Er værensspørsmålet sentralt når filosofen skal defineres i forhold til sofisten?

OM
FILOSOFEN,
VÆREN
OG IKKE-VÆREN
I PLATONS SOFISTEN

Or for heavens sake, without noticing have we stumbled on
the knowledge that free people have? Maybe we’ve found the
philosopher even though we were looking for the sophist?
(Platon 1993:46)

U

nder letingen etter den sanne definisjonen av sofisten, snubler samtalepartnerne i Platons Sofisten over
definisjonen av filosofen. Vi skal her se på hvilke implikasjoner definisjonen av filosofen har for forholdet mellom væren, ikke-væren, former og sansbare ting i denne
dialogen. Vi vil også komme inn på hvilke følger dette får
for definisjonen av sofisten og for dialektikk som metode.
Filosofen forstås som en slags dialektisk virtuos, som på
bakgrunn av sitt ontologiske gehør har et spesielt fortrinn
i diskusjoner. Fordi han innehar en spesiell forståelse av væren, kan filosofen sies å inneha en «pure and just love of
wisdom» (Platon 1993:46).
Til hjelp tas Martin Heideggers lesning fra hans verk
Plato’s Sophist i bruk. Dette, fordi Heidegger har som sitt
overordnede filosofiske prosjekt å trekke fram værensbegrepets betydning, både for filosofien og for menneskelig forståelse overhodet. I sin lesning forsøker han å sette
seg inn i de til tider svært obskure passasjene i Sofisten på
bakgrunn av den aktuelle forståelsen (eller den manglende
sådan) av væren som ligger til grunn hos Platon.
Veien til filosofen
– over grammatikeren og musikeren
Det blir gitt tre muligheter for relasjoner mellom formene;
de kan blandes, de kan ikke blandes, eller noen kan og
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noen kan ikke blandes (Platon 1993:45). Samtalepartnerne
ender til slutt på den tredje muligheten: «Certainly one of
the following must be the case: either everything is willing to blend, or nothing is, or some things are, and some
are not. … And we found that the first two options were
impossible» (Platon 1993:45). ���������������������������
Selv om noen påstår at formene ikke vil blande seg, så vil de blande formene i talen
uansett. Væren tas som en egen form og enhver form må
tillegges væren. Alle formene er altså blandet med formen
væren, og påstanden om at formene ikke kan blandes blir
dermed nødvendigvis tilbakevist hver gang noen påstår
noe om noe («dette er en hund») (Platon 1993:45).
Men dersom en påstår at alle formene kan blandes
med hverandre, kommer en snart opp i vanskeligheter. For
eksempel formene forandring og stillstand. Forandring
kan ikke blandes med stillstand, uten ikke lenger å være
forandring. Direkte motsatte former kan ikke blandes, da
dette medfører tydelige selvmotsigelser. Den eneste gjenværende, konsistente meningen, er at noen former kan
blandes sammen og noen kan det ikke (Platon 1993:45).
Når dette er stadfestet, sammenligner Eleaten formene
med alfabetet; noen former kan inngå i komplekse relasjoner med visse andre former, på samme måte som bokstavene i alfabetet blandes slik at noen passer sammen og andre ikke passer sammen. Brukbare fonetiske uttrykk, ord,
oppstår når de korrekte elementene og bokstavene blandes
sammen, og på samme måte oppstår sansbare ting når formene blandes sammen. For å skjønne hvordan dette skjer
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med tingene trengs det en viss kunnen, analog med ekspertisen til den som har peiling på alfabetet, benevnt som
«grammatikeren» i dialogen.
Heidegger går inn på hvordan grammatikerens kunnen er analog med en viss ekspertise i forståelse av væren.
Heidegger skriver i Plato’s Sophist at: «In this way, presumably, also in relation to the manifold of beings … a
techné [kunnen] must exist which has the task, and which
preserves the possibility of bringing to
Filosofen forstås light the koinonia [relasjonen] and connecsom en som har tions among individual beings» (Heidegger
1997:360). Med «beings» forstås her formeet spesielt onto- ne.1 Altså, slik det finnes en ekspertise i å vite
logisk gehør, likt hvilke bokstaver som relaterer godt til hvermusikerens, som andre og hvilke som ikke gjør det, må det
gir vedkommende finnes en viss ekspertise i å vite hvilke former
som kan blandes med hverandre.
et spesielt forNoen former blandes ikke særlig godt.
trinn i dialektiske For nevnte analogis vedkommende forstås
diskusjoner. konsonantene i så måte. Bare få konsonanter
passer sammen, og vokalene får en særstilling fordi disse er «bindemiddelet» som får ord til å holde
sammen: «More than the other letters the vowels run
through all of them like a bond, linking them together, so
that without a vowel no one of the others can fit together»
(Platon 1993:46). Men
�����������������������������������
før vi ser nærmere på dette eksemplet, skal det legges ut enda en analogi til filosofen fra
dialogen, nemlig musikeren.
Musikeren vet, fordi han har et spesielt gehør, hvilke
toner som kan blandes for å få til musikalsk harmoni, og
hvilke som bør unngås for å unngå dissonans: «The musician is the one with expertise to know which ones [tones]
mix and which ones don’t, and the unmusical person is
the one who doesn’t understand that» (Platon 1993:46). I
analogi med dette kan vi spørre:
So if someone’s going to show us correctly which kinds
[former] harmonize with which and which kinds exclude
each other, doesn’t he have some kind of knowledge as he
proceeds through the discussion? And in addition doesn’t he
have to know whether there are any kinds that run through
all of them and link them together to make them capable of
blending, and also, when there are divisions, whether certain
kinds running through wholes are always the cause of the
division? (Platon 1993:46)

