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ИСТОРИЈСКО МИШЉЕЊЕ И ПЛАТОНОВ ИДЕЈНИ ВИДОКРУГ  
/Идејна уобличења као претресања самобитности  

мисаоних форми/

У Платоновој философији догађа се преокрет у мишљењу који је започет Сократовом ми-
саоном праксом. Из те основне димензије сагледавања ствари према човеку који поима, отвара 
се хоризонт значаја и значења рефлексије за епохално мишљење. Прича се преиспитује као говор 
и мишљење, а за Платона то значи да се говор и мишљење дијалектички усавршавају на том 
трагу, те постају предмет методолошки уређене науке. Прве суштине се тако препознају као 
мислеће личности и историјски отварају према епохи хришћанства, која их у идентификацијама 
и дистинкцијама различитости довршава. Мисаона форма на тај начин одржава своју апсолутну 
компетенцију примајући нове садржаје, тако да ксенолошка подлога ’другачијости другог’ ос-
таје унутар те апсолутне рефлексије као њена властитост. Историјско мишљење тако поприма 
снагу заокружености хегеловог енциклопедичног духа и показује своју могућност савременог 
учествовања на истини свега што јесте и бива.

кључне речи: Платонова неписана учења, Дијалектика и историја, епоха хришћанства, 
Хегел, историјско мишљење

Тематизовање појмова историје и идеје подразумева схватање да је историја 
научна и да је њена предметност у правом смислу речи дата са идејним хоризон-
том. Историја је идеја, како у дескриптивној процедури објашњавања чињеница до-
гађања, тако и у процесу сажимања тих чињеница на претпостављене основе, или 
њиховом поимању. Историјско знање као научно знање заснива се код Платона, 
улазећи у проблематику философије, као самобитно препознавање другости и дру-
гачијег у природи, код човека и Бога. Премда основне Платонове претпоставке од 
којих полази нису никакав „изум“ у модерном смислу речи, њихово разумевање је 
сасвим испуњено дубоким проживљавањем и властитим искуствима интерпрета-
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ције света и тла, диљег света који се изнутра надаје, обележено снажним знацима 
аутопсије и конкретизације виђења стварности.�	

Обухватним проживљавањем и продубљивањем древних знања (зашто да не, и 
оних битијно-старозаветних /Климент Александријски/), Платон је у свом позном дија-
логу о пореклу природе и свега што јесте, у Тимају, успоставио не само философску 
демиургологију, него и теорију идеја, која ће бити од епохалног значаја по историју 
философије. На тај начин изостављена су сва спољашња средства у посредовању ума 
и истине, тако да је он између једног и неодређеног двојства открио и успоставио свет 
идеја као светлосно-топлински умни материјал, којим је видљиви свет обликован или 
утегнут у поредак општет превасионског и супраменталног склада: „А опет, све што 
настаје, неизбежно постаје дејством неког узрока, јер ништа без узрока не може пос-
тати. Кад год, дакле, демијург (творац) израђује идеју и динамитет (изглед и својства) 
ма чега, посматрајући оно што се увек истим одржава и служећи се њиме као узором, 
тако довршена целина мора бити лепа; није, напротив, лепа, ако творац гледа у не-
што постало, служећи се нечим већ коришћеним (обојеним, створеним) као узроком.“�	
Сама идеја, као на први поглед саморазумљива ментална чињеница, код Платона није 
пуко средство саопштавања или нека представа значења. Она се на најтешњи начин 
везивала уз разумевање ствари у онтолошком смислу, који претпоставља границе из-
међу побуњених и збрканих кретања у „великом зеву“ (хаос) и уређеног поретка који је 
прожет лепотом (космос). Идеја се налази тамо где је граница тзв. хоратону или чулној 
неодређености (тј. условно схваћеној просторности), делећи умне основе и чулима не-
докучиве хоризонте размеђа видљивих и невидљивих светова. 

У сазнајном смислу утолико чула слове за непоузданију силу схватања од умне, 
као оне која разумева проналажењем и пружањем разлога у расправи око истине. 
Ако границе чулним подацима обезбеђује моћ тумачења стварности, онда су чула 
заправо већ унапред васпитањем подешени инструменти за готово искључиво опа-
жање управо те и такве стварности, коју контролише већ зацртан и одређен тип 
њеног разумевања. То не значи да ’другачије организован хаос’ у виду ’другачијих 
типологија свести’ које зраче себи својственом лепотом, не постоје, него да су у пог-
леду сазнајне поузданости мисаоно рестринговане ствари. Сада се ствар састоји у 
сагласности са таквом типологијом свести која може да значи и то, да наш ум баш и 
није толико наш колико можемо у то да будемо уверени. Ствар није само у квалитету 
представе, него и у начелном становишту, наиме умном мерилу на равни идеје, где 
су продубљеније дате карактеристике другачијих опажања које знају и то, како се 
самоодносе или одговарају на испитивање карактера супротне врсте, тј. незнања. 
Тако идеја није само ментална слика, него и појам који претпоставља логосно обух-

� Наш учени палеолингвиста и академик историософ Милан Будимир, скренуо нам је на то 
пажњу имајући у виду философирање његовог ученика: „Подунавски Гети (Трачки и Дардански 
старинци), као и многи примитивни народи, познавали су, свакако полигенетским путем, таква 
учења у бројним варијантама. Све то значи да и Аристотела треба схватити и тумачити не само 
чистом логиком, него и разним историјским утицајима.“ /Милан Будимир, Реч-две о Аристотелу,	
у: Аристотел, Метафизика, (Бeoгрaд, 1971), с. XII./XII./

� Plato,Plato,ato, timaeus,, (Oxonii, 1978), T. IV, 28a-b. /a-b. /Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione 
critica instruxit Ioannes Burnet, (Oxonii), 1976–1978//
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ватање граница изгледа у представљању, према томе како он почива у смештености 
унутар ума. Идеја је одређеност појмљених садржаја која бива одржива, суштастве-
но исказујући границу као оно што разграничава ствари на размеђима мешавина и 
њихових подругојачења у кретању. Идејни граничници попуњавају просторе између 
првобитне умности и чулно видљиве стварности, тако да омогућавају јединство све-
му што јесте и бива. Они су стога пресудни по разумевање и уопштавање мисаоних 
садржаја, тако да самом динамиком своје, на уму засноване природе, отклањају иди-
оматска мњења или укалупљене представе волунтаристичког порекла у примена-
ма на договорна усвајања регула и канона који се овако или онако институциона-
лизују. Идеја мора да зрачи бивственошћу и да изнутра носи доказе о истинитости, 
а не да накнадним концептуализовањима погледа постоји у једнодимензионалним 
издвајањима одређених пожељних замисли надређених ауторитета. У том смислу 
ваља се сложити са тезом ханса Кремера: „Посматрана из њеног езотеричког језгра, 
показује се Платонова философија као један у суштини строго склопљени систем, 
чија спољашња страна просева у дијалозима.“�

