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„ПЛА ТО НО ВА ФИ ЛО ЗОФ СКА МИ ТО ЛО ГИ ЈА:  
СТУ ДИ ЈА О ПЛА ТО НО ВИМ МИ ТО ВИ МА”  

ИРИ НЕ ДЕ РЕ ТИЋ1

Ири на Де ре тић, Пла то но ва фи ло зоф ска ми то ло ги ја: сту ди ја о Пла то
но вим ми то ви ма, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2014

Ок то бра 2014. го ди не, у из да њу ре но ми ра ног За во да за уџ бе ни ке, 
по ја ви ла се нај но ви ја сту ди ја Ири не Де ре тић, под на сло вом Пла то но ва 
фи ло зоф ска ми то ло ги ја: сту ди ја о Пла то но вим ми то ви ма. Ова књи га 
пред ста вља из у зет но зна ча јан до при нос срп ској фи ло зоф ској ба шти ни, 
бу ду ћи да је јед на од рет ких на на шем го вор ном под руч ју – а ве ро ват но 
и је ди на – ко ја си сте ма тич но и те мељ но ис тра жу је Пла то но ве ми то ве 
и, ко ли ко про стор то до пу шта, пре и спи ту је њи хов од нос пре ма тра ди
ци о нал ној грч кој ми то ло ги ји. Док се Бо го љуб Ши ја ко вић, ина че пот пи
сан уз Јо ва на Аран ђе ло ви ћа као ре цен зент овог на уч ног де ла, на не што 
оп шти ји на чин ба вио ста ро грч ким пој мо ви ма ми та, ду ше и ло го са, Ири на 
Де ре тић хра бро ула зи у ана ли зу Пла то но вих спи са и за по чи ње кри тич ку 
по ле ми ку са Пла то ном, са гле да ва ју ћи га и као ми то ту ма ча, и као ми то
твор ца ко ји да је на црт јед не но ве ми то ло ги је. Оно што Пла то но ву фи ло
зо фи ју чи ни та ко атрак тив ном и го то во без вре ме ном је сте упра во пре
пли та ње фи ло зоф ских, књи жев них и ми то по ет ских, од но сно але го риј ских 
мо ти ва, ко ји ма ње гов опус оби лу је. У слу ча је ви ма у ко ји ма ра ци о нал ни 
дис курс по ста је не до во љан да из ра зи су шти ну ства ри, Пла тон, пре ма 
то ме, при бе га ва сли ко ви том, ми то по ет ском, го то во пе снич ком из ра зу, 
те су ње го ва де ла ну жно пред мет ис тра жи ва ња не са мо фи ло зо фа већ и 
књи жев них те о ре ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти. 

Ири на Де ре тић успе шно по ка зу је на ко ји на чин Пла то нов на црт 
но ве ми то ло ги је и ње го во ми то твор ство про из ла зе из кри ти ке тра ди
ци о нал ног ми то ло шког пе сни штва, ко ју он спро во ди у окви ру свог обра
зов ног про гра ма из ло же ног у ди ја ло гу Др жа ва. Ау тор ка де таљ но раз
ма тра у ко јој ме ри Пла то но ве ори ги нал не ми то ло шке тво ре ви не, ина че 
број не и „ра су те” ши ром раз ли чи тих ди ја ло га, од го ва ра ју ње го вим соп
стве ним зах те ви ма исти не, ко хе рент но сти, тј. да ли и у ко јој ме ри Пла
то но ви ми то ви пре ва зи ла зе соп стве на пра ви ла о на чи ни ма аде кват ног 
са ста вља ња при ча о бо го ви ма, хе ро ји ма, од но сно о по стан ку чо ве ка, 
све та итд. Кључ на од ли ка Пла то но вих ми то ва је сте упра во то да, за раз
ли ку од оних тра ди ци о нал них, екс пли цит но по кре ћу не ка од фун да мен
тал них фи ло зоф ских па и на уч них пи та ња, као што је пи та ње о мо гућ
но сти сло бод ног из бо ра у пре де тер ми ни са ном све ту, или пак про блем 

1 Овај текст на стао је у окви ру про јек та бр. 179064 ко ји фи нан си ра Ми ни
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



868

по стан ка фи зич ког све та, и у окви ру њих се, у Пла то но вом слу ча ју, на 
је дин ствен и ори ги на лан на чин пре пли ћу фи ло зоф ски, на уч ни и мит ски 
(књи жев ни) дис курс.

