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ВМЕСТО УВОД

 

Световната  културна  памет  пази  имената  на  множество  забележителни 

личности – ключове фигури на Античността: Софокъл и днес води публиката до 

катарзис със своите трагедии, речите на Цицерон се превръщат в подходящ сюжет 

за филми на BBC, словата на Св. Августин звучат актуално и днес. Благодарение на 

вече  все  повечето  и  повече  преводи  на  български  език  на  произведенията  на 

древните  автори  –  поети,  философи,  оратори,  историци,  Античността  става  по-

близка  за  модерния  човек.  Посягайки  към  диалозите  на  Платон  например, 

съвременният читател с учудване констатира, че въпреки времето, което в нашия 

случай не е никак малко, светът все пак не се е променил твърде много и както 

казва Марк Аврелий само действащите лица са различни.

Хората по своята чисто човешка същност са същите. И днес всеки човек се 

вълнува от вечните въпроси на битието, опитва се да разгадае загадките на своя 

живот. И може би всеки човек поне веднъж  през живота си е бил Сократ. Няма 

човек, който измамен да не си е мислил за справедливостта, постигнат от зло, да не 

е  разсъждавал  за  доброто  и  т.  н.  Всъщност  целия  си  живот  Сократ,  вероятно 

разочарован от реалността на света, в който живее, посвещава на размисли върху 

вечните  морални  въпроси  и  добродетели.  А  защо  тогава  умира,  обвинен  в 

неморално поведение!? Не знам.
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Предмет на настоящата работа са животът и философията на Сократ. Целта 

е  да се  представи още една гледна точка към личността  на Сократ и още едно 

мнение по т. нар. Сократов въпрос.

Историята като цяло и по-конкретно историята на културата, литературата и 

философията  предоставят  на  съвременния  читател  обилие  от  информация  за 

житейския и творчески път на мнозина от античните автори от разични области на 

човешкото познание.  Случаят със Сократ обаче е по-различен.  Дори времето не 

може да бъде обвинено, че е унищожило философията на Сократ – тя никого не му 

е била подвластна, защото учението на този най-мъдър сред мъдреците мислител 

никога не е било записано.  Защо!? Не знам. Вероятно Сократ е бил възпрян от своя 

даймон, защото, когато словото се запише, то губи своята магия и рано или късно 

бива  унищожено,  а  съдбата  е  отредила  на  Сократовото  учение  жребия  да  бъде 

вечно. Дали обаче жребият е бил щастлив!? Не знам.

Съвременната философия познава Сократ задочно. Сведенията са малко и 

нееднозначни, дори в повечето случаи – противоречиви. Основните извори, които 

хвърлят светлина върху личността на Сократ – и като човек, и като мислител, са 

диалозите  на  Платон,  в  които  той  е  представен  като  противник  на  софистите; 

Спомените  на Ксенофонт, който представя мъдреца като учител,  стремящ се да 

направи  хората  от  своя  кръг  по-добри и  справедливи;  Аристофановата  комедия 

Облаци,  в  която  Сократ  е  представен  като  един  обикновен  бърборко,  който  с 

учението си покварява младежите; при един по-задълбочен прочит на Аристотел 

също  могат  да  бъдат  открити  някои  факти  за  философията  на  Сократ.  Според 

Стагирит той дискутирал върху морални понятия и пръв започнал да формулира 

дефиниции (Мет. 197b 1). 

В настоящето изложение в отделни глави ще бъдат представени гледните 

точки на споменатите автори, всеки от които, като самостоятелен автор, се ползва с 

голям авторитет в старогръцката култура и философия, но кой от тях представя 

най-точно автентичния Сократ . . .  не знам.