Проучавање и тумачење Платонове философије у новијој философији кренуло 
је иницирано немачком класичном философијом, где се уз мудрог Канта, Шелинга и 
најозбиљнијег хегела истицао и Шлајермахер са својим претежно филолошким посре-
довањима, као и и Карл Фридрих херман са бољим осећајем за саму ствар („Историја и 
систем платоничке философије“, хајделберг, 1939). Шлајермахер је веома круто разу-
мевао Платонову философију као целину која се сходно педагошкој функцији очитова-
ла у разним аспектима у дијалозима (опкорачујући хегелова далеко продубљенија ис-
ториософска промишљања), а херман је уочавао мисаони развој у Платоновој мисли, 
те донео данас већ чувену деобу дијалога на ране, средње и касне. У свом двотомном 
делу о Платону филолог Урлих фон Виламовиц Мелендорф истакао је аутентичност 
Платоновог Седмог писма и на њему као историјско-биографском документу истакао 
хуманитарну страну Платонове личности, а преко ње упутио на митске и политичке 
моменте његове философије, утичући на круг око Штефана Георга у истицању мит-
ско-политичких мотива деловања (што су пратили и филолози – Зингер, хилдебрант, 
Фридман, Гундолф). 

Историјски је мисаоно најуспелије становиште, преко отварања интереса за 
Платоново мишљење, заступано код Едварда Целера, као успела хегелијанско-аристо-
теловска стилизација, где се та философија видела као недовршен философски систем, 
уз све доксографске моменте који су исцрпно наводили доказе који му иду у прилог. 
Стога није изненађујуће да је заправо ипак најдубљи и вероватно најобухватнији улазак 
у Платонову философију остварен код новокантовца Паула Наторпа (Platons Ideenlehre, 
Darmstadt, 1921; 1961), упркос прилично једностраном основу марбуршке методоло-
гије научног разумевања апарата поимања. Уосталом, сам назив, Платоново учење о 
идејама, погодио је непосредно оно што су многи у тумачењима просто изостављали, 
опкорачивали, или га се успутно и површно додиривали. То је и могло да се догоди 
са одличним праћењем Целерових истраживања, те са апострофирањем дијалектичке 

� Hans J. Krämer.,Hans J. Krämer., arete bei Platon und aristoteles, Zum Wesen und Geschichte der platoni-
schen Ontologie, (Heilderberg, 1959), s. 487. 
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логике која је назначавана као кључна још у Штенцеловим радовима (Студије о раз-
воју платоничке дијалектике oд Сократа до Аристотела /Брисел, 1917/; те – Проблем 
слободне воље у платонизму /Дармштат, 1957/), где је он Платона видео као егзис-
тенцијално-етичког трагаоца за истином и стварном врлином, да би затим постепено 
напредовао у логичара и појмовног мислиоца. 

Паул Наторп је оно претходно најављено као питање слободе воље просто прето-
пио у потоње теоријско искуство, увиђајући и посредујући значај код Штенцела готово 
искљученог раног питагоровског утицаја (наиме, увиђања вишезначности предања, на-
слеђа, историјског хоризонта) на Платоново мишљење. То је резултовало код будућих 
саговорника и неспоразумом са смислом, који се састојао у неодрживој тези да је Платон 
у зрелом добу потпуно одбацио појам идеје и на његово место стављао појам „родне 
суштине“ кроз „корениту промену“ философске опције (В. Камлах, Кухарски), а чему су 
се, опет, сасвим добро супротставили следбеници Наторпове струје Г. Милер, х. Чернис, 
Е. хофман, потврђујући појам идеје кроз унутрашње јединство Платонове философије 
као метафизичког система који се излаже у дијалозима, без грозничаве потребе да се 
све и одједном каже, на Платону својствен начин, богат ироничношћу и дијалошким об-
ртима. У том погледу је најзапаженије доприносе продубљивањима тог становишта дао 
већ навођени ханс Кремер, са покушајем да истумачи целину Платоновог философи-
рања кроз реконструкцију тзв. неписаних учења или езотеричких начела „величине и 
малености“, којима се премерава Једно, Добро и Неодређено двојство. Међутим, реин-
терпретација раних Платонових дијалога са мотивом да се у њима покажу јединствени 
основи „неписаног учења“ (езотеричног философског система), неуверљива је контек-
стуално, али и интерпретативно недоследна, па и натегнута, јер не уважава когнитивно 
развијање или стасавање и сазревање Платона као мислиоца, наиме једну од најваж-
нијих идеја које је сам Платон свим бићем заступао, како је то са далеко више убедљи-
вости приказао Вернер Јегер у делу Паидеја, обликовање грчког човека.�

� Та „микромегалитна“ теорија првобитних стихија није неуклопљива у наведени 
свејединствени „систем“. Могло би се рећи како „езотеричарство“, с једне стране, зна о Платону 
оно што нико други не зна, али му се поткрада стари докетизам из подизања нових ’отмених 
тонова’, који уопште нису толико непознати (колико Канту толико и хегелу касније). Једно и не-
одређена двојина хоће да постигну нешто сасвим друго и од Једног и од Другог. Сама пак дру-
гост такође није једнозначна. Она је код Платона тварни основ свих степеновања стварности и 
повезана је са „приматељицом“ и „простором“ из Тимаја, као и „небивствујућим“ из Софиста,	
јер су обе одређене или неким обликом или оним које заузима место, али сигурно нису „две 
јединице“ као неограничена двојина, како се то чини Аристотелу / Ar., Metaph.	�0��b23/. Ако 
неодређено двојство чине велико и мало, они су узети уједно, то јест као једно, те се добија 
тројство (једно, велико, мало), које се граничи бројевима и геометријским ликовима, али и 
временским димензијама коначности, тј. бивањем. Даље обузет бивањем број почиње да 
изражава спољашње устројство идеје, јер је јединица добијена на начин спајања попут идеје, 
као што је и идеја јединствена бројна јединица попут броја, тако да хоризонт прорачуна остаје 
спољашњи самом садржају. Идејни материјал постао је тиме специфичан умни материјал 
или множина врста и њихових чланова, те се остатак ноетике бића који неки називају и 
меоничким, које формално одређује неки број као скуп јединица, тиме продубљено разумева 
као однос просторног, временског и онтолошки датог ликовног елемента у односу на енергију 
теорематисања као спекулативни хоризонт мисаоног духа.
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Невоље које потичу од сукоба око Платонове философије у спору да ли она 
представља „систем“ или „исторични настанак“, своде се на предрасуде око холо-
грамности, тј. хомогено и изолационо замишљеног система, као и око историје која 
би per definitionem опет требало да буде неокрњена мислима и изворним сазнањи-
ма. Јероглифска основа холограма у идеограмним структурама као негативна ква-
лификација засигурно подразумева обуку која упућује на то да се види искључиво 
на подозрив и презиран начин. Томе насупрот стоји још увек стамена хегелова идеја 
да је „систем философије“ заправо систематизација истраживачког тумачења мисао-
них достигнућа појаве философије у времену као „негативном јединству“ онтолош-
ког континуитета стварности, где је идеја легитимна синтеза појмљеног и реалитета, 
тј. историјско мишљење стварности, у свим је овим верзијама разматрања просто 
игнорисана. Платонови дијалози сигурно нису настајали у ционистичком надирању 
потребе да се истина открије, њоме овлада, и након тога користи у најразноврсније 
теоријске, практичне и поетичке потребе за ове или оне циљеве. Ако би се „унутра-
шња целовитост“ његове философије разумела као изолационо затворен и заокру-
жен систем, као петрификовани систем на који би се све дало свести, а такође из 
њега дало и извести према свему све како потребе налажу, попут моћне формуле 
што сеже „до дна“; онда више не би било оног простора о којем не сведочи само дија-
лошки облик Платоновог философирања, него и његов изворни дијалектички допри-
нос философији – трагање за мисаоном слободом. 

