
K PLATONOVI TEORIJI O IDEJAH*)

P l a t o n 1) je bil filozof umetnik, kot tak si je osvojil 
častno mesto v svetovni književnosti. Bil je tudi filozof siste
matik: ni načel le novih problemov, uspešnih za nadaljnji razvoj 
te in one teorije, izdelal je osnove za celoten filozofski sistem, 
ki je postal v zgodovini filozofije tip idealistične filozofije; kot 
tak jé izzval ostro in. tehtno kritiko svojega učenca Aristotela 
in vseh tistih poznejših filozofov,* ki so prišli do prepričanja, 
da so osnove Platonovega sistema v mnogem zgrešene, ker je 
Platon neupravičeno zapustil trdna tla izkustva. Prav je, če nje
govo filozofijo ne poznamo le počez, temveč podrobneje, saj 
moremo le na ta način pravilno ocenjevati dvoje tipov antičnega 
filozofiranja: Platona in Plotina ter Demokrita in. Aristotela.

Brez. dvoma je najbolj značilna teorija Platonove filozo
fije teorija o idejah. To je tisti nauk, ki posega v vse filozofske 
panoge, v logiko, spoznavno teorijo, ontologijo pa tudi na ob
močje etike, estetike in sociologije. Njegovo filozofsko delo
vanje petdesetih let kaže skoro nezmanjšano zanimanje za ta 
nauk. Povsem umljivo je, da dobimo v različnih spisih različne 
poglede, da ne moremo podati ene formule, ki bi zajela vse 
njegovo prizadevanje, kako bi dokončno odločil ta problem. 
Literatura o Platonovi filozofiji je zelo obsežna. Ni moj. namen, 
da bi kritično obdelala nekatera prvenstvena dela iz te litera
ture; namen našega razpravljanja je, da bo iz Platonovih spisov

*) Predavanje 19. XII. 1955.' v Seminarju za filozofijo na zagrebški 
univerzi.

!) Biografski podatki: Platon še je rodil v Atenah 428—427 kot po
tomec stare aristokratske rodbine. Kakor poročajo viri, je bil zelo izo
bražen, gojil je poleg gimnastike matematiko, umetnost in filozofijo. V fi
lozofiji je bil sprva učenec heraklitovca Kratila, z 20 leti je postal učenec 
Sokrata in je ostal pri njem do Sokratove smrti. Nato je živel nekaj časa 
v Megari pri sokratiku Evklejdu. Ko se je vrnil v Atene, je tu predaval 
filozofijo, ustanovil pozneje šolo Akademijo, kjer je deloval do svoje 
smrti 347. Poročila govore o njegovih daljnih potovanjih. Verjetno je po
toval v„_ Egipt in se je tam seznanil z inatematikom Teodoro.m, kar je 
pospeševalo Platonovo razmišljanje o matematični problematiki; izpri
čano je le njegovo potovanje v južno Italijo, kjer se je seznanil s pita
gorejci, in v Sicilijo, v Sirakuze, namreč na dvor Dionizija I. in Dioni
zija JI. Upal je, da bo mogel tu uresničiti svojo zamisel o najboljši 
zakonodaji, vendar ni imel uspeha: niti tu niti doma. O njegovih poli
tičnih nazorih je govora v razpravi.
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rekonstruiralo nauk o idejah z vidika r a z v o j a  te teorije2). 
Mislim namreč, da je ta teorija prav v svojih variantah zna
čilna ža ves njegov sistem. Kakor znano, upošteva literatura 
po večini le posamezne koncepte te teorije, včasih prikazuje 
več konceptov, a jih obravnava brez notranje povezave. Naša 
razprava je napisana iz prepričanja, da je Platonova filozofija 
zaključen sistem, da odkriva njegovo idealistično zgradbo 
le pritegnitev vseh variant, ki se medseboj p r o b l e m s k i  
dopolnujejo. Spiš daje tudi dopolnitve k analizi te teorije. 
V zvezi s tem bo naše razpravljanje opozarjalo na nekatere 
filozofske probleme, ki jim je dal ravno s svojo teorijo idej 
značaj idealistične filozofije in je močno vplival na poznejše 
filozofe. Nadalje: njegova filozofija ni nastajala ločeno od osta
lega življenja, temveč je bila pogojena po dejanskih razmerah, 
v katerih je živel. Zato bomo poskusili osvetliti, kakšen odmev 
je dobila ta pogojenost v Platonovih spisih samih.

Poglejmo najprej teorijo o idejah in njen razvoj. So dia
logi, v katerih stopa Platon pred nas kot učenec in pristaš So
krata. Kdor se ukvarja z zgodovino· antične filozofije, se zaveda 
težav, s katerimi mora računati, če naj rekonstruira Sokratov

2) Navedem le nekaj literature: Platon (dela): R. G, Bury, H. N. 
Fowler, R. M. Lamb, London, Cambridge, Massachusetts 1952—1953. — 
O. Apelt, Platon (prevodi in komentarji), Philos. BibL, Leipzig, F. Mei
ner. — V. Brochard, Le devenir dans? la philos, de Platon, Études, Pa
ris 1912. — A. J. Festugièrë, Contemplation et vie contemplative selon 
Platon, Paris 1937. — H. Gomperz, Platos Ideenlehre, Arch. f. d. Gesch. 
d. Philos. 1905. — Th. Gomperz, Griechische Denker, Leipzig 1921. — 
W. Jäger, Aristoteles, Berlin 1923. — K. Joël, Der echte und der Xenoph. 
Sokrates, Berlin 1893—1901. — A. Labriola, La dottrina di Socrate se- 
condo Senofante, Platone, Aristotele, Napoli 1871. — W. Nestle, Platons 
Hauptwerke (z uvodom), Leipzig 1952 (Kröner). — Const. Ritter, Plato, 
München 1910, 1923. — J, A. Stewart, Plato's Doctrine of Ideas, Oxford 
1909. — U. v. Wilamowitz, Plato, Berlin 1919—1920.

Za širšo problematiko: E. Barker, Grèek Political Theory, New 
York 1947. — A. Boulanger, Sur les origines de l’orphisme, Congrès inter, 
d’hist. de rel., Paris 1925. — J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, 
Stuttgart 1930—31. — E Derenne, Les procès d’impiété intentés aux phi
losophes à Athènes. Bibl. de la faculté de philos. £t de lettres, Liège 
1930. — M. Burič, Orfizam i helenska filozofija, Živa antika 1952. — 
W. K. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, London 1935. — J. E. Har- 
rison, Prolegomena to Jhe Study of Greek Religion, New York 1903 —  
J. Hasebrock, Staat und Handel im alten Griechenland, Tübingen 1928. — 
O. Kern, Orphicorum fragmenta, Berlin 1922. — E. P. More, The Reli
gion of Plato, Princeton & Oxford 1928. — W. Nestle, Die griech. Reli
giosität in ihren Grundzügen, Leipzig 1934. — M. P. Nilsson, Geschichte 
der griech. Religion I,, München 194J. — M. Pohlenz, Gestalten aus Hel
las, Würzburg 1950. — E. Rohde, Psyche, Leipzig 1929. — K. Reinhard, 
Platos Mythen, Bonn 1927 B..Sneli, Leben und Meinungen der Sieben
Weisen, München 1938. — A. Sovrè, Predsokratiki, Ljubljana 1946; Platon, 
Poslednji dnevi Sokrata, Ljubljana 1955. — R. Stanka, Die politische Phi
losophie des Altertums, Wien—Köln 1951. — U. v. Wilamowitz, Der Glaube 
der Hellenen 1926—1932. — B. Ziherl, Eksistencializem in njegove druž
bene korenine, Naša sodobnost, Ljubljana 1953.