 

I. Старогръцката философия преди Сократ

 

Произведенията на първите елински философи не са достигнали до нас в 

пълен  вид.  Това,  с  което  разполага  съвременната  наука,  са  малко  на  брой  и  в 

повечето случаи доста неясни фрагменти, познати от цитати у Платон и по-късни 

автори.  Сведения  за  философската  мисъл  преди  Сократ  се  откриват  у  Секст  

Емпирик, у християнския писател Иполит, в чието творчество са съхранени много 

от  философските  схващания  на  Хераклит,  у  неоплатоника  и  коментатор  на 

Аристотел Симплиций,  който  дава  сведения  за  Парменид.  Наред с  тези извори, 

разполагаме  и  с  трактати,  посветени  на  ученията  на  първите  философи.  Такова 

едно  доксографско  съобщение  се  открива  в  първа  книга  на  Аристотеловата 

Метафизика. Аристотел прави преглед на философската традиция до момента и 

изследва доколко мислителите преди него са се занимавали с учението за четирите 

причини.  Той критически представя схващанията на своите предшественици и в 

голяма  стемен  ги  опровергава.  Историята  на  предсократическата  философия, 

систематизирана  от  Аристотел,  е  продължена  от  Теофраст  в  произведението 

Учения на натурфилософите, което обаче не е запазено.

Знанието на съвременната наука за най-ранните старогръцки философи се 

основава на сведенията на древните автори. Безспорен е приносът на Херман Дилс 

(Doxographi Graeci). Най-важни извори са Епитоме на натурфилософските учения 

от името на Плутарх (II в.) и Апология на Стобей  (V в.). 

По-горе  многократно  беше  споменат  терминът  натурфилософия – 

философия,  която  се  стреми да  познае  и  обясни природата.  В това  се  изразява 

философията  на  първите  старогръцки  мислители  –  те  се  опитват  да  определят 

началото на света и нещата и да дадат разумно обяснение на процесите, които се 

извършват  в  природата.  Талес разглежда  като  основа  на  всички  съществуващо 

водата.  От четирите  Аристотелови принципа,  Талес  познава  само материалния. 



Смятал водата за субстанция, която сама нито е възникнала, нито изчезва, а само 

променя качествата си.  Анаксимандър определя като архе на всичко  апейрона – 

това, което не може да бъде променено или прекъснато от единия до другия край.  

Според  него  земята  има  формата  на  цилиндър.  От  Анаксимандър  е  запазено 

първото цялостно изречение в старогръцата  философия:  От каквото възникват 

всички  неща,  в  същото се  превръщат по  силата на необходимостта.  Защото  

поради своята нечестивост те търпят наказание и получават възмездие едно от  

друго  според  мярата  и  времето (В1).  Анаксимен,  подобно  на  Анаксимандър, 

смята, че архето е безкрайно, но то се помества в някакво време и пространство. 

Според него началото на всичко е  въздухът.  Всички останали вещества,  според 

Анаксимен,  са  въздух  с  различна  плътност.  Нещата  възникват  от  вечното 

движение на въздуха чрез сгъстяване и разреждане. Ксенофан от Колофон в Йония 

остава  в  историята  на  философията  като  теолог  и  критик  на  религията.  

Множеството  пътувания,  които  предприема,  му  позволяват  да  се  запознае  с 

нравите  и  обичаите  на  отделни народи и да  заключи,  че  всеки народ има свои 

представи за боговете. Ксенофан основал школа в Елея и бил учител на Парменид. 

Той развива учението за  единствения бог, което е в основата на  Парменидовото 

учение за  едното.  Питагор поставя  в  основата  на  всичко  числото.  Той  не  е 

оставил никакви писни текстове. Учението му било предавано устно в рамките на 

затворена  общност.  Питагор  пръв  говори  за  безсмъртието  на  душата  и 

прераждането.  Хераклит  от Ефес е представен от Диоген Лаерций като самотен 

мизантроп  с  високо  аристократично  самосъзнание  и  антидемократична  нагласа. 

Наред с доксографската литература, науката разполага и с около 125 фрагмента. Те 

представляват  кратки  изречения  с  неясно  съдържание,  поради  което  още  в 

древостта  Хераклит  е  наречен  Тъмния.  Според  него  в  основата  на  всичко 

съществуващо  стои  огънят.  С  Парменид от  Елея  започва  философията  на 

онтологията.  Според  него  битието  е  невъзникнало,  непреходно,  неизменно, 

съвършено. Той е автор на дидактическа поема в хекзаметър. От Зенон от Елея до 

нас са достигнали и два аргумента срещу множеството и четири аргумента срещу 

движението  и  един  –  срещу  съществуването  на  пространството.  Емпедокъл, 

подобно  на  Парменид,  твърди,  че  съществуващото  не  може  да  възниква  от 



несъществуващото. Личността на Емпедокъл е обгърната от легенди. Той е една от 

личностите на Античността с най-всестранни интереси – философ, теолог,  поет, 

политик.  Анаксагор от Клазомене е автор на трактат  За природата. Според него 

всичко е надарено с разум.