Без претпоставке мисаоне слободе, те еротичности коју она подразумева, нема ни 
неизнуђених сазнања, наиме, оних са којима је сусрет могућ и прихватљив на изворан 
начин. Није више одржива никаква априористичка „наука о трансценденталијама“ чија 
се сигурност крије у ауторитарности објављивања „нових истина“ и изношења листи 
правила по којима се ваља владати – под претњом да иначе нема ништа мистично, 
јер не може да обухвати и држи човека, не може да се самери јединству стварности, а 
камоли још да допринесе разумевању као симболици опстанка и са њиме покаже науч-
ност, тј. да искаже продорност смисла у окретнијој разложности или меродавности (о 
чему је сасвим довољно хегелово образложење у првом тому историје философије). 

Платоновом живом погледу није измакло да свет јесте душа, и то не она тупа, 
празна и безидејна, него испуњена лепотом и добротом, тако да је свет за њега зна-
чио једну чудесну и бескрајну борбу: „Јер, бог, желећи да све буде добро, а не рђаво, 
колико год је то могуће, а затекавши све што беше видљиво не у мировању, него у 
погрешним и несређеним кретањима, доведе то из нереда у ред, држећи да је овај 
далеко бољи од онога. А и не беше и није допуштено да најбољи чини било шта друго 
осим онога што је најлепше.“5 Платонова демијургологија је, додуше, располагала са 
сасвим неодређеним степеном теолошке компетенције и носила печат изразите суп-
ремације идеја над деловањем, али је учење о еросу слободу воље вазда отварало 
према сазнајној равни и на тај начин било диспозитивно оријентисано и аперцеп-
тивно дефинисано на хоризонту самосвести као унеколико пригушиваног статуса 
субјективности. Тај теолошки објект-субјективни минимализам „Оца и Творца“ дат је 

5 Pl.Pl.. tim. 1а, 1–8.
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као „споредна извршност“ након померања на хоратонистичко подручје – оно таме и 
неуређености као зев хаоса у коме се успоставља правило реда. Демијург је de facto	
тип духа који организује хаос, и кроз то организовање онај који је спроводио велико 
правило самог средишта те уређености света. Он уписује /идиограматичи и јерог-
лифише/ тежњу и чежњу за добрим и лепим, за праведним, као првобитну намеру 
што из бескраја подстиче ум појединца. Ова намера затим влада у свој посталости, у 
свему што јесте и бива, макар би она и без њега као бића на делу могла да влада као 
’убедљива’ или личносна бездана основа јединства стварности (не на докетистички 
начин гностичких произвољности, већ сходно самој првоипостази). Међутим, пре-
ма Платону, превођење из погрешног и неуређеног кретања ствари у поредак, из 
нереда у ред, упркос томе што је стварање извршено и хаос савладан, није самим 
тим и једном засвагда решено, јер се тој слободи са лепим и добрим супротставља 
његова латентно избијајућа сила нужности: „ ... јер је постанак овог свемира био по-
мешан састављањем нужности и ума. Ум, међутим, надвладава нужност убедивши је 
да највећи део оног што настаје поведе оном најбољем, те је на тај начин – тиме што 
је нужност у самом почетку била савладана убеђивањем – састављен и овај свемир. 
Ако би се заиста говорило о начину његовог постанка, морало би да се укључи и врс-
ту лутајућег узрока као и начин, на који он, по својој природи, чини покретање.“�

Ваља имати у виду да се овде има посла са умом који убеђује, умом који пре-
вазилази чегрсти и који има „нужност“ (неотклоњиву силу, судбину) за такмаца са 
којом ствара прилику за избор, за слободу посезања за правоснажношћу, за оном 
регуларном моћи која ће да избави и ослободи. У том смислу свет је вазда стање, а 
не нека довршеност изгледања, он је задат и у постизавању је, као нека сврха која 
би развојно ишла ка своме суочавајућем разрешењу, своме доласку до саме себе 
као испуњењу. То питагоровско (предањско, традиционално) држање до схватања и 
преносних сазнања, до убеђења одакле потичу и извештаји још од старог наслеђа о 
правди и правичности, није у супротности ни са старозаветним коренима религије, 
а могуће је и да сачињава оно плодно тло на коме је код нас поникло општепри-
хватљиво нагнуће да се укорени и државотворна димензија свесловенског и свето-
савског православља.7

�	Ibid.,., 47е 5–48а 9.
7 Своју тезу о праведним старинцима балканског Подунавља, који су на тлу данашње 

Војводине упражњавали духовне и телесне напоре у верском животу, наш академик Милан 
Будимир засновао је на хомеровом, Есхиловом и Страбоновом опису. То је опис најправед-
нијих и најсрећнијих људи, који нити ору нити сеју а свега имају доста, те живе као „блажени 
хиперборејци“ попут људи из „златног века“, када је природа све давала сама од себе. Од тих, 
како хомер каже, „бесмртника“, нико није дошао у рат да помогне нападнутим Тројанцима или 
дивљим косматим Ахејцима, сигурно се „не радујући рату у самом народу своме“ (како каже 
хомер). Миротворна политика и један далекосежни културно-историјски моменат светлосне 
вертикале везане за „опште“ и „астрални поредак“, зачаурио се као претпомишљај философској 
осетљивости, за чији антропогеографски фактор ваља призвати меродавно мишљење Милана 
Будимира: „Тирсенског је порекла и Питагора. Утицај Народних веровања трачких Подунаваца 
на његова учења запазили су већ стари писци. Питагора је оснивач грчке философије и европске 
науке, античке мистике и медитеранског аскетизма, који је архајским Грцима био сасвим непоз-
нат. Аскета је за старе Грке био исто што и атлета, који је због тренинга упражњавао повремено 
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У Платоновом дијалогу Тимај споменути лутајући узрок, изузетно је значајан не 
само за Платонову философију природе, него пре свега за његову метафизику, јер оно 
што се именује елементарним основима свемира и материјом, није ништа пасивно 
и споредно, будући да „по својој природи врши покретање“; дакле, утиче на ствари. 
Материјални свет има свој карактеристичан дух коме смо се ми рођењем саобразили 
и напросто морамо да видимо шта са тиме даље да чинимо. Испада да наш ум у таквом 
стању ствари и није баш наш прави ум, да је контаминисан многим предрасудама које 
смо под притиском васпитавања усвојили као своје, а те предрасуде нас даље у ствари 
спутавају и притискају, оне нам као понуђена веровања затварају очи и наводе на пог-
решне путеве. Идеје које имамо више нисмо у стању да пратимо из себе самих, са чиме 
постајемо склони хладњикавости и резигнацији, предајући свој живот у власт овако 
или онако виђене деификоване силе (рецимо појма „рада“ као „Бога“ у марксистичком 
индоктринисању), а која над нама добија сагласност да влада и располаже. 