Filosofen forstås som en som har et spesielt ontologisk gehør, likt musikerens, som gir vedkommende et spesielt
fortrinn i dialektiske diskusjoner. Filosofens ekspertise er
å kunne skille mellom former, og å vite; hvilke som kan
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blandes, hvordan disse blandes, hvilke som ikke kan blandes, og hvilke som er nødvendige til en hver tid.
Tilbake til grammatikeren
– værensbegrepenes særstilling
Vi sa at noen bokstaver var viktige, fordi de fungerte som
bindemiddel i ord, og er avgjørende for at bokstavene skal
kunne sammenfattes til velfungerende fonetiske uttrykk.
«They [the vowels] are the bond … throughout all the others. They function, to borrow an image from physics, like
a nucleus in crystallization; around them a word, as a unitary sound-structure, precipitates» (Heidegger 1997:358).
Altså er vokalene spesielt viktige for å få til ord, eller selve
kjernen i ordet, for å være tro mot metaforen. Ordene oppstår rundt vokalene; dette poenget er viktig, fordi det peker
på en struktur som er analog med strukturen til meningsfulle setninger. For at en skal kunne si noe meningsfullt
trenger en et tilsvarende bindemiddel mellom ordene i setningene. Dette bindemiddelet er værensbegrepene. Rundt
værensbegrepene dannes setninger som utsier noe om logos. Altså, for å få bundet sammen ordene «barn», «trikk»
og «under» trenger vi et «er»: «Barnet er under trikken.»
Slik bindemiddelet i setninger, værensbegrepene, trengs
for å uttrykke logos, slik trengs formen væren for at sansbare
ting skal kunne eksistere i det hele tatt: «… the vowels
which are the bond in all words, are supposed to suggest that there may possibly also be with regards to onta
something which … is always already present in all beings.
These are nothing else than the original determination of
Being …» (Heidegger 1997:358) Strukturen i analogien
til alfabetet og ekspertisen til grammatikeren blir dermed
denne:
1) Ord trenger vokaler for å kunne utkrystallisere seg,
altså fremstå som fonetiske uttrykk
2) Setninger trenger værensbegreper for å kunne bli
meningsfulle, sammenhengende uttrykk for logos
3) Ting i verden trenger formen væren for å kunne rela
tere former internt, og dermed kunne eksistere som
sansbare ting
Grammatikerens ekspertise ligger i å skjønne relasjonene
mellom bokstavene (1). En med ekspertise i tale, (dialektiker, sofist) har ekspertise i å vite hvordan setninger blir
meningsfulle, gjennom konstellasjoner av ord og værensbegreper (2).2 En filosof, med ekspertise i sansbare tings
former, skjønner hvordan tingene i hvert enkelt tilfelle
er satt sammen av formene, og at værensformen relaterer
de andre formene til hverandre internt. Værensformen er