Последно място в това хронологично представяне на елинската философия 

преди Сократ заемат атомистите. Водеща фигура в школата, основана от Левкип, 

става  Демокрит,  който  твърди,  че  всичко  в  природата  се  управлява  от 

съчетанието на атомите. 

На пръв поглед това представяне на досократическата философия, в работа 

като настоящата, е излишно, но целта е да се посочат схематично философските 

търсения и схващания на мислителите преди Сократ,  за да може по-точно да се 

определи неговото място в историята на старогръцката философия. А мястото на 

Сократ на сцената на елинската философия е ключово. Той е своеобразен вододел в 

историята на античната философска мисъл. От изложеното по-горе става ясно, че 

предсократиците  посвещават  своя  труд  на  природата  и  на  търсенето  на 

първопричината за нещата.  Сократовото учение поставя началото на интересите, 

свързани с човека. В този смисъл философията се ражда от мисълта на Сократ, от 

неговите  беседи  върху  вечните  човешки  въпроси  за  справедливото  и 

несправдливото,  за  красивото и  грозното,  за  доброто и злото,  почти няма тема, 

върху коята Сократ да не е разсъждавал. Той може да бъде определен като най-

зрелият мислител на старогръцката философия, тъй като успява да прозре кое е 

истински важното за човека  и с  учението си,  продължено от неговите  ученици, 

промeня хода на елинската философска мисъл. Без Сократ не биха били възможни 

Платон  и  Аристотел,  стоиците,  скептиците,  епикурейците.  Без  Сократ 

старогръцката философия би останала в своето вечно детство, би била съвършената 

натурфилософия, но би останала далеч от истинската философия, за чийто баща 

съвсем основателно може да се посочи Сократ. Съществуват различни версии за 

началото на философията, а дали относно Сократ имам право . . . не знам.

 



II. Сократ в контекста на софистическата философия

 

През втората половина на  V в. пр. Хр. ходът на философията в Атина се 

порменя. Сократ отклонява погледа си от космоса и го съсредоточава върху човека. 

В този смисъл показателни са думите на Цицерон, който казва за Сократ: той пръв  

повика философията от небето долу  на земята,  посели я  в  градовете,  дори я  

въведе в домовете и я накара да пита за живота, нравите, за доброто и злото 

(Tusc. Disput. V, 10). 

Личността  на  Сократ  би  трябвало  да  се  разглежда  в  контекста  на 

софистиката. Основен извор за философията на софистите е Платон, който обаче 

бил известен с ненавистта си към тях, което малко или много поставя неговите 

сведения под въпрос. Софистите са представени като умеещи добре да си служат 

със  словото  и  да  опровергаят  всекиго.  Те  поставят  човека  срещу  установените 

норми и традицията.  Човек започва да подлага нещата на съмнение и чрез своя 

опит  да  стига  до  истината.  В  този  смисъл  Сократ  би  бил  невъзможен  без 

софистическия  метод.  Благодарение  на  почвата  подготвена  от  софистите, 

Сократовото учение покълва, развива се и дава своите плодове, най-вече в ученията 

на  неговите  последователи,  каквито  в  известна  степен  са  всички  по-сетнешни 

елински философи.  Софистите се смятат за първите учители по реторика в Атина, 

където  се  разгоряват  напрегнати  политически  борби,  в  които,  за  да  излезе 

победител,  човек  трябва  да  владее  изкуството  на  говоренето.  Самият  Сократ  е 

владеел  до съвършенство  изкуството  на  красноречието,  което  е  могло да  спаси 

живота му, но той доброволно се отказва от правото си на защита. Софистите са 

пътували и срещу заплащане са преподавали своите знания на знатините гърци. 