Струк ту ра књи ге од ра жа ва ау тор ки ну си сте ма ти за ци ју Пла то но вих 
ми то ва на ети о ло шке, ко ји се ба ве по ре клом ко смо са, чо ве ка и дру гих 
ем пи рич ких по ја ва, за тим на ерот ске и пси хо ло шке, у ко јим се ис пи ту је 
при ро да ерот ских осе ћа ња и струк ту ра људ ске ду ше, ко ја пре ма Пла то ну 
об у хва та ви ше су прот ста вље них мо ти ва ци о них аспе ка та, ме ђу ко ји ма 
је са мо онај ра зум ски бе смрт ног ка рак те ра, те на ес ха то ло шке, где се 
Пла тон ба ви суд би ном људ ске ду ше на кон смр ти, што је зна ча јан мо тив 
за сту пљен у го то во свим свет ским ре ли ги ја ма. У по себ ном, за вр шном сег
мен ту ове сту ди је об ра ђен је Пла то нов фи ло зоф ски мит – или але го ри
ја – о пе ћи ни, ко ја је због сво је ви ше знач но сти и бо га тог ме та фо рич ког 
књи жев ног из ра за мо жда и нај за ни мљи ви ји при мер пре кла па ња фи ло
зоф ског и књи жев ног дис кур са.

Мит о по ре клу чо ве ка и дру гих „ро до ва смрт ни ка” у ди ја ло гу Про
та го ра је сте пр ви од два ети о ло шка ми та ко ји ма се ба ви Ири на Де ре тић. 
Овај мит на сто ји да од го во ри на не ка од ве чи тих пи та ња, као што су: 
„Ко смо ми?”, „Ода кле по ти че мо?”. Пре ма ми ту Пла то но вог Про та го ре, 
чо век се по ка зу је као ви ше ди мен зи о нал но би ће чи је су се спо соб но сти 
раз ви ја ле по сте пе но то ком вре ме на, у че ти ри ета пе, с тим што, на гла ша
ва ау тор ка, тај про цес ни ка ко не би тре ба ло ту ма чи ти у ево лу ци о ни стич
ком кљу чу, већ пре као вре мен ско оства ри ва ње уро ђе них, од Бо га да тих 
дис по зи ци ја. Иде ја про гре са, пре ма то ме, до ми ни ра ми том у Про та го
ри. За раз ли ку од ње га, мит о ко смич ким ци клу си ма и на стан ку чо ве ка 
у ди ја ло гу Др жав ник пру жа са свим обр ну ту сли ку ства ри. У овом ди ја
ло гу Пла тон нам при по ве да о злат ној људ ској ра си и тзв. злат ном Кро но
вом до бу, ко је би ва на ру ше но и сме ње но Зев со вим до бом, у ко јем и да нас 
жи ви мо. Глав ни раз лог тог про па да ња, пре ма Пла то ну, је сте те ле сност 
ко смо са, ко ја до во ди до де струк тив них тј. де ге на ра тив них про це са. Дру
ги део ми та у Др жав ни ку, у ко јем се опи су је Кро но ва вла да ви на, пред ста
вља јед но од нај не о бич ни јих ли те рар нофи ло зоф ских ме ста у Пла то но вим 
ди ја ло зи ма, бу ду ћи да при по ве да о обр ну том то ку вре ме на и љу ди ма 
ко ји се ра ђа ју као ста р ци, а уми ру као бе бе. Ау тор ка у фу сно ти да је ин
те ре сант но по ре ђе ње са фил мом Деј ви да Фин че ра из 2008. го ди не (The 
Cu ri o us Ca se of Be nja min But ton), ко ји са др жи го то во иден ти чан мо тив. 