dermed sentral, og for å ha ekspertise i logos, er forståelse
av væren nøkkelen: «And in addition doesn’t he have to
know whether there are any kinds that run through all
of them and link them together to make them capable of
blending …» (Platon 1993:46).
Tale og logos
For Heidegger er det en klar sammenheng mellom tale, legein, og logos. Heideggers lesning av legein, impliserer at en
ikke i utgangspunket på gresk kan si noe meningsfullt uten
at det korresponderer med virkelige ontologiske forhold:
The greeks had no word for ‘language’; they understood this
phenomenon ‘in the first instance’ as discourse. But because
the logos came into their philosophical ken primarily as assertion, this was the kind of logos which they took as their clue
for working out the basic structures of the forms of discourse
and its components. Grammar sought its foundation in the
‘logic’ of this logos (Heidegger 1990:209).

Når en sier noe, er det dermed ikke intuitivt forstått at
en «tolker» fenomenene fra et subjektivt, partikulært perspektiv. Når en taler, utsier en noe om logos, formulert
som en påstand. Talens primære funksjon er aletheuein,
å «avdekke» fenomener: «The Being-true of the logos as
aletheuein, means that in legein … the entities of which
one is talking must be taken out of their hiddenness; …»
(Heidegger 1990:56). Dersom «tale» intuitivt blir forstått
som «fenomenenes avdekking», som Heidegger foreslår, er
det lett å skjønne at en kan bli forvirret av ideer om ikkeværen, og løgn overhodet.
Dette kan en finne belegg for i Sofisten, for eksempel
i 236e: «This appearing, and this seeming but not being,
and this saying things but not true things [min kursivering]
– all these issues are full of confusion, just as they have
always been» (Platon 1993:26).
Videre, i 237e: «And it’s absolutely necessary, it seems,
that someone who does not say something says nothing at
all. ����������������������������������������������������
… don’t we have to deny that anyone who tries to utter that which is not is even speaking»? (Platon 1993:27)
På dette grunnlaget kan en forstå hvorfor det oppstår så
mange vanskeligheter for samtalepartnerne i Sofisten med
å definere sofisten; at en som jobber med å tale ikke forholder seg til logos virker som en selvmotsigelse.
Ikke-værender
Vi kom fram til at væren som form inngår i alle sammensetninger av former, og dermed er en del av alle ting. I lys
av dette skjønner vi at «ikke-værender» kan bli problema-

tisk å forstå. Slik Eleaten siterer Parmenides, skjønner vi at
dette problemet har vært velkjent og blitt behandlet med
respekt og ærefrykt i søken etter kunnskap: «Never shall
it force itself on us, that that which is not may be; Keep
your thought far away from this path of searching» (Platon
1993:50).
Når vi i tillegg vet at Parmenides og hans etterfølgere
blir behandlet med nesten religiøs andakt, som når
Sokrates påstår: «So your visitor might be a greater power
following along with you, a sort of god of refutation to
keep watch on us and show how bad we are at speaking
…» (Platon 1993:11) når han hører at den besøkende er
fra Elea, der hvor også Parmenides kom fra, skjønner vi at
de ikke tar lett på oppgaven om å forklare og rettferdiggjøre ikke-værenders plass i logos.
Ikke desto mindre er det dette
En filosof, med ekspertise
som blir resultatet av den dialeki sansbare tings former,
tiske prosessen.
Etter at det kommer fram at skjønner hvordan tingene
i alle fall tre former, forandring, i hvert enkelt tilfelle er
stillstand og væren er nødven- satt sammen av formene,
dige for alle sansbare ting (Platon
og at værensformen
1993:45), på en slik måte at væren lar seg blande med begge, relaterer de andre
men forandring ikke kan blandes formene til hverandre
med stillstand, og konklusjonen internt.
blir at noen former blander seg
og andre ikke, dukker det opp et merkelig problem noen
passasjer nedenfor (Platon 1993:47). Det blir påstått at
hver av formene er identiske med seg selv, men forskjellige
fra hverandre. Dermed dukker to nye former opp, nemlig
identitet og forskjell. Argumentet i den kronglete passasjen går som følger: Fordi forandring ikke kan være identisk med forskjell, og stillstand ikke kan være identisk med
identitet må vi påstå at «Whatever we call change and rest
in common can’t be either one of them» (Platon 1993:48);
resultatet ville da blitt at enten forskjell eller identitet ville
blitt til sin motsetning. Altså, dersom forskjell ble identifisert med forandring, ville forskjell blitt til identitet («forskjell er identisk med…»), altså tatt del i sin motsetning,
og dette ville være en selvmotsigelse. Dessuten, hvis væren skulle være identisk med identitet, ville forandring og
stillstand, om hvilke vi tidligere fant ut at begge tar del i
væren (begge er), tatt del i hverandre: Forandring ville blitt
stillstand, altså enda en selvmotsigelse. Resultatet blir at
forskjell og identitet trer fram som relasjonelle størrelser;
alt som er, tar del i forskjellighet i relasjon til det som er
forskjellig fra det selv, og relaterer til seg selv som identisk:
«In fact, though, it turns out that whatever is different deØRJAN STEIRO MORTENSEN
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finitely has to be what it is from something that’s different» (Platon 1993:42). I den følgende passasjen heter det:
«When we say the same, that’s because it shares in the same
in relation to itself» (Platon 1993:49). ��������������������
Fordi alle ting inngår i relasjonen forskjellig med alt som ikke er identisk, og i
en identisk relasjon med alt som er identisk, inngår identitet og forskjell, i likhet med væren, som former i alle ting.
Dette er det avgjørende momentet for å forstå ikkeværen i dialogen: «But when we say it’s not the same,