Това е и основната разлика между тях и Сократ, която трябва да бъде взета под 

внимание от всеки,  който,  без каквато и да е уговорка,  причислява Сократ към 

софистите  –  той е  преподавал своите  знания  съвсем безвъзмездно,  а  това,  че  е 

подбирал своите ученици, може да бъде обяснено със силата на неговия даймон, 



който му е подсказвал с кои хора си заслужава да се общува. Звучи правдоподобно, 

но дали е така . . . не знам.

 

III. Спомените на Ксенофонт за Сократ

 

Един  от  основните  източници  на  информация  за  живота  на  Сократ  е 

творчеството на Ксенофонт – негов ученик – т. нар.  Сократически произведения, 

към които се числят:

1.                               Сократически  съчинения в  четири  книги.  Това  е  основното 

съчинение  на  Ксенофонт  за  Сократ.  Състои  се  от  две  отделни 

части,  неравни  по  обем:  1.)  отхвърляне  на  обвиненията  срущу 

философа  и  2.)  представяне  на  неговото  учение  и 

диалектическите  методи,  при  което  авторът  се  стреми  да 

допълни и поправи онова, което други съобщават за Сократ.

2.                               Пир –  съчинение  вероятно  замислено  като  отговор  на 

едноименния  Платонов  диалог  с  цел  по-точно  да  се  представи 

характерът  на  Сократ.  Участниците  водят  дълги  беседи  за 

справедливостта, красноречието, любовта и пр.

3.                               Апология на Сокра – защинта реч, в която Ксенофонт се опитва 

да  оправдае  Сократ  и  да  отхвърли  повдигнатите  срущу  него 

обвинения,  предизвикали  процеса  срещу  него  и  довели  до 

смъртта му през 399 г. пр. Хр.

4.                               За  стопанството –  произведение,  което  не  може  да  се 

разглежда  като  строго  историческо  свидетелство  за  Сократ. 

Съветите за правилното ръководене на именията звучат странно, 

отправени от философа, който рядко напускал града. 



Според сведението на Диоген Лаерций (II, 6, 48) Сократ срещнал Ксенофонт 

на една тясна атинска уличка, препречил му пътя и го запитал откъде може да си 

купи нещо за ядене. Ксенофонт му отговорил и тогава мъдрецът го попитал къде 

човек може да  стане  по-добър,  като не  получил  отговор,  Сократ  го  поканил  да 

тръгне с  него.  Така  Ксенофонт станал ученик  на Сократ и започнал  да записва 

лекциите му, които изложил в своите  Спомени. Тази случка, разказана от Диоген 

Лаерций,  е единственото,  което се знае за връзката между Сократ и Ксенофонт. 

Съвременната наука не разполага с подробности, които да представят по-детайлно 

общуването помежду им, но със сигурност се знае, че Сократ е оставил далеч по-

незабележима следа в житейския и творчески път на Ксенофонт, отколкото в този 

на  Платон.  Той  постепенно  бил  привлечен  от  света  на  историята,  изоставяйки 

заниманията  си  при  Сократ.  В  този  смисъл  честите  му  уверения,  че  представя 

Сократовото учение като действителен слушател, трябва да се приемат с известни 

резерви. Явно, че съвременниците му не са го приемали като сократик, защото дори 

Платон  не  споменава  името  му.  Интерес  предизвиква  едно  споменаване  на 

Ксенофонт в Анабазис (III, 1, 5-7), че когато решил да се сдружи с Кир, Сократ се 

опитал да го спре, защото предвиждал намерението на сатрапа да воюва с Атина и 

по  този  начин  Ксенофонт  щял  да  стане  предател  на  родината.  Последвалите 

събития доказват правотата на Сократ. Тази случка може да бъде приведена като 

аргумент срущу обвинението, отправено срещу философа, че подтиква младежите 

да предприемат действия срещу държавата. Може би именно за да оневини своя 

учител, Ксенофонт споменава този парадокс, още повече имайки предвид делата на 

Алкивиад и Критий, също Сократови ученици.