/
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nauk; saj vemo, da nam od iijega ničesar ni direktno ohranje
nega, viri, ki poročajo o njegovem, nauku, pa si nasprotujejo. 
Vendar, ena od misli, kjer vlada soglasje virov,, je, da je So
krates kot prvi opazil važnost splošnih pojmov, da se je kot 
prvi potrudil za določitev splošnih pojmov (Ksenofon, Platon, 
Aristoteles).. Sokratu ni šlo za filozofski sistem, važen mti je 
bil način mišljenja, način, ki je zahteval določitev pojmov za
voljo tega, ker je bil uverjen, da so le pojmi jasni, da brez 
pojmov ni pravega vedenja, temveč le navidezno védenje, da 
se brez pojmov bujno razvijajo predsodki ljudi in njih domiš
ljavost. Nakazal je pot, kako moremo priti do pojmov: na po
dlagi spretno izbranih (istovrstnih) primerov iz izkustva je vpra
ševal, kaj jim je osnovno, skupno; vsem primerom skupno, 
značilno, splošno je skušal določiti: bilo mu je pojem. Pogo
varjal se je s" svojimi sobesedniki n. pri o pojmu dobrega 
meščana, krmarja, vladarja, o pojmu enakosti, različnosti, o 
pojmu krivičnosti, kreposti itd.: pojmi obsegajo v enoti to, 
kar nam prikazuje izkustvo v mnogoterih poedinkah. Pbstopek 
za določitev pojma je imen-oval συναγωγή ali έπαγωγή, po- 
znejè je Ciceron rabil izraz inductio·, pripomniti je, da Sokra
tova induktivna metoda ne odgovarja moderni indukciji. V So
kratovem prizadevanju, da bodi pot za pridobivanje splošnih 
pojmov urejena, je bil tudi napad na sofiste, na njih blesteče, 
a po njegovem mnenju neurejeno razpravljanje, saj so mu. bili 
sofisti mojstri prevar,- mojstri v eristiki.

Tudi Platon je v veliki meri gojil problematiko pojmov. 
Njegova Συναγωγή je podobna Sokratovi, poleg tega pa je Pla
ton opozarjal na veliki metodološki, pomen analize, razcepitve 
enote v njene dele (διαίρεδις, divisio), dialektike. Sledil je torej 
Sokratu, obenem pa je poglobil postopek, po katerem prihajamo 
do splošnih pojmov3). So dialogi, kjer pomeni Platonu ideja 
(ιδέα, ίδεΐν) toliko, kakor s p l o š e n  p o j e m .  To je psihološko 
.logični smisel termina ideja, ki ga dobimo n. pr. v dialogih 
Lisis, Harmides, Evtifron, Protagoras, Menon itd.; v teh-..spisih 
se določa na prej prikazani način pojem prijateljstva, poguma, 
zmernosti, modrosti, pobožnosti, kreposti itd.

Nadaljnji razvoj pa krene v docela drugačno smer. Platon 
je šel bistveno preko Sokrata, ko je začel prikazovati ideje kot 
neko posebno predmetnost, kot nekaj izven pojmov. To pred- 
inetnost je določeval na različne načine, za ,vse pa velja, da

s) Za problematiko metode poučna mesta : Phaidr. 235 D, 266 B, 
273. D, 277 'B, Theait. 181 C, 187 C, Soph. 227 CD, 235 C, 264 C, 267 D, Po- 
titikos 262 B, Phileb. 16 BC, 20 AC; poleg dialektične metode uporablja 
Platon še takozvano ύπ-ό̂ ββις, po kateri gre za postavitev pravilnih iz
hodnih temeljev, načel in kar se sklada z njimi smatra za pravilno, prim. 
Phaid. 99 E, 100 AB, 101 DE, Symp. 210 B, Politeia 437 A, 478—510 B idr.; 
to metodo je v osnovi poznal že Sokrates, kolikor povzemamo iz Kseno- 
fonta, Mem. IV 6, 13 s. - *
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, mu gre sedaj za svet predmetov, ki se razlikuje od sveta 
izkustvenih reči, pa seveda tudi od pojmov. Značilno za 
ves sistem je, da dobiva izraz ideja različen pomen tudi 

-v mejah predmetnega določevanja. Iz njegovih spisov.bomo 
izluščili tipične primere za različne pomene besede ideja, 
nato pa bomo poskušali razložiti, kje, je izvor temu no
vemu konceptu.

- O stvareh empiričnega sveta je učil, da vedno nastajajo, 
a nikdar niso4). V nasprotju~s Heraklitom pa je Platon#zanimalo 
predvsem to, kar je trajno, neizpremenljivo v toku vsega do
gajanja, nastajanja in propadanja. Menil je, da imajo empirične 
stvari kljub svojim razlikam in spremembam nekaj, kar je vsem 
skupno, kar jim je splošno in sicer kot njihov skupni predmetni 
lik, kot njihovo predmetno bistvo. Morda se najhitreje pribli
žamo Platonovemu mišljenju, če pritegnemo matematično ob
močje, ki ga je visoko cenil. Vzemimo kvadrat ali krog. Razno
teri so kvadrati, s katerimi ima opravka geometer ko riše ali 
meri ploskve kvadratne oblike; iskustveno ugotovljeni kvadrati 
se izpreminjajo, se medseboj razlikujejo (imajo različno dolge 
stranice itd.), a vsem je nekaj skupno, namreč to, vsled česar 
so vsi kvadrati, ali da imajo vsi eno bistvo. Za bistvo geome
tričnih likov se ne zanima geometer, pač pa matematik, ko 
ugotavlja specifično vsebino teh likov. Bistvo geometričnih li
kov in.sploh vseh pojavov je nam seveda abstrakcija* dobljena 
iz posameznih konkretnih primerov. Platonu pa ni bila abstrak
cija iz empirično danega, po njem bistvo pojavov ni povzeto 
iz empirije, šel je drugo pot: zgostil je dobljeno vsebino pojma 

. (definicije) v posebno, samostojno predmetnost izven izkustva, 
v posebno bistvo, ki je po njem izven čutnih reči, nad Čutnimi 
rečmi. Ta nazor nam je brez vsakega dvoma močno oddaljen, 

■je pa za Platona izredno značilen. Vtem smislu mu je postalo 
bistvo in splošno nekaj večnega, neizpremenljivega. Splošno, 
bistveno, sedaj ni več psihološko logična kategorija, ni pojem 
v naš, ni neko védenje, kakor je sam ugotovil: ουδέ τις λόγ-ος 
ούδέ τις έπιότήμη5). Po njem gre sedaj za samostojna predmetna 
bistva izven izkustva in tako pojmovana., b i s t v a  je imenoval 
ideje (ιδέα, είδος). Nimajo pa svojih bistev le geometrični liki 
in števila, pravtako stvari kakor človek, konj, postelja, miza, 
hiša pa tudi lastnosti in odnosi n. pr. toplota, velikost, sladkoba, 
enakost, različnost itd. Vse to ima svoje bistvo, ki je po Pla
tonu večno, neizpremenljivo, statično. Empirične stvari so torej 
po tem nauku med seboj sorodne, imajo enake značilnosti, ker 
in kolikor so deležne enega nadempiričnega bistva, ene ideje. 
Täko pojmovanje ideje dobimo v spisih Teaitet, Simposien,

*) Theait. 152 D idr.
5) Symp. 211 A, glej še Parm. 133 C.
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Fajdon, Fajdros, Politeia itd.6). To so primeri za metafizični 
smisel splošnega, bistva, ideje; Zelo zanimiv je s te strani spis 
Teaitet, razlikuje namreč obojni pomen besede ideja (pojem in 
predmetno bistvo): pogovor se suče okrog vprašanja spoznanja 
in Teaitet našteva različne objekte spoznanja, nakar ga Sokra
tes popravi, češ, nam gre zat o,  kaj je spoznanje samo ali 
kakšen je naš pojem spoznanja (kako definiramo spoznanje); 
tu pomeni είδος pojem. · Pozneje (203 E) pa se ugotavlja, da je 
zlog ali recimo beseda v primeri s posameznimi črkami enota 
zase, ki ima svoj lik, svoje bistvo; tu pomeni ideja predmetni 
lik in samostojno bistvo.