Konklusjonen blir dermed at væren er en viktig bestanddel av alle ting, og at ikke-væren er en relasjon mellom én form og en annen den ikke er identisk med. Selv
om vi påstår at noe ikke er noe annet, sier vi egentlig bare
at dette ikke er identisk med det andre, og dermed påpeker
vi bare en forskjell. Fordi forskjell er spredt ut over alle
formene, kan en si om dem alle at de «ikke er» noe annet,
selv om de i aller høyeste grad er: «It seems that when we
say that which is not, we don’t say something contrary to
that which is, only something different from it» (Platon
1993:50). Denne innsikten blir avgjørende når vi
vender tilbake til filosofen, og undersøker hvordan
sofisten fremstår i lys av denne.

Illustrasjon: Ingrid Berge

Sofisten og filosofen
Vi så da vi definerte filosofen at denne har en innsikt som er analog med musikerens gehør. Slik musikeren hører hvilke toner som harmonerer godt og
hvilke som ikke klinger bra («The musician is the
one with expertise to know which ones [tones] mix
and which ones don’t, and the unmusical person
is the one who doesn’t understand that») (Platon
1993:45), slik har filosofen innsikt i hvilke former
som kan blandes og hvilke som ikke kan blandes.
Dette er hans ekspertise, og middelet hans, slik
musikerens er instrumentet, er dialektikken. Men
slik det finnes disse som ikke har musikalsk innsikt,
slik finnes det også de som ikke har virkelig innsikt i logos. Dersom en umusikalsk person likevel
skulle traktere et instrument, kan vi si at den med
musikalsk innsikt hadde et fortrinn når det gjaldt
å spille. Dette virker helt analogt med filosofens
fortrinn i dialektiske samtaler: «… doesn’t he have
some kind of knowledge as he proceeds through the
discussion» (Platon 1993:45)? Hvordan kan en da
tenke seg en sofist, som ikke kan ha virkelig innsikt
i logos (da dette ville gjort ham til filosof ), analogt
til musikeren? Jo, sofisten lærer seg retoriske knep,
slik hvem som helst kan lære seg små snutter på for
eksempel en lyre, uten å virkelig ha innsikt i tonenes innbyrdes relasjoner. En sofist gjør dermed «kunnskapsting»,
uten å være vis, uten virkelig å ha kunnskapen.
For å klargjøre hvordan filosofen skiller seg fra sofisten,
må vi tilbake til definisjonen av ikke-væren som forskjell.
Alt som er, er også ikke, i relasjon til noe det er forskjellig
fra. Selv om denne påstanden om at alt som er også ikke er
kan virke kontradiktorisk, har vi nå vist hvordan forholdet
mellom disse bør forstås. En hypotetisk sofist som prøver å
bruke Parmenides for å forsvare seg, ved å si at ikke-væren-

