mieszanie tego, co różne i sobie przeciwne, jak i w kontekście analiz eleatów, szczególnie tezy 
Zenona eiv polla, evsti, a także Filolaosa o porządku, który jest porządkiem pa,nta ta. evo,nta, 
można by w tym miejscu dopatrywać się podjęcia problemu, który kryje się w obecnej rów-
nież na kartach Sofisty ivde,a qate,rou. Albowiem wyjściowa teza Platona w Filebie na temat to. 
pe,raj i to. a;peiron pojawia się w kontekście tych tak uporządkowanych wielu będących (tou,twn 
ou[tw diakekosmhme,nwn pollw/n o;ntwn).
112 Por. Philebus 23d.
113 Philebus 25d–e.
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Określając każdą z dwóch omawianych postaci mianem rodziny (ge,nna), Sokrates 
wyjaśnia, że rodzina równego i podwojonego (th.n tou/ i;sou kai. diplasi,ou) kładzie 
kres (pau,ei) odmiennym i sobie wzajemnie przeciwnym stanom (pro.j a;llhla 
tavnanti,a diafo,rwj e;conta). Jak zatem w kontekście analiz Platona należy ro-
zumieć słowa diafo,rwj e;conta i do czego dokładnie w związku z tym należa-
łoby je odnieść?

Być może, w  świetle przytaczanej wyżej opinii Realego, już samo więcej 
i mniej (ma/llon te kai. h-tton) winno się rozpatrywać jako przeciwne sobie (a;llhla 
tavnanti,a) dążności, które nigdy nie osiągając kresu, podążają w przeciwnych 
kierunkach. W tym znaczeniu diafo,rwj e;conta mogłoby rzeczywiście odno-
sić się do owej zupełnej odmienności czy też przeciwstawności kierunków wy-
znaczanych przez ma/llo,n te kai. h-tton114. Jeżeli jednak przyjąć, że a;llhla tavnanti,a 
to nic innego niż wskazane wyżej przeciwne sobie rodziny, to, pe,raj oraz to. 
a;peiron, to odniesienie to należałoby jednak widzieć między wszystkimi wza-
jemnie sobie przeciwnymi reprezentantami obu rodzin. Można to rozumieć 
w ten sposób, że każdemu jednemu stanowi, który został zaliczony do rodziny 
to. a;peiron, w odpowiedni sposób kładzie kres i usuwa to, co jako jego prze-
ciwieństwo przynależy rodzinie to. pe,raj. W tym zatem sensie cytowane sło-
wa pau,ei pro.j a;llhla tavnanti,a diafo,rwj e;conta dotyczyłyby owego więcej 
i mniej (ma/llon te kai. h-tton) oraz konsekwentnie wszystkich im podobnych 
stanów, które reprezentują swoją – a przeciwną tamtej – rodzinę. Na czym za-
tem polega zmieszanie tak przedstawionych przeciwieństw i  jaki ostatecznie 
jest albo winien być jego rezultat?

Platon używa w tym miejscu czasownika pau,w, który dla należytego opisania 
rezultatu owego zmieszania wydaje się określeniem kluczowym. Oznacza on 
między innymi koniec położyć, uspokoić, usunąć, wstrzymać115. W świetle wypo-
wiedzi Sokratesa oznacza to, że w wyniku operacji, o której informuje czasow-
nik pau,w, samo więcej i mniej (ma/llon te kai. h-tton) oraz pozostałe należące 
do tej rodziny apeiryczne stany zostają zniesione czy usunięte przez kładące im 
kres równe (to. i;son) i podwojone (to. dipla,sion), a w ten sposób również nie-
jako do nich dostosowane. Dlaczego również dostosowane? 

114 Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 153–154.
115 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 519. Pochodzącego od czasownika pau,w 
negatywnego określenia a;pauston używa Parmenides odnośnie do to. evo,n, mówiąc, że jest 
ono bez początku (a;narcon) oraz nieustanne (a;pauston). Analizy Platona pozostają zatem i w tym 
punkcie zgodne z myśleniem Parmenidesa, ponieważ Platon samą czynność pau,w odnosi 
nie do zakresu noei/n–ei=nai, którego rezultatem jest to. o;n, ale do zakresu ma/llo,n te kai. h-tton 
gigno,mena.
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Filolaos, pisząc o zestrojeniu z doznawaniem (a`rmo,zwn aivsqh,sei), którego 
wyrazem jest liczba (avriqmo,j), wyjaśnia, że za jej sprawą dokonuje się to według 
natury prawidła (kata. gnw,monoj fu,sin avperga,zetai), którym są jej dwie postaci 
(du,o ei;dh), tj. odpowiedniość i przekroczenie (a;rtion kai. perisso,n). O tym, że 
również w taki sposób mógł to rozumieć Platon, mogą świadczyć jego własne 
słowa:

(…) su,mmetra de. kai. su,mfwna evnqei/sa avriqmo.n avperga,zetai

(…) współmiernymi zaś i współbrzmiącymi liczbę wkładając, czyni116.

Użycie dokładnie tego samego czasownika, avperga,zetai, jest tego kolejnym 
znamiennym sygnałem. Omawiane przez Sokratesa zmieszanie dwóch rodza-
jów, to. pe,raj oraz to. a;peiron, polega więc na tym, że rozpatrywane przeciwieństwa 
(tavnanti,a) stają się symetryczne albo współmierne (su,mmetra), a  także współ-
brzmiące (su,mfwna), czego wyrazem jest oznaczenie ich symetryczności oraz 
współbrzmienia, swego rodzaju „współ-zestrojenia”, za pomocą określającej ów 
stan liczby (avriqmo,j). Nadanie granicy temu, co jest nieograniczone, skutkuje 
bowiem tym, że jego wielkość (me,geqoj), jak chcieli Zenon i Melissos, albo mia-
ra (me,tron), jak pisze Platon, będą wyrażone poprzez stosowną liczbę. Nie jest 
przecież możliwe podać określenie liczbowe odnośnie do tego, czego nie da się 
zmierzyć, a więc takiego stanu rzeczy, który nie posiada swojej miary. Jej bowiem 
nie da się wyrazić precyzyjniej, jak tylko przez najbardziej zdatną do tego liczbę.

W ten oto sposób to, co jest zmieszane z tych obu (to. meikto.n evk toutoi/n 
avmfoi/n), ujawnia się jako coś od obu różne, trzecie (to. tri,ton). Jest ono czymś 
jednym (e[n ti), ponieważ to. i;son jest określeniem granicy będącego, którego 
postacią jest jedno (e[n), jednocześnie zaś, ze względu na bycie czymś jednym (e[n ti), 
jego miara (me,tron) wyrażona jest przez liczbę (avriqmo,j).

Platon, podejmując w sposób konsekwentny myśl eleatów i Filolaosa, mógł 
zatem poprawnie stwierdzić, że trzecie (to. tri,ton) oznacza zmieszane i zrodzone 
bycie (meikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an), jak i to, że jako trzecie jest ono z tych 
obu zrodzone całe (to. tou,twn e;kgonon a[pan)117. Zmieszanie obu, tj. granicy (to. 
pe,raj) i nieograniczonego (to. a;peiron), jest bowiem możliwe tylko i wyłącznie 
w ten sposób, że ujawniają się one, zgodnie z pierwszą tezą Sokratesa, jako po-
staci (ei;dh) będących (tw/n o;ntwn). Wynika z tego, że zestawienie i zmieszanie ze 
sobą obu dokonuje się to każdorazowo dla każdego jednego będącego (to. o;n), 

116 Philebus 25e.
117 Por. Philebus 26d–27b.
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które w sobie samym niejako i w sobie jedynie właściwy sposób ujawnia oba te 
stany. A jednocześnie, ponieważ mamy do czynienia z zakresem, który przez 
Platona oznaczony jest terminem ouvsi,a, owo trzecie (to. tri,ton), zgodnie z wy-
wodem Sokratesa, w sposób zupełnie poprawny może oznaczać wymienione 
przezeń wcześniej rodzenie do bycia (ge,nesin eivj ouvsi,an).
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3. Znaczenie umysłu (nou/j). Umysł i porządek

Po wskazaniu, że otrzymane przez zmieszanie obu postaci trzecie (to. tri,ton) 
jest rodzeniem do bycia (ge,nesin eivj ouvsi,an), Platon wprowadza kolejny już 
element, czwarte (te,tarton), który nazywa przyczyną mieszania i rodzenia (th.n 
de. th/j mei,xewj aivti,an kai. gene,sewj)118. Fakt, że czwarte jest nazwane od razu 
przyczyną rodzenia, pozwala sądzić, że istotnie chodzi tu o przyczynę odpowie-
dzialną za związane z trzecim elementem rodzenie do bycia. Co dla Platona za-
tem może spełniać i  spełnia faktycznie rolę owej przyczyny? Gdzie należy jej 
poszukiwać?

3.1. Nou/j jako przyczyna mieszania

Przystępując do dyskusji na temat czwartego (te,tarton), Sokrates zauważa, 
że to, co dla dyskutowanego mieszania rodzajów okaże się jego przyczyną (to. ai;tion), 
ze względu na naturę swego działania (tou/ poiou/ntoj fu,sij) należy widzieć 
i rozpatrywać zawsze w ścisłej łączności (koinh. ske,yij) z pozostałymi elemen-
tami analizowanego „układu”. Dlatego też w ramach tak określonego „układu” 
rodzajów ich przyczynę należy, jak się zdaje, uznać za istotny dla całości czynnik 
albo też – jak wyraził to sam Platon – za coś czyniącego (to. poiou/n), i to do tego 
stopnia, że nawet należałoby wypowiadać ją zawsze wraz z całym zależnym od 
niej „układem”, jako coś jednego (lego,menon e[n). Podobnie też, w łączności ca-
łego „układu”, należy widzieć razem wszystko to, co jest rezultatem aktywności 
owej przyczyny, a więc wszystko, co za jej sprawą jest czynione (to. poiou,menon) 
i rodzone (to. gigno,menon)119. W podobny sposób związek ten postrzega i wyjaśnia 
Stróżewski:

Przyczyna powoduje więc, że coś powstaje, (…) w przeciwieństwie zarówno do „ape-
iron”, jak do „peras”, natur w zasadzie biernych, „aitia” jest sprawcza i czynna, jest 
czynnikiem aktywnym, gdy tymczasem tamte pierwiastki pełnią jedynie pomocniczą 
rolę w procesie warunkowania przyczynowego120.

118 Por. Philebus 27b.
119 Por. Philebus 26e–27a.
120 W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 249.
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Przyczyna (aivti,a), o której mówi tu Sokrates, jest przyczyną trzeciego (to. tri,ton), 
które –  jak już wiadomo –  jest zmieszanym i  rodzonym byciem (meikth.n kai. 
gegenhme,nhn ouvsi,an) oraz ku niemu rodzeniem (ge,nesin eivj ouvsi,an)121. Jako 
taka więc jest rozpatrywana w stosunku do całości zakresu, jakim jest ouvsi,a, co 
zresztą wynika wprost z wypowiedzi Sokratesa i jego słów na temat meikth.n kai. 
gegenhme,nhn ouvsi,an. W świetle tych uwag wydaje się zatem słusznym podtrzy-
mać wyrażone wcześniej przypuszczenie, że Platon podejmuje w ten sposób pro-
blem, który w Sofiście nie został explicite podjęty i wyartykułowany122. Wylicza-
jąc trzy postaci, wyjaśnia bowiem, że są one rodzajami (genh,). A jednocześnie 
– prócz tychże trzech (pro.j trisi,) – poszukuje czwartego, to. ai;tion, tzn. tego, 
co w zadanym zakresie ouvsi,a przyczynia się do samej możliwości ich łączne-
go rozpatrywania, a więc ich ko-notacji, a następnie do możliwości skutecznego 
łączenia i mieszania ich ze sobą. Innymi słowy, poszukuje faktycznej przyczyny 
mieszania i rodzenia (th.n de. th/j mei,xewj aivti,an kai. gene,sewj). Czynnik ten (to. 
poiou/n) Platon określa również mianem tego, co wytwarza i wyrabia (to. pa,nta 
tau/ta dhmiourgou/n)123. Czy można zatem wskazać, czym jest owo demiurgiczne 
ze swej natury to. ai;tion?

Platon i w tej kwestii pozostawia pewne istotne wskazówki. Wydaje się bo-
wiem, że nie bez powodu Sokrates w Filebie na przekór swoim oponentom od 
początku dyskusji skłania się raczej ku rozumowi, umysłowi i pamięci (avlla. to. 
fronei/n kai. to. noei/n kai. memnh/sqai) oraz ku temu, co im pokrewne (kai. ta. tou,twn 
suggenh/), wymieniając przy tej okazji prawidłowy sąd (do,xan ovrqh.n) i praw-
dziwe wnioski (kai. avlhqei/j logismou,j)124. W świetle przeprowadzonych analiz 
i ustaleń dotyczących uczenia się i zapamiętywania, dla których właśnie umysł 
(nou/j) posiadał decydujące i źródłowe znaczenie, można przypuszczać, że Pla-
ton już od samego początku mógł chcieć dyskretnie wskazać właśnie na zakres 
umysłowy (to. noei/n).

121 Gadamer pisze następująco: „Czwarty rodzaj, «przyczyna» mieszaniny, wyjaśnia, że ten 
trzeci rodzaj rzeczywiście jest «rodzajem» samym w sobie i nie może być wywiedziony z «eide-
tycznej» opozycji peras i apeiron, ale jest szczególnym rodzajem bytu” – H.-G. Gadamer, Idea 
dobra…, dz. cyt., s. 83.
122 Jest to problem uzasadnienia dla towarzyszących zasadzie to. mete,cein reguł łączenia ze 
sobą poszczególnych największych rodzajów. Por. Sophista 255d–259b.
123 Por. Philebus 27a–b. Z tej perspektywy nie dziwią napomknięcia Platona o dhmiourgika.  
didaskali,a oraz demiurgicznych rysach mistrzowskiej umiejętności prawdziwych sofistów i praw-
dziwych filozofów – dialektyki – których w Sofiście nie należy zbytnio lekceważyć. Por. Sophi-
sta 229d.
124 Por. Philebus 11b. Podobny, choć niezrealizowany postulat odnośnie do do,xa avlhqh.j pojawia 
się w kontekście pytania o evpisth,mh w finale Teajteta. Por. Theaetetus 210a–b.
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Przypuszczenie to zdaje się uzyskiwać dodatkowe przesłanki w  kolejnych 
partiach dialogu. Słynne i przytaczane już powołanie się Sokratesa na dawniej-
szych czy też starożytnych (oi` palaioi,), którzy są lepsi i mieszkają bliżej bogów 
(krei,ttonej h`mw/n kai. evggute,rw qew/n oivkou/ntej), mogło służyć temu samemu 
celowi, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jest to moment, kiedy po 
raz pierwszy pojawia się sformułowanie problemu przyrodzonych granicy i nie-
ograniczonego. Albowiem zdanie to, wcześniej przywoływane jedynie fragmen-
tarycznie, w całości brzmi następująco:

(…) kai. oi` me.n palaioi,( krei,ttonej h`mw/n kai. evggute,rw qew/n oivkou/ntej( tau,thn fh,mhn 

pare,dosan( w`j evx e`no.j me.n kai. pollw/n o;ntwn tw/n avei. legome,nwn ei=nai( pe,raj de. kai. 

avpeiri,an evn au`toi/j su,mfuton evco,ntwn

(…) i dawniejsi bowiem, silniejsi od nas i bliżej bogów mieszkający, taką wieść pozostawili, 
że z jednego i wielu będących zawsze mówionych jest, mających granicę i nieograniczo-
ność w nich przyrodzone125.

Jeżeli przyjąć, że Sokrates czyni to, aby uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji, to 
przytoczona dygresja o owych dawniejszych i starożytnych nie wydaje się zupełnie 
nieprzemyślana. Czy jednak samo krei,ttonej evggute,rw qew/n oivkou/ntej w ar-
gumentacji Sokratesa rzeczywiście można by rozumieć właśnie tak – że wska-
zują oni na domniemywany zakres to. noei/n? A jeśli tak, to dlaczego i w jaki 
sposób?

Sokrates, w opozycji do Fileba i Protarchosa, stoi na stanowisku, że myślenie jest 
dobrem (to, noei/n avgaqo.n). Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na sam przy-
miotnik krei,ttwn. Gramatycznie rzecz biorąc, jest to gradus comparativus od 
greckiego avgaqo,j – dobry. Stąd też samo krei,ttonej oznacza tych, którzy są 
lepsi oraz silniejsi albo – można by rzec – mają się lepiej, mają więcej dobra126. 
Jeśli odwołanie się Sokratesa do krei,ttonej odczytać w świetle jego wyjściowe-
go stanowiska, to trzeba zauważyć, że z premedytacją pokazuje on tych, którzy 
jego zdaniem mają więcej tego, co on sam uznaje za prawdziwe dobro, a tym sa-
mym potwierdzają swoim starożytnym autorytetem jego budzące sprzeciw File-
ba i Protarchosa stanowisko. Oznaczałoby to, że Sokrates odwołuje się do tych, 
którzy jego zdaniem są silniejsi i mają się lepiej wskutek tego właśnie, że posia-
dają umysł (nou/j) i należycie się nim posługują.

125 Philebus 16c.
126 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 415; O. Jurewicz, Gramatyka historyczna…,  
dz. cyt., s. 188.
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Wydaje się, że Platon mógł rzeczywiście chcieć w ten sposób zorientować 
całą dyskusję, czego kolejną już przesłankę możemy odnaleźć nieco dalej. Sokra-
tes bowiem, odpowiadając na bardzo ostry w swej wymowie zarzut Fileba – jak 
on ze swej przyjemności, tak też i Sokrates z umysłu czyni sobie boga, bo de fac-
to kieruje się nie postulowanym przez siebie dobrem, a  jedynie swoją własną 
korzyścią – daje wydatnie do zrozumienia, że chodzi mu o coś jeszcze innego. 
Mówi bowiem tak:

ta,cV a'n( w= Fi,lhbe( o[ gV evmo,j) ouv me,ntoi to,n ge avlhqino.n a[ma kai. qei/on oi=mai nou/n( 

avllV a;llwj pwj e;cein (…)

ten mój, Filebie, może tak, jednak nie sądzę, że ten prawdziwy i zarazem boski umysł, lecz 
jakoś inaczej (się) ma (…)127.

Sokrates odpowiada zatem zdecydowanie, że poszukując prawdziwego dobra 
(tavgaqo,n) oraz upatrując je, zgodnie ze swym stanowiskiem, w życiu rozumnym, 
jak i w tym wszystkim, co pociąga za sobą jego wybór, ma na myśli nie swój 
(o[ gV evmo,j), lecz przede wszystkim umysł prawdziwy i boski (to.n ge avlhqino.n kai. 
qei/on nou/n). W świetle tego wyznania ci, którzy go posiadają, mogą zatem rze-
czywiście być uznani za lepszych i silniejszych (krei,ttonej) niż pozostali, a więc 
za mieszkających bliżej bogów (evggute,rw qew/n oivkou/ntej).

Wydaje się, że wszystkie te sugestie i przesłanki znajdują swoje potwierdze-
nie w niezwykle istotnym zdaniu Sokratesa:

avlla. me.n ra,|dion) pa,ntej ga.r sumfwnou/sin oi` sofoi,( e`autou,j o;ntwj semnu,nontej( 

w`j nou/j evsti basileu.j h`mi/n ouvranou/ te kai. gh/j) kai. i;swj eu= le,gousi

ale to łatwe, wszyscy mędrcy bowiem zgodnie głoszą, siebie samych w istocie zachwalając, 
że umysł jest nam królem nieba i ziemi, i pewnie dobrze mówią128.

Sokrates uroczyście wypowiada myśl, którą jego zdaniem zgodnie wypowiadali 
wszyscy mędrcy (pa,ntej sofoi,). Jak zatem właściwie odczytać ich deklarację, że 
umysł jest królem (nou/j evsti basileu,j)?

W Atenach, jak pisze Jean-Pierre Vernant, basileusem nazywano jednego 
z  archontów, do którego szczególnych zadań należało pełnienie określonych 
czynności religijnych i kapłańskich. Zauważa jednak przy tym, że choć basileus 
jest bardzo starym, posiadającym może jeszcze mykeńskie korzenie określeniem 

127 Philebus 22c.
128 Philebus 28c.
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władzy, to w czasach pomykeńskich nie traktowano już jej jako wszechwładzy 
kogoś boskiego, którą dawniej posiadał anaks129. Zygmunt Węclewski z kolei 
podaje informację, że był to drugi – pierwszy po eponymosie – archont ateńskiej 
polis, który posiadał także nadzór nad sądem kryminalnym130. Można powie-
dzieć zatem, że ateński basileus, choć nie był już wówczas uważany za boga, to 
jednak z racji swych zadań był tym, który do spraw boskich ma należyty wgląd. 
Czy Platon, mając na uwadze z pewnością znane sobie kompetencje basileusa, 
mógł przy tej okazji chcieć ukazać jego „starszą”, tj. boską naturę i władzę? Je-
żeli przypomnieć, że Sokrates od początku skłaniał się w dyskusji ku to. noei/n, 
a więc do umysłu, który jest umysłem prawdziwym i boskim (avlhqino.j kai. qei/oj 
nou/j), oraz że czynił to, by naśladować dawnych mędrców, a więc tych, którzy 
są silniejsi i mieszkający bliżej bogów (krei,ttonej evggute,rw qew/n oivkou/ntej), to 
słowa nou/j evsti basileu,j mogą faktycznie potwierdzać i w pełni demonstrować 
taki właśnie zamiar.