Sprememba, ki je nastala v teoriji idej, postane vidna zlasti 
tedaj, če jo povežemo s Platonovim naukom o pojmu. V na
sprotju s poznejšo Aristotelovo teorijo je Platon učil: pojmi ne 
morejo biti iz izkustva, n. pr. pojem enakosti, saj v izkustvu 
nikjer ne dobimo dveh docela enakih kosov lesa. Odkod je 
potem pojem? Platon je smatral akt spoznanja kot dejavnost 
„duše same“ in pojmi, osrednja točka v vprašanju spoznanja, 
imajo po njem svoj izvor iz aktjvitete duše: duša jih da „iz 
sebe“, αύτή δι’ αυτής ή ψυχή7). Sem spada tudi Platonov nauk, 
da je duša gledala „večna bistva“ že pred rojstvom telesa in 
se sedaj ob zaznavah čutnih reči spominja na svoje nekdanje ve
denje8). Ker posega tako spominjanje ;V metafizično sfero, ime
nujem ta nauk, nauk o metafizičnem spominu. Očividno je, da 
je z njim v mitološki obliki podana sorodna misel, ki jo je 
v dialogih Teaitet in deloma Fajdon spoznavnoteoretično izra
zil, namreč misel, da je spoznanje iz nas samih, iz aktivne dUše, 
da je apriorno in ni pridobljeno iz izkustva, iz čutnosti. Čut
nost je le povod, da se doživljaj sproži. Še manj: čutnost mu 
postaja naravnost ovira za spoznanje9). Tu je začetek teorije o 
vrojenih pojmih. Kakor ima torej čutno zaznavanje svoje pred
mete, namreč brezmejno izpremenljivost posameznih izkustve
nih reči, tako imajo pojmi svoje predmete, namreč večna, ne- 
izpremenljiva bistva teh reči ali ideje. Na ta način je postala 
ideja nekaj, kar je s splošnimi pojmi le dojemljivo, ne več 
s pojmi istovetno; postala je o b j e k t  pojmov.
. e) Phaid. 65, 74 A, 78 s, Theait. 146 D, 174 A, 186, Symp. 210 B, 
Phileb. 15 B, 508 As, 532 CD, Politeia X 596 A, 597 C, V 479, Krat. 389 itd. 
Ž vidika teorije o idejah ne bi spadal dialog Teaitet med Platonove sta
rostne spise, temveč ima svoje mesto med spisi srednje dobe : s spoznavno- 
teoretične strani je namreč tu vse že naravnano na zahtevo posebnih, 
nečutnih objektov spoznanja ali idej v nasprotju s čutnimi predmeti 
zaznavanja.

7) Theait. 185 D, prim. Phaid. 66.
8) Metafizično spominjanje prikazujejo dialogi Menon, Fajdon, Fai- 

dros idr.; poleg metafizičnega obnavljanja prejšnega védenja pozna Pla
ton še drugačno, namreč empirično obnavljanje ali empirično povezanost 
predstav, asociacijo predstav kot empirično zakonitost doživljanja, prim. 
Phaid. 73 Es.

») Phaid. 65 AB, 66 A, 79 C, 83 A idr.
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Vzporedno s to teorijo pa prihaja Platon Še do novega 
pomena ideje. Ideja mu ni le bistvo stvari, marveč tudi s t v a r 
n o s t ,  p r a v a  r e a l i t e t a  (to όντως όν, tô κυρίως öv). Kot 
realiteta je po Platonu ideja neodvisna ne le od našega pred
stavljanja in mišljenja, temveč tudi od iskustvenih reči, ločena 
je od njih (χωρίς) m je samostojna bit. Ideja je postala „bit 
sama po sebi in sama za sebe“ — αύτό %αθ’ αότό ρ,εθ’ αύτοϋ, 
postala je počelo izkustvenih stvari (αιτία, principium essendi), 
absolutna realiteta, substanca (ούόία)10). Razumljivo je, da v me
jah izkustveno danega ni mogel dobiti biti, ki bi jo opremil 
s superlativnimi določili, kakor jih je pripisoval idejam. Stvari 
čutnega sveta so po njem le deležne realitete, idej, so le sence 
idej. Tako mu je postala ideja najboljša'stvarnost, nadizku- 
stvena, metafizična realiteta. V ozadju celotne problematike stoji 
pač za ves sistem značilna enačba: splošno = bistveno = realno. 
To je temelj za njegov ontološki idealizem.

Morda ne bo odveč, če se še nekoliko pomudimo pri Pla
tonovem poskusu določiti ideje kot principe biti ali počela za 
vso empirično bit (αίτίαι διά τί: Phaid. 96 A, 100 B s). Α ίτίαι 
niso vzroki v običajnem pomenu te besede, niso empirični od
nosi med empiričnimi rečmi in dogajanji. Že celotni koncept 
govori proti temu: Platonu gre za odnos empiričnih stvari do 
metafizičnih realitet, od katerih dobe svojo bit (n. pr. konkretna 
enakost med dvema kosoma lesa in „enakost sama po sebi“). 
Ta odnos je različno pojasnjeval, se je pa sam zavedal, da ga 
ni pojasnil; enako se glasi sem spadajoča izjava Aristotela. 
Morda se uspešno približamo Platonovi zamisli tega, kar mu 
je αιτία, če se ozremo na spoznavno-teoretično stran v dialogu 
Menon. Tu gre za razliko med mnenjem in spoznanjem in Pla
ton uči, da mnenje ne more biti spoznanje, ker nima zadostne 
Utemeljitve, spoznanje da mora biti logično izvedeno iz svo
jega temelja (αιτίας λ ο γ ιό μ φ  Meno 97 D—98); ideje pa so Pla
tonu tisti bitni temelji, tista počela (αίτίαι), iz katerih empirična 
bit z apriorno nujnostjo sledi, ali: svet nastajanja, empirični svet 
dobiva svojo utemeljitev v idejah.

Povrnimo se k nauku, da so ideje bistva in stvarnosti, 
esencialni in ontični principi. Kako se ti dve zamisli prepletata, 
kaže dialog Fajdon 74 A, kjer Platon razlikuje med enakostjo, 
ki je „bit sama po sebi“ in je v tem smislu najboljša realiteta 
izven empiričnih odnosov enakosti in med bistvom enakosti. 
Ta nauk pa ni ostal aktualen le za Platona, globoko je posegel 
v zgodovino filozofije. Sem spada obnovljeni platonizem hele
nistične dobe, pa tudi osnovna teorija sholastike, teorija o uni- * II

w) Phaid. 74 A, 77 A, 96 A, 97 AB, 99 BDE, 100 BCD, ,101 C, Phaidr, 
247, 250 A, Tim. 27 D, Symp. 211, Soph. 255 C, 248 A, Politeia X 596 A. 
438 A, Arist. Metaph. I 9. 991 b 2, 19. 990 b 30, XIII 9. 1086 a 31, Phys.
II 2. 193 b 35. ■



verzalijah; ena smer, srednjeveški realizem, je namreč učila,, 
da splošno resnično biva nad in pred izkustvenimi rečmi (uni
versalia ante res), nasprotno tezo je zagovarjal nominalizem. 
Zopet drug primer je prepričanje poznejših idealistično usmerje
nih filozofov, da je stvarnost.toliko kakor logična utemeljenost 
ali da je stvarnost — nemožnost nasprotja. Tudi v. sodobni fi
lozofski literaturi ne manjka teorij, ki stoje na tem platonskem 
temelju. To je pokazal B. Ziherl v razpravi Eksistencializem in 
njegove družbene korenine (Naša Sodobnost 1953).

Vir za tretji poseg v teorijo idej je dialog Sofistes, pred
stopnja k tej problematiki pa utegne biti dialog Parmenides. 
V tem spisu se obravnava eleatska doktrina o biti, gre. za pre
tresanje vprašanja o biti in ne-biti, o enoti in mnogoterosti, ki 
nam pokaže Platona kot predstavnika idealistične dialektike. 
Dialog Parmenides-je doživel različne interpretacije. Bil je na
pisan iz kritičnega razpoloženja* 'do Parmenidovega nauka, pa 
verjetno tudi do lastnih teorij. To razpoloženje se nadaljuje 
v dialogu Sofistes in prinaša novo zamisel idej. Ideje šo tu 
a k t i v n i  p r i n c i p i ,  ne več negibne, statične biti. Zanimivo 
mesto se glasi: . . .  „ali si bomo res pustili dopovedati, da abso
lutni biti ne pripada gibanje, življenje, duša, razum nost.. .  da 
absolutna bit svečano vztraja v svoji negibnosti“?11'). Nedvomno 
je to nov prijem v obravnavi problefna idej: idejam pripisuje 
sedaj gibanje, aktiviteto, ki jo izražajo tudi termini ϊ,ωή, -ψυχή, 
φρόνηΟις. Ideje so tu dinamične biti. Nauk o idejah se je s tem 
bistveno izpremenil.