that’s because of it’s association with the different» (Platon
1993:49). Alt som er i relasjon til noe forskjellig er dermed
ikke identisk med dette. Så selv om vi kom fram til at væren
er en nødvendig form som inngår i alle konstellasjoner, har
også alle ting mulighet til «ikke å være», i relasjon til noe
det er forskjellig fra. Fordi alle ting er identiske og forskjellige, er de også ikke-identiske og ikke-forskjellige. Ikkeværender er værender som er forskjellig fra noe de ikke er
identiske med. Værender er identiske med seg selv, fordi
de ikke er forskjellige.
8
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der umulig kan være, kan nå arresteres, fordi vi har skjønt
at «ikke-værender» også nødvendigvis tar del i væren, men
«er ikke» i relasjon til noe annet. Sofisten er ikke vis, selv
om han påstår dette og kommer med kvikke replikker og
gjendrivninger, fordi han er forskjellig fra de som virkelig er
vise; han taler (legein), uten å ha innsikt i logos. Sofisten
må slik defineres negativt i forhold til filosofen; han framstår som en «ikke-filosof».
Utover i dialogen kommer vi over et merkelig forsvar
mot en hypotetisk sofist som framtrer som et normativt
forsvar for filosofen:

beskrevet tidligere i dialogen (Platon 1993:46).
Dialektikk som metode
Dialektikken, i hendene til noen som ikke er filosof, kan
forkludre forståelsen. Slik en pseudo-musiker som lykkes
i å forlede noen til å godta ham selv som virkelig musiker,
og kan forkludre inntrykket av et musikkstykke for utenforstående, slik kan en sofist forlede utenforstående til å
tro at det som er logisk kan være stygt, tilfeldig, kort sagt
«dissonerende». I hendene til en som mangler den nød-

But if he thinks he’s recognized a problem in it [what
we’ve said; these contrarieties] and enjoys dragging
the argument back and forth, then he’s been carried
away by something that’s not worth much of anyone’s
attention … A thing like that isn’t clever or hard to
discover, but the other thing is both difficult and at
the same time beautiful (Platon 1993:52).

Illustrasjon: Ingrid Berge

For å forstå dette argumentet må vi tilbake til den
«musikalske» finfølelsen, som gjør filosofen i stand
til å «know whether there are any kinds that run
through all of them and link them together to make
them capable of blending, and also, when there are
divisions, whether certain kinds running through
wholes are always the cause of the division» (Platon
1993:45). Det
�����������������������������������
er nettopp dette som er fenomenet; væren, forskjell og identitet som former «runs
through» alle former, og kan ikke separeres fra de
andre på hvilken som helst måte. En filosof vil i kraft
av denne innsikten forstå at det er meningsløst å påstå at dersom væren er én form, vil ikke ting som er
samtidig kunne være forskjellig. En filosof er nettopp mer nyansert og skjønner at i visse tilfeller kan
former separeres og i andre tilfeller kan de det ikke.
Videre skjønner filosofen at selv om noen påstander
som virker kontradiktoriske er sanne, er ikke alle
det: «But when someone makes that which is the
same appear different in just any old way … – well,
if someone enjoys constantly trotting out contraries
like that in discussion, that’s not true refutation» (Platon
1993:52).
Henvisningen til musikeren kommer igjen i passasjen nedenfor. Der sies det rett ut at «it’s inept to try to
separate everything from everything else. It’s the sign of a
completely unmusical and unphilosophical person» (Platon
1993:52). Den dialektiske kunnen som slike personer
utviser, har ingen spor etter de kjennetegn som definerer
måten en filosof anvender dialektikken på, slik dette ble

vendige innsikten, reduseres dialektikken, og i praksis vil
ikke dialektikken kunne gi noe sant uttrykk for logos, og
dermed ikke lenger være «the highest science» (Heidegger
1997:361).
Hva kjennetegner dialektikken, i egentlig forstand, som
metode? Nemlig at den avdekker tingenes virkelige konstitusjon, med utgangspunkt i deres væren. Fra Heidegger:
«Hence it is not a matter of simply addressing beings in
the natural and immediate way of talking about them, but
ØRJAN STEIRO MORTENSEN
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free» (Heidegger 1997:367). Fordi sofisten har interesse av
det, søker han tilflukt i ikke-væren, og søker å forkludre
muligheten for sannferdig forståelse overhodet, ved hjelp
av en bevisst fordreid anvendelse av dialektikken, et redskap som burde vært forbeholdt filosofen. Fordi han er en
taskenspiller er han vanskelig å gripe: «The sophist runs off