Presokratycy, jak się zdaje, nie używali jednak w stosunku do nou/j wspo-
mnianego określenia basileu,j, już od samego początku greckiego myślenia na-
tomiast dawała o sobie znać inna niezwykle istotna intuicja. Wyrażała się ona 
nie tylko i nie tyle w tym, że samym bogom od zawsze przypisywano umysł131, 
lecz także uznaniem, że nawet on sam jest bogiem. Świadczą o tym chociażby 
przekazywane przez Aëtiosa (I 7, 11) słowa Talesa z Miletu, który miał ponoć 
twierdzić, że umysł porządku jest bogiem (nou/n tou/ ko,smou to.n qeo,n). Oto ten 
fragment:

Q) nou/n tou/ ko,smou to.n qeo,n( to. de. pa/n e;myucon a[ma kai. daimo,nwn plm/rej\ dih,kein de. 

kai. dia. tou/ stoiceiw,douj u`grou/ du,namin qei,an kinhtikh.n auvtou/.

Tales (mówi, że) umysł porządku (jest) bogiem, a to całe żywe zarazem i dajmonów pełne, 
dosięga zaś i aż do elementarnego płynnego moc boża poruszająca je132.

129 Por. J.-P. Vernant, Źródła myśli…, dz. cyt., s. 56–57.
130 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 127.
131 Intuicja ta odnośnie do Zeusa jest w wielu miejscach obecna już u Homera. Por. Homeri 
Ilias, ed. G. Dindorf, C. Hentze, p. II, Lipsiae 1911, XV 242: (…) evpei, min e;geire Dio.j no,oj 
aivgio,coio; XVI 688: avllV aivei, te Dio.j krei,sswn no,oj hve, per avndrw/n; Homeri Odyssea, p. II, Lip-
siae 1934, XVI 103–104: da,mna min Zhno,j te no,oj kai. Trw/ej avgauoi. ba,llontej…; XXIV 
164: avllV o[te dh, min e;geire Dio.j no,oj aivgio,coio – i wiele innych. Krokiewicz o tym religij-
nym przekonaniu Hellenów pisze tak: „Według Homera przyszła «rzeczywistość» istnieje przed 
teraźniejszością i  przeszłą rzeczywistością, a  mianowicie istnieje w  umyśle bogów, przede 
wszystkim Zeusa, jako plan tego, co się ziszcza w teraźniejszości i powiększa wciąż rosnącą 
przeszłość” – A. Krokiewicz, Studia orfickie…, dz. cyt., s. 127.
132 DK 11A 23. 
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Świadectwo Aëtiosa sugeruje, że Tales mógł uważać, iż nou/j nie tyle jest – jak 
to było między innymi u  Homera –  nieodłącznym boskim atrybutem, ile że 
on sam spełnia taką funkcję133. Jako bóg (to.n qeo,n) spełnia ją wobec porząd-
ku, gdyż jest jego umysłem (nou/n tou/ ko,smou), a jego władza dotycząca całego 
(to. pa/n) ujawnia się prawdopodobnie właśnie w ten sposób, że całe je dosięga 
i przechodzi (dih,kein). Pogląd ten znajduje swoje dopełnienie w relacji Dioge-
nesa Laertiosa (I 35), który na temat nauki Talesa pisze między innymi:

ka,lliston ko,smoj\ poi,hma ga.r qeou/ (…) ta,ciston nou/j\ dia. panto.j tre,cei

najpiękniejsze porządek; bowiem dziełem boga (…) umysł najszybsze; przez całe 
przebiega134.

Jeżeli w świetle tejże relacji przyjąć, że porządek (ko,smoj) jest tym, co najpięk-
niejsze (ka,lliston), ponieważ jest dziełem boga (poi,hma ga.r qeou), to zesta-
wiając obie relacje, można by rzec, że ka,lliston ko,smoj winien być dziełem 
(poi,hma) umysłu (nou/j), gdyż ten jest jego bogiem. Na podstawie tejże relacji po-
dobnie można rozumieć również jego władzę, odczytując dia. panto.j tre,cei 
w kontekście to. pa/n… dih,kein Aëtiosa. Umysł (nou/j) bowiem – zgodnie ze 
słowami Diogenesa Laertiosa – jako to, co jest najszybsze (ta,ciston), przebiega 
przez całe (dia. panto.j tre,cei).

Podobnej intuicji boskiego umysłu i  jego władzy można się dopatrywać 
u Ksenofanesa z Kolofonu: 

avllV avpa,neuqe po,noio no,ou freni. pa,nta kradai,nei

lecz daleko od trudu rozumem umysłu wszystko potrząsa135.

Geoffrey Stephen Kirk dostrzega w  tym stwierdzeniu echo teologii Home-
ra, i  to niezależnie od tego, że stała się ona dla mędrca tematem jego szy-
derstw (Si,lloi)136. Owa postawa wobec Homerowych bogów, a także związane 

133 Pogląd ten podziela Constantine Vamvacas, który nou/n tou/ ko,smou to.n qeo,n tłumaczy 
jako the mind of the world is god. Por. C. J. Vamvacas, The Founders of Western Thought – The 
Presocratics. A  Diachronic Parallelism Between Presocratic Thought and Philosophy and the 
Natural Sciences, transl. R. Crist, New York 2009, s. 32.
134 DK 11A 1.
135 DK 21B 25.
136 Por. DK 21B 11–12: pa.nta qeoi/sV avne,qhkan {Omhroj qV ~Hsi,odo,j te( parV avnqrw,poisin ovnei,da 
kai. yo,goj evstin( kle,ptein moiceu,ein te kai. avllh,louj avpateu,ein) w`j plei/st$a% evfqe,gxanto 
qew/n avqemi,stia e;rga( kle,ptein moiceu,ein te kai. avllh,louj avpateu,ein)
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z tym oryginalne Ksenofanesowe przemyślenie jego teologii znalazły później swo-
je miejsce również w twórczości Ajschylosa137. Zależność od teologii Homera oraz 
jej filozoficzne przepracowanie zauważają u Ksenofanesa również inni komenta-
torzy, np. Lloyd P. Gerson oraz Werner Jaeger138. Mimo że – co podkreśla z kolei 
Vassilis Vitsaxis – brak jest w tym przypadku jednoznacznego stwierdzenia 
czy nawet jakiejkolwiek próby uzasadnienia tezy, że umysł (nou/j) jest bogiem 
(qeo,j)139, to jednak można u  Ksenofanesa domyślać się ich ścisłego związku, 
czego wyraźnym sygnałem jest zdanie:

ei-j qeo,j( evn te qeioi/si kai. avnqrw,poisi me,gistoj( ou;ti de,maj qnhtoi/sin o`moi,ioj ouvde. 

no,hma. ou=loj o`ra/i( ou=loj de. noei/( ou=loj de, tV avkou,ei

jeden bóg, pośród bogów i ludzi najwyższy, ani kształtem do śmiertelnych podobny ani 
myślą, cały widzi, cały myśli, cały słyszy140.

Ów jeden bóg (ei-j qeo,j), który jest najwyższy (me,gistoj), a myślą niepodobny 
(o`moi,ioj ouvde. no,hma) do śmiertelnych ludzi, ma bowiem tę cechę, że cały wi-
dzi, cały myśli, cały słyszy (ou=loj o`ra/i( ou=loj de. noei/( ou=loj de, tV avkou,ei)141, 
w swym działaniu zaś, którego wyznacznikiem jest jedynie umysł (no,ou freni.)., 
jest niczym nieograniczony i dlatego też potrząsa wszystkim (pa,nta kradai,nei).

Czy w związku z tym boski nou/j mógł być przez obu mędrców, Talesa i Kse-
nofanesa, rozumiany jednocześnie jako istotny czynnik sprawczy (ai;tion)? Na 
podstawie przywołanych fragmentów trudno o jednoznaczną odpowiedź. Wy-
daje się jednak, że nie należy jednocześnie w tej sprawie udzielać odpowiedzi 
jednoznacznie negatywnej, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę przywoły-
waną wcześniej relację Aëtiosa dotyczącą sposobu rozumienia zasad (avrcai,) 
przez Pitagorasa. Pierwsza z nich była bowiem określana następująco: to. poihtiko.n 

137 Kirk postrzega szczególną zależność Ksenofanesa od Homerowego źródła w sformułowa-
niu no,ou freni. pa,nta kradai,nei, podkreślając przy tym, że ma ona swoje pierwowzory 
w Iliadzie (I 530, IX 600, XII 235). Por. FP, s. 175.
138 Por. L. P. Gerson, God and Greek Philosophy: Studies in the Early History of Natural Theology, 
New York 1990, s. 248; W. Jaeger, Teologia wczesnych…, dz. cyt., s. 90n.
139 Por. V. Vitsaxis, Thought and Faith. Comparative Philosophical and Religious Concepts in An-
cient Greece, India and Christianity, vol. II: The Concept of Divinity, transl. D. B. Kazazis,  
V. Vitsaxis, Boston 2009, s. 233.
140 DK 21B 23–24.
141 Kirk przytacza przy tej okazji także słowa innego mędrca, niejakiego Tymona z Fliuntu. 
Miał on powiadać, że bóg jest cały równy (qeo.n i;son a`panthi). Por. DK 21A 35 (Sextus, Pyr-
rhoniae Hypotyposes I 224); FP, s. 175.
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ai;tion kai. eivdiko,n( o[per evsti. nou/j o` qeo,j142. W zdaniu tym ma zatem miej-
sce istotne stwierdzenie, że zasada, jaką jest przyczyna czyniąca i widząca (poihtiko.n 
ai;tion kai, eivdiko,n), jest niczym innym jak umysłem i bogiem (nou/j ò qeo,j). 
Pewnej paraleli do słów Ksenofanesa, które potwierdzają zresztą takie właśnie ro-
zumienie boskiego umysłu i jego władzy, można się doszukać u ucznia Pitago-
rasa – Epicharma:

nou/j o`rh/i kai. nou.j avkou,ei\ ta=lla kwfa. kai. tufla,.

umysł widzi i umysł słyszy, inne głuche i ślepe143.

Można jedynie przypuszczać, że Platon wszystko to miał na uwadze, gdy 
ustami Sokratesa w Filebie stwierdza odważnie, że dobrem jest umysł prawdzi-
wy i boski (avlhqino.n kai. qei/on nou/n), formułując przy tym tezę, że bóg ukazał 
jakoś nieograniczone będących i granicę144. Niemniej wydaje się, że cel, jaki fak-
tycznie przyświecał Platonowi – uzyskanie odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
mieszania (th.n mei,xewj aivti,an) wyróżnionych na wstępie dyskusji obu postaci 
– ostatecznie znajduje swój finał w pytaniu:

(…) kaqa,per oì pro,sqen h̀mw/n e;legon( nou/n kai. fro,nhsi,n tina qaumasth.n sunta,ttousan 

diakuberna/n*

(…) tak jak ci przed nami mówili, że umysł i rozum jakiś dziwny zestawiający steruje?145

Słowa nou/n kai. fro,nhsi,n tina qaumasth.n mogą być interpretowane jako od-
powiedź na pytanie o poszukiwaną przyczynę mieszania postaci, szczególnie, jeśli 
weźmie się pod uwagę przychylną reakcję Protarchosa. On bowiem również 
optuje za poglądem Sokratesa, mówiąc, że umysł wszystkie porządkuje (nou/n 
pa,nta diakosmei/n)146. Sokrates mówi bowiem o niej jako o czymś budzącym 
zdziwienie i podziw (tina qaumasth,n), i co w swoim działaniu okazuje się bar-
dzo osobliwe. Tą przyczyną jest umysł i rozum (nou/n kai. fro,nhsin). Platon cha-
rakteryzuje ją czasownikami sunta,ttw oraz kuberna,w. 

142 Por. DK 58B 15.
143 DK 23B 12.
144 Por. Philebus 23c.
145 Philebus 28d.
146 Por. Philebus 28e.
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Pierwszy z nich (sunta,ttw – zestawić, złączyć, ułożyć, uporządkować)147 moż-
na odnieść do analizowanej czynności zestawiania, a następnie mieszania obu 
postaci, to. pe,raj oraz to. a;peiron, do czegoś jednego z nich obu zmieszanego 
(e[n ti summisgo,menon), które to zmieszanie oznacza jednocześnie i rodzenie do 
bycia (ge,nesin eivj ouvsi,an). Zestawianie to byłoby więc czynieniem pewnego 
określonego porządku, którego przyczyną, zgodnie z podjętym dotychczas spo-
sobem interpretacji, miałby być umysł (nou/j). Powyższe rozumienie umysłowego 
rodowodu przyczyny porządku można uzasadnić także dotychczasowymi ana-
lizami Platona, gdyż jako przyczyna mieszania i rodzenia (th.n de. th/j mi,xewj 
aivti,an kai. gene,sewj) jest ona wspomnianą naturą czyniącą (h` tou/ poiou/ntoj 
fu,sij). To zaś z kolei, co pojawia się w wyniku jej działania, Platon określa mia-
nem meikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an. Ponieważ jednak przyjęcie to. a;peiron 
względem to. o;n prowadzi do wniosku, że jest wiele (polla, evsti), przyczynę mie-
szania i rodzenia, którą jest nou/j, określają nadto słowa: to. pa,nta tau/ta dhmiourgou/n. 
Jest on, można by rzec, demiurgiczną naturą wytwarzającą te wszystkie (pa,nta 
tau/ta), które realizują opisany słowami meikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an wynik 
jego własnej aktywności.

Powyższe analizy zdają się posiadać swoje dopełnienie w kontekście drugiej 
czynności: kuberna,w –  sterować, kierować, prowadzić148 –  za pomocą której 
Platon zamierza również charakteryzować analizowaną wespół z Protarchosem 
przyczynę mieszania i  rodzenia. Być może należy ją odnosić w pierwszej ko-
lejności do rozumu (fro,nhsij), na co wskazywałaby kolejność słów: nou/n kai. 
fro,nhsi,n tina qaumasth.n. Jednocześnie należy podkreślić, że dla właściwego 
rozumienia owej czynności (kuberna,w) nie musi to oznaczać bezwzględnego 
wykluczenia jakiegokolwiek odniesienia fro,nhsij do nou/j. W zamyśle bowiem 
Platona być może pobrzmiewają tu przytaczane już wyżej słowa Ksenofane-
sa: avllV avpa,neuqe po,noio no,ou freni. pa,nta kradai,nei149. Możliwe również 
jest to, że czasownik ten bardziej odpowiadał zamiarom Platona, jeśli chciał on 
pokazać, że nou/j nie jest już dawnym i wszechwładnym najwyższym panem 
(a;nax), lecz bliższym wszystkiemu basileusem, przy czym takie jego rozumienie 
nie musiało automatycznie oznaczać jakiegoś osłabienia jego boskiej z natury 
władzy. Dlaczego?

Ów czasownik kuberna,w pojawia się między innymi w zdaniu 41 Heraklita, 
które brzmi następująco:

147 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 620.
148 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 419.
149 DK 21B 25.
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ei=nai ga.r e]n to. sofo,n( evpi,stasqai gnw,mhn( o`te,h evkube,rnhse pa,nta dia. pa,ntwn

jest bowiem jedno mądre, znać gnomę, która kieruje wszystkim przez wszystko150.

Jeżeli słowa evkube,rnhse pa,nta di.a pa,ntwn, oznaczające, że kierowanie i stero-
wanie (kuberna,w) wszystkim przez wszystko (pa,nta di.a pa,ntwn) można odnieść 
do przyczyny mieszania i rodzenia, którą wedle wywodu Platona z kolei ma być 
umysł kierujący i sterujący, to można by również przyjąć, że i dla niego samego 
zakres działania umysłu winien rzeczywiście dotyczyć wszystkiego. Potwierdze-
niem tego mogą być przytaczane wyżej słowa na temat to. ai;tion, które również 
– jak chce Platon – jest to. pa,nta tau/ta dhmiourgou/n. To wszystko bowiem, co 
jest zestawione przez swą przyczynę (to. ai;tion), winno także być przez nią samą 
jednocześnie i kierowane, i sterowane. Dokonuje się to, jak wyjaśnia Platon, tak 
osobliwie i jedynie w swoim rodzaju, budząc podziw (tina qaumasth,n), że bez 
jej udziału nie można zupełnie rozpatrywać tego, co nieodzownie okazuje się 
wynikiem jej działania. Wskazują na to przytaczane już słowa Platona, że to, co 
jest czyniące (to. poiou/n), należy zawsze rozpatrywać w łączności z tym, co jest 
czynione (to. poiou,menon)151.

Platon zatem, rozpatrując samo to, ai;tion, a także całość zależnego odeń 
„układu rodzajów”: to. pe,raj, to. a;peiron, nadto i samo trzecie (to. tri,ton), tj. 
ich zmieszanie (th.n mi,xewj aivti,an) i rodzenie do istnienia (ge,nesij eivj ouvsi,an), 
daje prawdopodobnie jasno i wyraźnie do zrozumienia, że jako ich przyczyna jest 
ono ściśle związane z zakresem ouvsi,a. Związek ten jest na tyle ścisły, że posia-
da dla całego omawianego zakresu fundamentalne znaczenie aż do tego stop-
nia, że pomijając tę przyczynę, należyte rozpatrywanie tego, co jest właściwym 
przedmiotem analiz badanego zakresu ouvsi,a, tzn. będącego (to. o;n), staje się 
całkowicie niemożliwe. W świetle dotychczasowych analiz należy bowiem po-
wiedzieć, że rolę takowej przyczyny (to. ai;tion) istotnie może spełniać tylko 
i wyłącznie umysł (nou/j). Platon ustami Sokratesa, i to zgodnie ze swą pierwszą 
tezą, deklaruje przecież, że rozpatruje postaci (ei;dh), które przynależą do będących 
(tw/n o;ntwn).

Wydaje się, że w tym momencie staje się widoczne, jak bardzo analizy doty-
czące granicy (to. pe,raj), jak i nieograniczonego (to. a;peiron) w Filebie mogą po-
twierdzać i uzupełniać to, co stanowiło przedmiot badań Platona, gdy w Sofiście 
i Parmenidesie wielokrotnie i rzetelnie odwoływał się do myślenia historyczne-

150 DK 22B 41.
151 Por. Philebus 26e–27a.
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go Parmenidesa, eleatów, a nawet Gorgiasza z Leontinoi. Analizy Platona w tej 
kwestii znajdują swoje oparcie i uzasadnienie nie tylko u uczniów Parmenide-
sa, lecz także w pitagorejskim myśleniu Filolaosa. Teza, że to nie co innego, lecz 
właśnie umysł (nou/j) jest przyczyną (to. ai;tion) zmieszanego i zrodzonego bycia 
(mikth.n kai. gegenhme,nhn ouvsi,an), wskazuje na fundamentalny dla całego myśle-
nia, jak i dla prawidłowego odczytania rzeczywistości związek noei/n z ei=nai. 
O tym związku, jak już wiadomo, Parmenides wypowiedział się w sposób na-
stępujący:

(…) to. ga.r auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai.

(…) to samo bowiem jest myśleć i być152.

Ten związek uwidacznia się mianowicie w ten sposób, że nou/j, wskutek ograni-
czającego charakteru samego jest (e;stin), ma w odniesieniu do rezultatu my-
ślenia bycia, tj. do będącego (to. o;n), widzenie granicy (pe,raj) i jednego (to. e[n), 
które to będące w swojej wielkości (me,geqoj) jest jednocześnie czymś nieograni-
czonym (ti a;peiron).

W punkcie wyjścia zatem w horyzoncie nou/j mamy do czynienia z dwoma 
przeciwstawnymi sobie postaciami (ei;dh) granicy i nieograniczonego, które ze-
spalają się i mieszają w czymś jednym (to. e[n), w jednym podmiocie. Staje się to 
możliwe jedynie w będącym (to. o;n), które jako rezultat myślenia (no,hma), że jest 
(e;stin), ujawnia się i jest widoczny w swoim ei=doj. Niemożliwe przecież staje się 
widzenie (ivdei/n) postaci (ei=doj) bez jednoznacznie wyrażającego się jest (e;stin), 
tj. będącego (to. o;n).

Z kolei odpowiedzialne za synoptykę tychże postaci jest to, co w widzeniu 
wprost podejmuje rezultat myślenia bycia. Jest nim dia,noia. Owa synoptyka bo-
wiem realizuje się, można by rzec, przez (dia,) umysł (nou/j), tj. w odniesieniu do jego 
źródłowego zakresu. Dlatego też nou/j właśnie, a nie co innego, jest przyczyną, 
o czym Platon w podsumowaniu swoich rozważań mówi następująco:

(…) o[ti nou/j evsti. ge,nouj th/j tou/ pa,ntwn aivti,ou lecqe,ntoj tw/n tetta,rwn( w-n h=n h`mi/n 

e]n tou/to

(…) że spośród czterech, które były dla nas, jedno to, przedłożony umysł jest rodzaju 
przyczyny wszystkiego153.

152 DK 28B 3.
153 Philebus 30d–e.
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Pozostaje zatem jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia. Jak należy właściwie ro-
zumieć stwierdzenie, że w wyniku zmieszania (mei,xij) ma miejsce nadto rodzenie 
do bycia (ge,nhsij eivj ouvsi,an)?

3.2. Mieszanie rodzajów i porządek. To. fronei/n i yuch,

Analizując naturę przyczyny (h̀ tou/ poiou/ntoj fu,sij), Platon wspomina o jesz-
cze jednym istotnym czynniku sprawczym. Mówi bowiem dokładnie tak:

(…) nou/n kai. fro,nhsi,n tina qaumasth.n sunta,ttousan diakuberna/n

(…) umysł i rozum jakiś dziwny zestawiający steruje?154

Obok umysłu (nou/j) lub wespół z nim w roli przyczyny mieszania i  rodzenia 
Platon stawia nadto rozum (fro,nhsij). Tok wypowiedzi sugeruje nawet, że ze 
względu na gramatyczny rodzaj określeń qaumasth.n sunta,ttousan diakuberna/n 
w pierwszej kolejności należy odnosić je raczej  do fro,nhsij aniżeli do nou/j. 
Dlaczego zatem także fro,nhsij, obok nou/j, miałaby odgrywać rolę przyczyny? 
Czy może z tych samych powodów, dla których mówił o niej Filolaos?