У по гла вљу о ерот ским ми то ви ма и струк ту ри пси хич ког Ири на 
Де ре тић кри тич ки пре и спи ту је мо тив еро са у ди ја ло гу Го зба, као и мит 
о ду ши у ди ја ло гу Фе дар. Ди ја лог Го зба са чи њен је од не ко ли ко бе се да 
о еро су ко је све са др же мит ске мо ти ве у ма њој или ве ћој ме ри, а ау тор ка 
нај ви ше па жње по све ћу је Ари сто фа но вом и Ди о ти ми ном ми ту. Ари сто
фа нов мит о „две по ло ви не” је сте ве о ма по знат и ути ца јан из ван фи ло
зоф ских кру го ва, а по слу жио је и Сиг мун ду Фрој ду као ин спи ра ци ја за 
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фор му ли са ње те о ри је о ре гре сив ној при ро ди људ ског ка рак те ра, тј. те
жњи ка по врат ку у прет ход но ста ње (што је у Ари сто фа но вом ми ту ста ње 
сје ди ње но сти два по ла у јед ном би ћу). Ди о ти ми на бе се да пак ре де фи
ни ше ерос као жуд њу за ле пим и до брим и на тај на чин се уда ља ва од 
тра ди ци о нал не грч ке ми то ло ги је. Ерос, пре ма то ме, уоп ште ни је бо жан
ство већ те жња ка бе смрт но сти, те жња ка тран сцен дент ној иде ји ле пог. 
Мит у ди ја ло гу Фе дар про ду бљу је Пла то но ву кон цеп ци ју три пар тит не 
ду ше, тј. ду ше ко ја има ви ше аспе ка та и у ко јој де лу је ви ше су прот ста
вље них ти по ва мо ти ва ци је. Уме сто ра ци о нал ноар гу мен та тив ног дис кур
са с ка квим се су сре ће мо у ди ја ло гу Др жа ва, Пла тон се овог пу та слу жи 
ми то по ет ским дис кур сом пу тем ко јег су ра зум, на го ни и ср ча ност пред
ста вље ни у ви ду кри ла те ко чи је ко јом упра вља ко чи јаш (ра зум), а ву ку 
је цр ни коњ (на го ни) и бе ли коњ (ср ча ност). 

Ес ха то ло шким ми то ви ма по све ћен је ве ли ки део сту ди је, јер и са ми 
игра ју ве о ма зна чај ну уло гу у Пла то но вим ди ја ло зи ма. Пре све га, Ири на 
Де ре тић се ба ви ми том о су ђе њу ду ша ма у ди ја ло гу Гор ги ја. Те ма ти ка 
овог ми та је етич ка, и он, ка ко ка же ау тор ка, пред ста вља ме та фи зич ко
етич ку але го ри ју ко ја нам при по ве да о оном „дру гом све ту”, али с глав
ним ци љем да нам пру жи по у ке о ово зе маљ ском, на шем све ту, у ко јем 
не бри не мо до вољ но о сво јој ду ши. Функ ци ја ми та у кон тек сту це ли не 
ди ја ло га је сте, за пра во, то да ука же на пред но сти фи ло зоф скопе да го
шког на сто ја ња да се гра ђа ни учи не бо љим и мо рал ни јим, у од но су на 
она сред ства ко ји ма су се слу жи ли ре то ри и со фи сти. Мит о иде ал ној 
зе мљи у ди ја ло гу Фе дон са др жи пак низ при род но на уч них еле ме на та и 
у ње му Пла тон опи су је „истин ску зе мљу”, иде ал ко ји наш чул но опа жљи
ви свет по дра жа ва. Та мо, ве ли Пла тон, уме сто ва зду ха уди ше се етар 
– фи на суп стан ци ја за ко ју се сма тра ло да ис пу ња ва ме ђу пла не тар ни 
про стор – љу ди не бо лу ју ни од ка квих бо ле сти, жи ве знат но ду же итд. 
Као кон траст иде ал ној Зе мљи по ја вљу је се Тар тар, под зем ни свет са сво
јим ши ро ким и раз гра на тим реч ним си сте мом и нај ве ћом ре ком Океа ном. 
Тек на кон ових сли ко ви тих опи са иде ал не зе мље и Тар та ра при по ве да се 
о су ђе њу ду ша ма, ме ђу ко ји ма оне нај не пра вед ни је би ва ју по сла те у Тар
тар, мо рал не оби та ва ју на по вр ши ни зе мље, а из у зет не и нај у зви ше ни је 
ша љу се на „не за ми сли во ле по од ре ди ште”, ка кво је иде ал на зе мља. Тре
ћи мит об ра ђен у овом по гла вљу је сте Еров мит у за кључ ној књи зи 
ди ја ло га Др жа ва. Твр де ћи да се сми сао овог ми та са сто ји у раз у ме ва њу 
од но са сло бо де, слу ча ја, ну жно сти и вр ли не, ау тор ка на сто ји по ка же да 
је ње го ва кључ на по ру ка да сло бо да из бо ра на су штин ски на чин од ре ђу
је људ ску при ро ду и на гла ша ва да се ње на ин тер пре та ци ја су прот ста вља 
сва ком фа та ли стич ком и де тер ми ни стич ком чи та њу ми та. Еров мит 
са др жи и зна чај не при род но на уч не ком по нен те, с об зи ром на то да се у 
ње го вом дру гом де лу по мо ћу од ре ђе них ма те ма тич ких тер ми на опи су
је ко смич ки по ре дак. Ту би смо мо ра ли има ти у ви ду да се ко смо ло шки 
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ди ја лог Ти мај за пра во на до ве зу је на за кључ ну, де се ту књи гу Др жа ве, 
у ко јој је са оп штен Еров мит. Као но ви на у од но су на тра ди ци о нал не 
грч ке ми то ве, по ја вљу је се упра во мо тив сло бо де из бо ра. 