Nekateri tolmači Platonove filozofije so poskušali, opirajoč 
se na ta spis, prikazati ideje kot ustvarjajoče sile, zopet drugi 
so zavoljo očitnega nesoglasja z ostalimi spisi dvomili o prist
nosti tega dela in so ga črtali iz seznama Platonovih del. To 
je dvoje krajnih stališč. Vmes so tisti interpreti Platona, ki pri
znavajo različne težave okrog tega vprašanja in prihajajo do 
zaključka, da te nejasnosti zaenkrat,še niso razčiščene. Ne glede 
na to razpravljanje velja, da gre v dialogu Sofistes za modi
fikacijo prejšnje teorije o idejah, za zamisel, ki daje idejam 
aktivni, dinamični značaj. Ta zamisel ni postala osnovna za 
sistem, ni bila dosledno izvedena, menim pa, da ima v proble
matiki o idejah pomembno mesto, saj smiselno odgovarja nor. 
tranji. strukturi Platonove spoznavne teorije. Kako? Mislim na 
njegov nauk, da pojmi ne izvirajo iz čutnosti, ne dobimo jih 
iz izkustva potom abstrakcije, pojmi izvirajo kot aktivni do
življaji iz aktivne duše, ali: dejavna duša zagleda intuitivno 
ideje, ki so aktivne biti. Psihološka stran tega koncepta je te
orija o aktivni duši in iz nje izvirajočih pojmov, ontološko pa 
odgovarja temu nauk o aktivnih idejah, ki so objekti aktivnih 
pojmov. Nemara bo prav, če pojasnim to fazo v razvoju te li)

li) Soph. 248 E. ' *
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orije o idejah z naukom Leibniza. V delu Nouveaux Essais sur 
rentendement humain je označil Leibniz svojo filozofijo kot fi
lozofijo platonskega tipa, dasi ima Leibnizov sistem gotovo to
liko svojstvenih potez, da ga ne moremo enačiti s Platonovim. 
V našem primeru pa gre za sledečo osnovno sorodnost; Pla
tonovi teoriji o dejavnosti duše, ki ne izvira, iz čutnosti — odj 
govarja Leibnizova postavka aktivnega intelekta; to je tisti 
tellectus ipse, o katerem je ugotovil, da ga ne najdemo v čutnosti, 

(nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu, nisi intellectus 
ipse). Platonovi teoriji idej kot aktivnih substanc pa odgovarja 
Leibnizov dinamski pogled nasvet in življenje, ki pove, da mu 
je substanca po svoji naravi actio, aktivna bit. Leibnizova fi
lozofija nam je bliže od Platonove in zavoljo tega prikladna, 
da osvetljuje poskus v dijalogu Sofistes.

Pa vzemimo ideje bodisi kot bistva ali kot realitete, sta
tično pojmovane ali dinamično; za vse primere velja, da so ideje 
specifični objekti razumskega, duhovnega dojemanja (νόησιζ— 
νοητά), podobno kakor so izkustvene reči, specifični objekti 
čutnega . dojemanja (αϊΡθηόιζ — αίΡ·9ητά). Čutnost po Platonu 
ni, območje spoznanja, spoznanje je le nečutno, duhovno mi
šljenje, ki sega v svet idej18). Platon je iskal v svetu idej od- : 
govor na. vprašanja, ki jih more pojasniti le izkustvo; od tod 
ima tudi Platonova spoznavna teorija idealistični značaj.

Razvoj teorije idej gre še naprej. Naš filozof je z njo 
združeval tudi problem vrednot. Svoje stališče je nakazal že 
v spisu Protagoras s kritiko Protagorovega nauka o vrednoti 
in nevrednoti. V smislu Protagore moremo govoriti o dobrem 
in o zlu le v odnosu do emocij človeka, nista pa dobro in zlo. 
pojava zase, izven ali nad emocijami, temveč s tem doživlja
njem sovpadata. Za sofiste so bila aktualna taka vprašanja: ali 
imenujemo stvari dobre, prijetne itd. iz kakega posebnega vzroka 
ali le zavoljo tega, ker vzbujajo ugodje in odvračajo neugodje? 
Ali imamo poleg .ugodja in neugodja še kaj drugega,- kar nas 
upravičuje, da imenujemo Rojav dober ali slab? Protagorov 
odgovor se je glasil: ničesar nimamo. Ugodje je torej izpre- 
menilp· le svoje ime in je postalo prijetno, lepo, dobro, na 
splošno vredno in neugodje je toliko kakor zlo, neprijetno, 
grdo, nevredno. Misli, ki gredo v to smer, dobimo tudi že pri 
prejšnjih filozofih, zlasti pri Demokritu. Umljivo je, da je tako 
pojmovana vrednota lahko le vrednota v odnosu do nekoga, 
πρός ,τί, je vrednota za mene, za tebe; ne več. Ali: vrednota je 
relativen pojav.

: Prav ta nauk je Platon ostro zavračal. Pri vprašanju vred
not po njem ne gre let za izvestno doživljanje, za etične pojme, 
estetske· pojme itd. Psihološko izkustvenemu pogledu na vred- *

is) Theait. 184 B—187 A, Phaid. 65 BC, 66 A, 79 D, Krat. 386 D, 
Politeia itd. · ··. ,
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note je postavil nasproti svoj metafizično osnovani idealistični 
nauk o vrednoti, ki pove, da so tudi v r e d n o t e  ideje, · torej 
neke nadizkustvene biti. V Simposiju določa idejo lepote ta
kole: je večna, ne nastaja in ne izginja, ne narašča in ne upada·, 
ni le y tem lepi, v onem pa grda, rii zdaj lepa, pozneje pa n e . . .  
ni nekaj telesnega (čutno dojemljivega) kakor obraz ali roke, 
ni pojem ali neko védenje, ne biva v drugem . . .  temveč je le
pota sain a po sebi in sama za sebe, večna v svoji enovitosti13). 
To je podoba absolutne lepote, ideje lepote. Podobno je raz- 
pravljal v dialogu Fajdon, kjer je razlikoval med lepoto samo 
po sebi ali absolutno lepoto in med relativno lepoto, ki je ab
solutne lepote le deležna. Če je karkoli — pravi-1-k a r  ni lepo 
Samo po sebi (kar ni αύτό to χαλάν), Vendarle lepo, tedaj se ' 
mi zdi, da more biti le zato lepo, ker je deležno tega, kar je 
samo po sebi lepo, in to velja tudi za vsak drug primer14). Po
dobno dialog Fajdros. Vredno torej ni le vredno „ža koga", 
vrednota ni le vrednota za nas, temveč je vrednota „sama po 
sebi“ in zato obvezna ža vse. To je formula za Platonov vred
nostni idealizem. - ' : /■·■':

Stopimo še korak naprej. Ker so ideje absolutne biti in 
absolutne vrednote, predstavljajo po Platonovi zamisli svèt pria-" 
p o d o b , o r i g i n a 1 o v , . p r a v z o r o v (παραδείγματα)15). Ideje 
so pravzori za ves izkustveni svet. Priroda mu ni prava réali- 
teta niti vrednota; prirodne reči postajajo realitete in vrednote 
šele kot posnetki idej/kot odraz idej (μιμήματα, είδω λα). Ideje 
— pravzori so postale tako tudi norme in cilji ža izkustveni 
svet, ža vse iskustveno udejstvovanje. To je Platonov norma
tivni idealizem. S tega vidika je Platon ocenjeval grško umet
nost preteklosti in svojih dni in jo je zavrgel, predvsem pesni
štvo in tragedijo, ne izvzemši Homerja in Sofokla, podobno je 
kritiziral moralne nazore in udejstvovanje državnikov itd.