Rozwijając swoją myśl, Sokrates zauważa, że przyczyna (aivti,a) nie jest tym 
samym (ouv tauvto,n), co wszystko to, co podlega jej i służy do rodzenia (to. douleu/on eivj 
ge,nesin aivti,a|)155. Następnie zaś, w ślad za opinią Protarchosa, że umysł wszyst-
kie porządkuje (nou/n pa,nta diakosmei/n)156, sam mówi dobitnie:

(…) w`j e;stin (…) a;peiro,n te evn tw/| panti. polu. kai. pe,raj i`kano,n( kai. tij evpV auvtoi/j 

aivti,a ouv fau,lh( kosmou/sa, te kai. sunta,ttousa evniautou,j te kai. w[raj kai. mh/naj( sofi,a 

kai. nou/j legome,nh dikaio,tatV a;n

(…) jest (…) nieograniczone w całym liczne, ale i granicy równie tyle, i jakaś nad nimi 
przyczyna nielicha, porządkująca jak i układająca lata i pory roku, i miesiące, mądrość 
i umysł najsprawiedliwiej chyba nazywana157.

154 Philebus 28d.
155 Por. Philebus 27a: a;llo a;ra kai. ouv tauvto.n aivti,a tV evsti. kai. to. douleu/on eivj ge,nesin 
aivti,a|. Tłum.: „lecz przecież i nie to samo jest przyczyna jak i to służące przyczynie do rodzenia”.
156 Por. Philebus 28e.
157 Philebus 30c.
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Skąd takie stwierdzenie? Opinia Protarchosa na temat umysłu wszystko porząd-
kującego pojawiła się już wcześniej, mianowicie w Fedonie, wtedy jednak zosta-
ła definitywnie odrzucona. Sam Sokrates jednakże, nim tego wówczas dokonał, 
powołał się na myśl Anaksagorasa, mówiąc tak:

(…) nou/j evsti.n o` diakosmw/n te kai. pa,ntwn ai;tioj

(…) umysł jest porządkujący oraz wszystkich sprawca158.

Wydaje się więc, że w podjęciu przez Sokratesa sugestii Protarchosa można po-
nownie również dopatrzeć się echa jego słów159. Faktycznie bowiem w jednym 
z zachowanych fragmentów PERI FUSEWS Anaksagorasa padają takie słowa:

(…) pa,ntwn nou/j kratei/ (…) pa,nta dieko,smhse nou/j

(…) wszystkim umysł włada (…) wszystkie uporządkował umysł160.

Jak zatem rozumiał je sam Anaksagoras?
Przytoczone słowa są swego rodzaju podsumowaniem wcześniejszych roz-

ważań na temat umysłu (nou/j), który jest samowładny (auvtokrate,j) i nieogra-
niczony (a;peiron) – i dlatego włada albo też dzierży jednako (kratei/n o`moi,wj) 
wszystkie rzeczy, nie będąc jednocześnie zmieszanym z ani jedną z nich (me,meiktai 
ouvdeni. crh,mati)161. Wszystkie one (pa,nta crh,mata) bowiem w  swym stanie 
„początkowym” były razem i  całkowicie nieokreślone (o`mou/ h=n a;peira) albo 
też –  nie podlegając „jeszcze” jego władzy –  pozostają zupełnie wymieszane  
(ta. summemeigme,na)162. Samowładność i samodzielność nou/j w stosunku do pa,nta 

158 Phaedo 97c.
159 Pobrzmiewają one również w Prawach, gdzie Platon pisze: (…) nou/j ei;h o` diakekosmhkw.j 
pa,nqV o[sa katV ouvrano,n. Tłum.: „(…) umysł byłby (tym), który uporządkował wszystko, co 
na niebie” – De legibus XII 967b. Por. Platon, Prawa, dz. cyt., s. 608.
160 DK 59B 12, 12. 18–19.
161 Por. DK 59B 12, 1–3. 6–8: nou/j de, evstin a;peiron kai. auvtokrate.j kai. me,meiktai ouvdeni. crh,mati( 
avlla, mo,noj auto.j evpV evwutou/ evstin (…) (B11) kai. a'n evkw,luen auvto.n ta. summemeigme,na( 
w[ste mhdeno.j crh,matoj kratei/n òmoi,wj ẁj kai. mo,non evo,nta evfV èautou/. Tłum.: „umysł zaś jest 
nieograniczony i samowładny, i (nie)zmieszany z ani jedną rzeczą, lecz jeden sam w sobie jest 
(…) (B11) i przeszkadzałyby jemu samemu te wymieszane, tak że ani jedną rzeczą mógłby 
władać jednako, jak jedynie będąc w samym sobie”.
162 Por. DK 59B 1, 1–3: òmou/ pa,nta crh,mata h=n( a;peira kai. plh/qoj kai. smikro,thta\ kai. ga.r 
to. smikro.n a;peiron h=n) kai. pa,ntwn o`mou/ evo,ntwn ouvde.n e;ndhlon h=n u`po. smikro,thtoj. Tłum.: 
„razem wszystkie rzeczy były, nieograniczone i mnóstwo, i małe, gdyż i to małe nieograniczo-
ne było, a gdy wszystkie razem są, ani jedno wyraźne było z powodu małości”. Pomocnym dla 
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crh,mata polega więc istotnie na tym, że on jest jeden sam w sobie samym (mo,noj 
auto.j evpV evwutou/ evstin) i w ten sposób też wszystkim włada (kratei/n). To od-
dzielenie pozwala mu władać jednako (kratei/n o`moi,wj), co jest konsekwencją 
tego, że rządząc wszystkim, jest w sobie samym (evo,nta evfV e`autou/). Całkowita 
samodzielność władzy umysłu, a tym samym wykluczenie możliwości czegokol-
wiek innego, co mogłoby rządzić wespół z umysłem lub nawet samym umy-
słem, znajduje swoje potwierdzenie w wypowiedzi Anaksagorasa. Nou/j jest a;peiron 
oraz auvtokrate,j, tzn. nieograniczony i  samowładczy, co oznacza również, że 
w swej władzy faktycznie pozostaje sam jeden (mo,noj auto,j) oraz w sobie samym 
(evpV evwutou/). Sposób oraz rezultat jego tak wyjaśnionej autokracji opisują słowa:

kai. ta. summisgo,mena, te kai. avpokrino,mena kai. diakrino,mena pa,nta e;gnw nou/j

i te zmieszane, i oddzielone, i rozdzielone, wszystkie poznał umysł163.

Czy podobny sposób rozumienia władzy umysłu ma miejsce u Platona? Werner 
Jaeger pisze zdecydowanie, że w Filebie Platona sposób argumentacji oraz nie-
mal identyczne słowa Sokratesa odnośnie do nou/j, który jest panem i wład-
cą, zdają się przemawiać za obecnością u niego koncepcji Anaksagorasa164. Być 
może nawet już sam żart Sokratesa, że nie rozprawia się o jakiejś tam lichej przy-
czynie (tij aivti,a ouv fau,lh), należałoby odczytywać jako wymowną sugestię 

zrozumienia tego stwierdzenia jest relacja Teofrasta (por. DK 59A 41), który zanotował, że 
Anaksagoras, mówiąc o mieszaninie wszystkich (mi,xij tw/n a`pa,ntwn), stwierdza, że jest jedną 
nieoznaczoną naturą (mi,an fu,sin avo,riston). Jeżeli przyjąć to wyjaśnienie za miarodajne, to 
w tym kontekście można zrozumieć, dlaczego Anaksagoras autokrację umysłu wyjaśnia przez 
pozostawanie w stanie oddzielenia i niezmieszania. Jako niezmieszany włada samodzielnie 
(auvtokrate,j) i odnosi się do pa,nta crh,mata, które w swym teoretycznym stanie początkowym 
są niezagarniętą przez nou/j i nieuporządkowaną mieszaniną wszystkiego (mi,xij tw/n a`pa,ntwn).
163 DK 59B 12, 15–17. Guthrie, stwierdzając, że nie jest to bynajmniej naiwny światopogląd 
teistyczny, o czym świadczy fakt oskarżenia go o ateizm przez ateńskie polis, lecz droga racjo-
nalnego namysłu (por. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy…, dz. cyt., s. 46–47), pisze także, 
że sposób myślenia Anaksagorasa zakłada najwyraźniej jakąś specjalną relację nou/j do świata 
organicznego. John Earle Raven z kolei jest zdania, że działanie umysłu po wywołaniu swego 
ruchu obrotowego staje się mniej bezpośrednie. Por. W. K. C. Guthrie, A History of Greek…, 
dz. cyt., s. 278; FP, s. 359. Interesujące analizy dotyczące teoretycznego „początkowego”, tj. ape-
irycznego stanu nieuporządkowanego mnóstwa pa,nta crh,mata u Anaksagorasa w kontekście 
myślenia Zenona z Elei, jak i konsekwencji wynikających z rozumienia obrotu (pericw,rhsij) 
jako odniesienia nou/j jedynie do siebie (evfV e`autou/) przeprowadza: W. K. Gródek, Poglądy 
Anaksagorasa na naturę i działanie umysłu, w: Studia Whiteheadiana, t. 4, red. B. Ogrodnik, 
W. K. Gródek, Kraków 2010, s. 101–116.
164 Autor ten obok wpływu Anaksagorasa dostrzega również konieczność uwzględniania w tej 
kwestii poglądów Diogenesa z Apollonii. Por. W. Jaeger, Teologia wczesnych…, dz. cyt., s. 256.
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dotyczącą tezy Anaksagorasa o nou/j auvtokrate.j. Jeśliby zatem faktycznie po-
dążyć tym tropem, to powstaje konieczność przyjrzenia się, jak rzeczywiście ów 
pogląd przedstawia i uzasadnia sam Platon.

Wyznając, że zapewne jakaś przyczyna nielicha (tij aivti,a ouv fau,lh) zesta-
wia (sunta,ttousa) zarówno a;peiron, jak i pe,raj, które w całym są liczne (evn 
tw/| panti. polu.), Sokrates dodaje natychmiast, że tak samo zestawia ona i po-
rządkuje (kosmou/sa) lata i pory roku, i księżyce, tzn. miesiące (evniautou,j te kai. 
w[raj kai. mh/naj). Widać zatem wyraźnie, że odziaływanie przyczyny, za którą 
uważał wpierw nou/j, wyprowadza poza właściwy jemu samemu zakres noei/n. 
Być może tłumaczy to chęć nazwania jej nie tylko mianem umysłu, lecz także 
mądrości (sofi,a kai. nou/j legome,nh). Oddziaływanie umysłu i mądrości, zda-
niem Sokratesa, znajduje zatem swój efekt w różnych przejawach całej rzeczy-
wistości, czego uzasadnieniem może być odniesione do nich określenie kosmou/sa. 
To, że przywołuje ono automatycznie na myśl pojęcie porządku (ko,smoj), znaj-
duje zresztą swoje odzwierciedlenie w analizach Platona, który sam również uży-
wa nieco wcześniej tego słowa:

tauvto.n dh. labe. kai. peri. tou/de o;n ko,smon le,gomen…

to samo więc złap i o tymże, co porządkiem (jest) mówimy…165

Czy jednak w związku z tym, co powiedziano do tej pory, można w słowach 
Platona dopatrzeć się uzasadnienia dla tezy, że w roli przyczyny obok nou/j wy-
stępuje fro,nhsij?

Jeżeli słowa nt. zestawiającej i porządkującej przyczyny, którą mają być umysł 
i mądrość, odczytać w świetle pierwszej deklaracji Sokratesa, że umysł i rozum 
zestawia i kieruje (nou/n kai. fro,nhsi,n sunta,ttousan diakuberna/n), to z racji na 
powtarzające się określenie sunta,ttousa tego uzasadnienia należałoby praw-
dopodobnie poszukiwać nie gdzie indziej, ale w porządku. Czy w związku z tym 
winno się twierdzić, że działanie nou/j znajduje swój wyraz w porządku (evn tw/| 
ko,smw|) właśnie za sprawą współoddziałującej fro,nhsij? A jeżeli tak, to w jaki 
sposób się to dokonuje?

Aby to stwierdzić, trzeba ponownie odwołać się do poglądów Filolaosa, któ-
re również w tej sprawie mogły być dla Platona istotnym punktem odniesienia. 
Filolaos bowiem swe rozważania rozpoczyna od cytowanego już zdania, w któ-
rym potwierdza intuicję odnośnie do obecności bezkresu i granicy w porządku:

165 Philebus 29e.
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a` fu,sij dV evn tw/i ko,smwi a`rmo,cqh evx avpei,rwn te kai. peraino,ntwn( kai. o[loj @o`# ko,smoj 

kai. ta. evn auvtw/i pa,nta

natura zaś w porządku została zestrojona z nieograniczonych jak i (z) ograniczających, 
i cały porządek i te w nim wszystkie166.

Założenie to powtarza w  kolejnym fragmencie, stwierdzając, że porządek 
(ko,smoj), który polega na zestrojeniu (sunarmo,cqh) obu elementów, ujawnia się 
w dziełach (evn toi/j e;rgoij), każde zgodnie ze swą naturą167, co przekłada się 
na możliwość pewnego ich poznawania przez nadawanie im określenia liczbo-
wego:

kai. pa,nta ga ma.n ta. gignwsko,mena avriqmo.n e;conti\ ouv ga.r oi-on te ouvde.n ou;te nohqh/men 

ou;te gnwsqh/men a;neu tou,tou

i zaiste wszystkie te poznawane liczbę mają; gdyż ani jedno może ani być pomyślane, ani 
poznane bez tej168.

Wyjaśniając jednakże dalej naturę zestrojenia, które w liczbie (avriqmo,j) znajdu-
je swoje ujęcie poznawcze, zauważa, że dla czynności strojenia różnych elemen-
tów w porządku (evn tw/| ko,smw|), który jest porządkiem pa,nta ta. evo,nta, decydu-
jące znaczenie posiada dusza (yuch,), gdyż to według niej (katta.n yuca,n) właśnie 
dokonuje się zestrojenie liczby z doznaniem (a`rmo,zwn aivsqh,sei)169. Strojenie to 
wprowadza do samoograniczającego się będącego element a;peiron, który po-
chodzi z doznawania (ai;sqhsij), wskutek czego liczba ucieleśnia i rozdziela wy-
razy (swmatw/n kai. sci,zwn tou.j lo,gouj). Z tej racji będące jest również czymś 
doznawanym i czymś, co oddziałuje (pra,gma), a porządek pa,nta ta. evo,nta okazuje 
się możliwy do ujęcia jako porządek tw/n pragma,twn tw.n te avpei,rwn kai. tw.n 
peraino,ntwn. Natomiast a`rmoni,a, która dotyczy strojonych elementów ze swej 
natury pozostających oddzielnie (di,ca), nie jest wynikiem działania samej tylko 
yuch,. Odpowiedzialnym za jednoczenie wielu mieszanych elementów (polumige,wn 
e[nwsij) jest czynność rozumowego ujęcia doznań (to. fronei/n)170.

166 DK 44B 1.
167 Por. DK 44B 2: avna,gka ta. evo,nta ei=men pa,nta h' perai,nonta h' a;peira h' perai,nonta, te kai. 
a;peira… Tłum.: „koniecznie, że będące są wszystkie albo ograniczające, albo nieograniczone, 
albo ograniczające i nieograniczone…”.
168 DK 44B 4.
169 Por. DK 44B 7–15.
170 Por. DK 44B 10: e;sti ga.r àrmoni,a polumige,wn e[nwsij kai. di,ca froneo,ntwn sumfro,nhsij.
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Wydaje się, że sposób rozumowania Filolaosa na temat porządku (ko,smoj) 
w kontekście tak odczytanej funkcji to. fronei/n znajduje swoje zastosowanie 
również u Platona. Natychmiast bowiem po słowach na temat porządkującej jak 
i zestawiającej mądrości i umysłu dopowiada on:

sofi,a mh.n kai. nou/j a;neu yuch/j ouvk a;n pote genoi,sqhn

a mądrość i umysł bez duszy kiedykolwiek nie mogłyby zadziałać171.

Zależność umysłu od duszy, o której mówi tu Sokrates, może obrazować owo 
współwystępowanie fro,nhsij razem z nou/j w roli przyczyny (aivti,a). Umysł bo-
wiem i mądrość nie mogłyby „pojawić się”, i tym samym skutecznie zadziałać 
(genoi,sqhn), bez duszy (a;neu yuch/j). Wskazuje na to użyta przez Platona forma 
opt. aor. 3 dual. od gi,gnomai. Jak jednak właściwie rozumieć to stwierdzenie? 
Czy w ten sposób, że yuch, jest przyczyną dla umysłu? Wydaje się, że nie, gdyż 
zaprzeczałoby to wcześniejszej tezie, iż nou/j jest przyczyną wszystkiego (to. 
pa,ntwn ai;tion). Jeżeli jednak odnieść to do stwierdzenia, że umysł z mądrością 
jest ową przyczyną, która sama porządkuje i układa (kosmou/sa, te kai. sunta,ttousa), 
co znajduje potem swój wyraz w porządku, to – za Filolaosem – oznaczałoby to 
raczej zależność odwrotną, zgodnie z którą działanie przyczyny znajduje zawsze 
swoje odzwierciedlenie w aktywności duszy. Dlatego też słowa nou/j a;neu yuch/j 
ouvk a;n pote genoi,sqhn mogą oznaczać, że aktywność nou/j, która przekłada się 
w konsekwencji na porządkowanie (kosmei/n), implikuje niejako z siebie samej 
możliwość pojawienia się właściwego wyłącznie dla yuch, procesu doznawania 
(ai;sqhsij).

Przekonanie o  istotnej i  ujawniającej się w  kontekście analiz dotyczących 
porządku zależności duszy od umysłu znajduje następujące dopowiedzenie:

ouvkou/n evn me.n th/| tou/ Dio.j evrei/j fu,sei basilikh.n me.n yuch,n( basiliko.n de. nou/n evggi,gnesqai 

dia. th.n th/j aivti,aj du,namin( evn dV a;lloij a;lla kala,( kaqV o[ti fi,lon e`ka,stoij le,gesqai

tak więc w naturze Zeusa, powiesz, królewska dusza tkwi, królewski i umysł, przez moc 
przyczyny, w innych zaś inne piękne, ponieważ mówi się, że drogie to każdym z osobna172.

171 Philebus 30c. Witwicki tłumaczy to zdanie tak: „a mądrość i rozum bez duszy w żaden spo-
sób istnieć nie mogą”. Por. Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 603.
172 Philebus 30d.
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Platon, odwołując się może nawet do Homera173, dostrzega, że królewskość du-
szy i umysłu ujawnia się i dochodzi do głosu przez siłę albo moc przyczyny (dia. 
th.n th/j aivti,aj du,namin). Zarazem ujawnia się w niej ścisły związek nou/j oraz 
yuch, w ich królewskim działaniu. Ponieważ jednak to umysł jest nazwany basi-
leusem oraz przyczyną wszystkiego (to. pa,ntwn ai;tion), dusza dopiero od niego 
zyskuje jego królewski charakter i godność (basilikh.n yuch,n). Dzieje się to, ile-
kroć sama podejmuje niejako jego własną aktywność, tj. zestawianie i porząd-
kowanie. W zakresie właściwym dla niej dokonywałoby się to przez rodzenie 
(ge,nhsij) i doznawanie (ai;sqhsij), lecz zawsze zgodnie z tym, co już zestawione 
i uporządkowane jest przez rządzący niepodzielnie nou/j.

W kolejnych partiach dialogu dyskusja Sokratesa z Filebem i Protarchem 
przechodzi do problemu wyznaczonego już na wstępie, nie rozwijając zbytnio 
kwestii postawionych przez Sokratesa174. W poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie o właściwe proporcje między umysłem i wiedzą a przyjemnością i rozkoszą 
w życiu człowieka można jednak widzieć potwierdzenie wywodu Platona, jak 
i jego praktyczne czy etyczne konsekwencje. Działanie umysłu (nou/j) powinno 
ostatecznie znaleźć – i znajduje – swój rezultat w działaniu człowieka, również 
przez właściwe mu cielesność i doznawanie. Być może nawet temu w zamyśle 
Platona służyło przeprowadzenie całej dyskusji w dialogu przez te trzy posta-
ci. Stanowiska Fileba i  Sokratesa, zdawałoby się nie do pogodzenia ze sobą, 
ostatecznie spotykają się niejako w  stanowisku trzecim, „zmieszanym”, które 
uwzględniając apeiryczną ze swej natury przyjemność (h`donh,) oraz takową do 
niej dążność, domaga się jednocześnie rozumnego uzasadnienia dla niej samej, 
jak i dla rozumnego postawienia jej granic. Fileb wycofuje się z dyskusji, ale 
to dopiero trzeci, Protarchos właśnie, za Sokratesem i razem z nim podejmuje 
stopniowo drogę rozumnego, dialektyzującego w swej wymowie uzasadnienia 
dla słusznego i dobrego życia, w którym znajdzie się miejsce na oba elementy: 
i dla przyjemności, i dla rozumu. Gadamer pisze nawet tak:

Tak jak Arystoteles wie, że rozważania teoretyczne, które nazywa „etyką”, muszą słu-
żyć rzeczywistemu życiu, tak i oczywiste jest dla Platona oraz dla czytelnika Fileba, że 
wynik dialogu, ideał życia odpowiednio zharmonizowanego, jest jako taki logosem, 
który wskazuje na ergon: wybór tego, co słuszne w momencie wyboru175.