Сократ се ражда в дема Алопека, част от Атина, през 470 / 469 г. пр. Хр. Баща му 

Софрониск бил каменоделец, заради което философът шеговито се определял като 

наследник  на  Дедал,  а  майка му Фенарета  владеела изкуството  на  майевтиката. 

Подобно на нея, Сократ помагал на човешката душа да се роди. Най-напред той 

започва да се занимава със занаята на баща си, дори му се приписва статуята на 

грациите на акропола, но  археологически изследвания отнасят създаването й към 

по-ранно време. Ксенофонт съобщава, че Сократ бил много беден. Ходел с окъсани 



дрехи,  не  се  нуждаем  от  много,  за  да  живее,  отдавал  се  изцяло  на  духовни 

занимания и напълно пренебрегвал нуждите на тялото. 

Политическите  му  възгледи  не  са  съвсем  известни.  Взема  участие  като 

хоплит в три похода между 432 и 429 г. пр. Хр. Оттогава датира общуването му с 

Алкивиад.  Известно  е,  че  той  особено  се  възхищавал  от  храбростта  на  Сократ 

(Symp.  219  е).  През  406  г.  пр.  Хр.,  след  битката  при  Аргинуските  острови,  е 

повдигнат  процес,  че  не  са  вдигнали  труповете  на  убитите  и  тогава  Сократ, 

противопоставяйки се  на  обвинителите,  които  искат  една  обща присъда,  спазва 

закона и издава толкова присъди, колкото са стратезите (Symp. 221 b). Този епизод 

може  да  послужи  като  доказателство,  че  Сократ  стриктно  се  придържа  към 

атинските  закони,  което  прави  аргументите  на  обвинителите  му  неосновтелни. 

Поведението на Сократ буди възхищението на Алкивиад. В този смисъл Сократ ли 

е лошият пример, който следват Алкивиад и Критий?! Не занм.

Вероятно  Сократ  е  познавал  предходната  философска  традиция,  за  което 

свидетелства и Диоген Лаерций. Той например споменава Хераклит, за чиято книга 

Сократ казва, че от това, което е разбрал, тя му се е сторила прекрасна, но изказва 

предположение,  че  вероятно  още  по-прекрасно  е  това,  което  не  е  разбрал.  За 

Сократ важна е реалността, той е далеч от отвлечените философски разсъждения на 

своите предшественици, а познаването им не му е във вреда, напротив – показва му 

какъв не трябва да бъде, ако иска да направи човеците по-добри хора. 

Що се отнася до семейството на Сократ,  със сигурност се знае,  че е бил 

женен за Ксантипа, с чието име се свързват много анекдоти на Диоген Лаерций. 

Ксенофонт казва за нея, че тя е най-непоносимата жена, раждала се някога. Може 

би съвсем тенденциозно е изграден такъв образ на Ксантипа, за да бъде той в рязък 

контраст с образа на кроткия и вечно замислен Сократ. Може пък тя наистина да е 

била сприхава съпруга!? Не знам. 

Ксенофонт представя процеса срещу Сократ в духа на Платон. Според него 

философът  е  несправедливо  осъден  и  аргументите  на  обвинителите  са 



неоснователни. Дали Ксенофонт разсъждава и преценява обективно, или е воден от 

чувството на уважение към учителя . . . не знам, но може би Сократ все пак не е 

злодеят,  за който са го приемали демократично настроените кръгове в Атина. В 

този смисъл подходящи са думите на Ницше, че винаги съществува неприязън към 

оригиналните личности. 

Вероятно  Ксенофонт  не  е  разбирал  дълбочината  на  Сократовите  беседи, 

принизил  е  и  е  променил  много  от  идеите  му,  убегнали  са  му  съществени  за 

учението  на  мъдреца  схващания.  Според  Ц.  Бояджиев  Ксенофонт  представя 

Сократ, който не разговаря със събеседниците си, за да стигнат те до истината, а 

по-скоро  Сократ,  който  преподава  морални  норми  и  учи  на  добро  и  достойно 

поведение[1]. Според Ксенофонт философът поставя рязка граница между себе си 

и хората,  с  които общува,  и се превъплъщва в  ролята  на мъдър учител.  Това е 

образът,  който  Ксенофонт  гради  на  своя  учител.  Безспорно  голяма  част  от 

сведенията му заслужават внимание, но все пак, при използването на Ксенофонт 

като извор, би трябвало да се подхожда с известна критичонст, защото не може да 

бъде пренебрегната литературната обработка на Ксенофонтовите Спомени. В този 

смисъл дали Ксенофонтовият Сократ е автентичният Сократ . . . не знам.

