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Най-великият философ
Вероятно Платон е най-великият философ на всички времена и
първият, обединил различните идеи и аргументи в книги, достъпни за всекиго. Интересите му били многостранни и той непрекъснато обсипвал своите приятели, както и други философи,
с необичайни и притеснителни въпроси, на които държал да получи отговори. Самият Платон имал теории, в които твърдо вярвал и които днес изглеждат безкрайно странни. Така или иначе,
от самото начало той си давал сметка, че „занимаването с философия“ е много особена дейност.
Всички философи
трябва неуморно да
горят в работата си,
докато не схванат истинската същност
на нещата.
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Светът на Атина

Платон, произлизащ от аристократично и влиятелно семейство, е
роден през 427 година пр.н.е. и почти целия си живот е прекарал
в Атина. През V век този град-държава вероятно е бил най-цивилизованото място в света – там живеели астрономи, биолози,
логици, художници, математици и мнозина мислители, по онова
време наричани „привърженици на мъдростта“ или „философи“.
Атинската империя
се разпростирала из
Средиземноморието.

И властта
ù била поддържана с безпощадна ефективност.
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Еднообразната и тежка работа се вършела
от роби, така повечето
атиняни разполагали
с много свободно време, през което да обмислят и да обсъждат
идеите си.
Те обаче
предпочитали да не
се задълбочават в
етичната страна на
робството.

Жените почти
нямали думата в
интелектуалния или в
обществения живот
на държавата.

Самият град Атина бил
толкова малък, че жителите му се познавали
помежду си, което означава, че може би философията на Платон е
била предназначена за
ограничена елитна публика, състояща се от
интелектуалци – негови
приятели и познати.
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Упадъкът на Атина

Платон е живял в бурен и в крайна сметка катастрофален период
от атинската история. През златния век на Атина великият държавник Перикъл (прибл. 495–429 година пр.н.е.) съумял да обедини почти всички гръцки градове-държави във временен съюз
срещу персите, които непрекъснато заплашвали да нахлуят в земите им. Съюзът просъществувал много кратко.
През повечето време
градовете-държави
Атина и Спарта водели помежду си безсмислени войни,
завършващи без превес
на едната или на
другата армия.
Това продължило
до 405 година пр.н.е.,
когато Спарта най-после
спечелила решаваща
победа.
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Предполага се, че
Платон е участвал
като кавалерист в
бойните действия –
би било много странно, ако виден гражданин като него не
се включи в битките.
Подобно на мнозина млади атиняни от
висшата класа обаче,
той вероятно е бил
доста раздвоен по
отношение на тази
война.

Възхищавахме се от
аристократичното общество в Спарта, защото
бе ефикасно и стабилно и
управляваше с желязна ръка
по-нисшата класа.

След края на войната Спарта натрапила на Атина
марионетно правителство. При малко
по-различни обстоятелства Платон, подобно на родствениците си Критий
и Хармид, вероятно
е щял да участва в
това правителство.

9

Сократ

Запознанството на Платон с харизматичния философ на име
Сократ (470–399 година пр.н.е.) коренно променя живота му.
За мнозина млади атиняни Сократ бил популярен духовен учител въпреки външността, навиците и философските си възгледи, които често били вземани на подбив и осмивани в театрални постановки. Сократ твърдял, че философията не може да се
преподава, защото е състояние на ума, а не наука. И подобно на
другите духовни учители, той обикновено говорел, използвайки
загадки и парадокси.
Сократ твърди, че
философите трябва да
подлагат на съмнение
общоприетите познания и традиционните
убеждения.

Мъдрец е онзи,
който знае, че нищо
не знае.

Младежите
трябва да разсъждават самостоятелно и да не
приемат нищо
за даденост.

Сократ подбуждал младите към бунт – поведение, което правителствата и властите ненавиждат. След известно време атиняните
свалили марионетното правителство на Трийсетте тирани, възстановили демократичното управление и през 399 година пр.н.е. екзекутирали Сократ, като го принудили да изпие отрова. Обвиненията
срещу него били скалъпени и доста неубедителни: че е безбожник и
че развращава младежта. Всъщност вероятно е бил осъден на смърт
заради приятелството си с двама от бившите си ученици – Критий
(тиранина) и Алкивиад (предателя от Спарта). Изглежда и той като
ученика си Платон прави фатални грешки при избора на приятели.
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Пътешествия в
чужбина

Екзекуцията на Сократ
била тежък удар за мнозина млади атиняни, включително и за Платон, който, отвратен от атинските
политика и политици, напуснал града, заявявайки:
Докато царете
не станат философи
или философите – царе,
положението в нашия
свят никога няма да
се оправи.