173 Por. Homeri Ilias, dz. cyt., XVI 688: avllV aivei, te Dio.j krei,sswn no,oj hve, per avndrw/n. 
Tłum.: „lecz zawsze silniejszy umysł Zeusa niż u mężów”.
174 Por. Philebus 31a n.
175 H.-G. Gadamer, Idea dobra…, dz. cyt., s. 89.
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W takim kontekście, uwzględniwszy istotne dla Platona wypowiedzi Filolaosa 
i Anaksagorasa, staje się jasne, dlaczego obok umysłu w roli przyczyny jest wy-
mieniony ujmujący doznania rozum (fro,nhsij). Nou/j zgodnie z właściwym so-
bie zakresem dotyczy bowiem wyłącznie myślenia (noei/n) bycia (ei=nai), które-
go właściwym rezultatem jest wyłącznie będące (to. o;n). Znajduje to swój efekt 
w obszarze dia,noia, która polega na widzeniu (ivdei/n) będącego (to. o;n) w jego 
własnym ei=doj, którym jest jedno (e[n). Jest to konsekwencja wynikająca z przy-
jęcia granicy (pe,raj), którą zgodnie z rozumowaniem eleatów będącemu (to. o;n) 
na poziomie jest (e;stin) wyznacza myślenie bycia, tj. źródłowa tożsamość ei=nai 
i noei/n Parmenidesa. Ponieważ jednak zrodzenie do bycia (ge,nesij eivj ouvsi,an), 
zgodnie z ukazanym wywodem Platona, jest rezultatem zmieszania dwóch roz-
patrywanych w postaciach (ei;dh) rodzajów (ge,nh), mianowicie granicy (to. pe,raj) 
oraz nieograniczonego (to. a;peiron), wymaga to tym samym zestawienia i upo-
rządkowania we wskazanym zakresie ouvsi,a tego, co ze swej natury okazuje się 
zawsze od siebie różne. Dlatego – jak wolno sądzić – Platon za Filolaosem obok 
nou/j w roli przyczyny stawia rozum (fro,nhsij), który ma za zadanie właściwe 
jedynie sobie ujęcie pozostającego domeną cielesności (sw/ma) doznania (ai;sqhsij). 
Fronei/n bowiem pojawia się i funkcjonuje na poziomie różnicy pomiędzy to. 
pe,raj i to. a;peiron, a więc na poziomie różnicy, która jest efektem widzenia (ivdei/n) 
w zakresie ujęcia umysłowego, pozostającego ciągle czystym ujęciem bytowym. 
W ten sposób możliwe staje się prawidłowe orzekanie o będącym (to. o;n), także 
w znaczeniu czegoś (ti) jednego będącego (to. e[n to. o;n).

Uzasadniając tezę o przyczynie (to. ai;tion), którą dla porządku jest nou/j wespół 
z fro,nhsij, Platon podjął zatem ponownie i rozwiązał, jak się zdaje, sformuło-
wany w Sofiście problem ivde,a qate,rou, która pojawia się obok podstawowej dla 
dialektycznego badania tou/ o;ntoj ivde,a.

Zależność fronei/n od noei/n znajduje swój wynik w zestawieniu i uporząd-
kowaniu, dzięki czemu obejmowana przez nou/j całość (to. pa/n) jawi się jedno-
cześnie jako jeden zestawiony i kierowany porządek (ko,smoj). Jednakże – jak już 
zaznaczono – to nou/j posiada władzę nad wszystkim. Przejawia się ona dwo-
jako, co też znajduje swój wyraz w dwojakim sposobie orzekania o nim jako 
o przyczynie. Jest on tym, co czyni (to. poiou/n), jak również tym, co wytwarza 
(to. dhmiourgou/n). Najwyraźniej właśnie z tych powodów Sokrates – być może 
za samym Anaksagorasem – stwierdza bardzo uroczyście, że zawsze wszystkim 
rządzi umysł (w`j avei. tou/ panto.j nou/j a;rcei) oraz że jest on przyczyną wszyst-
kiego (to. pa,ntwn ai;tion)176.

176 Por. Philebus 30d–e.
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3.3. Umysł i stanowienie porządku. Odczytanie metafory demiurga

Wydaje się, że obecna na kartach Fileba opisana wyżej podwójna charakte-
rystyka władzy i działania umysłu (nou/j) jako przyczyny porządku może u Plato-
na posiadać swoje dopełnienie i potwierdzenie w dialogu Timaios. Platon w ra-
mach długiego wywodu tytułowej postaci dialogu podejmuje tę kwestię tymi 
słowy:

eiv me.n dh. kalo,j evstin o[de o` ko,smoj o[ te dhmiourgo.j avgaqo,j( dh/lon w`j pro.j to. avi,dion 

e;blepen…

jeżeli zatem piękny jest ten oto porządek, a i wykonawca dobry, to jasne, że na to wieczne 
patrzył…177

Mówiąc o pięknym porządku (kalo,j ko,smoj), Platon podejmuję kwestię dobre-
go wykonawcy (dhmiourgo.j avgaqo,j), który – jak wynika to z wywodu Timaiosa 
– sam ma być odpowiedzialny za rezultat swego działania i stan swojego dzieła. 
W świetle tych postulatów wydaje się czymś słusznym, że jest on nazwany jego 
przyczyną. Wskazywać na to mógł już kontekst rozważań w Filebie, gdzie Platon, 
mówiąc na temat to. pa,ntwn ai;tion, jednocześnie określa je mianem to. pa,nta 
tau/ta dhmiourgou/n178. Jeżeli więc przyjmie się, że sugestia utożsamienia ze sobą 
dobrego wykonawcy (dhmiourgo.j avgaqo,j) oraz przyczyny wszystkiego (to. pa,ntwn 
ai;tion) nie jest bezpodstawna, to w sposób naturalny powstaje pytanie: kto lub 
co takiego i dlaczego kryje się za stwierdzeniem, że wykonawca pięknego porządku 
jest dobry?

Glenn Raymond Morrow mówi wprost, że w Timaiosie działanie nou/j zo-
stało przedstawione i wyjaśnione w metaforze demiurga179. Stanowisko to po-
dziela Alfred Edward Taylor, pisząc, że dochodzi tu do utożsamienia twórcy 
z nou/j, a jego modelu z ta, nohta,180. Reginald Hackforth, wbrew ujęciu Harol-
da Chernissa i Thomasa M. Robinsona, sugeruje, by „boga Platona” utożsamić 

177 Timaeus 29a. Por. De legibus 965c–e.
178 Podobny kontekst ukazuje Platon w Polityku, kiedy to przybysz z Elei opowiada o rządzącym 
z bogami największym daimonie, którego nazywa demiurgiem i ojcem (dhmiourgo,j kai. path,r), 
a nadto sternikiem całego (tou/ panto.j o` kubernh,thj) i bogiem, który uporządkował (qeo.j o` 
kosmh,saj). Por. Plato, Politicus 272e–273d.
179 Por. G. R. Morrow, Plato’s Cretan City: a Historical Interpretation of the Laws, Princeton 
1960, s. 564.
180 Por. A. E. Taylor, A Commentary on Plato’s Timaeus, Oxford 1928, s. 222; A. E. Taylor, The 
Mind of Plato, Ann Arbor 1960, s. 138–142.
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z umysłem, a nie z duszą181. Podobnie w tej kwestii wypowiada się lub przyjmu-
je to za dość oczywiste wielu komentatorów tekstów Platona182. Giovanni Re-
ale i Artur Rodziewicz zdają się również skłaniać ku takiej interpretacji, pisząc 
o demiurgicznym umyśle183.

Opinia Platona, że piękny jest ten oto porządek, a i wykonawca dobry (kalo,j 
evstin o[de o` ko,smoj o[ te dhmiourgo.j avgaqo,j), w swej treści jest łudząco po-
dobna do zanotowanych u Diogenesa Laertiosa słów przypisywanych Talesowi:

ka,lliston ko,smoj\ poi,hma ga.r qeou/ (…) ta,ciston nou/j\ dia. panto.j tre,cei

najpiękniejsze porządek; bowiem dziełem boga (…) umysł najszybsze; przez całe przebiega184,

szczególnie jeśli zestawimy je z również wyżej przytaczaną relacją Aëtiosa, zgod-
nie z którą u Talesa umysł porządku jest bogiem (nou/n tou/ ko,smou to.n qeo,n)185. 
Być może Platon zaznajomił się jakoś z tym poglądem, choć odpowiedź na py-
tania, czy wiedział, czyje to słowa, gdzie i od kogo dokładnie, i w jakiej wer-
sji mógł je poznać, wydaje się praktycznie niemożliwa. Można jedynie wyrazić 
przypuszczenie, że mogłoby się to dokonać przy okazji lektury ksiąg Filolaosa 
bądź w związku z filozofią Anaksagorasa186. 

Czy w oparciu o te przesłanki można zatem przyjąć, że istotnie demiurgiem 
dobrym Platona jest umysł (nou/j)? Jeżeli tak, to dlaczego warunkiem dla uzyska-
nia pięknego porządku (kalo,j ko,smoj) jest to, by on wpatrywał się w to wieczne 

181 Por. R. Hackforth, Plato’s Theism, w: Studies in Plato’s Metaphysics, ed. R. E. Allen, Lon-
don 1965, s. 440; H. Cherniss, Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy, Baltimore 1944,  
s. 606–609; T. M. Robinson, Demiurge and World Soul in Plato’s Politicus, „American Journal 
of Philology” 88 (1967), s. 61–66.
182 Por. W. D. Ross, Plato’s Theory…, dz. cyt., s. 120n; J. Burnet, Greek Philosophy, vol. I: Thales 
to Plato, London 1924, s. 341; F. M. Cornford, Plato’s Cosmology, London 1937, s. 176–177; 
E. Voegelin, Świat polis, tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 2013, s. 379, 486; E. Voegelin, Platon, 
tłum. A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009, s. 48n; A. Krokiewicz, Zarys filozofii…, dz. cyt., 
s. 292–293; W. Stróżewski, Wykłady o Platonie…, dz. cyt., s. 251; B. Dembiński, Teoria idei…, 
dz. cyt., s. 153.
183 Por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 2, dz. cyt., s. 164–168; A. Rodziewicz, Idea i forma…,  
dz. cyt., s. 296–297. Drugi autor podnosi jeszcze kwestię ewentualnego uznania w Timaiosie 
tożsamości wiecznego wzorca i demiurga, co w kontekście X księgi Politei i wyraźnego rozdzie-
lenia, jak twierdzi, demiurga i boga dającego wzór staje się, jego zdaniem, pytaniem niebanal-
nym. Por. A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., s. 293n.
184 DK 11A 1.
185 Por. DK 11A 23.
186 Eric Voegelin dostrzega bliskość spekulacji Anaksagorasa na temat nou/j z koncepcją demiur-
ga Platona. Por. E. Voegelin, Świat polis, dz. cyt., s. 486. 
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(pro.j to. avi,dion e;blepen)? Czym zatem jest owo to. avi,dion? I z jakich właściwie 
powodów miałoby stanowić dla działania umysłu istotny punkt odniesienia?

By móc należycie odpowiedzieć na te pytania, trzeba rozpocząć od pewnego 
założenia, które Platon formułuje nieco wcześniej. Na wstępie swego wywodu 
o całym (peri. tou/ panto,j) tytułowa postać dialogu, Timaios, pyta się, jak ono 
powstało (h-| ge,gonen) albo może czy jest niepowstałe (h' avgene,j evstin)187. Mówi 
dalej tak:

e;stin ou=n dh. katV evmh.n do,xan prw/ton diairete,on ta,de) ti, to. o'n avei,( ge,nesin de. ouvk e;con( 

kai. ti, to. gigno,menon me.n avei,( o'n de. ouvde,pote* to. me.n dh. noh,sei meta. lo,gou perilhpto.n( 

avei. kata. tauvta. o;n( to. dV au= do,xh| metV aivsqh,sewj avlo,gou doxasto,n( gigno,menon kai. avpollu,menon( 

o;ntwj de. ouvde,pote o;n

są więc według mej opinii najpierw do rozróżnienia te oto: jakieś będące zawsze, rodzenia 
zaś niemające, i jakieś rodzone zawsze, będące zaś nigdy? to więc myśleniem z logosem 
objęte, zawsze tak samo będące, tamto znowu nieścisłym mniemaniem z doznaniem po-
mniane, powstające i niszczone, w istocie zaś będące nigdy188.

Platon w ramach omawianego całego (to. pa/n) wyróżnia dwa elementy: będące 
zawsze, niemające rodzenia (to. o'n avei,( ge,nesin de. ouvk e;con), obok niego zaś 
rodzone zawsze, będące zaś nigdy (to. gigno,menon mh.n avei,( o'n de. ouvde,pote). Jak 
właściwie rozumieć to rozróżnienie? I do czego to, co zostało już wyróżnione, 
należy odnieść?

O istotnym, ale i specyficznym charakterze tego wyróżnienia Platon infor-
muje dyskretnie, pisząc: prw/ton diairete,on ta,de. Te oto (ta,de)189 – jako owe 
dwa wyróżnione elementy – są związane z czynnością podziału (diaire,w). Zgod-
nie z ukazaną w Sofiście jego funkcją należałoby rozumieć go jako podział myśl-
ny, który pozwala lepiej i precyzyjniej widzieć, a następnie rozpatrzyć to, co sta-
nowi zakres podziału oraz eidetyczny tego podziału rezultat190. Wskazuje na to 
adiect. verb. diairete,on, określające to, co aktualnie ma zostać wyróżnione albo 
też jest do tego przeznaczone – i dlatego należy tego dokonać. Stąd też wydaje się 
czymś słusznym nie twierdzić już na wstępie, że mamy tu do czynienia z mocną 
i definitywną tezą o jakimś fundamentalnym podziale rzeczywistości na dwie 
przeciwstawne sobie części. Należałoby chyba raczej mówić o  hipotetycznym 

187 Jest znamienne, że towarzyszy temu, jak mówi Timaios, chęć rozpatrzenia sprawy kata. nou/n 
evkei,noij, tj. według umysłu bogów, do których się modli. Por. Timaeus 27c.
188 Timaeus 27d–28a.
189 Witwicki owo ta,de tłumaczy jako dwie rzeczy. Por. Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 677.
190 Por. Sophista 226c n.
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i metodycznym charakterze owego podziału albo – biorąc pod uwagę styl pisa-
rzy attyckich czasów Platona – o bardziej oględnej formie tezy, którą ktoś tak-
townie poddaje pod namysł i dyskusję. Przypuszczenie to znajduje swoją prze-
słankę również w tym, że Platon, mówiąc o tych do wyróżnienia (diairete,on ta,de), 
dwa razy używa posiadającego akcent zaimka pytajnego ti,, natomiast pierwszą 
część zdania kończy znakiem zapytania (w starogrece oddawanym przez zapis 
znaku „ * ”, jak to ma zresztą miejsce i u Platona: (…) o'n de. ouvde,pote*)191. Jakie 
zatem jest to, co stanowi dwojaki rezultat postulowanego przez Timaiosa myśl-
nego podziału?

Zestawienie obu elementów wskazuje, że jedno nie może być jednocześnie 
drugim. Będące zawsze (to. o;n avei,) nie może jednocześnie być zawsze rodzonym 
(to. gigno,menon avei,) – i na odwrót, ponieważ obu wzajemnie wykluczającym się 
elementarnym stanom Platon przypisuje określenie zawsze (avei,). Jeżeli zatem 
przyjąć, że każdy z obu stanów istotnie jawi się zawsze tak samo, co jednocze-
śnie ma oznaczać, że oba zawsze wzajemnie się znoszą, to można to rozumieć 
i w ten sposób, że każde jedno zgodnie ze swym stanem jest opisem zakresu, 
który jawi się zawsze właśnie tak, a nie inaczej. Innymi słowy, oba powyższe sta-
ny można odczytać jako dwa odmienne rezultaty, które okazują się zawsze takie 
same. Właśnie z tego powodu, jak wolno sądzić, Platon określa najpierw do roz-
różnienia te tu (prw/ton diairete,on ta,de), o które pyta (ti,), a które – każde z osob-
na zgodnie ze swym stanem – w ujęciu zawsze (avei,) są jakieś (ti). Jeżeli jednak 
weźmie się pod uwagę, że podział ten pojawia się w trakcie wywodu Timaiosa 
o całym (peri. tou/ panto,j), to zgodnie z tym, co powiedziano wyżej, można oba 
wyróżnione stany rozumieć jako dwa odmienne rezultaty ujęcia całego (to. pa/n), 
tj. dwa odmienne opisy poznawcze jednego i tego samego porządku192.

Pierwszym z wymienionych stanów jest będące zawsze (to. o;n avei,) i niemające 
rodzenia (ge,nesin de. ouvk e;con). Jeśli przyjąć jednocześnie, że stan ten winien 
sobą niejako determinować właściwy sposób jego ujęcia, to w słowach to. me.n dh. 
noh,sei meta. lo,gou perilhpto.n avei. kata. tauvta. o;n można widzieć określenie 
i uzasadnienie sposobu oraz rezultatu tego ujęcia. To bowiem, co jest zawsze 
(to. o;n avei,) i nie ma rodzenia (ge,nesin ouvk e;con), jest objęte myśleniem (noh,sei 
perilhpto.n). A zatem stan ten związany jest z czynnością noei/n, które dotyczy 
tożsamego z nim ei=nai, a więc w rezultacie z to. o;n, które z kolei, zgodnie z tezą 

191 Por. Timaeus 27d–28a: (…) ti, to. o'n avei,( ge,nesin de. ouvk e;con( kai. ti, to. gigno,menon me.n 
avei,( o'n de. ouvde,pote*. W toku swych analiz zwraca na to uwagę również Bogdan Dembiński, 
zdaniem którego owo pytanie dla całości analiz Platona w Timaiosie jest pytaniem podstawowym 
i kluczowym. Por. B. Dembiński, Teoria idei…, dz. cyt., s. 146.
192 Por. B. Dembiński, Późny Platon…, dz. cyt., s. 42; A. Rodziewicz, Idea i forma…, dz. cyt., 
s. 304–307, 323–324.
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Parmenidesa, teraz jest jednakie całe (nu/n e;stin o`mou/ pa/n)193. Z tego samego 
powodu w zakresie no,hsij pojawia się możliwość ujęcia omawianego przez 
Timaiosa całego (to. pa/n). Specyfika tego rezultatu – jak tłumaczy dalej Platon 
– jest wynikiem tego, że demiurg, wpatrując się zawsze w będące takie samo (pro.j 
to. kata. tauvta. e;con ble,pwn avei,), podejmuje działanie, które wyraża jego ideę 
i moc (th.n ivde,an kai. du,namin auvtou/). Kierowanie się przez niego właśnie tym 
wzorcem (para,deigma) skutkuje tym, że to, co on wykonuje (avperga,zetai), jest 
z konieczności całe piękne (kalo.n evx avna,gkhj pa/n), a on sam może być nazwany 
jego ojcem (path,r) i tym, który czyni (poihth,j)194.

W świetle dotychczasowych analiz można by zatem powiedzieć, że samo 
noei/n mogłoby stanowić właściwe uzasadnienie rezultatu takiego właśnie uję-
cia, który opisany jest następująco: avei. kata. tauvta. o;n. No,hsij bowiem, o któ-
rej mówi tu Platon, jest przecież określeniem dotyczącym noei/n, a więc umysłu 
(nou/j), a ujęcie umysłowe nie może posiadać innego wyniku, jak no,hma, czyli 
będące zawsze (to. o;n avei,), które jest zawsze takie samo (avei. kata. tauvta. o;n). 
Wniosek Platona, zgodny z rozumowaniem eleatów, znajduje swoje uzasadnie-
nie również w tym, że ujęcie to (no,hsij) dokonuje się razem z logosem (meta. lo,gou). 
Nie można bowiem adekwatnie wyrazić (le,gein) tego, co nie pojawia się w za-
kresie noei/n, czyli bez będącego (to. o;n), dlatego że jest (e;stin)195, gdyż –  jak 
wiadomo – noei/n dotyczyć może wyłącznie ei=nai. Potwierdzenie takiego ro-
zumienia rezultatu ujęcia stanu właściwego dla no,hsij można dostrzec w sło-
wach Platona:

(…) tou.j lo,gouj (…) tou/ me.n ou=n moni,mou kai. bebai,ou kai. meta. nou/ katafanou/j moni,mouj 
kai. avmetaptw,touj (…)

(…) logosy (…) bowiem tego trwałego i pewnego i za sprawą umysłu jawne (są), trwałe 
i nieobalone (…)196.

Drugi z wymienionych stanów, wyrażony słowami: rodzone zawsze (to. gigno,menon 
mh.n avei,), będące zaś nigdy (o'n de. ouvde,pote), jest związany z mniemaniem i do-
znawaniem (do,xh| metV aivsqh,sewj), które samo w sobie jest nieścisłe, tj. bez logo-
su (aivsqh,sewj avlo,gou). Dotyczy więc jedynie czegoś, co jest pomniane, bo pod-
lega jedynie doznaniu czy odczuciu (doxasto,n). Ponieważ brak w nim tego, co 
pozwala je wyrazić i ściśle przedłożyć (le,gein), a więc i myśleć (noei/n), nigdy 

193 Por. DK 28B 6, 5.
194 Por. Timaeus 28a–c.
195 Por. DK 28B 6, 1: crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai\ e;sti ga.r ei=nai…
196 Timaeus 29b.
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nie może być ujęte tak jak pierwsze, czyli owo będące zawsze (to. o;n avei). Dla-
tego też stan ten dotyczy tego, co powstaje i niszczeje (gigno,menon kai. avpollu,menon), 
a  przyjęcie przez demiurga tego wzorca nie przynosi podobnego rezultatu jak 
wcześniej.