 

IV. Сократ през погледа на Платон

 

Друг  основен извор за  живота и философията на Сократ за диалозите  на 

Платон, който е най-близкият ученик на мъдреца, повлиян изключително много от 

учението  му,  и  съвсем  основателно  много  изследователи  търсят  автентичния 

Сократ в Платоновото творчество. В почти всички диалози Сократ присъства като 

литературно-философски  персонаж.  В  периодизацията  на  диалозите  прави 

впечатление,  че  ранните  са  пряко повлияни от  схващанията  на  Сократ  (Лахет, 

Критон,  Хармид,  Апология и  пр.),  а  творбите  от  зрелия  Платонов  период 

постепенно се отърсват от почти физическото присъствие на мъдреца от ранните 
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диалози  (Пир,  Федон,  Държавата  Теетет и  пр.).  В  много  от  диалозите  се 

защитава  учението  на  Сократ  и  се  анализират  някои  основни  понятия:  добро, 

прекрасно,  справедливо. Някои от съвременните изследователи приемат ранните 

диалози като извор за философията на Сократ, но фундаменталистката теория на 

Бърнет и Тейлър, че всички основни идеи във философията на Платон водят към 

Сократ,  едва  ли  все  още  има  привърженици.  За  да  бъдем  в  духа  на  Сократ, 

справедливостта,  така  важна  за  него,  изисква  Платон,  макар  и  повлиян  от 

възгледите на учителя си, да се разглежда  като самостоятелен мислител.

Простотата,  в  положителния  смисъл  на  думата,  характеризираща  Сократ, 

може да  бъде  видяна в  начина,  по  който  той  общува  с  атиняните.  Школата  на 

Сократ  била  агората:  И  наистина  аз  не  върша  нищо  друго,  а  обикалям  и  ви  

убеждавам . . . да не се грижите предимно и то така усърдно, нито за тялото си,  

нито за богатството си, както за душата си . . . (Apolog. 30). Дали Сократ, който 

се  е  грижел  така  усърдно  за  душата  си  е  бил  способен  на  онова,  в  което  го 

обвиняват атиняните . . . не знам.

Според  ранните  Платонови  диалози  за  Сократ  било  важно  да  разруши 

мнимото знание на събеседника си, за да го подтикне сам да задава въпроси и сам 

да  стигне  до познанието  и  самопознанието.  Човекът,  който  има някакво мнимо 

знание, знае по-малко от този, който е стигнал до знание, че не знае, не пита и не 

може да узнае (Apolog. 21 b - d). Сократовата беседа е своеобразен тест на живота. 

Според  него  единствено  търсещият,  съмняващият  се  човек  живее  истински 

пълноценен живот (Apolog. 39 а). В центъра на беседата винаги се поставя морално 

понятие, чрез което събеседникът бива изпитан, след което Сократ се опитва в хода 

на разговора да го  направи по-добър и по-справедлив. Сократ пита, защото знае, 

че за човека, който пита, отговор винаги има. Целта му е да покаже на събеседника 

си доброто, за да може той, стигнал до познание за доброто, да се стреми към него. 

В този смисъл несъстоятелни са обвиненията, отправени към Сократ, още повечи, 

че Алкивиад и Критий извършавт своите злодеяния след неговата смърт, може би 

защото преди това Сократ ги е държал далеч от несправедливостта. Шаму обаче  

умело защитава обвинителите на Сократ, което ме кара да се усъмня в собствените 



си разсъждения, но някак не . . . не смятам, че Сократ е бил злодей, под маската на 

добродетелта, но знам ли . . . и това не знам.