Када наш ум није наш, то је ситуација која уводи у преиспитивање „научно-систем-
ски“ схваћене теорије идеја, за коју Платон сасвим јасно каже: „Јер за оно о чему смо ра-
није говорили била су довољна два (рода бића): једно претпостављено као узор (идеја), 
који је схватљив уму и јесте увек на исти начин, а друго као одраз узора који има настанак 
и имамо та два. Изгледа, међутим, да нас сада сам ток расправе присиљава да се речима 
прихватимо расветљавања те трећe врсте, тешке и мрачне. За коју то моћ ваља претпос-
тавити да је она по природи поседује? – Понајпре за ову: да је она прихватитељка и не-
каква неговатељица свег постојања... А оно што у њу улази као и оно што из ње излази 
одрази су вечних бића, утиснути по узору на њих на начин тешко изрецив и чудесан...“�	

Мада је уређен, свет самим тим није и завршен, те на умним бићима остаје дов-
ршавање тог дела, као кроз борбу и јединство супротности грађена лепота и добро. 

строгу дијету и сексуалну апстиненцију. То је међутим био сталан пропис и за старопитагорејце и 
за новопитагорејце. Утицај ових последњих на Есенце у Палестини доказао је познати стручњак 
за историју грчке философије Едвард Целер. За аскетизам су сазнали хомерови и потоњи Грци 
од својих старобалканских суседа на северу и северозападу као и од самих Питагориних учени-
ка и присталица. Било је појава аскетизма и код илирских Села у Додони и код трачких „ктиста“ 
(рукотвораца). О првима говори песник илијаде у 16. певању, а о другим геотраф Страбон.

Појава аскетизма код Села у Додони, утврђена најдоцније за почетак VI века, сведочи оVI века, сведочи о 
постојању особене склоности некласичних старинаца на северном Балкану ка верском животу. 
Осим орфичко-питагоровских учења, која у исто доба долазе Грцима са севера, имамо поуздану 
традицију о досељеним Трачанима (или о прегрчким старинцима) у елеусинском свештенству, 
где се у црквеној песми опажају несумњиви остаци трачког речника. Сели аскете, одликовали 
су се, како нас обавештава песник илијаде, спавањем на земљи и непрањем ногу. Трачки пак 
ктистаи, чије име због сасвим разног значења не може имати никакве везе са хомофоним грчким 
kt…stai и његовим синонимом o„k…stoj, живели су као прави монаси без жена. У 5. веку 
забележени су код херодота подунавски gn�n�j ��anat�nt�j�n�j ��anat�nt�jn�j ��anat�nt�j, који су као и стари Питагорејци 
веровали у бесмртност душе.“ /М. Будимир,М. Будимир, Појаве аскетизма у античком Подунављу, Гласник 
Историског друштва у Новом Саду, књ. XIII, св. 3–4, (Н. Сад, 1940), стр. 261./XIII, св. 3–4, (Н. Сад, 1940), стр. 261./св. 3–4, (Н. Сад, 1940), стр. 261./. 3–4, (Н. Сад, 1940), стр. 261./Н. Сад, 1940), стр. 261./. Сад, 1940), стр. 261./Сад, 1940), стр. 261./, 1940), стр. 261./стр. 261./. 261./

� Plato,Plato,ato, timaeus,, (Oxonii, 1978), T. IV, 48e-50c. /50c. /Platonis Opera, recognovit brevique adnotatio-
ne critica instruxit Ioannes Burnet, (Oxonii), 1976-1978. /Plato,/Plato,Plato, timaeus, 48е-50c. (Plato in twelve vol-
umes, Vol. IX – – – – – – timaeus ... Epistles; with an englisch translation by R. G. Bury, (Cambridge; 
Masschusetts), 1975./
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Међутим, то само по себи није нимало лако. Препусти ли се људска душа пожудним и 
агрестивним нагонима у себи, она проводи живот у неправди и безумљу, тврди Платон, 
тако да је окренута или подвлашћена од неуређеног кретања саме нужности. Платонова 
мисао о слободи односи се овде пре свега на етички став, према којем еротички или 
истраживачки набој у души кроз тежњу према сазнавању и постизавању знања, има и 
своју онтичку тежину. Исто тако у Тимају души света таква слобода није намењена услед 
уске везе са умом. У дијалогу Државник, ипак, Платон уводи и такву могућност, али су 
њене последице огромна штета са далекосежним утицајем: „Оно што назвасмо небом 
и свемиром, добило је свакако много тога и много дивног од свог творца, али је ипак 
постало у заједници са телом. Стога је за њега немогуће да буде баш без икаквог удела 
у промени. Али, према могућности креће се у истом и по истом једнаким кретањем: 
зато је добило окретање, јер то је најмање одступање од кретања себе самог. А да себе 
само увек окреће није ничему могуће, осим ономе који предводи све што се креће. А 
није право или допуштено да се то креће једном овако а други пут томе супротно. Из 
свега тога ваља рећи да нити свемир увек окреће самог себе, нити да увек цео бива 
окретан двојаким и супротним обилажењима, а нити опет да га окрећу два нека бога 
међусобно супротних разума, већ оно је то оно већ речено и што остаје једино: т. ј. да је 
једном вођен на свом путу до другог неког божанског узрока, изнова примајући живот 
и попримајући бесмртност припремљену од творца; а једном опет кад је опустошен, 
да иде због себе самог, сам себи препуштен у одлучном часу...“9 Дакле, повлађивањем 
кретању у складу са створеним светом по пореклу од старог несклада, одлази се од 
стазе демијургове и у разлици долази до апорија које изазивају неуједначености, па 
су жива бића принуђена да преузму бригу о себи самима, тако да се рађају једна од 
других и старају о друштву властитим управљањем. Тада постају пажње вредне појаве 
као што су сазнања, науке, умећа (нарочито она умећа трагања или лова и прикрадања 
у истраживањима, присутности на границама властитости бића или свести, праћења 
нити сећања и снова), уметност и политика; јер захваљујући њима она слобода која је 
наступила за жива бића након напуштања демијуршке путање, може да буде уздржана 
и учињена лепом и добром. У том правцу и сама теорија идеја пружа оријентицију, тако 
да она у суштини првобитно значи оријентацију у слободи, на тај начин да омогућена 
слободом и сама слободу прихвата као свој у хаосу организовани основ, своју унутра-
шњу сврху или смисао. У овој претпостављеној слободи бивствовања идеје јесу пред-
метности предмета или њихова суштаствена обележја, с тиме што им егзистенцијална 
помешаност са емпиријским светом не ускраћује онтолошку раван и самосталност. Као 
житељи света ума оне представљају светлосне, лако покретљиве појаве и спор око њи-
хове природе најлакше се види у њиховом присуству или одсуству, наиме у томе да 
нам је разумевање обасјано и јасно или запало у замрачења и недоследности. 