Illustrasjon: Ingrid Berge

instead the logoi [formene] themselves becomes thematic,
and specifically within an intention of showing … the
constitution of what is encountered in them» (Heidegger
1997:362). ������������������������������������������������
Altså ikke bare å godta sansbare tings konstitusjon som gitt, men også å kunne gjenkjenne at flere former
finnes i alle sansbare ting, samt at ting fundamentalt sett
er en sammenblanding av former (en spade er altså ikke en
spade). Videre kan en ved å skille disse formene (diairesis)
komme fram til hvilke former som i sannhet finnes i tingene. Men dette kan kun gjøres på bakgrunn av innsikten
i væren, fordi dette er den formen som alltid allerede er
forutsatt for at sammenblandingen av former i seg selv skal
kunne være mulig: «It presupposes a sharpened ontological
insight» (Heidegger 1997:363). Dersom vi ikke har denne
innsikten, vil vi måtte ta utgangspunkt i tingenes fremtredelse som tilstrekkelig for forståelsen av dem, og dette
«is not a sufficient basis for gaining clarity concerning the
Being of the Ideas themselves» (Heidegger 1997:364).
Grunnen til dette er at måten ting virker og blir brukt
på til vanlig nettopp kan divergere fra
Sofisten må slik måten de ideelt sett burde vært brukt
defineres negativt i på; ting kan «dissonere», en kan ta feil.
forhold til filosofen; Slike feiltagelser er ofte bundet sammen
med interessene til folk som for eksemhan framstår som pel må arbeide for å overleve, slik som
en «ikke-filosof» sofisten må. «Small and narrow-minded people» (Heidegger 1997:365),
som har behov for konkrete ting, har i visse tilfeller interesse av å fordreie sannheten, og vil selvfølgelig gjøre dette
for å få fatt i de tingene de trenger. Dette sperrer for den
nødvendige innsikten som kjennetegner filosofen; dermed
blir ikke lenger diskusjonen absolutt og ideell, altså ikke
uttrykk for «the knowledge that free people have» (Platon
1993:46). En må altså ikke ha personlig interesse av diskusjonen for at den skal kunne være sannferdig, slik sofisten
har; den må praktiseres for sannhetens skyld.
Vi har, så fremt vi er interessert i den sanne forståelsen
av formene og deres måter å framtre på, en interesse av å
være skeptiske til hva sofisten koker i hop av dialektiske
krumspring. For at sofisten skal kunne (uredelig) opprettholde sin fasade av visdom, må filosofens (rettmessige)
krav til visdom undergraves: «he condemns all philosophical work itself» (Heidegger 1997:367), og hevder at eksistensen av ikke-værender beviser filosofiens manglende
grunnlag, da ikke-værender virker selvmotsigende. Det
er dermed ytterst nødvendig å avsløre sofisten «as the incarnation of non-being» (Heidegger 1997:367), som en
uredelig, «ikke-filosof», slik at «the philosopher’s gaze upon
the Being of beings and their manifoldness can become

into the darkness of that which is not, which he’s had practice dealing with, and he’s hard to see because the place
is so dark» (Platon 1993:47). Sofisten har ingen virkelig
ekspertise, og må dermed defineres negativt i forhold til
filosofen, som faktisk innehar den ekspertisen sofisten påstår at han har.
Konkluderende bemerkning
– filosofen som dialektiker
Fordi ting eksisterer som komplekse sammenblandinger av
former, med væren som nødvendig grunnform, har «ikkeværender» også væren, og fremtrer som noe som er forskjellig fra noe annet. Alt som er, er både identisk (med seg

selv) og forskjellig (fra noe annet). I denne tvetydigheten
befinner sofisten seg, og utnytter denne til sin egen fordel,
ved å forvirre folk, i stedet for å lose dem trygt igjennom
skjærene i den dialektiske sjøen. En virkelig definisjon av
filosofen kan dermed ikke bare være en som bedriver dialektikk, da denne ville passet også for sofisten. En kvalitativ

benytte den dialektiske metoden slik den burde brukes,
med fundament i væren:
The basic presupposition for this dialectical task and for its
mastery is what Plato previously analyzed in the methodological discussions of the ontologies: that Being means nothing
else than dunamis, dunamis of koinonein; i.e. Being pertains
to the possibility of being-together [formenes sammenblanding] (Heidegger 1997:368).

