
 DEN DELTE LINIE  PLATON STATEN VI 509D – 511E 
 Filosofiens GENSTAND og METODE, logisk anskuet, jf.534A 
 Linien er delt proportionalt så Y forholder sig til X, som B til A og D til C. 

 GENSTAND  SJÆLENS  ERKENDELSES- 
   YTRINGSFORMER MÆSSIG STATUS
    OG METODE   
      
      
      
      IDEER  INDSIGT   
   DIALEKTIK   
      
      
      
     VIDEN/EPISTEME
     ἐπιστήμη 
      
      
      
      
      MATEMATIK, TÆNKNING   
      VIDENSKABELIGE MATEMATISK   
      OBJEKTER  LOGIK   
      
      
      
      
      
       FÆNOMENER FORMODNING  
      (MATERIELLE SANSE ERKEN-   
        LEGEMER)  DELSE   
     MENING/ DOXA
     δόξα 
      
      SPEJL-  ILLUSION   
      BILLEDER  GÆTNING   
      
      
      
      
 LINIEN ER VERDEN I SIN HELHED, MEN DELES I TO, HVOR: 

X er DEN INTELLIGIBLE VERDEN (Det Værende 534A). 
Y er SANSE-VERDEN (Det, Der Bliver Til og Forgår 534A ). 

 
Der er stigende klarhed fra ILLUSION til SANDHED, 

mens der er afbildning/spejling, altså faldende klarhed, nedad fra SANDHED til ILLUSION. 
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LINIEN har en matematisk finesse, nemlig at afsnit C og afsnit B kan bevises at være matematisk lige 
store.  
Dvs. at der er et sammenfald mellem antallet (? arten?) af matematisk/videnskabelige objekter og 
antallet (? arten?) af fænomener/materielle legemer. Platon synes ikke at have udnyttet dette 
sammenfald, men vi kan så notere os, at her er berøringspunktet mellem VIDEN og MENING, 
mellem EPISTEME (ἐπιστήμη) og DOXA (δόξα). Kan vi via matematikken, altså en abstraktion, få 
noget at vide om den verden(C), vi faktisk lever i? Er heri også indbygget Platons bekendte, 
principielle bandlysning af kunst (litteratur), som må høre til på laveste plan (Spejlbilleder)? For det 
er jo ikke muligt at vide noget (vigtigt?) om afsnit D, selv om man nok kan synes og mene og gætte 
og gætte forkert. 
 
For overblikkets skyld er der i "skemaet" med linien anvendt ganske få termer, og især Foss' 
oversættelse er brugt, men dels er Platon ikke konsistent, dels sidder en læser måske med Ræders 
oversættelse, og snart kommer en ny oversættelse i: Platon, Samlede værker i ny oversættelse, 
redigeret af Christian Gorm Tortzen og Jørgen Mejer I – VI (Gyldendal 2009ff.). Jeg vil derfor tilføje 
følgende noter: 
INDSIGT – DIALEKTIK: 
Ræder oversætter νόησις (NOESIS) med TÆNKNING. Platon bruger i 534A ordet ἐπιστήμη 
(EPISTEME). 
DIALEKTIK: man går fra forudsætninger til et forudsætningsløst udgangspunkt, til et første princip. 
 
 TÆNKNING – MATEMATISK LOGIK: 
Ræder oversætter διάνοια (DIANOIA) med SLUTNING: man går ud fra forudsætninger til et 
slutpunkt, en konklusion (altså den modsatte bevægelse af dialektikkens).  
 
FORMODNING: 
Ræder bruger TRO for πίστις (PISTIS). Jeg ville være tilbøjelig til at vælge Ræder her. Vi har her 
forbindelsen til retorikken, hvor πίστις er overtalelses-argumentet (πείθειν (peithein) overtale), som 
vi netop bruger i fænomen-/sanse-verdnen. Heri kan ses en forbindelse til Platons afstandtagen til 
retorik. 
 
ILLUSION: 
Ræder: INDBILDNING. 
GÆTNING er εἰκασία (EIKASIA). 
 
VIDEN/ ἐπιστήμη(EPISTEME): 
I 534A bruger Platon νόησις (NOESIS) i denne betydning. Genstandenes erkendelsesmæssige status 
omtales som τὸ γνωστόν (to gnostón): det erkendelige, og τὸ νοητόν (to noetón): det, der kan 
tænkes; det, som man kan få indsigt i.  
 
MENING/ δόξα (DOXA): 
Genstandenes erkendelsesmæssige status omtales som τὸ δοξαστόν (to doxastón): det gættelige; det, 
som man kan mene (dette og hint) om. 
 
Og så er der ordet: FÆNOMENER, τὰ φαινόμενα, som er betegnelsen for det, vi kan opfatte med 
vore sanser, se/høre/ føle ved berøring/smage/lugte, altså noget konkret, og ikke som i den 
almindelige brede, lidt vage betydning.  
 
Endelig kan jeg ikke lade være med at pointere den store tradition i græsk filosofi for at være konkret 
i anvendelse af billeder, udtryk, ord. F.eks. er den store anvendelse af analogi – også hos Platon, f.x. 
både Solbilledet og Hulebilledet  – en fortsættelse af Homers "lignelser", som er en måde at 
konkretisere en ny/ukendt situation/begivenhed på og vel at mærke med konkrete dagligdags ord, som 
alle kan forstå. Man skal altså ikke forstå de ovenfor anvendte græske ord som sære fremmedord, der 
evt. skal indgyde menigmand ærefrygt og ærbødighed over for svære materier, men tvært imod som 
ord, der skal virke kendte og genkendelige for enhver. 