Wydaje się, że Platon mógł w tym punkcie odnosić się do tez Filolaosa bądź 
Melissosa, mającego na uwadze jakieś (o[ ti), które jest zawsze (avei, evsti)197. 
Mógł zatem czynić to, by – tak jak miało to miejsce w Filebie – wskazać za-
kres i warunki, zgodnie z którymi można prawidłowo ująć to będące zawsze 
(to. o;n avei,), również jako coś doznawane, a więc jako coś, co powstaje, rodzi 
się, a w końcu również ginie. Prawdopodobnie, mając właśnie to na uwadze, 
wyjaśnia następnie, że mówi tu o porządku (ko,smoj), który jest widzialny i do-
tykalny (o`rato.j ga.r a`pto,j), i mający ciało (kai. sw/ma e;con), i który z uwagi na 
wymienione cechy z konieczności musi mieć jakąś przyczynę swego powstania 
(u`pV aivti,ou tino.j avna,gkhn ei=nai gene,sqai). Dodaje jednak przy tym, że ponie-
waż jego sprawca jest najlepszy (o` a;ristoj aivti,wn), stąd też i porządek zrodzo-
ny jest najpiękniejszy (o` ka,llistoj tw/n gegono,twn)198. W ten sposób również 
chce rozważyć ów drugi zakres w odniesieniu do pierwszego, czego potwier-
dzeniem jest zdanie:

(…) ou[tw dh. gegenhme,noj pro.j to. lo,gw| kai. fronh,sei perilhpto.n kai. kata. tauvta. e;con 

dedhmiou,rghtai

(…) tak to zaś zrodzony (porządek) stosownie do logosem i rozumem objętego i według 
tych samych mającego został utworzony199.

Wydaje się więc, że w ten sposób sam Platon może potwierdzać intuicję rozu-
mienia obu stanów jako dwóch rezultatów ujęcia tej samej rzeczywistości. Co 
jednak leży u podstaw ich rozróżnienia?

Jeżeli przyjąć, że powstawanie i ginięcie jest swego rodzaju zmianą czy porusze-
niem, to można zapytać się, czy kryterium owego podziału nie jest ruch. W roz-
różnieniu Platona takie kryterium zdaje się rzeczywiście obecne, co zresztą ma 
swoje odzwierciedlenie w dokonanej przez niego samego charakterystyce obu 
wyróżnionych stanów. W tym kontekście bowiem będące zawsze (to. o;n avei,) 
i zawsze takie samo (avei. kata. tauvta. o;n) można uznać za nieporuszone, z kolei 
poruszonym nazwać to, czego wyznacznikiem jest rodzenie (ge,nesij). Co było-
by jednak przyczyną tak rozumianego ruchu? Jeżeli przyjąć znowu, że ruch wi-

197 Por. DK 30B 1, 1.
198 Por. Timaeus 28a–29a.
199 Timaeus 29a.
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nien się pojawiać w ramach stanu to. gigno,menon avei,, czyli w zakresie dozna-
nia (ai;sqhsij), to w świetle dotychczasowych analiz oznaczałoby to, że jest to 
zakres własny duszy (yuch,). Stwierdzenie to pojawia się również w Fajdrosie200. 
Byłby to zatem wniosek potwierdzający analizy Platona w Filebie, jak i w innych 
omawianych dotąd dialogach. Jeżeli nadto odnieść się do zapisu na temat po-
glądu Talesa z Miletu o duszy jako o czymś boskim i poruszającym (kinhtiko,n ti), to 
trzeba powiedzieć, że taka intuicja była w myśleniu greckim rzeczywiście obec-
na, i to już bardzo wcześnie201. Najwyraźniej była ona znana i samemu Platono-
wi, o czym w kontekście analiz zapisanych na kartach Timaiosa świadczy zdanie:

(…) ou[tw dh. pa/n o[son h=n òrato.n paralabw.n ouvc h̀suci,an a;gon avlla. kinou,menon plhmmelw/j 

kai. avta,ktwj( eivj ta,xin auvto. h;gagen evk th/j avtaxi,aj…

(…) tak to więc to całe, jak wielkie było, widzialne podjąwszy, niezachowujące spokoju, 
lecz poruszane byle jak i bez ładu, do ładu samo doprowadził od zamętu…202

Na tej podstawie zatem można by przyjąć, że aktywność yuch, jest istotnie związa-
na z samym ruchem (ki,nhsij). Czy dlatego że sama jest jego własną przyczyną? 
Wydaje się, że sposób, w jaki Platon omawiany zakres ai;sqhsij chce odnieść 
do zakresu no,hsij, ma na celu pokazać i obszernie uzasadnić to, o czym jedynie 
wzmiankował w Filebie. Albowiem zależność yuch, od nou/j wyraża się przez 
aktywność rozumu (fro,nhsij), za pomocą którego – jak mówi Timaios – ujmu-
je się to, co staje się doznawane, i to zawsze w istotnym odniesieniu do tego, co 
będące zawsze. W ten sposób umysł przez duszę faktycznie rządzi jej zakresem, 
stając się jednocześnie – jak podobnie argumentował Anaksagoras – przyczyną 
tego, co powstaje203. W swym działaniu (avphrga,zeto) okazuje się bowiem tym 

200 Por. Phaedrus 245c n.
201 Por. De legibus X 899b. Zapis ten jest obecny również u Arystotelesa (por. De anima 405a 
= DK 11A 22). Podobną informację przekazuje Aëtios (IV 2, 1), pisząc, że Tales wykazał, iż 
natura duszy jest zawsze ruchoma (aveiki,nhton) i samoruchoma (avutoki,nhton). Por. DK 11A 22a.
202 Timaeus 30a.
203 Na podobny sposób rozumienia władzy nou/j przez yuch, wskazuje Anaksagoras, mówiąc, 
że obrót umysłu wywołuje ruch, wskutek czego władza umysłu nad tym, co rozdzielone i oddzie-
lone, ma miejsce poprzez duszę. Por. DK 59B 12, 11–17: kai. o[sa ge yuch.n e;cei kai. ta. mei,zw 
kai. ta. evla,ssw( pa,ntwn nou/j kratei/) kai. th/j pericwrh,sioj th/j sumpa,shj nou/j evkra,thsen( w[ste 
pericwrh/sai th.n avrch,n) kai. prw/ton avpo, tou smikrou/ h;rxato pericwrei/n( evpi. de. ple,on pericwrei/( kai. 
pericwrh,sei evpi. ple,on) kai. ta. summisgo,mena, te kai. avpokrino,mena kai. diakrino,mena pa,nta 
e;gnw nou/j. Aoryst evkra,thsen Reale (por. G. Reale, Historia filozofii…, t. 1, dz. cyt., s. 186) pro-
ponuje tłumaczyć jako dał impuls. Jeżeli jednak evkra,thsen odnieść do znaczenia kratei/n, to 
obrót ten może być efektem tego, że nou/j jest auvtokrate,j. Oznaczałoby to tyle, że obrót, który 
zarządził (dał impuls) nou/j jest wynikiem odniesienia do samego siebie (evpV evwutou/). Wydaje 
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czynnikiem, który wytwarza (dhmiourgo,j), niczym cieśla czy też budowniczy 
(tektaino,menoj)204.

Powyższy sposób rozumienia porządku znajduje najwyraźniej swoje potwier-
dzenie w analizach Platona wtedy, gdy kontynuując swoje wyjaśnienia dotyczące 
sposobu działania demiurga, pisze tak:

logisa,menoj ou=n hu[risken evk tw/n kata. fu,sin o`ratw/n ouvde.n avno,hton tou/ nou/n e;contoj 

o[lon o[lou ka,llion e;sesqai, pote e;rgon( nou/n dV au= cori.j yuch/j avdu,naton parage,nesqai 

tw| (…)

rozważywszy więc odkrył, że z tych według natury widzialnych ani jedno dzieło niepo-
myślane całe (nie) będzie piękniejsze ani razu niż całe mające umysł, umysł zaś bezsilny 
znowu bez duszy, by zjawić się wraz jakiemuś (…)205.

Wydaje się, że w świetle dotychczasowego wywodu jest to stwierdzenie niezwy-
kle istotne. Z  jednej strony dzieło (e;rgon) umysłu (nou/j) nie może jako takie 
właśnie pozostawać avno,hton, tj. pozostawać nieobjęte myśleniem i w ten spo-
sób niejako „wymykać się” jego wszechwładzy. Gdyby bowiem miało to miejsce, 
nie można by samego umysłu prawomocnie nazywać przyczyną wszystkiego 
(to. pa,ntwn ai;tion). Z drugiej jednak strony niczego, a dokładniej rzecz bio-
rąc ani jednego (ouvde,n), nie wykonuje on bez duszy (cori.j yuch/j), ponieważ ani 
jedno (ouvde,n) nie może bez niej ani zrodzić się, ani powstać (ge,nesqai). Dzieje 
się tak, gdyż bez duszy (cori.j yuch/j) w swym działaniu umysł okazuje się jed-
nak czynnikiem bezsilnym i nieskutecznym (avdu,naton), nie może więc bez niej 
skutecznie wydarzyć się albo też zjawić się wraz (parage,nesqai) i tym samym 
skutecznie zadziałać, tzn. być faktycznym sprawcą tego, czego jest nazywany 
przyczyną206. Dlatego też mając na uwadze pojawiający się w tym zdaniu cza-
sownik parage,nesqai,–– można by uznać, że zakres powstawania i rodzenia (ge,nhsij) 
faktycznie okazuje się właściwym zakresem aktywności samej yuch,, która czy-
ni to, rodząc obok czy też wespół z (para,) czyniącym swe dzieło nou/j207.

się, że taki sens zgadza się ze znaczeniem czasownika perie,cein, który oznacza również: obej-
mować, otaczać.
204 Por. Timaeus 28c–29a.
205 Timaeus 30b. 
206 Przyjmując, że inf. med.-pass. e;sesqai można wywieść również od czasownika eivsi,hmi 
(wejść do, wpuścić, udać się), można podać inny wariant tłumaczenia słów ouvde.n avno,hton o[lon 
ka,llion e;sesqai, pote e;rgon, tj. ani jedno dzieło niepomyślane całe nie uda się piękniejsze.
207 Na grę znaczenia czasownika para,genesqai w kontekście nou/j i yuch, zwraca uwagę: W. K. 
Gródek, Problem Duszy Porządku w myśli greckiej, w: Studia Whiteheadiana, t. 2, red. B. Ogrodnik, 
W. K. Gródek, Kraków 2006, s. 95.
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Ścisły związek działania umysłu i duszy w ich odniesieniu do całości porząd-
ku (ko,smoj) znajduje zresztą swoje potwierdzenie, gdy Platon nieco dalej pisze:

(…) dei/ le,gein to,nde to.n ko,smon zw|/on e;myucon e;nnoun…

(…) należy mówić, (że) ten to porządek żyjący obdarzony duszą i umysłem…208

W stwierdzeniu tym można widzieć echo starego greckiego poglądu, który Aëtios 
(IV 5, 12) przypisywał Parmenidesowi, Empedoklesowi i Demokrytowi. Zgodnie 
z jego zapisem mieli oni twierdzić, że umysł i dusza są tym samym (tavuto.n nou/n kai. 
yuch,n)209. Aż trzykrotnie o tej samej intuicji – ale odnośnie do filozoficznych po-
glądów jedynie Demokryta z Abdery – informował wcześniej Arystoteles210. Po-
dobną informację na temat niejakiego Ekfantosa, pitagorejczyka, zapisał u siebie 
Hipolit:

kinei/sqai de. ta sw,mata mh,te ùpo. ba,rouj mh,te plhgh/j( avll v ùpo. qei,an duna,meoj( h[n nou/n 

kai. yuch.n prosagoreu,ei

poruszają się zaś ciała ani pod ciężarem, ani ciosem, lecz pod boską mocą, którą umysłem 
i duszą nazywa211.

W czym zatem działanie demiurga w odniesieniu do tych dwóch zakresów znaj-
duje swój ostateczny wynik? Wskazówkę w tej kwestii możemy odnaleźć nieco 
wcześniej, gdy Platon pisze:

(…) to,nde nou/n me.n evn yuch|/( yuch.n dV evn sw,mati sunista.j to. pa/n sunetektai,neto( 

o[pwj o[ti ka,lliston ei;h kata. fu,sin a;risto.n te e;rgon avpeirgasme,noj

(…) ten to umysł w duszy, duszę zaś w ciele zestawiwszy, całe to razem zbudował, ażeby 
najpiękniejsze było według natury i najlepsze dzieło wykonane212.

W świetle przywołanego wyżej zdania pojawia się w sposób naturalny następujące 
pytanie: dlaczego w odniesieniu do wykonywanego dzieła (e;rgon avpeirgasme,noj) 

208 Timaeus 30b.
209 Por. DK 28A 45 (vel 31A 96).
210 Por. De anima 404a–405a: yuch.n tauvto.n kai. nou/n (…) avlla. tauvto. le,gei yuch.n kai. nou/n 
(…) yuch.n me.n ga.r ei=nai tauvto. kai. nou/n.
211 DK 51, 1 (Hippolitus, Refutatio I 15).
212 Timaeus 30b.
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mowa jest o czynności zestawiania (sunista.j)? Co z czym i dlaczego zestawia 
demiurg? 

Jeżeli przyjąć, że owo wykonywane dzieło (e;rgon avpeirgasme,noj) to całość 
porządku (ko,smoj), który zgodnie z wyjściową tezą Timaiosa może być dwojako 
ujęty – co znajduje zresztą swój rezultat w dwóch wyżej opisanych stanach – to 
należałoby chyba konsekwentnie twierdzić dalej, że w owym jednym porządku, 
obdarzonym umysłem i duszą (e;myucon e;nnoun), zestawiane jest właśnie to, co 
podlega zakresom rejestracji ich obu, a więc zakresom ich własnej aktywności. 
Intuicja ta być może odpowiada temu, co Platon pisał w Filebie na temat zmie-
szania przez stanowiący przyczynę (to. ai;tion) umysł (nou/j) dwóch eidetycznie 
ujętych rodzajów (ge,nh): granicy (to. pe,raj) i nieograniczonego (to. a;peiron), 
w wyniku czego pojawia się analizowane już trzecie (to. tri,ton), zrodzona ouvsi,a, 
tj. będące (to. o;n), które z tych samych powodów jest zmieszanym czymś jednym 
(e[n ti summisgo,menon). Czy jednak rozumowanie oparte na tezach Fileba i ich 
konsekwencje rzeczywiście można przełożyć z powodzeniem na tekst Timaiosa?

Wyjaśniając dalej za pomocą obrazu sposób funkcjonowania duszy wobec 
zależnego od niej ciała (sw/ma), Timaios mówi tak:

th/j avmeri,stou kai. avei, kata. tauvta. evcou,shj ouvsi,aj kai. th/j au= peri. ta. sw,mata gignome,nhj 

meristh/j tri,ton evx avmfoi/n evn me,sw| sunekera,sato ouvsi,aj ei=doj( th/j te tauvtou/ fu,swej au= 

pe,ri kai. th/j tou/ ète,rou( kai. kata. tauvta. sune,sthsen evn me,sw| tou/ te avmerou/j auvtw/n kai. 

tou/ kata. ta. sw,mata meristou/\ kai. tri,a labw.n auvta. o;nta sunekera,sato eivj mi,an pa,nta 

ivde,an( th.n qate,rou fu,sin du,smeikton ou=san eivj tauvto.n sunarmo,ttwn bi,a|

(z) tego niepodzielnego i zawsze takiego samego bycia i (z) tego znów w ciałach rodzone-
go podzielnego trzecie z obu w środku zlał sobie, postać bycia, całego natury tego samego 
i znów tej różnego, i według tych samych zestawił w środku tego ich niepodzielnego i tego 
według ciał podzielnego, i  te trzy same chwyciwszy zmieszał sobie wszystkie do jednej 
idei, tę różnego naturę z trudem mieszaną do tego samego zestawiając gwałtem213.

Demiurg ma do dyspozycji dwie różne natury. Pierwszą z nich jest natura niepo-
dzielnego (th/j avmeri,stou) i zawsze takiego samego bycia (avei, kata. tauvta. evcou,shj 
ouvsi,aj), czyli natura tego samego (th/j te tauvtou/ fu,swej). Druga z kolei – i tam-
tej przeciwstawna – jest naturą podzielnego (th/j meristh/j) i rodzonego około ciał 
lub w ciałach (th/j peri. ta. sw,mata gignome,nhj meristh/j), czyli naturą różnego 
(tou/ e`te,rou). Obie natury odpowiadają dwom wyróżnionym wcześniej rezulta-
tom ujęcia jednego porządku w zakresach: umysłowym i doznaniowym. Z tych 

213 Timaeus 35a.
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to (evk tw/nde) dwóch natur, czy też – dokładniej mówiąc – posługując się nimi 
obiema, demiurg dokonuje zestawienia (sunesth,sato), czyniąc przy tym swoje 
dzieło214. Jak zatem należy właściwie rozumieć tę operację?

Platon mówi w tym miejscu o zlaniu, zmieszaniu albo też złączeniu w środ-
ku (evn me,sw| sunekera,sato) obu wymienionych natur. W wyniku tego powsta-
je z obu trzecie (tri,ton evx avmfoi/n), które Platon określa mianem ouvsi,aj ei=doj. 
Owo trzecie jest co do swej natury niepodzielne, gdyż ujawnia się jako zawsze ta-
kie samo (avei, kata. tauvta.), jednak ze względu na ciało jednocześnie staje się po-
dzielne (meristo,j). Tym samym wykazuje w sobie cechy obu złączonych, choć 
z gruntu różnych od siebie natur. A jednocześnie tego, co może nosić w sobie 
takie właśnie zmieszanie obu natur, jest wiele. Świadczyć o tym może zaimek 
gen. pl. auvtw/n, który pojawia się w odniesieniu do tego, co ma być niepodzielne 
(tou/ te avmerou/j auvtw/n). Wydaje się więc, że można to interpretować w ten spo-
sób, iż wielość tego, co z racji posiadanej natury avei, kata. tauvta. samo w sobie 
jest niepodzielne, jest wynikiem równoczesnego posiadania tejże natury, która 
z siebie samej umożliwia i uskutecznia podział według posiadanego ciała (tou/ 
kata. sw,mata meristou/). Demiurg zatem okazuje się tym, który zestawia wszyst-
ko do jednej idei (eivj mi,an pa,nta ivde,an). Czyni to w ten sposób, że zestraja siłą 
(sunarmo,ttwn bi,a|) to, co ze swej natury okazuje się trudne do zmieszania (du,smeikton), 
mianowicie przeciwstawne sobie obie natury, w  rezultacie czego wprowadza 
naturę różnego (th.n qate,rou fu,sin) do natury tego samego (eivj tauvto,n). Wyni-
kiem tej operacji jest uzyskana postać bycia (ouvsi,aj ei=doj).

Wydaje się zatem, że analizy Platona w Timaiosie podejmują i uzupełniają nie-
jako tezy zawarte w Filebie. Można bowiem w demiurgu widzieć tę samą przy-
czynę, która odpowiada za mieszanie tego, co w umysłowym zakresie jawi się 
w swych granicach jako zawsze takie samo, z tym, co jest jedynie czymś dozna-
wanym i samo w sobie zawsze zmiennym. W wyniku tego mieszania otrzymy-
wałoby się to, co spełnia właściwości obu różnych, ale zmieszanych ze sobą sta-
nów. Zakresem właściwym dla no,hsij jest bowiem piękne całe (kalo.n pa/n), 
którym prawdopodobnie jest ujawniające się we właściwy sobie sposób będące 
(to. o;n). Ujęte myśleniem (no,hsij) ujawnia się ono zawsze tak samo (avei, kata. 
tauvta), a jako takie, to samo (tauvto,n), staje się możliwe do ścisłego przedłożenia 
w le,gein. Równocześnie to. o;n jako rezultat ujęcia umysłowego jest widziane 
w swej postaci (ei;doj). Dlatego – jak można przypuszczać – Platon mówi o po-
staci bycia (ouvsi,aj ei=doj) jako finalnym wyniku działania demiurga. W kontekście 

214 Por. Timaeus 35a: (…) sunesth,sato evk tw/nde, te kai. toiw/|de tro,pw|. Tłum.: „(…) a zestawił 
sobie z tychże tym sposobem”.
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tego stanu nou/j jest więc tym, który czyni (poiei/) porządek bycia. Tym bowiem, 
co jest czynione (poi,hma), a więc myślane (no,hma), jest to. o;n.

Natomiast w stosunku do tego, co jest doznawane, rzeczony umysł jest tym, 
który zestawia i układa. Jak bowiem wolno przypuszczać, działaniem nou/j, które 
uwzględnia zakres doznania, jest to. fronei/n. Z  tego powodu również w Ti-
maiosie Platon odnośnie do porządku mówi o fro,nhsij, która umożliwia roz-
patrywanie pozostającego w wyłącznej kompetencji nou/j będącego (ta. o;nta) 
jako związanych z doznawaniem przedmiotów rozumowania (ta. fronou,mena). 
Właśnie ten uwzględniający zakres ai;sthsij aspekt działania umysłu pozwala 
rzeczywiście nazwać go demiurgiem. Realizuje on bowiem swoją du,namij przez 
duszę, bez której, jak już wiadomo, jest bezsilny (avdu,naton). Stąd też i sama du-
sza (yuch,), podejmująca w swej aktywności całe (to. pa/n), które jest dziełem 
nou/j, jest przez Platona nazwana duszą całego (tou/ panto.j yuch,)215. Ponieważ 
czyni to zawsze (avei,), okazuje się cała nieśmiertelna216. Jednakże nie oznacza to 
postawienia yuch, obok nou/j jako jakiejś drugiej, „równorzędnej” przyczyny, 
ponieważ porządek może się wyrazić w ciele tylko w ten sposób, że jest obda-
rzony umysłem i duszą (e;myucon e;nnoun). Dlatego też w świetle analiz Platona 
należy przyjąć, że sam umysł (nou/j) słusznie jest nazywany przyczyną i twórcą 
całego ko,smoj.