Illustrasjon: Ingrid Berge

Fordi filosofen er fri, kan han øve opp evnen til virkelig
å forstå. På bakgrunn av denne forståelsen kan filosofen
sannferdig benytte seg av dialektikken.
Sofisten tar også i bruk dialektikken, Fordi han har en
dog på en uredelig måte. Forskjellen spesiell forståelse av
mellom sofisten og filosofen er dermed
formene kan filosofen
en kvalitativ distinksjon, som minner
om en slags evne, lik musikerens ge- bedrive dialektikk,
hør, som må utvikles i frihet. Poenget og dermed komme
er ikke at ikke hvem som helst i prin- fram til virkelige onsippet kan bli filosof; poenget er at for
tologiske sannheter,
sofisten er ikke sannheten det virkelige
målet for diskusjonen. Sofisten selger utrykt som tingenes
talekunst som en vare, og hans inter- avdekkethet (aletheia)
esse ligger i betalingen av tjenesten. i talen (legein).
Fordi det er irrelevant for sofisten om
diskusjonen er sannferdig eller ikke, er han ikke i stand til
å se sannheten slik den kan fremtre i dialektiske samtaler.
Å være filosof innebærer dermed ikke bare å kunne diskutere, altså benytte den dialektiske metode i samtale; det
innebærer et kvalitativt «hvordan», en viss måte å forholde
seg til dialektikken på, som gjør at dialektikken i hans hender blir et middel til sann forståelse.
NOTER
Med språkforvirringen mellom gresk-engelsk i den oversatte
Platonteksten, og tysk -engelsk-gresk i Heideggerteksten, er det lett at
poenger går tapt i oversettelsen. Dog slik Heidegger vanligvis bruker
begrepet værender som distinkt fra væren, virker det i dette tilfellet naturlig for meg å sammentrekke betydningen av «beings» og formene til
Platon, da dette rimer best med Heideggers begrep ontisk værende. En
ting forstått ontisk (tinglig), er et værende hvis bruksområde (mis)forstås som tingens fundamentale væren, satt opp mot en ontologisk forståelse av tingen som «akkurat denne tingen her og nå». Dette stemmer bra
overens med tingens form, som for Platon ofte er tingens bruksområde.
Se for eksempel hele den innledende diskusjonen om the «angler» fra
219 og utover.
2
Dette er ikke eksplisitt i denne passasjen, men etter det jeg forstår, er
det her forvirringen med sofisten oppstår; en som taler (legein) uten å
ha ekspertise i logos. Mer om dette nedenfor.
1

variabel må inn i ligningen, og filosofen fremstår som den
som har den rette innsikten, som jeg her har kalt ontologisk
gehør, som fordres for å kunne bedrive dialektikk på en
sannferdig måte. Distinksjonen mellom sofisten og filosofen kan være vanskelig å få øye på: “But the philosopher
always uses reasoning to stay near the form, being. He isn’t
at all easy to see because that area is so bright and the
eyes of most people’s souls can’t bear to look at what’s divine» (Platon 1993:47). Fordi han har en spesiell forståelse
av formene kan filosofen bedrive dialektikk, og dermed
komme fram til virkelige ontologiske sannheter, utrykt
som tingenes avdekkethet (aletheia) i talen (legein). Han ser
hvordan ting logisk er satt sammen, og kan dermed trygt

LITTERATUR

Heidegger, M. 1990, Being and Time, Basil Blackwell, Oxford.
------. 1997, Plato’s Sophist, Indiana University Press, Indianapolis.
Platon. 1993, Sofisten, Hackett Publishing, Indiana.
ØRJAN STEIRO MORTENSEN

11

Illustrasjon: Ingri Haraldsen