V zgodovini filozofije dobimo potrdilo,, da je imel daljno
sežne posledice tudi Platonov vrednostni in normativni ideali
zem. Mislim primeroma na etiko, ki ne polaga važnosti na pro
blem izkustveno postavljenega etičnega kriterija, temveč stremi 
preko tega v sfero transcendentnega, absolutnega, ki se mu. naj 
človek docela podredi. Je to etika s transcendentnimi cilji, nor
mami in imperativi. Kdor spremlja razvoj etike ve, da takih 
primerov rii malo od obnovljenega platonizma v antiki preko 
sholastike do današnjih dni. In podobno je z estetiko. Povsod 
se empirično vredno — tako. ali drugače — meri, ocenjuje, 
usmerja po neempiričnih vidikih, po metafizičnih vrednotah in 
normah. To je Platonov temelj. V naši estetski literaturi je tipi-.

is) Symp. 210 E—211 B.
ii) Phaid. 100 C; prim. 65 D, 75 CD, 77 A, Phaidr. 249 D idr. <
15) Phaidr. 250 A, Tim. '28 ABC, 29 B, 37 C, 48 E, Theait. 176 E idr.

/
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čen primer Anton Mahnič: znane so njegove kritike,- napisane 
proti Stritarju, Gregorčiču, Aškercu, Tavčarju itd.

Končno: nauk o idejah je doživel še eno modifikacijo in 
sicer v dobi, ko je Platon sprejemal pitagorejsko-matematične 
vplive. Morda je začetek temu že v dialogih Filebos in Timaios, 
zlasti važen vir nam je za ta nauk Aristoteles in ostali Plato
novi učenci, Speusip, Ksenokrai, Hermodor in Aristotelov uče
nec Teofrast. Iz teh virov povzemamo, da je Platon začel isto- . ~ 
vetifi ideje s š t evi l i  ; ne z običajnimi števili, temveč s posebnimi 
števili, ki zajemajo kvantitativne in kvalitativnè odnose16). Nam 
gre prbdvšem za spremembo, ki je s tem nastala v nauku o ide
jah: iz prejšnjega izvajanja vemo, da so po Platonu med ide
jami tudi ideje števil, sedaj se ideje istovetijo s števili. Platon 
te zamisli ni podrobneje izdelal, ni imela vpliva na njegov si
stem. Vidna je le težnja, da bi zgradil sistem idej po analogiji 
zgradbe števil.. V, tem poskusu je mnogo špekulacije, ki jo je 
novoplatonizem helenistične dobe sprejel in naprej razvijal.

Po razloženem ugotovimo: če zberemo mesta v Platono-’ 
vih spisih, kjer je govora o idejah in če ta mesta analiziramo, 
pridemo do zaključka, da. ima beseda i de j  a. spremenljivo vse
bino. Ideje so mu bile sprva psihološko logični problem, isto
vetil je ideje s pojmi. Iz brezčasnosti pojmovne vsebine pa so 
se mu ideje izoblikovale v večne nadiskustvene predmetnosti, 
namreč v samostojna bistva, v realitete, absolutne vrednote, po
stale‘so mu transcendentni vzori in norme. Končno Še ideje 
kot števila. Vse to so variante, segajoče prek psihološko logič
nega nauka o idejah, naravnane k metafizičnemu pojmovanju 
idej... Platonov sistem ne dobiva svojega tipičnega značaja niti 
po teoriji o idejah kot pojmih niti po zamisli idej kot števil, 
marveč po razvojni fazi, ki leži. med tema krajnikoma. To je 
tisti temelj na katerem stoji njegov idealjzem in idealizem po
znejših filozofskih struj. Pričujoči prikaz je seveda le nekako 
ogrodje za' podrobnejšo obdelavo pestre in žive snovi, zajete 
v Platonovih spisih, zadošča le, da začutimo tesno notranjo po
vezanost med njegovim ontološkim idealizmom, spoznavno- 
te or etični m, vrednostnim in normativnim idealizmom. Problemi 
se živahno medseboj prepletajo, ponekod vodijo v subtilne te
orije in razkrivajo delo filozofa sistematika. .

K orisu teorije o idejah spada še Platonov .nauk 6 ne
umrljivosti duše, o osebni nesmrtnosti duše. K temu vprašanju 
se je pogosto vračal, pojasnjeval ga je zdaj s te, zdaj z druge 
strani. Zanimivo je, da nauk o osebni neumrljivosti duše prav
zaprav ni imanentna zahteva teorije o idejah, ne spada med 
konsekvence té teorije. Že Deussen je opozoril na to, češ da so 
po Platonu večno neminljive le ideje same, med njimi seveda

is) Arist. Metaph. I 9. 990 b, I 6. 987 b 20 s, XIII 4. 1078 b, XIII 6—9, 
Theopbr. Metaph. frg. 12, 13 idr.
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tudi ideja človeka, da pa je posameznik, torej empirični človek 
po svoji naravi le senca ideje in ne daje oporišča za sklepe 
o nesmrtnosti njegove duše. Ne glede na to je Platon čutil po
trebo, da obširno dokazuje to tezo. Ne vedno. V Simposiju, 
tej veliki pesnitvi o lepoti, je šel Platon-ume.tnik mimo tega 
vprašanja, daleč mu je bilo vsako dokazovanje v smislu dialoga 
Fajdon. Pač pa je v Simposiju povedal, da obstoja nesmrtnost 
posameznika v njegovih otrocih ali v njegovih delih, ki žive 
še po snirti17). Docela drugačen vtis pa dobimo o njegovem 
razpoloženju v spisih Fajdon, Fajdros, Pojiteja in Nomoi. Pla
ton je tu zajadral v druge vode. O tem bomo govorili še po
zneje. Sedaj postane vodilna onostranska usmerjenost, misel na 
srečnejše življenje po smrti in ta misel doseže vrh prav v do
kazovanju nesmrtnosti duše, ki je neposredno ali posredno oprto 
na teorijo idej18). Osnovna je misel: zavoljo svoje sposobnosti, 
da spoznava duša ideje, večne bitnosti, mora biti sama idejam 
sorodna, se' pravi mora sama biti nesmrtna, ohraniti mora svoje 
aktivno duhovno življenje.

Kakor smo videli, je dajala teorija o idejah celotnemu si
stemu smer: smer v metafiziko, v idealizem. O tej smeri pa 
brez dvoma velja, da je bila nasprotna ne le starogrški živ
ljenjski praksi, kakor jo poznamo iz Homerja in Hezioda, bila 
je prav tako nasprotna teoriji prirodnih filozofov od Talesa na
prej. Homer opeva življenje plemičev, Heziod življenje na kme
tih, tu kot tam pa se lahko prepričamo, kako tuja jima je bila 
misel, da je neizkustveni .svet resničnejši svet, daje onostransko 
življenje srečnejše, blaženejše življenje. Ta misel se je upirala 
starogrškemu človeku, bil je uverjen, da je življenje na tem 
svetu naše pravo, najboljše življenje, čeprav je često okušal 
njegove trdote ' (prim. Heziod, Dela in dnevi). To prepričanje 
izpoveduje tudi znani primer iz Homerja, kjer daje Ahil pred
nost težaškemu delu, torej slabemu položaju na tem svetu, pred 
častjo, biti kralj mrtvih, kralj senc v podzemlju. In to prepri
čanje ni bilo osamljeno. V tem se kaže visoko vrednotenje iz
kustvenega sveta in življenja. Pri Homerju tudi ni govora, da 
bi bila človeška duša po svoji naravi nesmrtna. Homer pri
kazuje dušo kot dih, dim, kot hlape in izpuhtevanje krvi19); duša 
mu je podoba, ki se odloči od človeka ob njegovi smrti, je 
senca prejšnjega človeka. Na splošno velja: moč človeka je

17) Symp. 208 s.
«) PhaicL 62 Cs, 70 Ds, 79 D, 80 AB, 82 CD, 93 BC idr., Phaidr. 245 C, 

Nomoi X 854 Es, Politeia X 608 CD; predeksistenca duše: Menon 82 B, 
Phaidr. 72 E, Phaidr. 246 A idr. . v

19) Platonov dialog Fajdon izpričuje, da je bilo to mnenje tudi ob 
času Platona „splošno ljudsko mnenje“, torej ne le mnenje nekaterih fi
lozofov, recimo atomistov; Kèbes govori namreč takole : splošno mnenje 
je, da ob smrti človeka tudi duša razpade in premine, ker se razprši, ko 
zapusti telo, prav tako kakor dih alj dim in izhlapi, takp da ne ostapg 
sledu za njo.