Uzasadnienie tego stwierdzenia kryje się również w charakterystyce tego, co 
i jak czyni umysł (nou/j). Platon pisze o tym już na wstępie całego kosmologicz-
nego wywodu Timaiosa, stawiając pytanie o właściwy paradygmat, który pozwala 
demiurgowi wpatrującemu się w to, co wieczne (pro.j to. avi,dion e;blepen), wy-
konać całe piękne dzieło. Warto raz jeszcze przytoczyć ów fragment dialogu:

to,de dV ou=n pa,lin evpiskepte,on peri. auvtou/( pro.j po,teron tw/n paradeigma,twn ò tektaino,menoj 
auvto.n avphrga,zeto( po,teron pro.j to. kata. tauvta. kai. w`sau,twj e;con h' pro.j to. gegono,j) 

eiv me.n dh. kalo,j evstin o[de o ̀ko,smoj o[ te dhmiourgo.j avgaqo,j( dh/lon w`j pro.j to. avi,dion 

e;blepen.

to więc w związku z tym ponownie winno być rozpatrzone, podług którego ze wzorców 
budowniczy go wykonywał, czy według tego takiego samego i tak samo mającego, bądź 
też według tego zrodzonego, jeżeli zatem piękny jest ten oto porządek, a  i wykonawca 
dobry, to jasne, że na to wieczne patrzył217.

215 Por. Timaeus 41d. Określenie tou/ panto.j yuch, Witwicki przekłada jako dusza wszechświata 
(por. Platon, Dialogi, t. II, dz. cyt., s. 691). Podobnie postępuje m.in.: B. Dembiński, Teoria 
idei…, dz. cyt., s. 157.
216 Por. Phaedrus 245c.
217 Timaeus 28c–29a.
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W działaniu demiurga to. avi,dion jest jednocześnie tym, co wyznacza jego ideę 
i moc (th.n ivde,an kai. du,namin auvtou/)218. Jeżeli więc owo to. avi,dion odnieść 
do rezultatu, którym jest analizowany już stan avei. kata. tauvta. o;n, to można 
by przyjąć, że jest to również rezultat zawsze takiej samej aktywności demiur-
ga, gdyż wiecznie wpatruje się (ble,pwn avei,) on w to, co – podobnie jak on sam 
– jest zawsze takie samo (avei. kata. tauvta,). Demiurg zatem – zdaje się – działa 
zawsze tak samo (w`sau,twj). W świetle tego, co powiedziano do tej pory, moż-
na by więc w sformułowaniu tym widzieć bardzo istotną dlań charakterystykę, 
właściwą tylko dla umysłu, który w  swej aktywności, podobnie jak miało to 
miejsce u Anaksagorasa, odnosi się jedynie do samego siebie. To odniesienie 
się i zwrot działającego nou/j jedynie do samego siebie, które posiada swój wy-
znacznik i paradygmat w to. avi,dion, są określone przez Platona mianem ivde,a. 
Albowiem tylko w ten sposób, jak to wynika z toku wywodu, kryjący się za po-
stacią metaforycznego demiurga nou/j realizuje swoją własną ideę i moc (th.n 
ivde,an kai. du,namin auvtou/).

W związku z tym powstaje jednak kolejne, w swej treści niezwykle istotne 
pytanie. Dlaczego ivde,a, która zdaniem Platona stanowi wyznacznik odniesienia 
się nou/j jedynie do samego siebie oraz uczynienia przezeń pięknego porządku, 
pozwala bez cienia wątpliwości nazywać demiurga dobrym (dhmiourgo.j avgaqo,j)?

218 Por. Timaeus 28a.
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4. Ei=doj a ivde,a. Znaczenie idei dobra

Sugestia dotycząca powiązania samego umysłu (nou/j) jako przyczyny porząd-
ku z dobrem (avgaqo,n) miała miejsce już w Filebie. Sokrates w podsumowaniu 
swych rozważań na temat proporcji wspomina o przystąpieniu do bram dobra 
(evpi. toi/j proqu,roij tou/ avgaqou/)219. Niemal natychmiast stwierdza jednak, że 
owo dobro, choć przecież było przewodnim tematem całej dotychczasowej dys-
kusji, w  swej mocy (tou/ avgaqou/ du,namij) niepostrzeżenie ucieka ku naturze 
piękna (eivj th.n tou/ kalou/ fu,sin)220. 

W świetle całości przeprowadzonych dotąd analiz i wyprowadzonych zeń 
wniosków może pojawić się dość nieoczekiwana hipoteza. Można ją wyrazić 
w dwóch poniższych pytaniach. Czy biorąc pod uwagę to, że umysł odpowie-
dzialny za mieszanie rodzajów uzyskuje właściwy ogląd całości dialektycznie ba-
danego zakresu bycia (ouvsi,a), po drugie zaś – że jego odniesienie do samego sie-
bie jest określone jako dobre (dhmiourgo.j avgaqo,j), można słusznie powiedzieć, 
że dobrem, o które istotnie od samego początku idzie Platonowi, jest jedynie to, 
co źródłowo ujawnia się w związku noei/n i ei=nai? Czy z tych samych powodów 
ouvsi,a uzyskuje swój prawidłowy wyznacznik w ivde,a – w którą, tzn. jedynie 
w siebie samego – wpatruje się demiurgiczny nou/j?

By móc podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, trzeba sięgnąć do słów Pla-
tona dotyczących znaczenia samej idei dobra (tou/ avgaqou/ ivde,a) z VI i VII księ-
gi Politei. Rozpoczynając swój wywód na jej temat, Platon stwierdza, że jest ona 
największą nauką (me,giston ma,qhma)221. Co to oznacza i czego właściwie owa 
największa nauka dotyczy? Czy tego, co samo w sobie również należy uznać za 
największe?

Wyjaśniając obszernie ukutą przez siebie metaforę222, w ramach której poja-
wia się słynny motyw jaskini (to. sph,laion) jako mieszkania ludzi niezaprawionych 
w nauce i mądrości, Platon pisze następująco:

219 Por. Philebus 64c.
220 Por. Philebus 64e: nu/n dh. katape,feugen h̀mi/n h̀ tou/ avgaqou/ du,namij eivj th.n tou/ kalou/ fu,sin.
221 Por. De Republica VI 505a: (…) o;ti ge h` tou/ avgaqou/ ivde,a me,giston ma,qhma. Witwicki tłu-
maczy to zdanie tak: „(…) (że) największym przedmiotem nauki jest postać Dobra”. Por. Pla-
ton, Państwo, dz. cyt., s. 210.
222 Władysław Stróżewski nazywa ją parabolą. Por. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., 
s. 82–83, 100–110.
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(…) evn tw/| gnwstw|/ teleutai,a h` tou/ avgaqou/ ivde,a kai. mo,gij o`ra/sqai (…) ei=nai w`j a;ra 

pa/si pa,ntwn au[th ovrqw/n te kai. kalw/n aivti,a( evn te òratw|/ fw/j kai. to.n tou,tou ku,rion 

tekou/sa( e;n te nohtw/| auvth. kuri.a avlh,qeian kai. nou/n parascome,nh (…)

(…) w poznanym ostatnia idea dobra i z trudem (można ją) zoczyć (…) że jest tedy wszyst-
kim wszystkich ona sama prawidłowych i pięknych przyczyną, w widzialnym światło i jego 
pan rodząca, i w myślowym ona sama pani prawdę i umysł z siebie udzielająca (…)223.

Idea dobra okazuje się ostatnia w poznaniu (evn tw/| gnwstw|/ teleutai,a), ale rów-
nież i tym, co z trudem można zobaczyć (kai. mo,gij òra/sqai). Słowa mo,gij òra/sqai 
można interpretować w ten sposób, że wyrażają i podsumowują one pokrótce 
to, co kryje się w metaforycznym obrazie jaskini i stanowi zarazem jego właści-
wy dydaktyczny cel. Dlaczego zatem idea dobra jest widziana z trudem? Jeżeli 
przyjąć, że kluczem w tej sprawie jest zestawienie użytych przez Platona określeń: 
ivde,a… mo,gij o`ra/sqai, to w  świetle dotychczasowych wniosków odpowiedź 
zdaje się narzucać się sama. To, co wyraża się w tou/ avgaqou/ ivde,a, nie może być 
widziane jedynie na sposób postrzegania samym tylko wzrokiem (o`ra,w), gdyż 
jako taka ivde,a dotyczy raczej widzenia w sensie ivdei/n, czyli widzenia, które re-
alizuje się jedynie na poziomie dianoetycznym. Należałoby chyba zatem loko-
wać ją ostatecznie w horyzoncie źródła, tj. w horyzoncie tego wszystkiego, co 
dotyczy umysłu (nou/j).

Wydaje się, że właśnie takie wyjaśnienie znajduje swoje potwierdzenie w sło-
wach Platona. Mówi bowiem dalej, że idea dobra jest przyczyną wszystkich pra-
widłowych oraz pięknych (pa,ntwn ovrqw/n te kai. kalw/n aivti,a). Pamiętając, że 
całe piękne to porządek, którego jedyną przyczyną jest nou/j, w kontekście ana-
liz Melissosa224 można by przyjąć, że ideę dobra (tou/ avgaqou/ ivde,a) rzeczywiście 
należy widzieć w tym samym horyzoncie, który wyznacza noei/n. Jest to bowiem 
jedyny właściwy horyzont jej widzenia. Wydaje się zresztą, że ten aspekt ujaw-
nia się w kolejnym stwierdzeniu Platona, iż omawiana tou/ avgaqou/ ivde,a jest 
tym, co w widzialnym (evn o`ratw|/) rodzi światło i jego pana (fw/j kai. to.n tou,tou 
ku,rion tekou/sa) oraz – co w tym kontekście wydaje się o wiele bardziej istotne 
– w umysłowym (evn nohtw/|) ona sama jest panią dostarczającą prawdę i umysł 
(auvth. kuri.a avlh,qeian kai. nou/n parascome,nh). Co zatem może oznaczać, że 
idea dobra jest rodząca (tekou/sa) i udzielająca z siebie (parascome,nh) to, co obu 
zakresom jest właściwe?

223 De Republica VII 517b–c.
224 Por. DK 30B 8, 8–11.
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Jeżeli ideę dobra faktycznie uznać za przyczynę (au[th aivti,a), która rządzi 
wszystkim tym, co jest w zakresie widzialnym (evn tw/| o`ratw/|), jak i samym za-
kresem noetycznym (evn tw|/ nohtw|/), to zważywszy na to, że te zakresy można by 
rozumieć dokładnie tak samo, jak oba stany wyróżnione przez Platona w Timaiosie, 
należałoby ją uznać za to, co jest przyczyną wszystkiego albo raczej „wyznaczni-
kiem”, tzn. ideą tego, co takową przyczyną faktycznie może być. Prawdopodob-
nie w ten właśnie sposób można by odczytać intencje Platona, sygnalizowane 
przezeń już wcześniej w metaforze słońca:

(…) to.n tou/ avgaqou/ e;kgonon( o]n tavgaqo.n evge,nnhsen avna,logon èautw/|( o[tiper auvto. evn tw/| 

nohtw|/ to,pw| pro,j te nou/n kai. ta. noou,mena( tou/to tou/ton evn tw/| òratw|/ pro,j te o;yin kai. 

ta. òrw,mena.

(…) to (słońce) z dobra zrodzone, które dobro zrodziło odpowiednie (wyrazem) sobie, 
jak to (dobro) samo w miejscu umysłowym w stosunku do umysłu i umysłowych, (tak) to 
(słońce) w widzialnym i do wzroku i widzianych225.

Jeżeli by faktycznie przyjąć ten sposób interpretacji, to we wskazanym zakresie 
noetycznym, ogarniającym przecież cały porządek wraz z jego stroną cielesną, 
ideę dobra rzeczywiście można by nazywać panią (auvth. kuri.a), która rządzi 
wszystkim i w swej władzy nie jest poddana niczemu innemu. Byłaby więc tym, 
co „w sobie samym”, a dokładniej rzecz biorąc – w widzeniu (ivdei/n) samego siebie, 
jako tegoż widzenia „wyznacznik”, tj. jako jego ivde,a, przedkłada to, co samo sie-
bie uzasadnia.

Tym, co uzasadnia samo siebie i w swym działaniu odnosi się jedynie do 
samego siebie, jest umysł (nou/j). W tym sensie logiczne wydaje się i to, że ana-
lizowana tou/ avgaqou/ ivde,a jest nazwana nie inaczej, jak właśnie panią dającą 
z siebie światło, prawdę i umysł – dawanie z siebie jest bowiem, jak się zdaje, 
właściwą naturą dobra. Równocześnie też, wyznaczając cały porządek, nie jest 
ona poddana niczemu innemu i – zgodnie ze słowami Platona – jest ostatnią do 
poznania (evn tw/| gnwstw|/ teleutai,a). Oznacza to tyle, że widząc i poznając to, 
co jest wyznaczone i przedłożone w idei dobra, nie można widzieć (ivdei/n) niczego 
więcej ani też poznać (gignw,skein) niczego dalej226.

225 De Republica VI 508b–c.
226 Stróżewski, komentując ten moment analiz Platona, pisze: „Jeżeli chcemy zbudować peł-
ny gmach wiedzy, rzeczywiście pozbawiony luk, to musimy dojść do samego końca. Do tych 
zasad, do tej nauki na końcu, poza którą wyjście jest już absolutnie niemożliwe. (…) A więc 
metodą tej szczególnej dialektyki, zarysowanej już w Fedonie, jest pokazanie zasady sprzecz-
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Z tych samych względów idea dobra może być uznana za ową największą 
naukę (me,giston ma,qhma), ponieważ – jak czytamy nieco dalej – oddaje pozna-
jącemu moc (tw/| gignw,skonti th.n du,namin avpodido,n), a nadto jest przyczyną 
ustalenia i prawdy (aivti,an dV evpisth,mhj kai. avlhqei,aj). Jest ona, używając platoń-
skiego obrazu, słońcem (h[lioj), które swoim światłem (fw/j) oświeca wszystko227. 
Jak bowiem słońce i jego światło w potocznym doświadczeniu jest uznawane za 
wyznaczające rytm życia prawidło, tak ostatnia w poznaniu oraz największa na-
uka, która niejako ujawnia się za sprawą idei dobra, jest miarą porządku i jego 
prawidłowego poznania. Miarę tę, wyznaczoną w idei dobra, przedkłada to, co 
rzeczywiście uzasadnia wszystko, a przez nic innego nie jest już uzasadniane228.

W świetle powyższych uwag charakterystyce tak rozumianej me,giston ma,qhma, 
którą zdaniem Platona jest tou/ avgaqou/ ivde,a, zdaje się również odpowiadać to, 
co sam pisał na temat znaczenia metody dialektyki (dialektikh. me,qodoj) i po-
dejmowania jej sposobem różnych hipotez. Dokonuje się bowiem ono zawsze 
w odniesieniu do tego, co powinno być zakładane na wstępie, gdyż to, co winno 
się zawsze założyć, stoi już u samego początku (evpV auvth.n th.n avrch,n)229. Co za-
tem przedkłada się w tou/ avgaqou/ ivde,a? Czy mając na uwadze noetyczny zakres, 
w którym jaśnieje idea dobra, można powiedzieć, że w jej widoku przedkłada się 
to, co stanowi zakres rejestracji właściwy dla noei/n?

Zdaje się, że taką odpowiedź, którą sugeruje zresztą dotychczasowy tok ana-
liz, można odnaleźć również w myśleniu samego Platona, gdy stwierdza, że idea 
dobra naznacza bycie (ei=nai) i to, co doń należy (ouvsi,a), odnośnie do tego, co jest 
poznawane. Mówi o tym w ten sposób:

kai. toi/j gignwskome,noij toi,nun mh. mo,non to. gignw,skesqai (…) ùpo. tou/ avgaqou/ parei/nai( 
avlla. kai. to. ei=nai, te kai. th.n ouvsi,an u`pV evkei,nou auvtoi/j prosei/nai (…)

i poznawanym więc nie samo być poznanym (…) ukazuje się z powodu dobra, ale i być, 
i bycie przez owo im samym jest dodane (…)230.

ności, że to kres wiedzy ludzkiej i dalej iść nie można” – W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, 
dz. cyt., s. 100.
227 Por. De Republica VI 508a–e.
228 Szlezák, analizując problem rozumienia idei dobra w Politei w perspektywie swojej własnej 
metodologii, akcentuje fakt niekompletności i brak zadowalającego uzasadnienia teorii gło-
szonej przez Sokratesa, którą nazywa teorią zasady. Por. T. A. Szlezák, O nowej interpretacji…, 
dz. cyt., s. 77–79.
229 Por. De Republica VII 533c: (…) h̀ dialektikh. me,qodoj mo,nh tau,th| poreu,etai( ta.j ùpoqe,seij 
avnairou/sa evpV auvth.n th.n avrch,n. Por. De legibus XII 965c–966a.
230 De Republica VI 509b.
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W świetle określonej przez Parmenidesa, a  przez Platona dokładnie omawianej 
źródłowej tożsamości noei/n i ei=nai – słowa te mogą korespondować z wcze-
śniej przytoczonym i  analizowanym stwierdzeniem, że idea dobra sama jest 
przyczyną pięknych i prawidłowych oraz że jest panią dającą prawdę i umysł. 
Oznaczałoby to, że istotnie – w tou/ avgaqou/ ivde,a może przedkładać się to, do 
czego odnosi się noei/n, gdyż jest to źródłowy horyzont stanowienia porządku 
i jego poznania.

Czy oznacza to, że sama idea dobra winna być uznana za jakiś posiadający 
swoją własną samoistność byt? Kluczem w tej sprawie wydaje się precyzja sto-
sowania przez Platona dwóch – co prawda zbliżonych do siebie, ale jednak róż-
nych – określeń: ivde,a i ei=doj. Choć oba faktycznie posiadają swój źródłosłów 
w ivdei/n, oznaczając samo oglądanie, jak i wygląd tego, co w horyzoncie nou/j 
stanowi tego oglądu „przedmiot”, to przede wszystkim należy mieć to na uwa-
dze, że najprawdopodobniej nie są to określenia identyczne ani równoznaczne. 
Co za tym idzie – chyba również nie powinno się mówić o jakiejś synonimicznej 
możliwości ich zamiennego stosowania231. W świetle dotychczasowych analiz 
okazuje się bowiem, że ei=doj, pojawiając się w ramach porządku dialektyczne-
go uzasadnienia zawsze „po” źródłowym w`j e;stin jako efekt widzenia rezultatu 
myślenia (noei/n) bycia (ei=nai), tj. będącego (to. o;n), na poziomie dianoetycznym 
staje się dla niego jego własnym wyglądem. Ów wygląd oznacza jednocześnie 
ujęcie jednostkowe, dzięki czemu samo będące (to. o;n) za każdym razem jest 
widziane i rozpatrywane jako będące jedno (to. e[n to. o;n) i osobne (e[kaston). 
Dlatego też mówiąc o ei=doj, mówi się o nim wyłącznie w znaczeniu su,mfuton, 
a więc jego przyrodzonego i wyłącznego przynależenia (mete,cein) do to. o;n. Stąd 
właśnie bierze się określenie: postać będącego.

Natomiast ivde,a oznacza dialektyczne ujęcie i rozpatrzenie całości. Jako taka 
więc jest ona – posługując się chyba dość celnym stwierdzeniem Tatarkiewicza 
– swego rodzaju funkcją232. Jest widzeniem (ivdei/n) tego wszystkiego, co z po-
wyższych powodów za każdym razem należy uwzględnić odnośnie do tego, co 

231 Przypuszczenie o istotnej znaczeniowej różnicy tych dwóch określeń znajduje swoje od-
zwierciedlenie m.in. w przywoływanych we wstępie analizach Nicolaia Hartmanna i inspiro-
wanych fenomenologią Edmunda Husserla pracach Łosiewa, o czym w swojej książce pisze 
Tereza Obolevitch. Ona sama również zdaje się podzielać to dyferencyjne stanowisko. Podziela je 
również Mirosława Czarnawska. Por. T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki…, dz. cyt., 
s. 139–142; M. Czarnawska, Czy idea jest eidosem?, dz. cyt., s. 164–165.
232 Pisze on dokładnie tak: „Zarówno ei=doj, jak ivde,a mają w sobie etymologicznie motyw 
patrzenia, zwłaszcza od aorystowej formy pochodząca ivde,a. I oto, gdy ei=doj oznacza poszcze-
gólne, pojedyncze, zobiektywizowane ze względu na swoją treść pojęcie, ivde,a podkreśla 
funkcję, owo duchowe patrzenie, intuicję myślową, przez którą tworzymy, urabiamy pojęcie” –  
W. Tatarkiewicz, Spór o Platona, dz. cyt., s. 48.
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jest i jakie jest dlatego właśnie, że jest. Mając na uwadze kluczowe w tej kwestii 
analizy Platona w Sofiście, należałoby raczej powiedzieć, że ivde,a, a dokładniej 
mówiąc: tou/ o;ntoj ivde,a, jest właśnie skupiającym wyglądem tego wszystkiego, 
czym denotuje się zakres ouvsi,a. A może nawet i to, że sama tou/ o;ntoj ivde,a jest 
ową ouvsi,a233.