Аристотел се, међутим, са овим не би сложио, те се својевремено потрудио да у 
свом спису Метафизика изнесе читав низ приговора теорији идеја, са намером да је 
оповргне и обори. Поновићемо укратко те приговоре, јер тврди да платоничари чул-
не предмете (вечни људи) представљају као идејну вечност,�0 те чулне ствари умно-

9 Pl.,Pl., Polit., 269d, 5–27а-b.
�0 Ar.Ar. Metaph.	997b,12.
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жавају повећавањем броја и рачунањем стања,�� па би саме идеје морале да буду и 
отисак и узор, носећи под собом друге идеје, тако да би родови човека (идеје) били 
животиња, двоножац и човек сам.�� Оно што изгледа највише погађа Аристотела, јесу 
опште одредбе које Платон смешта под посебна бивства, те му се чини да та узајамна 
супростављеност идеја доводи у питање и само начело непротивречности.�� Све што 
он у вези са „логичким дебаклом“, како га представља у својој критици Платонове те-
орије идеја још може да каже, састоји се у томе да идеји одриче општост јер је узима 
за суштину која је проста немајући одакле да обједињује многе појединачне ствари,��	
па му остаје појмовно неодредива. Он указује и на тзв. лошу бесконачност посредо-
вања, износећи чак најпознатији аргумент „трећи човек“ као пресудан. Посредовању 
идеје и појаве увек се мора додавати трећи, посредујући члан, па између ових чланова 
опет нови међучланови, као бесконачно надодавање нових идеја.�5 Учествовање на 
идејама или сами појмови и обрасци-узори, само су празне метафоре, а самим идејама 
потпуно недостаје делатно начело, које би омогућавало објашњавање природе, као и 
бивања сврсисходности узрока. (Met. I, 9) Будући да су споља од ствари, идеје не могу 
да допринесу никаквој њиховој примени. Одричући идеје по себи, Аристотел одриче 
и бројеве по себи, сматрајући да су они издвојене и изведене чулне ствари, као и, како 
ће, одајући силовитост ове критике, нагласити, и још тога „на хиљаде“.�� Као што је тело 
извор наших когнитивних јединица сазнања, тако и чулност није само нека нејасност 
или ограничено присуствовање у сваком случају. Наше тело је вишеслојно и вишеди-
мензионално са сасвим неиспитаним могућностима сазнавања које кроз ослобађања 
енергија из њега могу да придођу свести, а чулност очигледно током живота бива тако 
подешавана да постаје сасвим послушна командама разума, ма шта да од анонимних 
интенционалитета упадало у поље њене перцепције (вазда ће то да буде проглашава-
но „ефемерним материјалом“ и да се изниподаштава, поништи као фантазмагоричност, 
непоуздана машта, извитоперене представе итд., на чему је номиналистичка филосо-
фија, за разлику од високе поезије или уметности уопште, одвајкада веома тврда и поп-
рилично комотно охола, ускогруда, па чак и банална).

Очигледно је да замисао постојања идеја не може да буде ништа блиско ло-
гичко-аналитичком суђењу, као ни сагледавању природе броја, кретања и промена 
у свом спољашњем дијалектичком, а не телеолошком смислу. Правила ваљаног за-
кључивања у самом суду важе споља, ако они сами нису кадри да садржаје претпос-
тавки или премиса кроз испитивање учине веродостојним. За то је потребан спеку-
лативан разум, онај ког су породиле присећања на ствари и преданост искону ства-
ри. Како је очигледно да логичка анализа ту могућност не претпоставља, ваља се 
присетити да претпоставке испитује дијалектика, чији пут преласка и постизавања 
умственог сазнања Аристотелу бива познат кроз замућено сећање и нагађање. За 
логику којом располаже дијалектичка метода, идеје су извесне претпоставке од 

��	Ibid. �0��b,4-20.
��	Ibid. 99�a,3-30.
��	Ibid. �0�7b17-1028a7.
��	Ibid.	�05�b,1-34
�5	Ibid. 990b,15-23. 

��	Ibid.	�09�a5-1092b��
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којих се у истраживању полази, саме лепоте и добра по себи и за себе, која су за 
нас оно што нас прати као сенка у ’индијанском трагању’ тј. у стопу са истином. Оне 
изражавају суштаственост садржаја појма, који има задатак да га понесе. Појам то и 
постаје онда када се његово назначавање примери у слагању, полазећи од сазнања 
саме ствари, која је у свом разумевајућем виду идеја, тј. и виђење као истовремено 
знање онога о чему се говор зачео. Дијалектичко поимање теорију идеја не одба-
цује под видом нужности, што не значи да не прихвата позитивне моменте и не даје 
за право извесним секвенцама Аристотелових приговора.

У дијалогу Федар (250d – то је тзв. рани Платон), постављен је методички услов 
сагледавања стварности као услов свег знања: „У један облик ваља довести оно свуда 
расуто сагледавајући, тако да би се одредило и учинило јасним свако појединачно 
(биће) о коме би икада хтело да се поучава.“�7 Онај који може да сагледа једну идеју из-
над мноштва јесте дијалектичар, а то је онај који не располаже са више знања од дру-
гих људи, него са бољим и врснијим знањем у смислу дубине и општости која почива 
на сагледавању идеја, једног и истог у многоврсном. Платонов израз за идеју, као оно 
што је једност, истост и постојаност у смислу појмовног вида општости и онтолошког 
формализовања облика као оног што се зна, јесте право бивствујуће – Ôntwj ×n. 
Идеја тиме не исказује неко друго опште, него је сама општост, те бивствујући једно,��	
као одређена јединственост – јединица – „хенада“, „монада“, данас бисмо рекли „ин-
тегрална личност“.�9 Приговори које је Аристотел упутио теорији идеја као једном из-
над мноштва, сасвим су по страни, премда је сам став адекватно формулисао: „Јер, за 
свако (од чулних бића) постоји нешто једнакоимено и мимо суштине других (као) јед-
но изнад многих, како изнад овдашњих ствари, тако и изнад вечних.“�0 Он је сумњао у 
једност неког облика изнад мноштва, те је ствар обртао тако да му је одређена твар, у 
ствари једна, а идеја као облик мноштвена, наводећи смешан пример да „облик рађа 
само једном“, док занатлије као појединци производе многе облике – „док онај који 
носи облик, будући један, многе производи“. На страну и онај сасвим неозбиљан – да 
жена бива оплођена једном, док мушкарац оплођује много жена,�� што ни из био-
лошког ни из било ког другог аспекта није тачно, јер жена може и да рађа много пута 
током свог живота. Просто уверење да занатлија као конкретизован првосуштински 
лик чулне стварности може да обликује бескрајне занатлијске форме или да жена 
кад затрудни носи плод девет месеци у утроби, а да за то време мушкарац који ју је 
оплодио може да оплоди још много жена, у ствари је алогизам који не казује ништа 
у погледу суштине. У жару доказивања да је само општост бројно једна док је облик 
мноштвен а врсно један или умножив, јер и сам се пита како може да буде сазнања, 
ако нема „једног изнад свега“,�� он је и даље истрајавао на томе да је једност идеје 
и као суштине и као облика фиктивна, јер облик мора да зађе у умножавање због 

�7 Pl.Pl. Phaedrus,	273е.
�� Pl.Pl. timeus, 35а.
�9 Pl.Pl. Philebus, 15а-b.
�0 Ar.Ar. Metaph.	990b 6 – 9; уп. 1079а 30–32.
��	Ibid. 988а 2–7.
��	Ibid. 999а 27.
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одредљивости. Како онда све што се конкретизује као лепо има за мерило лепо као 
такво или идеју лепоте, а да се она истовремено не утапа у те конкретизације? 