. 9 Živa Antika 4
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v njegovem telesu, duša je brez moči, brez zavesti, njen obstoj 
ne moremo imenovati življenje,' temveč životarjenje. Ta zami
sel je povsem nasprotna Platonovemu' nauku o aktivnem, du
hovnem življenju posameznika po smrti.

Tudi grški prirodni filozofi niso hodili po Platonovih po
teh; Filozofija, ki je rastla iz domačih tal, je bila tostransko 
orientirana, bila je povezana z aktivnim delom teh mož za do
brobit države, vzklila je iz izkušenj, ki so si jih pridobili na 
svojih potovanjih v odaljene kraje (središče je bilo Milet). 
O njih delovanju dobimo vtis, da ničesar ni bilo, čemur ne bi 
.vedeli nasveta, Teka. Kot prosvetljeni možje šo si naredili svoje 
mnenje tudi glede onostranstva, glede podzemlja, spoznali so, 
da so govorice o podzemlju lažna bajka. Pomemben Demo- 

■ kritov fragment se glasi:20) „mnogi ljudje) ki o preminku člo
veške narave nič rte vedo, a se zavedajo svojih pogreškov 
v življenju, se svoj živi dan trapijo v strahu in nemiru ter si 
izmišljujejo lažne bajke o času po smrti“. Sledeč zanimanju za 
empirični svet so se ti filozofi prvenstveno obračali k vpraša
njem prirode (φυΛς). Iz praktičnih izkustev, dobljenih na poto
vanjih — nekateri od njih so bili prédstavniki takrat napredne 
trgovske aristokracije —, je zrastlo njihovo teoretično zanimanje 
za vprašanja: kaj je priroda?, iz česa sestoji?, kaj je pratvar, 
ki ostaja ne glede na izpreminjanje v prirodi? Ali so v-prirodi 
neke zakonitosti? itd. Njihov najvišji cilj je bil, da dajo razlago 
za prirodno dogajanje, in sicer imanentno razlago iz pojavov 
samih. Razlage so bile seveda primerne primitivnim pogojem 
takratnega proučevanja, a pomenile so prelom z bajko. Višek 
v tem prizadevanju pa So dosegli atomisti, zlasti Demokrit, ve
liki raziskovalec pred Aristotelom, kakor ga upravičeno ime- 

. nuje antična zgodovina filozofije. Demokrit je tudi že razmišljal 
o kulturnih vprašanjih, O vprašanjih etike, estetike, o pravu, 
vzgoji in izobrazbi. V etični problematiki so bili sedmeri modri 
njegovi predhodniki; krepost je določeval kot modro omejitev 
(tfaxppoduvrj), kot vedrino duše, uživanje plemenitega Ugodja 
itd,21 *). Zanj in za njegove somišljenike je značilno, da so sma
trali krepostno življenje kot nekaj, kar more človek sam s svojo 

. močjo uresničiti. NasplošnO je veljalo tudi staro pravilo': vra
čaj dobro z dobrim, zlo z zlim./Filozofija Demokrita in nje
gove šole je bila po Svojem materialističnem nauku skrajno na
sprotje Platonovemu idealizmu. Razumljivo je, da je Platon, 
filozof onostranstva, vse odbijal, kar je utrjevalo nasprotno po

20) A. Sovrè, Predsokratiki, SM. 1946, str. 223, fr. 267, Diels, 68 B, 
297; prim. še Oxyrh. Pap. II 2Γ5.

21) Izraz άρβϊή ima pri vsakem filozofu drugačen pomen, gotovo 
ne pomeni le tega, kar naša beseda krepost, zraven so še mnogi odtenki 
kakor vrlost, odločnost, prava mera, osebna' sigurnost itd.; povsod pa 
se pojmuje krepost kot nekaj človeku imanentnega, izven odnosa do 
transcendence.* - * /
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zicijo. Do materialistične filozofije je kazal oster odpor, sme
šil jo je, napadal, kakor pričajo dialogi Teaitet (155 E), Sofi- 
stes (246 Ass), Filebos (44 c), pa tudi Diogenes Laercij pripo
veduje, da je Platon hotel Demokritove spisç sežgati, a je to 
namero opustil v prepričanju, da so Demokritovi spisi že pre
več razširjeni; Burckhardt mehi, da so bili končno vendarle si
stematično uničeni. Platon je bil prav tako velik v sovraštvu 
kakor v erosu, v ljubezni (Th. Gomperz).

Prikaz grškega mišljenja pred Platonom bi bil pomanjkljiv, 
enostranski, če bi ostali pri navedenem. Upoštevati moramo še 
mistiko tiste dobe. Antično mistiko najbolje poznamo v obliki 

/prfizma, čeprav se danes ni povsem pojasnjeno, kje je bil nje
gov izvor. Orfizem ni bil filozofska struja, temveč verska sekta, 
bil je predvsem praksa verskega življenja, ne teorija. Ta praksa 
je nastajala in se je širila zavoljo težkih socialnih in gospodar
skih razmer, v katerih je živela podrejena plast ljudstva, pri
družile so se jim še druge tegobe, s prvimi v zvezi, epidemije 
itd. Vse to je preusmerjalo, odnos ljudi do sveta, do družbe, 
do življenja. V tem vzdušju nastajajo nova prepričanja, nove 
zahteve: n. pr. orfična vera (πίόηζ) v onostransko boljše živ
ljenje, ki je vsebovala prepričanje o nesmrtnosti osebne duše, 
nauk o ponovnem utelešenju duše ali o selitvi duše iz telesa 
v telo (obhod rojstev), vera, da zahteva storjeni greh po
koro in onostransko povračilo (grešniki bodo trpeli najhujše 
kazni). Učili so, da je človeku potrebno „očiščevanje“ tudi za
voljo tega, ker je vsled svojega telesa omadeževan, nečist. 
Vrednotenje telesa in duše se je bistveno izpremenilo: telo jim 
je „grob duše“, smrt telesa pa „življenje duše“. Po nauku or- 
fizma duša tudi v onostranstvu ni brez moči, ni le senca, ka
kor so menili homerski ljudje, ki so videli moč človeka v nje
govem lepo razvitem telesu. Orfiki so verovali, da ima duša 
božji izvor in zato ohrani svoje aktivno duhovno življenje še 
po smrti. Posledica vsega tega je bila, da so prevrednotili vred
note, tostransko in onostransko življenje. Sedaj dobimo nauk, 
da je bolje krivico trpeti kakor krivico delati, nauk, da so ljudje 
nekaki sužnji bogov, jim brezpogojno podrejeni in dolžni, brez
pogojno pokorščino, prepričanje, da· je treba poslušati misterije 
in' izpolnjevati njih zahteve itd, Ker so orfiki visoko cenili pod
reditev pravilom svoje vere, ker so se udeleževali raznih po
svetitev, očiščevanj, prerokb itd., so smatrali sebe za očiščene, 
se pravi za pravične in verovali so, da jih čaka v onostranstvu 
srečno blaženo življenje. Tu ima svoj izvor tudi nazor da so 
kreposti „očiščenja“ (καΜρΡεις), nauk, ki je bil tuj etičnim na
zorom grških filozofov22). 23

23) Nekaj primerov za premaknitev v pojmovanju in v ocenjevanju 
življenjske prakse, ki je nastala vorfizmu: zahtevek povračila za zlo de
janje se raztegne v onostranstvo in dobi značaj zadostitve za storjeno kri-