Odnosząc to zatem do postawionego problemu ontologicznego statusu sa-
mej idei dobra, należy zwrócić uwagę najpierw na to, że dyskutowana tou/ avgaqou/ 
ivde,a – jak zresztą wynika to z samego zapisu Platona – jest ivde,a, a nie ei=doj. 
W Politei nie została bowiem użyta słowna konstrukcja: tou/ avgaqou/ ei=doj. Je-
śli jednak idea dobra miałaby być również eidosem, to w świetle dialektycznych 
rozstrzygnięć Platona oznaczałoby to konieczność jej przynależenia do będące-
go (to. o;n), a tym samym przekreślałoby to możliwość uznania również jej sa-
mej za takowe będące. A z drugiej strony – jeśli idea dobra rzeczywiście miałaby 
jednak być uznana za będące (to. o;n), to w świetle tych samych jednoznacznych 
rozstrzygnięć dialektycznych i ona sama jako noh,ma winna być „przedmiotem” 
widzenia (ivdei/n) we właściwej sobie postaci (ei=doj). W Politei jednakże nigdzie 
nie mówi się o jakimś eidosie analizowanej tou/ avgaqou/ ivde,a. Tym bardziej, zno-
wu w świetle porządku dialektyki, nie wydaje się zasadnym przyjmować, że ivde,a jest 
tym samym, co noh,ma. Wydaje się zatem, że na tak postawione pytanie nale-
ży udzielić odpowiedzi negatywnej. Sam Platon, jak się zdaje, również nie chce 
powiedzieć czegoś takiego, że idea dobra posiada jakąś własną, sobie właści-
wą samoistność albo też przynajmniej nie chce w tym miejscu udzielać jakiejś 
wiążącej i jednoznacznej w tej sprawie odpowiedzi. Postępuje zresztą całkiem 
podobnie wtedy, gdy mówi o niej (tou/ avgaqou/ ivde,a), a jednocześnie unika od-
powiedzi na pytanie o samo dobro (auvto. avgaqo,n), znowu postulując przy tym 
zamiar poszukiwania jego własnej idei234. 

Tym samym problem istotnego związku tou/ avgaqou/ ivde,a ze źródłowym za-
kresem noei/n–ei=nai wymaga, jak się zdaje, ukazania go z nieco innej perspek-
tywy. Pewien istotny zapis, już nie o idei dobra, lecz o samym dobru, pojawia się 
natomiast nieco dalej. W kontekście duszy oglądającej z podziwem (qewme,nh) 
będące (to. o;n) i to, co w nim najjaśniejsze (tou/ o;ntoj to. fano,taton), Platon bo-
wiem pyta, czy przypadkiem i owo oglądanie jest dobrem (tou/to dV ei=nai tavgaqo,n). 
Zdanie to w całości brzmi następująco:

233 Teza ta jest nader często obecna w  przywoływanych dotąd tekstach Heideggera, który 
u Platona upatruje wykładni bycia, ouvsi,a (przetłumaczonej na polski jako bytość), właśnie 
jako ivde,a. Por. M. Heidegger, Nietzsche, t. 2, dz. cyt., s. 208n.
234 Por. De Republica VI 506d–507b.
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(…) ou[tw su,n o[lh| th|/ yuch|/ evk tou/ gignome,nou periakteo,n ei=nai( e[wj a'n eivj to. o;n kai. 

tou/ o;ntoj to. fano,taton dunath, ge,nhtai avnasce,sqai qewme,nh) tou/to dV ei=nai, famen 

tavgaqo,n) h= ga.r*

(…) tak z całą duszą od powstającego jest do obrócenia, aż na będące i to będącego najja-
śniejsze spoglądająca będzie mogła wytrwać, to zaś, mówimy, jest dobro, czy nie?235

Wydaje się, że powyższe słowa można zatem odnieść do światła (fw/j), o którym 
również w kontekście idei dobra mówi Platon. Czym zatem jest światło, którego 
oglądanie również ma być uznane za dobro? 

Cenną w tym zakresie wydaje się informacja zawarta w Liście VII:

ou;koun evmo,n ge peri. auvtw/n e;stin su,ggramma ouvde. mh,pote ge,nhtai) r`hton ga.r ouvdamw/j 

evstin w`j a;lla maqh,mata( avllV evk pollh/j sunousi,aj gignome,nhj peri. to. pra/gma auvto. 

kai. tou/ suzh/n evxai,fnhj( oi-on avpo. puro.j phdh,santoj evxafqe.n fw/j( evn th/| yuch/| geno,menon 

auvto. e`auto. h;dh tre,fei

tak więc nie moje jest pismo o tychże i nigdy nie powstanie, nie jest bowiem do wyrażenia 
w żaden sposób jak inne nauki, lecz z wielokrotnej powstającej bliskości co do samej spra-
wy i zżycia się nagle, jak od ognia przebiegającego wzniecone światło, w duszy rodzące się, 
samo siebie już (odtąd) karmi236.

Platon wspomina tu o  wznieconym świetle (evxafqe.n fw/j), które ujawnia się 
w ten sposób, że rodzi się w duszy (evn th/| yuch/| geno,menon) i odtąd samo siebie 
żywi (auvto. e`auto. h;dh tre,fei). Nadto przy tej okazji sam porównuje je do prze-
biegającego ognia (oi-on avpo. puro.j phdh,santoj). Co przez to porównanie chciał 
powiedzieć Platon? Jak należy je odczytać?

Odmienność nauki, która dotyczy owego światła, nie polega, podobnie jak 
w przypadku pozostałych nauk, na prezentacji jej przedmiotu w perspektywie 
wyróżnienia, niejako ad extram. Ponieważ to światło, które pojawia się w duszy 
(evn th/| yuch/|), zostaje wzniecone (evxafqe.n) w wyniku wielokrotnej bliskości (evk 
pollh/j sunousi,aj), jak i zżycia się (kai. tou/ suzh/n) z nim, ona sama jako dusza 
w swej aktywności zwraca się już jedynie ku sobie samej. Takie wyjaśnienie tego 
jej stanu może wynikać nie tylko ze znaczenia słów peri. to. pra/gma auvto., lecz 
także z uwagi na to, że jej światło żywi już samo siebie (auvto. e`auto. h;dh tre,fei). 
Odniesienie do samego siebie można zatem rozumieć w ten sposób, że – dokład-

235 De Republica VII 518c–d. Por. V 478a n.
236 Epistola VII 341c–d.
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nie zresztą tak jak postulowano to w Fedonie – odwołuje się ona już wyłącznie 
do tego, co istotnie ją konstytuuje i żywi. Jest to jednak, biorąc pod uwagę do-
tychczasowe wnioski, stan właściwy dla umysłu (nou/j). Ponieważ w duszy stan 
ten ujawnia się w sposób momentalny, nagle teraz (evxai,fnhj), zostaje przyrów-
nany do przebiegającego ognia (oi-on avpo. puro.j phdh,santoj). Dlaczego akurat 
do ognia?

Gródek, analizując język Platona, zauważa charakterystyczną zbieżność jego 
sugestii z tezami Heraklita237, który w kontekście porządku wspomina o ogniu 
wiecznie żyjącym (pu/r avei,zwon), który sam siebie wznieca i gasi238. Ogień ten, 
ponieważ zawsze był i jest i będzie (h=n avei. kai. e;stin kai. e;stai), wyklucza w so-
bie jakikolwiek aspekt powstawania czy zagłady, a co za tym idzie – również ja-
kąkolwiek przeszłość i przyszłość. Może zatem w sobie i sobą samym wyrażać 
to, co jest zawsze, czyli jedynie teraz. Jeśli w ślad za tą propozycją w gnomie He-
raklita faktycznie uznać prawdziwe filozoficzne źródło słów Platona o świetle 
duszy, które żywi samo siebie, to istotnie w wypowiedziach obu mędrców moż-
na również dostrzec charakterystykę tego, co uzasadnia samo siebie. Dlaczego?

Coś, co zdaniem Platona żywi samo siebie i przedkłada się w tou/ avgaqou/ ivde,a, 
używając tego samego klucza, można by widzieć w lo,goj e`auto.n au;xon Hera-
klita239, we właściwym sobie skupiającym przedłożeniu (le,gein) przedkłada on 
bowiem porządek, e]n pa,nta ei=nai. Dlatego też – jak chciał Heraklit – odwołu-
jąc się do żywiącego yuch, jej własnego logosu, istotnie mądrym jest dać mu po-
słuch, że wszystko jedno jest240. Jeżeli więc przyjąć, że widzenie tou/ avgaqou/ ivde,a 
dotyczy przedłożenia dokładnie tego samego porządku, to w obrazie wiecznego 
odniesienia się dobrego demiurga do idei dobra Platon rzeczywiście mógł chcieć 

237 Gródek w tou/ avgaqou/ ivde,a dopatruje się tej samej rzeczywistości, co lo,goj Heraklita. 
Pisze o tym następująco: „W obszarze noetycznym idea dobra nie jest poddana niczemu, al-
bowiem sama jest panią. To sugeruje porównanie do logosu samego siebie wspierającego. (…) 
Pozostając sama panią jedynie z siebie, a nie z czegoś innego, sprawia prawdę i umysł. Niewąt-
pliwie przypisanie idei dobra czynności dawania z siebie samej ukazuje charakterystykę dobra 
jako dawania z siebie. I ta czynność dawania z siebie konstytuuje umysł i prawdę. Jeżeli idea 
dobra byłaby uznana za logos, to on sam musiałby charakteryzować się czynnością określającą 
dawanie z siebie. Czynnością własną logosu jest le,gein, czyli mówić” – W. K. Gródek, Problem 
światła…, dz. cyt., s. 97.
238 Por. DK 22B 30: ko,smon to,nde( to.n auvto.n àpa,ntwn( ou;te tij qew/n ou;te avnqrw,pwn evpoi,hsen( 
avllV h=n avei. kai. e;stin kai. e;stai pu/r avei,zwon( a`pto,menon me,tra kai. avposbennu,menon me,tra. 
Tłum.: „tenże porządek, ten sam wszystkich, ani ktoś z bogów, ani z ludzi uczynił, lecz był za-
wsze i jest, i będzie ogień wiecznie żyjący, wzniecany miarowo i gaszony miarowo”.
239 Por. DK 22B 115: yuch/j evsti lo,goj e`auto.n au;xon. Tłum.: „duszy jest logos sam siebie 
wspierający”.
240 Por. DK 22B 50: ouvk evmou/ avlla. tou/ lo,gou avkou,santaj o`mologei/n sofo,n evstin e]n pa,nta 
ei=nai. Tłum.: „nie mnie, lecz logosu posłuchawszy, mądrym jest się zgodzić, że jedno wszystko jest”.
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wyjaśnić czynienie przez umysł (nou/j) porządku. Rezultatem tej jego własnej 
aktywności, a  więc reprezentantem czynionego przezeń porządku, jest będące 
(to. o;n), na poziomie dia,noia każdorazowo widziane we właściwym dla siebie 
ei=doj, jako to. e[n to. o;n, czyli koniec końców jako konkret, coś jednego.

W świetle tych wyjaśnień analizowaną tou/ avgaqou/ ivde,a Platona można by 
zatem rzeczywiście utożsamić z przywoływaną wcześniej tou/ o;ntoj ivde,a, po-
nieważ obie w horyzoncie źródła, noei/n–ei=nai, wyznaczają we właściwy sobie 
sposób widzenie (ivdei/n) tego samego, podstawowego dla całości porządku i dla 
właściwego jego ujęcia zakresu badania. Platon określa go mianem ouvsi,a.





Zakończenie 

Poplatońskie perspektywy

Problem rozumienia ei=doj, jego znaczenia i funkcji w myśleniu Platona, a także 
związana z tym dyskusja na temat właściwej interpretacji teorii eidosu, jak rów-
nież jego ontologicznego statusu jest jedną z tych filozoficznie ważkich kwestii, 
których rozwiązanie może – jak się zdaje – determinować sposób patrzenia na 
całość dziejów ludzkiego myślenia i  jego rozwoju. Dotyczy to nie tylko bez-
pośrednio poplatońskiej starożytności czy też idąc dalej, explicite teologicznie 
zorientowanej europejskiej filozofii wieków średnich, ale także chyba znacznej 
części dyskutowanych problemów nowożytnego i współczesnego filozoficznego 
namysłu.

Problem ten został podjęty w toku niniejszego badania. Jego zamiarem była 
próba uzyskania takiego rozumienia ei=doj w sposobie myślenia Platona, które 
jednocześnie będzie rozumieniem już u samego źródła, tj. bez odniesienia do 
tego wszystkiego, co w myśleniu greckim (i nie tylko) pojawiło się po Platonie 
i mogłoby w toku badania prowadzić do prób odczytywania jego tekstów w spo-
sób zniekształcający jego intencje oraz z pozycji, które – jak wolno sądzić – mo-
gły być mu filozoficznie obce. W  tym celu przeprowadzono analizę greckich 
tekstów filozofa, które interpretowano w perspektywie myślenia jego poprzed-
ników, do których on sam wielokrotnie się odwoływał albo do których jego 
odwołanie w toku analiz zostało ujawnione. Sformułowana w ten sposób per-
spektywa badawcza metodologicznie wykluczyła jednocześnie z pola analiz całą 
tradycję pośrednią, między innymi dyskutowane w środowiskach komentato-
rów myśli Platona nauki niepisane (lego,mena a;grafa do,gmata), nie dokonując 
jednocześnie – co warto jeszcze raz podkreślić – jakiejkolwiek wiążącej dla kie-
runku i toku prowadzonych analiz oceny wartości zawartych w nich informacji. 
Wydaje się jednak, że dzięki temu możliwe było uzyskanie takich rezultatów, 
które – jeśli zgodzimy się je przyjąć – na tle sposobu myślenia presokratyków 
mogą zarówno w interesującym świetle ukazywać samego Platona, jak i wyja-
śniać jego własne rozumienie ei=doj, szczególnie wtedy, gdy jego myśl nie będzie 
prezentowana w kluczu podręcznikowego i akademickiego paradygmatu prze-
ciwstawnych sobie wzajem różnych starożytnych szkół filozoficznych.

W punkcie wyjścia należało zatem przyjrzeć się tym wypowiedziom Plato-
na, w  których zwykle badacze upatrują istotnych sformułowań fundujących 
jego tradycyjnie interpretowany idealizm. Analizy dialogów, które w literaturze 
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przedmiotu zwykło się zaliczać do grupy wczesnych i średnich pism filozofa, 
dokonywane były w perspektywie dialogu Fedon i zawartego w nim wywodu 
Ateńczyka na temat duszy (yuch,).

Nawiązanie do orfickich i pitagorejskich praktyk katarktycznych, które na 
jego kartach czyni wielokrotnie Platon – a to właśnie w ich kontekście jest jed-
nocześnie mowa o prawdziwych miłośnikach mądrości (oì filosofou/ntej ovrqw/j) 
– w tym wypadku było jego celowym i przemyślanym zabiegiem. Oczyszczenie 
(ka,qarsij) bowiem, którego potrzebę Platon prezentuje i uzasadnia na kanwie 
dyskusji na temat yuch,, jest właśnie tym oczyszczeniem, które zgodnie z przy-
wołanym na wstępie pytaniem Sokratesa pozwala jej dotykać prawdy (th/j avlhqei,aj 
a[ptetai). Jego rezultatem jest stan, który najlepiej określa i wyraża ją samą, auvth, 
kaqV aùth, yuch,. Sam Platon w Fedonie charakteryzuje ów stan słowami: logi,zetai 
ka,llista. Jest to, używając innego jeszcze wyjaśnienia, katarktyczny w swym 
charakterze „moment” ujawnienia się i wyrażenia w pełni jej własnej mocy (du,namij). 
Oznacza on bowiem tyle, że dusza sama, już oczyszczona, podejmuje jedynie 
najlepszą swą i najczystszą zarazem aktywność. Jest to „moment” owego logi,zetai 
ka,llista, „moment” jej już zupełnie czystego odniesienia się jedynie do siebie 
samej.

Tak rozumiana czystość stanu duszy samej z konieczności niejako oznacza, 
że jest to zarówno stan, jak i moc jej zupełnie czystego poznawania (kaqarw/j 
gnw/nai). Ową mocą bowiem jest moc pojętności, dia,noia, realizująca się i usku-
teczniana wyłącznie przez (dia.) umysł (nou/j). To dzięki niej właśnie pojawia się 
możliwość uzyskania wiedzy (to. eivde,nai) i nieodzownie związanego z nią usta-
lenia (evpisth,mh). Dokonuje się to jednak wyłącznie za sprawą pewnego (bebai,wj) 
w swym rezultacie, niemającego zupełnie zmysłowej charakterystyki widzenia 
(ivdei/n). Efektem tegoż właśnie ustalającego w swej funkcji widzenia jest uzyska-
nie pewnego w swej treści, jasnego i czystego wyglądu tego, co jest już poznane, 
tzn. jego postaci (ei=doj).

Przyjmując więc, że rzeczywistym celem Platona mogła być nie tyle sama 
ascetyczna w swej wymowie i treści dyskusja o filozoficznie motywowanej ko-
nieczności oddzielenia duszy od ciała, ile raczej uzyskanie jasnego wyglądu, tj. 
eidosu tego, co według założenia winno zostać od siebie wzajemnie oddzielone, 
trzeba dostrzec, że odwołanie się do orficko-pitagorejskich nauk o oczyszczeniu 
duszy, a także do nauki o avna,mnhsij oraz związanym z nią starogreckim kultem 
boskiej pamięci (mnh,mh) stanowiło doskonałą przygrywkę i pretekst do faktycz-
nej i konsekwentnej realizacji wyżej określonego dydaktycznego i filozoficzne-
go celu. Niezbędnym było zatem podjęte dalej przez Platona wyjaśnienie oraz 
uzasadnienie dianoetycznej i epistemicznej w swej funkcji procedury (lo,gismoj) 
uzyskania, a następnie wyróżnienia dwóch postaci (ei;dh) – w tym konkretnym 
przypadku: dwóch postaci dyskutowanych yuch, i sw/ma – gdyż to właśnie ta 
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procedura, a także umiejętność jej należytego stosowania stanowią o prawdzi-
wej i oczyszczającej zarazem filozofii.

Ujawnienie właściwego dianoetycznego rodowodu ei=doj sprawiło, że w kon-
tekście metafory powtórnej żeglugi (deu,teroj plou/j) pojawiło się jednocześnie 
kluczowe pytanie o jego epistemiczną treść albo przedmiot. Związana z tym py-
taniem sugestia dotycząca powiązania czy nawet utożsamienia ze sobą wprost 
ei=doj i to. o;n – które zdawało się mieć miejsce w źródłowym dla duszy horyzoncie 
dianoetycznym, a przez to również w zakresie samego umysłu (nou/j) – określi-
ła podstawowy dla niniejszego badania interpretacyjny problem: czy postać jest 
będącym, czy też jedynie jako postać mu przysługuje?

Problem ten, na kartach Fedona ostatecznie nierozwiązany, stał się przed-
miotem analiz drugiego rozdziału książki. Platon, wychodząc od nierozwiąza-
nej na kartach Teajteta kwestii rozumienia i ugruntowania samej evpisth,mh, de-
finitywnie zajął się nim w dialogu Sofista.

Omawiana na wstępie mistrzowska sztuka (dhmiourgikh, tecnh,) podziału 
(diairetikh,) oraz rozłączania (diakritikh,), którą okazała się stosowana umie-
jętnie jedynie przez sofistów oczyszczająca dialektyka, doprowadziła w  toku 
analiz do konieczności rozpatrzenia aporetycznej tezy, że nie będące jest (to. mh. 
o;n ei=nai). Teza ta bowiem w swej treści wyrażała dokładnie istotę zarzutu, jaki 
wówczas podnoszono przeciw sofistom, a który dotyczył zwodniczej umiejęt-
ności uzasadniania dowolnego twierdzenia nawet wtedy, gdy było ono zwyczaj-
nie niedorzeczne albo wprost fałszywe.

Wyjaśnienie i rozwiązanie tej sofistycznej aporii wymagało, w ślad za wywo-
dem samego Platona, odwołania się do rozstrzygnięć poczynionych w tej kwe-
stii przez Parmenidesa z Elei, który w świetle fundamentalnego w swej treści 
sporu jest albo nie jest (e;stin h' ouvk e;stin) przyjął i uzasadnił gwarantowaną 
na poziomie noei/n źródłową jednoznaczność samego jest (w`j e;stin), jak rów-
nież koniecznie wynikającą stąd jednoznaczność samego będącego (to. evo,n), któ-
ry jako no,hma stanowi nieodzowny wynik myślenia (noei/n) bycia (ei=nai). Nie-
odłącznym efektem tej tak właśnie rozumianej źródłowej jednoznaczności jest 
widzenie jego znaku (shmei/on), jakim wśród wielu innych i licznych znaków bę-
dącego jest jedno (e[n).

Następnie zaś w kontekście analiz Melissosa z Samos na temat będącego (to. evo,n) 
od strony jego określenia podmiotowego, o[ ti, odwołano się do potwierdzają-
cych w dość nieoczekiwany sposób myślenie eleatów tez sofisty Gorgiasza z Le-
ontinoi. Ten bowiem, rozpatrując będące (to. o;n) od strony związanego z nim 
jego jakościowego określenia ti, dowiódł, że samo ti zawsze okazuje się ani 
jedno (ouvde,n). W świetle wywodu obu eleatów oraz pierwszej tezy samego Gor-
giasza: (…) o[ti ouvde.n e;stin musiało to doprowadzić do wniosku, że samo ti, 
ponieważ nie jest (ouvk a;ra e;sti ti), należy traktować jako mh. o;n. W konse-
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kwencji pozwoliło to jednak Gorgiaszowi ujawnić i uzasadnić możliwość pew-
nego sposobu orzekania o niepoznawalnym oraz nieuchwytnym mh. o;n jako 
fronou,menon, tj. domniemywanym „przedmiocie” ujętych doznań, co dokonuje 
się na różnym od noei/n poziomie fronei/n.