Примедба како стоји са једним изнад многог, ако је много представљено као 
група негативних ствари (не-људи, не-праведности), што је и сам одговарао да је 
могуће преко појма „лишености“ довољно казује, а затим то исто чини са идејама 
релација где је опет хтео да угради зависност у идеје, макар појам личности (про-
спре, персоне) бива регулисан кроз односе, спочитавајући Платону да оне немају 
корелатив и да оно друго зависи од њих (док је та зависност мисаоно посредна, 
суштинска, а не директна у бивању), некако неубедљиво делује и без расправљања, 
па изгледа да је највероватнијим аргументом држао тзв. логички парадокс назван 
„трећи човек“. Свака поједина идеја може да се обухвати новом идејом односа, а та 
ће једност донети одређен степен општости на одређеној равни, све док и сама не 
буде била обухваћена идејом односа између себе и свог властитог односа којим се 
конституише, што подразумева чувену формулацију „и тако у бескрај“. Овим је он 
желео да каже, како је теорија идеја била уведена да би савладала многоврсност, 
а „трећи човек“ показује како се и сама у њој губи, попримајући карактеристике 
те многоврсности и носећи тешку замерку за притајени материјализам. Овај при-
говор, међутим, знао је и сам Платон, а учинио га је занемаривим са два каракте-
ристнчна аргумента у позном дијалогу Парменид. Први је онај који се тиче односа 
идеје према ономе шта представља, те идеја има исто својство као и оно мноштво 
идеја изузето од заједнице у мноштву, да премда мноштву даје својствености (идеја 
лепоте није ниједна од лепих ствари). Ако идеја изражава одређени скуп предмет-
ности, онда је она члан своје класе, а ако поседује сувислост тог положаја онда 
нема места никаквој новој идеји која би се уметала да је захвати са мноштвом ње-
них ствари на вишој равни. Она није обухваћена ни сама собом, јер би тада обух-
ватајући и мноштво сама морала да буде део тог мноштва, што није ствар идеје као 
такве, већ мноштва окупљеног под њом. Помоћу сличности не може се успоставити 
идеја мноштва и идеје, јер се идеје не односе саме на себе без ограничења, па нема 
бесконачног регреса од мноштва до једног. Мисао о једном подразумева двојство, 
те бивствовање у говору не може да буде хомогено јединствено, па оно указује да 
постоји само једно биће и ништа друго, изричући са њиме и то друго. Једност знања 
и ствари као праудвојеност, јесте вишедимензионална с обзиром на једност, тако 
да и мноштво у себи носи све опреке првобитне удвојености значења и смисла, 
али не тако да је немогуће или да је привид. Платон тако казује о једном у односу 
према другом и према самом себи као корелацији и корадикалности општости и 
бивствовања у општењу. Та општост је дијалектична у строго дијалектичком смислу 
научног утврђивања појма, а он сам код њега је подразумевао оно постојање које 
је најопштије, и које би у коначности морало да буде једно. тј. оно најбивственије, 
оно што јесте као првобитно једно. У ранијем периоду то је надбивствено Добро 
Државе, а у Законима сам Бог. 

У том смислу сви су Аристотелови приговори отпали са дијалектизацијом идеја, 
тј. увођењем правих оријентира у чулну мноштвеност, како је то успут приметио и 
хегел. Идеје изражавају неке врсте једности у множини, те захваљујући односима 
„суделовања“ и „при-суствовања“ нешто може да буде и једно и много: „Све је учес-
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твовањем на једном једно, а исто то много учествовањем у многом“.�� Мешајући своју 
„једност“ са „мноштвом“, идеја као нешто самоидентично преображава својства, али не 
губи бивственост, него је, сачувавши је преноси на узајамна деловања једног и мно-
штва. За то у дијалогу Софист има добро поређење, где се и добро (као једно) и човек 
(као мноштво) стапају у „добар човек“, наводећи пример настајања многог из једног 
и обрнуто, не поводећи се за онима који се: „вероватно радују не допуштајући да се 
каже да је човек добар, него (само да је то) добро – добро, а човек – човек.“�� На овај 
начин отклоњен је и последњи приговор могућег „таутолошког говора“, где Платон 
задржава појам једности који везује уз идеју (подупире га и елементарном снагом 
присећања, дајући му и митску опрему трагања за праидентитетом, као на шаманско 
искуство орфичких проживљавања из пренаталних равни или естетских димензија 
Парменидовог списа О природи), али не пориче олако могућност мноштвености дело-
ва који „више или мање“ имају удела на јединству, одржавајући тако продубљену си-
нестезију једног кроз мноштвеност. Он истовремено избегава и могућност тзв. празне 
дијалектике (у хегеловом, а не у Шлајермахеровом смислу), где се не би уједињавале 
супротности и не би доспевале до јединства: „Али ако би неко предузео да човека узи-
ма као Једно и вола као једно, и лепо и добро (као једно), о овима и тима од једности, 
при рашчлањавању, настаје велик и озбиљан спор.“�5 Тиме је уједно рекао и шта мисли 
о Aристотеловој формулацији да су с обзиром на суштину човек и во исто. Проблем 
саприсутности једног и мноштва решен је установљавањем различитих равни и ти-
полошких момената једности, тако да проблематика суштине вола мора да се решава 
преко рикања и хватања за рогове, а проблематика човека преко логоса и разумности 
која одређује његов говорни дар. Идејама се уз једност омогућава и многострукост, те 
се идеје као општости преплићу и уздижу у родове, а не потиру као супротности; идеје 
међусобним саучествовањем чине основ јединствености у мноштвеном приписивању 
особина и својстава, монаду генеричке општости: „А и лик је по истом (једно с) ликом; с 
једне стране сви су они једно родом, а с друге, њихови делови су деловима међусобно 
најопречнији, те хиљаду разлика имајући.“��

Тако се бивствујуће ствари сврставају у генерације, а оне опет у више родове, да 
би се највише генеричности – supertranscendentalia (једног, доброте, истине и бивство-
вања) стекле и у највишој општости – роду који то и није јер обухвата све – једном 
самом. Аристотела је заиста могло да иритира што је Платон заобилазио његове фор-
мално-аналитичке претпоставке логике истоветности и непротивречности, доводећи 
их у питање, али по Платону оне нису ни најважније, ни прве, те он истиче онтолошка 
начела границе и неограниченог, као мере (реда) и задовољавања (неуређености). На 
том трагу Симпликије нас је известио о природи тог Платоновог низања и слојевања 
једног: „Јер, овај (Платон) показује на начин питагороваца да је прво једно изнад бића 
и свег бивствовања, а друго једно, које је истински бивствујуће и умствено, говорио 
је да су идеје, док треће, које је душевно, учествује у једном и идејама, док крајње 
биће од овог, оно од чулних ствари чак ни не суделује, него се уређује по одразу оних 

��	Pl. Parmenides, 129b.
��	Pl. Sophistes, 251b.
�5	Pl. Philebus,, 15а.
��	Ibid.. 12е- 13а.
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других, а твар у њима је сенка небивствујућег, које бивствује најпре у количини и које 
је још ниже од њега.“�7 Свет идеја, био би тако заправо свет пуног бивања, био би оно 
друго којим се једно служи и значио јединствени живот без везе твари и облика, једну 
хилеморфичку датост смисла. 

До логоса једног самог долази се дугим вежбањем у дијалектици, те се у души 
догоди да успе да се сроди са самом ствари,�� подразумевајући неизрецивост одређе-
них садржаја везаних уз безусловно постојеће једно.�9 Методика поступања са идејама 
заиста поседује неку сведеност m…a „d�a (965c), а ова „једна идеја“ јесте опет идеја 
врлине,�0 као идеја свеукупности лепоте и клица етичко-метафизичког система, који 
више не претпоставља философско знање у пуној опреци према „домишљатости уве-
равања“ и „стварања утвара и привида политике“, без „истинског знања о стварима“ 
као „непреокренуте пожуде за задовољством и насладом“; без „давања разлога“ у ре-
торици и софистици. Она нимало божанска страна људског бића – пожуда, наслада 
и бол, оним што према Тимеју долази од „старог несклада“ и сасвим је неукрашена у 
срџбама, страховима, сметеностима при ударима страсти,�� Платону је највероватније 
био повод да истакне врлину храбрости у борби да душманима, и то исто у борби са 
самим собом као – умственост, с тим што је мир, љубав н пријатељска наклоњеност 
боља од рата.�� Довођење до сагласности ових нагона са разумом у „правилне навике“ 
васпитава умереност до целокупне врлине, а она се опет поима као задобијена моћ 
разборитости и смирености која руководи биће које је у стању да разумева стварност. 

Када се жеље за насладама побуне и у њима завлада силни нагон осамостаљи-
вања, у смислу да саме себи буду сврха, дакле када подивљају унутар или ван рaзум-
них граница, оне у несређености захтевају све јаче и јаче измене и новотарије; – тако-
рећи помодност постаје основна потреба, догађа се насртање „претеране слободе“ 
или боље речено њено згаснуће. То отвара пут непоштовању закона које, рађа обест 
и недостатак стида, а оно води неразборитости, или затвара приступ у ум – прирође-
ној умерености “(да) неко оно што сматра лепим и добрим не љуби већ мрзи, а оно 
што сматра да је лоше и неправедно, то љуби и воли. То несагласје бола и насладе сп-
рам оног гледања утемељеног на разуму, кажем да је крајње незнање.“�� Победа над 
тим незнањем које је нешто као „слабост људске природе“ где се „неразумно бежи 
од бола са терањем наслада“, јесте успостављање умерености (разборитости, смире-

�7 Symplicius,Symplicius,, In Physica aristotelis, aristotelis,aristotelis,, 230, 36–231, 5. Она погађа нашу личну тензију и при-
падни интегритет, у ком оквиру достижемо повољан опис ствари у коме су смештене и оне кате-
горије које могу да нам помогну да изађемо из затворености у грудне кости, да нас као интенције 
пренесу преко дескриптивног хоризонта појаве ствари и унесу у њихове садржаје који их носе, 
њихове нити свести што нас повезују са бескрајем позадинских неуочљивих нити свести самог 
гротла света живота. Озречивања из једног тиме добијају назначења без обзира на њихову при-
родну неприступачност и невидљивост.

�� Pl. Ep. VII, 340c-d.
�9	Ibid.. 340c.
�0 Паул Наторп, нав. дело., стр. 377.
�� Pl.Pl. nom. 631е – 632b.
��	Ibid. 628c 9.
��	Ibid. 689а 5–9.
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ности), као оно стање душе које Платон назива ведрином (†l�oj) и које: „и богу при-
дајемо, погађајући добро према неком пророчанском гласу“,�� да би као божанска иг-
рачка „што лепше играо игре“,�5 јер је она светковина на којој ’присуствују богови’, без 
које губи и праву и сваку меру живљења. Она се тиче једног и неодређеног двојства, 
тако да је човек међу њима по средини између хаоса и најбољег поретка (између не-
посредно виђене истине као енергија сјаја умне свести и васпитавањем формираних 
представа физичког опажања стварности по навици), те је попут Питагоре, Платон 
апеловао на умереност која човека ставља у његов природан динамички положај 
према крајностима. Наша разборитост утолико веома зависи и од идеја које нас за-
окупљају, кроз држање до њих или кроз намеру да се њиховим концентрисањем 
енергије усмеримо ка исходишту које носи ствари и омогућава их.

У свом коментару на Платонов дијалог Парменид, Прокло Дијадох је навео сти-
хове из Пророчанстава Халдејаца, као једну од древних илустрација важних за тео-
рију идеја:

„Мислећи врхунску одлуку очински је ум излио идеје свеобличне, 
што отпадајући од јединственог извора
Искочише. Јер очева беше и одлука и сврха, 
раздели (их) по умној ватри, делећи у друге замисли. 
Јер господар многообличном свемиру мислени 
и непропадљиви печат претпостави, што по свемиру
траг је увео облика који се након свемира појави,
свеколиким обдарен идејама,
Што један им је извор, из ког остали потичу 
раздељено без ширине, што по телима свемира теку.
Такви око великих завоја сличних наборима 
измењени наоколо круже, а другима и другачије. 
Замисли умствене, са очинског извора, 
Веома огољени огњени цвет! 
Врхунац неуморног времена, 
првонастале идеје како су се првобитно од оца одлиле, 
источник својственог савршенства.“

Ово увођење идеја у свемир и њихово присуствовање у простору пре свега је 
разумљено као божанска игра. Идеје су „умствене замисли“ са својством „огњеног 
цвета“ и изражавају врхунце текућег времена као по природи савршени извори, а 
како ће то Прокло мало даље у коментару да формулише, идеје су „прводејствени 
узрочник свих ејдоса“.�� Идеје су настале по извору у себи самима, по умственом из-
вору који узрокује ствари целовито и четворострукошћу јединица (после божанског 
најјачи основи живота ваздухоупућености, оводњености, оземљености и ужеже-
ности (просторно неуродивих), те самим тим јесу меродавне („научне“?) и меру оп-