9*
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Ni potrebno pbsebej poudarjati, da je bilo verovanje or- 
fiköv in njih udejstvovanje zares močno oddaljeno od nazorov 
grških ljudi, ki so še vedno ocenjevali življenjska vprašanja 
v stilu Homerja, oddaljeno je bilo prav tako od zaključkov, 
do katerih so prihajali prirodni filozofi. Orfična praksa pa je 
s časom prešla v teorijo. Sledove tega dobimo že v pitagorejski 
šoli, deloma pri Empedoklu v njegovi pesnitvi Καθαρμοί. Šele Pla
ton pa je bil tisti filozof, ki je sprejel orfično mistiko v: toliki 
meri v svoj sistem, da je oblikovala vsa temeljna vprašanja , in 
dala sistemu značaj idealistične filozofije. Videli smo, da stoji 
v. centru teorija idej: o r f i č n i  n a u k  o v i š j e m ,  b o l j š e m ,  
-o .n'o s t r a n s k e  m s v e t u  je d a j a l  p o b u d o  in o s n o v o  
za P l a t o n o v  f i l o z o f s k i  k o n c e p t  o i d e j a h ,  ki  da  
so  p r a v e ,  n a j b o l j š e ,  m e t a f i z i č n e  r e a l i  te te,  a b s o 
l u t n e  v r e d n o t e  in p r a v z o r i  za  p o d r e j e n i  e mp i -  
•r i č n i s v e t .  ' ,v ,

Kje so gibalne sile, ki pojasnjujejo, zakaj se je Platon 
nagnil v smer orfizma, zakaj se je tesno zvezal z orfično mi
stiko, se vanjo poglobil, kakor očitno kažejo njegova dela: 
Gorgias, Fajdon, pa tudi Politeia, Fajdros; Kratilos, Nomoi. Ve
čino nazorov, ki smo jih navedli kot karakteristične za pokret 
orfike, dobimo tudi pri Platonu. Platon je orfične misli tako 
nadrobno razpredal, da nam je, poleg Pindara in Aristofana, 
glavni vir za rekonstrukcijo orfizma tiste dobe28). Zakaj se je * 23

vico ; pojmi zadoščevanja, pokore, očiščenja in posvetitve so orfični pojmi. 
Izven orfične mistike' je veljalo pravilo, da tisti, ki je bil oškodovan z zlim 
dejanjem, storilcu sam povrne, če pa to ne bi bilo mogoče, potem za
dene povračilo potomce storilca, njegov rod (Nilsson: nasveti Hezioda, 
Solona). Tudi izraz Κάθαρσις pomeni, sprva v plemiškem okolju le snaž
nost na splošno, recimo navado kuiturnejšega življenja (Homer), šele 
pozneje* v orfizmu, se vsebina tega pojma izpremeiii.

23) Vzemimo kot primer le dva dialoga, v katerih stopa Platonova 
. orfična miselnost docela jasno na dan. V dialogu Gorgias dobimo pre
pričanje, da je bolje krivico trpeti kot krivico delati (.458 A), da je bolje 
biti kaznovan za krivično dejanje kakor ostati brez kazni (472 E), in sicer 
zato, ker sta kazen ih pokora tisti činitelj, ki sprostita človeka od du
ševnega zla (477 A); v tej zvezi se obravnava vprašanje posmrtne sodbe 
itd. Dialog Fajdon pa je prežet z onostransko orientacijo, ki se kaže 
v obširnem dokazovanju nesmrtnosti duše, zopet se javlja vera v po
smrtno življenje,, vera v kazni in dobrine podzemlja; vzporedno s tem 
gre podcenjevanje telesa, kreposti se izrečno določajo kot očiščevanja 
(69 C), ljudje se docela podrejajo bogom (62 B, 68 A; Politikos 271 D, 
Krit. 109 B, Nomoi X 902 B)f: Platon se izrečno sklicuje na ustanovitelje 
misterijev in smatra, da je bolj varna pot skozi življenje, pot božjega 
razodetja kakor lastno mišljenje itd. Ko smo naznačili orfične vplive pri 
filozofih pred Platonom, ni bil imenovan Sokrates, Platonov ljubljeni uči
telj. Ali ni sprejemal Platon orfične mistike .tudi od Sokrata? Mislim, da 
ne. Če pretresamo vire o Sokratu, pridemo do zaključka, da je Platon 
v filozofski problehiatiki od Sokrata mnogo sprejel: predvsem v metodo
loškem pogledu (problemi logike in dialektike), vplival je nanj Sokratov 
racionalizem, ki se je svojstveno odražal v obravnavi etične problema
tike in še to in ono. Zelo močan je moral biti vpliv Sokratove oseb-
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zvezal z orfizmom in zavestno vstrajal v njem? Odgovor nam 
dajejo stvarni pogoji, ; v katerih je živel. Iz Platonove biogra
fije vemo, da je bil iz stare plemiške rodbine, že po svojem 
poreklu določen za politično delovanje. Živel je v burni dobi: 
doživel je padec atenske demokracije po peloponeški vojni, 
vlado 30. oligarhov, med. katerimi so bili njegovi prijatelji in 
sorodnik Kritias, ki je padel kot strasten nasprotnik demokra
cije, in v njegova, poslednja leta pada Demostenova borba proti 
makedonski oblasti. Vse to je Platon doživljal z vidika aristo
krata, imel je nazore vodilnega razreda antične družbe, ki mu 
je njegov rod pripadàL Zavoljo tega je bil prepričan, da je 
demokratična državna oblika docela zgrešena in nikdar ni vi
del možnosti, da bi z njo sodeloval.

Njegov odnos do političnih dogodkov se na zanimiv na
čin zrcali v njegovih spisih. Poglejmq! V spisu Politeia je de
mokratično ureditev nat splošno kar najostreje kritiziral, češ 
demokracija izgleda kot najlepša vseh državnih oblik . / .  vendar 
je podobna mladeniču, ki je razuzdan, zapravljiv, nesramen in 
zamenjava razuzdanost s svobodo, zapravljivost z velikoduš
nostjo in'nesramnost z možatostjo (Politeia 557, 560). V dialogu 
Gorgias je hote prezrl veliki Periklejev napor, da bi bile de
mokratsko urejene Atene neodvisne, močne, podcenjeval je 
splošno priznane Periklejeve zasluge na gospodarskem, poli
tičnem in kulturnem območju (Gorg. 515—519)24). V dialog
nosti, dramatično podana podoba Sokrata v Platonovi Apologiji priča za 
to. Na orfični nauk pa Sokrates ni pristajal. Vzemimo le nauk o osebni 
neumrljivosti človeške duše, ta tipični orfični nauk, ki g a  je Platon spre
jel z odprtimi rokami in ga je po svoje utrjeval 1 O tem nauku se izraža 
Sokrates dokaj nedoločeno celo v Platonovi Apologiji; ni jasno izpove
dal, ali pričakuje po smrti globoko spanje brez sanj ali boljše enostransko 
življenje. Zelo značilno je Sokratovo zadržano izražanje o onostranstvu : 
če je res — pravi — kar ljudje pripovedujejo, če te zgodbe niso le zgodbe. 
Dokazovanje nesmrtnosti duše v dialogu Fajdon se opira na teorijo idej, 
je z njo tesno povezano, o tej teoriji pa je Aristotel izrečno poročal, da 
je bila Sokratu neznana v njenem metafizičnem konceptu (ÄrJst. Metaph. 
X1Ï 9. 1086 b 2—7, 4. 1078 b 27 s). Dokazi v dialogu Fajdon so Platonovi 
dokazi, ne Sokratovi. Platon je komponiral svoje spise tako, da vodi raZr 
govor Sokrates ali da je on vsaj sobesednik, in v tej funkciji podaja Pla
tonove misli. To je Platonov umetniški prijem snovi, ni pa historično 
poročilo o Sokratovem nauku. In to velja za mnoge primere. Zato se 
moremo posluževati Platonovih spisov le z veliko previdnostjo, če jih 
pritegnemo kot vir za rekonstrukcijo Sokratovih nazorov. Še en primer: 
Ksenofon poroča o Sokratovem prepričanju, da dela prav tisti, ki,pre
kaša prijatelje v izkazovanju dobrega, sovražnike pa v izkazovanju zlega. 
V Platonovem dialogu Gorgias govori Sokrates docela drugače, namreč, 
da je bolje krivico trpeti kakor krivico delati. Tudi to prepričanje spada 
k celotnemu razpoloženju orfizma in je postalo prepričanje Platona sa
mega, nismo pa upravičeni pripisovati ta nazor Sokratu. Sem spada še 
to in ono vprašanje, ki gre preko meje naše razprave, v glavnem pa go
tovo velja, da izpoveduje Sokrates v Platonovih dialogih marsikaj, česar 
historični Sokrates niti slutil ni.