Prawdopodobnie mając na uwadze właśnie te rozstrzygnięcia, Platon przy-
stąpił do próby rozwikłania sofistycznej tezy to. mh. o;n ei=nai. W tym celu pod-
jął jednak najpierw tezę tamtej przeciwną: będące jest (to. o;n ei=nai), chcąc w jej 
świetle ustalić wszystkie „warunki”, które mh. o;n, podobnie jak to. o;n, winno speł-
niać, by można było prawomocnie orzec, że również nie będące jest (to. mh. o;n 
ei=nai). Określenie zespołu tychże „warunków”, rozpatrywanych w odniesieniu 
do źródła, którym jest samo e;stin, a także związana z tym umiejętność prawi-
dłowego orzekania o będącym (to. o;n) w wyznaczonych przez te „warunki” ra-
mach zinterpretowano jako cel właściwej, ściśle rozumianej dialektyki. Za jej 
zakres uznano zaś to, co w świetle źródłowo uzasadnionej jednoznaczności tezy 
to. o;n ei=nai dla właściwego pojmowania będącego (to. o;n) należy koniecznie 
przyjąć. Zakres ten Platon określił mianem bycia (ouvsi,a) albo też – mając na 
uwadze należyte widzenie (ivdei/n) całości owego dialektycznie rozebranego zakresu 
– mianem idei będącego (tou/ o;ntoj ivde,a). 

Analizy te znalazły swój finał w określeniu obok jednego (e[n) pozostałych zna-
ków będącego, zwanych przez Platona oględnie największymi eidosami (me,gista 
tw/n eivdw/n) albo też największymi rodzajami (me,gista tw/n genw/n). Z ich pomo-
cą – i to w świetle jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących samej tezy to. o;n 
ei=nai oraz ściśle określonych w związku z tą tezą zasad uczestniczenia (to. 
mete,cein) – Platon dokonał „denotacji” analizowanego w Sofiście zakresu ouvsi,a. 
Natomiast przeprowadzone przez niego dalej ujawnienie sofistycznego mh. o;n 
w każdym z pięciu wymienionych (rozpatrywanych osobno) największych ro-
dzajów oznaczało, że w świetle tych samych dialektycznie jednoznacznych roz-
strzygnięć sam ei=doj również należy potraktować jako mh. o;n. To bowiem, co 
pozostaje mh. o;n, nie może jednocześnie być uznawane za swoje przeciwieństwo 
– to. o;n. Owa konstatacja pozwala zatem – zgodnie zresztą z poczynioną w tej 
kwestii deklaracją samego Platona –  oddalić zarzut myślowego ojcobójstwa, 
którego on sam, i to w związku z podjęciem w badaniu tezy to. mh. o;n ei=nai, 
miałby na ojcu Parmenidesie rzekomo się dopuścić.

Wniosek ten, jak również związany z nim sposób odczytania zamiarów Pla-
tona w Sofiście znajduje jednocześnie swoje – w wymowie dość radykalne – po-
twierdzenie w innym tekście Platona. Jest nim dialog Parmenides i przeprowa-
dzona tam ścisła dialektyka. Negatywny wynik I hipotezy eiv e]n e;stin, jeśli jedno 
jest, przekreślił bowiem zupełnie możliwość uznania czy nawet próby uzasad-
niania jakiejkolwiek bytowej samoistności jednego (e[n), rozumianego jako jed-
no samo (e]n e[n). To samo, jak można sądzić, dotyczy również innych rozpatry-
wanych w odniesieniu do zakresu ouvsi,a postaci (ei;dh). Wydaje się więc, że to 
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kluczowe w swej treści rozstrzygnięcie stanowić może jednocześnie potwier-
dzenie zasadniczej krytyki, jaką na początku Parmenidesa przeprowadza sam 
Platon na temat poglądu, który nota bene zwykło mu się przypisywać, a którym 
jest generujący wiele poważnych trudności zdroworozsądkowy pogląd o pro-
stym uczestniczeniu rzeczy w swoich postaciach.

Uzasadnienie prawidłowego orzekania na temat przynależności postaci (ei=doj) 
do będącego (to. o;n) otwiera natomiast przeprowadzone ponownie wielowa-
riantowe badanie dialektycznej hipotezy eiv e]n e;stin, zgodnie z którą jedno (e[n) 
jako postać (ei=doj) pojawia się jedynie w wyłącznej przynależności do będącego 
(to. o;n), rozumianego jako będące jedno (to. e[n to. o;n). Jest to jedyny możliwy, 
tj. dialektycznie uzasadniony pozytywny wariant owej hipotezy, ponieważ tyl-
ko i wyłącznie w taki sposób można mówić, że jedno jest (e]n e;stin) i w byciu 
uczestniczy (ouvsi,aj mete,cei to. e[n), wskutek czego pozostaje również w zakresie 
widzenia (ivdei/n) i poznawania (gignw,skein).

Konsekwencje tego rozstrzygnięcia stanowiły temat ostatniej części książki, 
opartej na analizie tez, które Platon przedstawił i rozwinął w dwóch późnych 
dialogach: Fileb oraz Timaios.

Dialektycznie uzasadniona konieczność rozpatrywania samego ei=doj w jego 
wyłącznej przynależności do posiadającego go będącego (to. o;n) otworzyła pro-
blem uzyskania dlań jego właściwego i pełnego eidetycznego opisu. Platon pod-
jął ten problem w Filebie, pisząc, że w odniesieniu do każdego z wielu będących 
(pollw/n tw/n o;ntwn) należy mówić o dwóch postaciach (du,o ei;dh), w których 
ściśle ujmuje się dwa rodzaje (ge,nh). Są nimi: granica (to. pe,raj) oraz jej brak, 
tj. nieograniczone (to. a;peiron), gdyż zgodnie z wyjaśnieniami Platona oba ele-
menty są w nich (evn auvtoi/j) czymś wrodzonym (su,mfuton). Teza ta okazała się 
wyraźnym i konsekwentnym odwołaniem się Platona do analiz Filolaosa, do-
tyczących realizowanego na poziomie rozumowania (to. fronei/n) oraz duszy 
(yuch,) zestrojenia (a`rmo,cqh) owych dwóch elementów i  reprezentowanych 
przez nie natur do jednego porządku (ko,smoj). W sposobie myślenia pitago-
rejczyka dostrzeżono jednocześnie jeśli nie ścisłą zależność, to przynajmniej 
istotną treściową komplementarność w stosunku do analiz Parmenidesa, Ze-
nona i Melissosa, którzy w kontekście źródłowego założenia w`j e;stin, a także 
posiadającego podmiotowe określenie będącego (to. evo,n) mówili wyraźnie o posia-
daniu przez nie swoich granic (pei,rata), a jednocześnie, od strony jego wielkości  
(me,geqoj), o ich braku (a;peiron).

Problem zestrojenia obu przeciwstawnych sobie postaci (ei;dh), jakimi są to. 
pe,raj oraz to. a;peiron, Platon rozwiązał w ten sposób, że zestawienie i zmiesza-
nie obu zakresów i natur, które postaci te reprezentują, ma miejsce tylko i wy-
łącznie w ten sposób, że obie jednocześnie ujawniają się czymś jednym (e[n ti), 
którym jest trzecie (to. tri,ton) i z nich obu zmieszane (to. meikto.n evk toutoi/n avmfoi/n), 
tzn. stanowiące w zakresie ouvsi,a przedmiot analiz Platona będące (to. o;n).
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Uzasadnieniem tegoż zestawienia i zmieszania, które oznacza jednocześnie 
rodzenie do bycia (ge,nesij eivj ouvsi,an), jest ze swej natury demiurgiczny (to. 
dhmiourgou/n) czynnik (to. poiou/n) i przyczyna (aivti,a). Platon, zgodnie zresztą 
z całą tradycją greckiego myślenia w tej kwestii, począwszy od Talesa z Miletu 
aż do Anaksagorasa z Kladzomen, identyfikuje go ze stanowiącym dobro (avgaqo,n) 
umysłem (nou/j). Dokonująca się w podwójnym zakresie władza boskiego nou/j, 
który przez yuch, wszystko czyni oraz wszystkim rządzi, o czym Platon mówi 
wyraźnie w Filebie, stanowi również zasadniczą treść metafory demiurga w Ti-
maiosie. W świetle charakterystyki jego metaforycznie opisanego działania, jak 
również charakterystyki działania samego nou/j, który stanowi porządek jedy-
nie sam z siebie, pozwoliło to wysunąć przypuszczenie, że wyznacznikiem jego 
działania, o którym Platon pisze w VI i VII księdze Politei, jest idea dobra (tou/ 
avgaqou/ ivde,a), skupiająca w widzeniu (ivdei/n) całość dialektycznego zakresu ouvsi,a.

W świetle powyższych konkluzji wydaje się zatem, że w odniesieniu do zada-
nego w tytule książki problemu rozumienia ei=doj, jak i odczytania jego właściwej 
funkcji w sposobie myślenia Platona można wyprowadzić następujące wnioski.

Sposób, w jaki Platon w kontekście sofistycznej tezy to. mh. o;n ei=nai rozwią-
zuje problem rozumienia samego będącego (to. o;n) oraz związanej z tym kwe-
stii rozumienia i oznaczenia zakresu ouvsi,a, zdaje się sugerować, że w analizach 
Platona ei=doj nie pojawia się jako element, który posiada jakąś swoją ontolo-
gicznie samodzielną funkcję. Za takim stwierdzeniem zdają się również prze-
mawiać konteksty, w których samo określenie ei=doj pojawia się w analizach 
Platona, i to nie tylko w późnych dialogach, podejmujących wprost filozoficz-
ne problemy szkół eleackiej i pitagorejskiej, ale także w sposób sobie właściwy 
w poprzedzających tamte pisma dialogach sokratycznych. Dzieje się tak, ponie-
waż pozostaje on jako ei=doj nieodzownie związany z będącym (to. o;n), do któ-
rego należy. Samo będące (to. o;n) należy bowiem rozumieć jako wyłączny rezul-
tat myślenia (noei/n) bycia (ei=nai), w efekcie czego w zakresie dia,noia następuje 
jego właściwe widzenie (ivdei/n), które funkcjonuje jako widzenie kaqV ei=doj, 
czyli według postaci. Należałoby zatem sam ei=doj – jako istotnie związany z to. o;n 
– rozumieć jako jego własny jednoznaczny wygląd czy też efekt jego widzenia, 
ale nie jako samo będące, ponieważ wyłączną, u Platona dialektycznie uzasad-
nioną racją „pojawienia się” ei=doj jest jego ścisła przynależność do posiadają-
cego go to. o;n. Dlatego nie mówi się, że postać jest samym będącym, ale że jako 
postać właśnie zawsze jest postacią będącego, ponieważ przyczyną pojawienia się 
postaci, albo też powodem uzyskania jej w toku dialektycznej procedury, jest 
będące – a nie na odwrót. Innymi słowy, tak rozumiany ei=doj względem to. o;n 
spełniałby funkcję, którą z racji jej epistemicznego uwarunkowania można by 
określić mianem reprezentacyjnej.
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Wydaje się również, że dopiero taka właśnie, bo gwarantowana z poziomu  
noei/n–ei=nai, eidetyczna jednoznaczność to. o;n mogła dla Platona stanowić 
słuszną podstawę do tego, by prawomocnie móc ją transponować na pozostałe 
aspekty całego porządku, w tym również na podlegający fronei/n zakres uję-
cia różnorakich zmian i doznań. Umożliwia to bowiem – być może tak właśnie, 
jak miał to w swym zwyczaju Sokrates – podjęcie takiej procedury badawczej, 
w ramach której – uwzględniwszy cechy określające, czym albo jakie jest to, co 
jest – można w konsekwencji mówić o jednoznacznych w swych treściach posta-
ciach poszczególnych rzeczy, tj. tego, co dokładnie rzecz biorąc grecki sposób 
myślenia określał mianem ta. pra,gmata.

Jeżeliby zatem powyższe wnioski – choć faktycznie zdają się iść na przekór 
takiej wykładni myśli Platona, którą przyjmuje się za tradycyjną – rzeczywiście 
uznać za słuszne, to w ich perspektywie opinia, zgodnie z którą ei=doj należałoby 
rozumieć jako „coś”, co posiada jakąś bytową oddzielność i samoistność, a z ra-
cji swej ontycznej (nad)realności ma istotnie determinować całość rzeczywisto-
ści bądź też jej jakąś określoną część, sensu stricto również nie wydaje się po-
glądem samego Platona. Podobnie chyba należy również spojrzeć na związaną 
z tym kwestię właściwego rozumienia – jak zwykło się mówić – teorii metafi-
zycznej partycypacji Platona, interpretowanej jednakże w ten sposób, że jest to 
teoria partycypacji poszczególnych rzeczy w uznanych za autonomiczne byty 
swoich własnych postaciach. Jej krytyka bowiem, jakiej w Parmenidesie doko-
nuje sam Platon, dopełniając ją następnie istotnymi rozstrzygnięciami w Sofi-
ście czy w Filebie, zdaje się przemawiać za tym, że jedyną właściwą metafizyczną 
partycypacją w rozumieniu Platona jest ta opisana i ustalona regułami zasady 
to. mete,cein, czyli partycypacja postaci (ei;dh) w będących (ta. o;nta). Zasady te 
jednocześnie pozwalają – jak się zdaje – w pełni zrozumieć, dlaczego Platon za-
równo samo będące (to. o;n), jak i bycie (ouvsi,a) oraz wszystko to, co do nich na-
leży, chce konsekwentnie wykładać właśnie jako ivde,a. 

Z tych samych powodów mocno dyskusyjnym, jeśli nie wprost aporema-
tycznym, wydaje się również możliwość interpretowania całości filozofii Platona 
podług dosłownie rozumianej metafory jaskini albo w kluczu – pomijając przy 
tej okazji jego radykalne, neokantowskie pochodzenie i konotacje – poglądu 
o dwóch (lub więcej) światach. Jest to o tyle istotne, że pogląd ten często okazu-
je się nie zawsze uświadomioną czy nawet w pełni wyartykułowaną przesłanką 
tradycyjnie rozumianego idealizmu. Być może jego prawdziwych korzeni nale-
ży upatrywać już u interpretującego Platona w horyzoncie chrześcijańskiej nauki 
Aureliusza Augustyna z Hippony241. A może jeszcze wcześniej…?

241 Por. św. Augustyn, Przeciw akademikom III 17, 37, tłum. K. Augustyniak, w: św. Augustyn, 
Dialogi filozoficzne, tłum. K. Augustyniak i in., Kraków 2001, s. 143–144.
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Kolejnym uzyskanym w związku z przedstawionym wyżej rozstrzygnięciem 
w kwestii rozumienia samego ei=doj rezultatem badań jest teza, że dwa etymo-
logicznie bliskie sobie starogreckie określenia ei=doj oraz ivde,a, wbrew dość 
mocno rozpowszechnionej opinii czy translatorskiej praktyce, nie należy chyba 
jednak rozumieć ani wykładać jako terminy synonimiczne, które Platon – przy-
najmniej w  kontekście ściśle przez siebie rozumianej i  stosowanej dialektyki 
– miałby stosować zamiennie. Jeżeli bowiem rzeczywiście można zgodzić się na 
proponowany sposób odczytania zamiarów Platona, to zgodnie z  tokiem do-
tychczasowych analiz należałoby raczej powiedzieć, że sam ei=doj oznaczałby 
wynik dianoetycznie uwarunkowanego widzenia (ivdei/n) będącego (to. o;n), drugi 
natomiast termin, ivde,a – skupiający ogląd, który w badaniu wyznacza całość dia-
lektycznie badanego zakresu ouvsi,a. To w tym zakresie bowiem, jak chce Platon, 
pojawiają się wszystkie jego dialektycznie istotne elementy: jest (e;stin), które 
wyklucza stan sobie przeciwny (mh. ei=nai), a następnie będące (to. o;n) i w końcu 
przynależne doń ściśle i „denotujące” go jego własne postaci (ei;dh).

Rezultat przeprowadzonych analiz zdaje się nadto ujawniać w postaci przy-
najmniej trzech roboczo sformułowanych kwestii, które mogą wyznaczyć ho-
ryzont kolejnych, otwierających się w wyniku przedstawionej interpretacji my-
ślenia Platona, istotnych problemów.

Pierwszym z nich jest wzmiankowany wyżej, a wynikający z przyjętej w ni-
niejszej rozprawie retrospektywnej metodologii, aktualny wciąż problem znale-
zienia właściwego interpretacyjnego paradygmatu odnośnie do przedplatońskiej 
tradycji filozoficznej. W świetle niektórych konkluzji powstaje bowiem pyta-
nie: czy fakt uwzględnienia przez Platona właściwie całego myślowego dzie-
dzictwa jego poprzedników oznacza, że było ono wynikiem jedynie jego autor-
skiej, na wskroś oryginalnej syntezy wielu różnorodnych stanowisk? A może 
ono samo wykazuje na tyle silną, aczkolwiek w całej pełni ciągle jeszcze niedo-
strzeganą wewnętrzną doktrynalną spójność, że nie powinno się rozpatrywać 
go przez pryzmat powszechnie przyjmowanego paradygmatu przeciwstawności 
poszczególnych przedplatońskich szkół filozoficznych? Szczególnie interesują-
cym w tym zakresie okazuje się problem właściwej interpretacji sposobu my-
ślenia posądzanych o monizm eleatów oraz – jak zwykło się sądzić – ontolo-
gizujących liczbę pitagorejczyków, a  także problem istotnych doktrynalnych 
odniesień między samym Parmenidesem a  Heraklitem, eleatami a  pitagore-
izmem czasów Filolaosa, a nawet z poglądami Gorgiasza, Anaksagorasa, Demo-
kryta z Abdery i innych.

Sposób odczytania przedplatońskiej tradycji filozoficznej, jak i  jej recepcji 
u samego Platona odgrywa również kluczową rolę dla dwóch innych, w popla-
tońskiej perspektywie badawczej także istotnych problemów.
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Jest nim, po pierwsze i  przede wszystkim, problem właściwego odczyta-
nia filozoficznej krytyki swojego mistrza, jakiej rzekomo po opuszczeniu Akade-
mii miał dokonać Arystoteles. Zasadnicze pytanie brzmi zatem następująco: 
kogo naprawdę dotyczy krytyka Arystotelesa? Czy samego Platona, który ma-
jąc prawdopodobnie świadomość wielkości swojego najzdolniejszego i najbar-
dziej nieodrodnego ucznia, w dialogu Parmenides postać przeprowadzającego 
poprawnie dialektyczne badanie hipotezy eiv e]n e;stin młodzieńca nazywa jego 
imieniem? A może – wręcz przeciwnie – krytyka Stagiryty dotyczyła dość naiw-
nego i w konsekwencji błędnego sposobu interpretacji nauki Platona, jaki być 
może dominował wśród akademików już za czasów Speuzypa i jego następców, 
a który po pewnym czasie doprowadził do kryzysu w łonie samej Akademii, 
a jeszcze później do sceptycznej reakcji Pirrona z Elidy? Czyżby tekst Parmenidesa 
dyskretnie informował, że takie tendencje faktycznie miały miejsce i że wśród 
akademików ujawniały się jeszcze za życia Platona?242

Rzetelna odpowiedź na te i jeszcze inne istotne pytania pozwoliłaby może 
nie tylko spojrzeć w nowym świetle na kwestię relacji między doktryną Ary-
stotelesa a nauczaniem Platona czy też w końcu odnieść się do jedynie meto-
dologicznie pominiętych tu lego,mena a;grafa do,gmata, lecz także otworzyłaby 
niezwykle ciekawą perspektywę, w ramach której można by, omawiając histo-
rię ludzkiego namysłu, sięgnąć jeszcze dalej i przyjrzeć się innym filozoficznie 
istotnym problemom, zwłaszcza tym związanym z wieloma kierunkami rozwo-
ju szeroko rozumianego platonizmu, w szczególności zaś medio- i neoplatonizmu 
czasów antycznych i późniejszych. Były to bowiem czasy, w których nie kto inny 
jak właśnie Platon stanowił ciągle jeszcze punkt odniesienia oraz wzór dosko-
nałego, boskiego wręcz sposobu uprawiania prawdziwej filozofii.

Ogromne znaczenie tego, co uczynił podejmujący całość dziedzictwa grec-
kiego myślenia Platon, między wierszami przebija się również u samego Ary-
stotelesa. Wydaje się zresztą, że temu przekonaniu dał w pełni wyraz właśnie 
wtedy, gdy podejmując samemu problem właściwego rozumienia będącego (to. o;n), 
jak i przypisywanych mu wielu znaczeń (le,getai pollacw/j), zapisał takie oto 
zdanie:

242 Tezę taką już wcześniej postawił Donald S. Mackay. Twierdzi on, że paradoksalnie mogło 
być właśnie tak, iż najwierniejszym z uczniów Platona, zgodnie zresztą ze świadectwem Dio-
genesa Laertiosa, był nie kto inny jak sam Arystoteles. Świadczyć może o tym fakt, że jego ar-
gumenty przeciwko teorii idei są właściwie rzecz biorąc takie same lub prawie takie same jak 
te, które pojawiają się w późnych dialogach Platona. W związku z tym krytyka Arystotelesa 
de facto mogła być obroną jej właściwej interpretacji, czyli dokładnie takiej, jaką ostatecznie 
podawał sam Platon. Por. D. S. Mackay, On the Order of Plato’s Writings, „The Journal of Phi-
losophy” 25 (1928) no. 1, s. 5–18.
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kai. dh. kai. to. pa,lai te kai. nu/n kai. avei zhtou,menon kai. avei. avporou,menon ti, to. o;n ti,j 

h` ouvsi,a…

tak więc i dawniej, i teraz, i zawsze poszukiwane, i zawsze problematyczne (jest): czym 
(jest) będące, czym bycie…243

Jeżeli zgodzimy się z tezą, że istotnie te dwa terminy formułują owo najważniejsze 
pytanie całej filozoficznej tradycji, to należałoby powiedzieć, że już grecki na-
mysł w osobie Platona zdaje się udzielać na nie jasnej i precyzyjnej odpowiedzi. 
Jednocześnie w swej treści i wymowie jest to odpowiedź niezwykle intrygująca. 
Bo jak było dawniej, tak i obecnie z jej udzieleniem nieodzownie związane jest 
i zawsze będzie kolejne pytanie. Jest to pytanie o myślenie (to. noei/n) i o umysł 
(nou/j). Pytanie o człowieka.

243 Met. 1028b.
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