Обиколил Средиземноморието, предполага се, че
е бил в Египет, че е бил
похитен от пирати и освободен срещу откуп, почти
сигурно е, че е посетил
някои гръцки колонии в
Южна Италия, преди да
се установи за кратко в
Сицилия в двора на цар
Дионисий I, наричан още
Дионисий Стари. Там той,
човекът на средна възраст
и бежанец от Атина, се запознава с привлекателен
младеж на име Дион, който му прави много силно
впечатление. Запознава се
и с Архит от Тарент, който
разпалва интереса му към
математиката на Питагор.
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Академията

Измъчван от носталгията, Платон се завърнал в Атина, където през
387 година пр.н.е. купил парцел в западните покрайнини на града
и основал първия в света европейски университет, наречен Академията. Студентите прекарвали там целия си ден, хранели се заедно,
разисквали всички популярни теми и поддържали духа на Сократовите дебати. Платон им изнасял лекции по математика, астрономия,
преподавал им и своята теория на формите, докато се разхождал из
градината си. Притежавал скромна библиотека и може би дори механичен модел на планетарните орбити. Също като питагорейците
от Южна Италия членовете на Академията смятали, че изучаването
на математиката е ключът към всички познания.

Тя разкрива
хармонията и всички
закони, на които се
подчиняват световете
на природата и
на хората.
Ето защо
надписът над
вратата ни гласи:
„Вход забранен за всички, които не познават
математиката“.

Целта на Академията понякога оставала неясна за недотам ученолюбивите атиняни. Веднъж много граждани посрещнали с
въодушевление обявата за публична лекция на тема „Как да живеем добре“, очаквайки да чуят как да станат щастливи и да се
самоусъвършенстват, обаче били принудени да изслушат неясна
и безкрайно дълга лекция по висша математика.
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Злополучните пътувания до Сиракуза

На шейсетгодишна възраст по молба на приятеля си Дион Платон предприел още едно злополучно пътуване до Сиракуза в Сицилия. Би трябвало да преподава философия на младия цар Дио
нисий II, само че се озовал в епицентъра на политически ежби,
все едно попаднал в гнездо на оси. Самият Дион бил прогонен
заради заговор срещу престола.
Постъпих
неразумно и
го защитих…

Очевидно в резултат на необмислената си постъпка Платон
срещнал „затруднения“, когато решил да напусне Сиракуза и да
се върне в родината си. По това време младият цар бил изправен
пред разрешаването на много сериозни проблеми и не му било
до изучаване на метафизиката.
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Платон предприел още едно неразумно действие – върнал се
в Сиракуза, като научил, че Дионисий е обещал да разреши на
Дион да се върне в Сицилия. Само че това не се случило, имуществото на Дион било конфискувано и Платон щял да остане в
Сиракуза под домашен арест, ако за него не се бил застъпил владетел от съседна държава. През 357 година пр.н.е. Дион нахлува
в Сиракуза и сваля от власт Дионисий…

… после обаче е
убит от Калип,
друг мой стар
познайник.

Тази заплетена история
за предателство, изнудване, заплахи и реално
насилие показва, че Платон е бил лош познавач
на човешките характери
и на политическите обстоятелства. Изглежда е
постъпил правилно, като
след последното си пътуване завинаги загърбил обществения живот
и гледал с цинизъм на
всички политици.
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Спокойни години в академията

Най-сетне Платон се завърнал в Атина и подновил работата си в
Академията, където преподавал и се опитвал да докаже възгледите си до смъртта си през 347 година пр.н.е. Най-блестящият
му ученик бил Аристотел (384–322 година пр.н.е.), роден в древ
ногръцкия град Стагира на Халкидическия полуостров.

Платон ми
преподава 20 години, а
след смъртта му оглавих
Академията, но по-късно,
през 335 година пр.н.е.,
основах моята
Ликейска школа.

Самата Академия просъществувала още много столетия, докато
през 529 година сл.н.е. не била закрита от римския император
Юстиниан. Платон починал няколко години след като навършил
80, и като повечето от онези, които по-късно се занимавали с философия, той притежавал малко пари и оскъдно имущество.
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