��	Ibid. 792d 2–3.
�5	Ibid. 803.
�� Proclus,Proclus, In Parmenidem /Procli Philosophi Platonici opera inedita, (Frankofurtus am Moenum: 

Minerva, 1962.) – – – – – – prema izdanju -V. Cousin, (Parisiis), 1864., sqq 801–802./
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редељујуће, заправо нешто неопходно за одмерен приступ и умерен живот. Дајући 
овим паракосмогонским мотивом миро-творни материјал за наговор на философски 
живот побеђивања претераних страхова и нижих страсти, Прокло следи Платонову 
лествицу бивствености од чистих енергија светлосног сјаја свести или ватрених 
идеја, до нагађања свиклости на чулност (чулност утерану у ред обичним тмурним 
разумом), доследно дижући оно Једно као основ свејединству или јединству ствар-
ности, изнад њах. То казује да је он проширио претпоставку тзв. неписаних учења 
о јединици и неодређеном двојству у питагоровским величинама и малености са 
идеја-бројева на етичко-теоријска начела, улазећи у сам смисао типологије људске 
синестетичности кроз разраду „онтологије слике“. Идеје нису свођене унапред ни на 
каква „правила оног што је узорно“, ни на какве матрице за штанцовање у неограни-
ченим одразима или калупи за укалупљивања бића, већ пре свега поимане као ду-
ховни оријентири у разумевању као симболиком постојања, као узорно пружени ос-
нови за саморазумевање у вазда надолазећој и мењајућој стварности. У том смислу 
идеју као биће које чврстину своје подлоге налази у квинтесенцијалном (питагоров-
ски гледано) елементу етера, разумео је и (сад већ покојни) проф. Маријан Ципра у 
својој докторској тези Метаморфозе метафизике (Чаковец, 1973), а порекло јој је на-
лазио у орфичким рапсодијама у процепу између Ноћи и Дана, као и читавој потоњој 
средњовековној мисли до успона у Немачкој класичној философији. Није одустајао 
од ње ни у петнаест година касније објављеној дисертацији о појму једног, Слободан 
Жуњић, притајено ослоњен на хегеловску традицију мишљења, када је веома умесно 
бранећи Платоново учење о идејама из перспективе савремених доприноса размат-
рању смисла идејности реконструисаним преко спора са Аристотелом, и из каснијих 
(нарочито Симпликијевих) извештаја и мишљења, оставио траг философичности на 
нашем поприлично ирационалном или жестоким политичким страстима опхрваном 
поднебљу. Са студијама Владимира Соловјова о Платону (такође под утицајем не-
мачке класичне философије) тај пут је више него евидентан. Целокупним током тзв. 
Руског философског ренесанса осећа се оснажен утицај Платонове мисли и преовла-
давање платонизма у све израженијем рефлексивном смислу истрајавања на карак-
теру „самоодносећег се знања“ у њему. Браћа грофови Трубецки као непосредни уче-
ници Соловјова, Павлe Александрович Флоренски и многи други, све до прегорног и 
скрупулозног Иље Иљина у развијеној хегелијанској опцији, те умногоме и Алексеја 
Лосева као мислиоца који ће пуном мисаоном снагом да обележи европски двадесе-
ти век, посезали су у платоничко наслеђе не кријући одушевљење. Студија „Животна 
драма Платонова“ Владимира Соловјова нагнала је Сергеја Трубецког да закључи: „На 
прво место поставио је себи Платон задатак „оправдавања добра“, који је послужио 
као предмет главног рада В. С. Соловјова“,�7 а Л. М. Лопатин га је држао за „савременог 
платоничара“. Изричита пажња је ту поклањана и „митској структури“ Платонових 
дијалога, нарочнто код Александра Феодоровича Лосева, може се рећи најцелови-
тијег и најсувислијег руског философа новијег времена, који је чак замерао значај-
ним коментаторима што на ту димензију нису обратили довољну пажњу: „... стога што 

�7 С. Н. Трубецкой, Протагоръ Платона, (Москва, 1901), „Вопросы философии и психо-
логии“, књ III (58).
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ни хегел, ни Наторп, који су до Флоренског дали најснажније и централне концепције 
платонизма, нису лишли до идеје као самосталиог мита, као самосталног лика мита, 
као лика личности, дали су само – истина најбољу – логичку структуру мита“.�� Митос 
ту није само пратећа опрема логоса, него и његов супротстављени дијалектички 
парњак са својственом снагом, у коме преостају вољност, намера, сликовитост као 
позитивне особине, али и опсесивност, заношење, промашај у препуштању које више 
нема за собом свесну пратњу до исходишта, оне његове негативне карактеристике 
стварног лика који живи или личности, персоналне маске са ограниченим енергија-
ма присуства у бивствовању. њему припада оспоравање, а оно је обезбеђено јасним 
приступом где се не проглашава све друго олако за привид. То што је привид бреме-
нито је апоријама и садржајима који упућују мишљење на бивствовање вазда откри-
вајући унутрашњи недостатак и истичући потребу за употпуњавањем. 

Утемељење сазнања претпоставља идеје, минимално као ејдетске садржаје што 
омогућавају сазнавање онога о чему се уопште и казује, означено као одређено бивс-
твујуће у бивствовању, ма колико ксенолошка саприпадност, као нешто друго и стра-
нац у људској души са печатима понорног ништавила, била у непрозирном суседству 
непосредности изражавања лица које прословљава или показује своју живахност у 
егзистенцијалним гестовима који затиру трагове разумљивости. Уосталом, „Странац из 
Елеје“ у дијалогу Софист и није нико други него философ Парменид, а о његовој при-
сутности не сведочи само лик који се појављује, него пре свега релевантност његовог 
мишљења, са којом је тај лик и попримио значај који има у историји философије.
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HISTORYCAL THINKING AND A PLATO’S HORIZONS OF IDEAS 
/Morphology of ideas as a procedural investigation  

of a selfessence in a thinking formes/

abstract: In the Platos philosophy happends a revolution in the thinking, who is beginning with 
a Socrats thinking praxis. With that basic dimension of contemplation of things by the man who is able 
to thinking, openings the horizon of the value and a meaning of reflexion for the epochal thinking. 
The mythos is prescriptioned by the speech discourses and a thinking, who have a perfection in the 
Platos dialectical thinking, and with that they are putting on a point of view, to be a methodological 
oredering thing of a knowledge. First substances are recognised there as a thinking persons, and stand 
on a point to be opening to the epoche of Christianity, who perfected them throw identifications and 
differentia in differentiations. Thinking form by that way have her absolute competention in receiving a 
new contents, and on that way a xenologic substrate ’differention of different’ stay within that absolute 
reflexion as her own. Historical thinking on that way takes the power of encyclyc endless of Hegels 
encyclopaedic spirit and show his possibilities of contemporary participation on the truth of all what is 
existing and it is.

Key words: Platos unwritten doctrines,Dialectic and a history, Epoche of christianity, hegel, 
historical thinking 