24) Kako povsem drugače je ocenjeval Periklejevo delo Tukidi- 
des! Vzemimo Periklejev govor v počastitev spomina padlih v pelopo-
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Teaitet je vložil za naše vprašanje važno epizodo, ki prekine 
razgovor o spoznavnem problemu in daje Platonu priložnost, 
da jasno pove svoje mnenje, kakšno mesto paj gre filozofom 
v demokratično urejeni državi. Od tu povzemamo, da po Pla
tonu filozofi od mladih nog ne poznajo poti na trg (agora) niti 
k poslopjem, kjer se javno upravlja polis, ne poslušajo in ne 
berejo zakonov, niti ukrepov ljudstva . . .  le telo filozofa biva 
v državi, njegov duh pa, prepričan o malovrednosti teh stvari..., 
meri globine in širine zemlje in nebesa in raziskuje bistva reči 
(Theàit. 173 Cs). Tako je Platon pisal, ko je šlo za demokratsko 
urejeno polis; docela se je distanciral od nje, bil je mnenja, da 
je treba tako državo prezreti. To stališče je opustil in ga »je 
bistveno izpremenil, ko je pisal svoj veliki tekst o državi, ko 
je začel na novo izgrajevati idealno državo, ki more biti po 
njegovem prepričanju le aristokratsko urejena država. Tedaj je 
odkazal filozofom drugačno mesto: vodijo naj državo, vzga
jajo naj državnike, najtesneje se naj povežejo s potrebami in 
cilji države (473 D, 484 Bs). Teh izpovedi ne smemo prezreti. 
V njih je zajet Platonov odnos do obstoječih družbenih razmer 
in do zaželjenih, do imaginiranih, do načrtov, ki jih ni mogel 
realizirati niti doma niti v Sirakuzah. Tudi v Platonovem sed
mem pismu dobimo podobne misli: oligarhi so ga razočarali, 
ker niso izdelali nove pravične ustave in niso napravili konec 
krivicam, ki so se dogajale za časa prejšnje, to je demokra
tične ustave· podobno je bilo z obnovljeno demokracijo. Pismo 
izzveni v že navedeni zahtevi, naj imajo v idealni državi oblast 
resnični filozofi, se pravi: filozofi platonskega kova v aristo
kratsko urejeni državi. Platon^vojih načrtov ni mogel uresni
čiti, živ in močan pa je ostal njegov odpor proti družbeni 
stvarnosti, v kateri je živel, proti demokraciji, ki jo je doživ
ljal kot nepravično, neprijazno, na katero ni hotel pristati. Iz 
tega razpoloženja je bežal od nje, iskal je boljši, višji svet, 
v katerem bi se -mogel izživljati. Ta notranja potreba ga je 
približala orfični mistiki, ga je združila z orfizmom. Ne obratno. 
Nakazovala mu je potem smer v vseh filozofskih vprašanjih, 
smer k nadčutnemu, nadizkustvenemu svetu. V tem je družbena 
pogojenost Platonove teorije o idejah, téorije o višjem, boljšem 
svetu večnih bistev, metafizičnih realitet, absolutnih vrednot in 
transcendentnih norm.

Ljubljana. Alma Sodnik-Zupanec.

neški vojni, kakor ga prinaša Tukidides (II 34—37); to je „visoka pesem“ 
atenski demokraciji.
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R É S U M E .

Alma Sodnik-Zupanec: QUELQUES REMARQUES SUR LA THÉORIE 
DES IDÉES DE PLATON

^^ „ _____________ K Platonovi teoriji o idejah

L’auteur étudie les diverses conceptions de la théorie des Idées 
telles que Ton peut les reconstruire des écrits de Platon, et souligne 
l'intérêt que ces variantes présentent pour le système total ainsi que 
pour les théories dévqlopp.ées^ à la suite de Platon au cours dé révolu
tion de la philosophie occidentale. L’auteur constate que le problème 
des Idées représentait pour Platon, au commencement, un problème 
logico-psychoîogique parce qu’il identifiait, de même que Socrate, les 
Idées avec des concepts généraux. Il alla cependant plus loin que Socrate 
lorsqu’il construisait ces concepts logiques, qui sont hors du temps, 
comme des Idées éternelles, des essences ne relevant pas de l’expérience, 
et comme de pures réalités métaphysiques. Ainsi ses Idées devinrent 
des principes essentiels, et ontologiques. C'est sur cette base que Platon 
a construit son idéalisme ontologique. En général, il enseignait que les 
Idées étaient des êtres immuables, statiques, mais d’autre part, il les 
a présentées aussi comme des réalités actives et dynamiques (Soph. 248 E). 
Si cette conception n’est pas devenue dominante dans le système de 
Platon, elle est pourtant intéressante du point de vue de sa théorie de 
la connaissance à laquelle elle correspondait par son fond. Selon Platon, 
il faut chercher l’origine des concepts dans l’activité de l’âme (Theait 
185 D, Phaid. 66). L’aspect psychologique de cette conception se mani
feste dans les activités de l’âme et des concepts nés de celle-ci; le pa
rallèle ontologique est représenté par la doctrine des Idées actives, objets 
des concepts actifs. L’auteur approfondit cette interprétation à l’aide de 
la théorie leibnitzienne de i’întellect actif et de sa théorie de la sub
stance qui est, par son essence, „actio“. L’étude démontre ensuite que, 
pour Platon, les Idées étaient aussi des valeurs, et plus précisément des 
valeurs absolues. C'est en cette qualité des valeurs absolues que les 
idées sont devenues des modèles éternels, ne relevant pas de l’expé
rience, des archétypes, des normes pour le monde empirique. C’est la 
base de l’idéalisme normatif de Platon.

La théorie des Idées devint ainsi le point central de la philosophie 
de Platon, elle a donné son orientation à tout le système, elle l’a orienté 
vers la sphère suprasensible, vers la métaphysique. Cette orientation 
cependant ne correspondait pas à la manière de vivre de l’ancienne Grèce 
(Homère, Hésiode), comme elle était étrangère aussi aux philosophies 
de la nature qui ont culminé dans la doctrine de Démocrite. L’étude traite 
aussi la mystique orphique, la conviction que le monde surnaturel repré
sente une réalité plus vraie que le monde empirique, que la vie de l'autre 
monde est meilleure et plus heureuse que celle d’ici-bâs. Cette idée 
maîtresse de la pratique orphique est passée dans la théorie: en partie 
chez les pythagoriciens, après chez Émpédocle, mais c’est Platon qui 
a adopté la doctrine orphique comme partie de son système dans une 
mesure qui en fit la base de toute sa conception philosophique. C’est 
l'orphisme qui est la base de la théorie des idées conçues comme enti
tés métaphysiques, comme réalités, valeurs et normes. Le motif de l’ad
hésion de Platon à l'orphisme est à chercher dans son aversion pour la 
démocratie athénienne, ce qui s'ensuit de ses écrits Politeia (557, 560), 
Gorgias (515—519), Theaitetos (173 Cs) et de sa septième lettre: Platon 
ayant été un adversaire convaincu des institutions politiques de sa Cité, 
il s’en détacha dans son esprit en cherchant un monde plus élevé, 
meilleur, qu’il trouva dans Ja mystique orphique. Celle-ci occupe une 
place importante aussi dans sa conception de la Cité idéale (Poli
teia, Nomoi). w