На по слет ку, освр ни мо се на чу ве ни Пла то нов мит о пе ћи ни. Ка ко 
Ири на Де ре тић за па жа, иа ко је „мит” о пе ћи ни, стро го го ве ре ћи, але го
ри ја, с об зи ром на то да не укљу чу је при по ве сти о бо го ви ма и хе ро ји ма, 
или о по стан ку све та, древ них гра до вадр жа ва и сл., он ипак сво јом на
ра тив ном струк ту ром, рад њом, за пле том и евен ту ал ним рас пле том по
ка зу је не ке од бит них ка рак те ри сти ка ми та. Реч је, пре ма то ме, о по све 
ори ги нал ном фи ло зоф ском ми ту, ко ји је оства рио из у зет но ве ли ки ути
цај на по то њу фи ло зоф ску ми сао, од ан ти ке па до да на шњих да на. Мит 
о пе ћи ни за пра во је по след ња од три „сли ке” или ана ло ги је: пр ва је она 
о Сун цу, где се Пла то но ва иде ја До бра по ре ди са Сун цем, а дру га пред
ста вља ана ло ги ју са по де ље ном ли ни јом пу тем ко је се раз гра ни ча ва ју 
ви ша и ни жа под руч ја ствар но сти, од но сно зна ња. Але го рич ност Пла
то но вог из ра за отва ра мо гућ ност за не ко ли ко пра ва ца ин тер пре та ци је 
и ау тор ка их раз ма тра укуп но че ти ри, при че му на гла ша ва да они ни су 
ин ком па ти бил ни, већ да се ме ђу соб но упот пу њу ју. За што је Пла тон 
усво јио мо тив пе ћи не као ме та фо ру за људ ско по сто ја ње – што је за ми
сао ко ју та ко ђе сре ће мо и код, ре ци мо, Ем пе до кла? На ко ји на чин нас 
спо зна ја иде је До бра, као мо рал ног и он то ло шког на че ла ствар но сти, 
мо же из ба ви ти из Пла то но ве пе ћи не? Иа ко пот пу не од го во ре на ова пи
та ња мо же да ти са мо Пла тон, Ири на Де ре тић нам да је пу то каз за ту ма
че ње ми та о пе ћи ни раз ма тра ју ћи га у те о риј скоса знај ном и он то ло шком 
кон тек сту, за тим пај де тич ком тј. обра зов ном, пси хо ло шком, и на кра ју 
– по ли тич ком, ко ји је мо жда и нај бли жи са вре ме ним, по пу лар ним прав
ци ма ин тер пре та ци је. Пе ћи на, у ко јој је све ла жно, ар ти фи ци јел но и на
ме ште но, и у ко јој су већ по де ље не све уло ге, као да је ме та фо ра ме диј ске 
и по ли тич ке ма ни пу ла ци је од ко је све ви ше и ви ше па ти на ше гло ба ли
зо ва но дру штво. А лек је, пре ма Пла то ну, у не пре кид ној бор би за спо зна
ју исти не и нај ду бљих ме та фи зич ких, од но сно при род нофи ло зоф ских 
прин ци па ствар но сти.

Сту ди ја Пла то но ва фи ло зоф ска ми то ло ги ја Ири не Де ре тић на пи
са на је па жљи во и ар гу мен то ва но и уте ме ље на је на из во ри ма обим не 
при мар не и се кун дар не ли те ра ту ре. По ред из ла га ња већ ета бли ра них 
ту ма че ња Пла то на, ау тор ка на уве р љив на чин из но си и бра ни сво ја ори
ги нал на ин тер пре та тив на ста но ви шта. Син те тич ки ка рак тер ове сту ди је, 
ко ја на по дро бан и си сте ма ти чан на чин са гле да ва фи ло зоф ске и књи
жев номи то по ет ске аспек те Пла то но ве ми сли, чи ни је под јед на ко атрак
тив ном ка ко за фи ло зоф ску, та ко и за на уч ну, књи жев ну, па и нај ши ру 
чи та лач ку пу бли ку. 

Алек сан дар КАН ДИЋ