Подобно на софистите,  Сократ открито критикува религията. Според него 

религията трябва да бъде санкционирана от добродетелта, а не тя да бъде критерий 

за добродетелта. Той смята, че човек, който постъпва в хармония със себе си, не би 

могъл да извърши зло, защото го направляват боговете. В този смисъл могат да 

бъдат  тълкувани  споменаванията  у  всички  автори  на  даймона,  който  въздържа 

Сократ всеки път, когато той е на крачка от грешка. Именно този „вътрешен глас” 

съвтва философа да не се залавя със защитната си реч пред съдиите, защото той 

може би е знаел как ще завърши всичко и ако едно действие на Сократ е било по-

различно,  той  не  би  бил  това,  което  е  днес,  вероятно  всичко  щеше  да  е  ясно, 

нямаше да съществува Сократовият въпрос и отдавна и интересът към Сократовото 

учение щеше да е изчезнал. Даймонът и добродетелта са създали Сократ като един 

от най-великите мислители на всички времена. Не зная дали е така, може би звучи 

като  клише,  но  няма  авторитетен  философски,  културен,  исторически  и  пр. 

Справочник, в който да не присъства името на Сократ.  Наистина не са малко и 

негативните характеристики на философа,  но струва ми се,  че той е познат по-

скоро  като  добродетелен  мъж и  учитл  на  Платон  и  Аристотел,  отколкото  като 

злодей и учител на Алкивиад и Критий. 

V. Сократ - герой на Аристофан

 

На представата, която градят Ксенофонт и Платон за Сократ като достоен 

човек, почтен гражданин и предан учител, се противопоставя Сократовият образ от 

Аристофановата комедия. Всеизвестен е фактът, че Сократ не се е славел с красива 

външност,  напротив  –  бил  е  по-скоро  грозен,  доста  далеч  от  гръцкия  идеал  за 

калокагатия.  Може  би  това  е  бил  основният  мотив  Аристофан  да  го  включи  в 

числото на основните персонажи на комедията Облаци, която сам авторът определя 

като най-доброто си произведение. В изворите не се споменава за вражда между 

двамата, която да е подтикнала комедиографа да осмее Сократ и да го представи 



като един от ненавистните на атиняните софисти. Сюжетът е прост – представя 

разорения  Стрепсиад, който изпраща сина си Фейдипид да се учи при Сократ на 

софистическото учение, в резултата на което синът набива баща си и се заклева да 

стори същото и с майка си. Това подтиква Стрепсиад да подпали къщата на Сакрат. 

В тази проста фабула Аристофан представя Сократ като морално покварен софист, 

който  разпалва  младежката  необузданост  и  става  причина  за  деградацията  на 

младите атиняни.  Представен е като празнодумец,  който витае в облаците и със 

своето учение разчиства пътя на злото.   Образът на Сократ е натоварен с всички 

възможни негативни  черти,  което  от  една  страна  може да  бъде тълкувано  като 

търсен  художествен  ефект,  като  хипербола,  но  от  друга  –  не  е  ли  имало  друг 

атинянин,  който  да  послужи  като  прототип  на  Аристофан!?  Дали  именно  този 

образ на Сократ не е подтикнал съдиите да го осъдят!? Не занм.  Знам само, че 

Сократ по никакъв начин не е възразявал на Аристофан, напротив, когато е била 

поставена комедията Птиците, в която комедиографът го упреква, че ходи мръсен 

и не обръща внимание на облеклото си, той се изправил и стоял през цялото време, 

за  да  го  виждат  всички.  Че  какво  са  думите  на  един  комедиограф  пред 

добродетелите на един мъдрец! Но пък от друга страна, не е ли именно шегата най-

лесният начин да се каже истината! Днес може би да, а тогава – не занм. Все пак 

може би Аристофановият Сократ е плод на въображението на автора и е далеч от 

автентичната личност на философа. Не занм, може пък Аристофан да е имал право 

– дали мръсният човек може да има чиста душа . . . не знам.

 

VI. Старогръцката философия след Сократ

 

Влиянието,  което  Сократовата  философска  мисъл  оказва  върху  по-

сетнешното  развитие  на  гръцката  философия  е  безспорно.  Последователите  на 

мъдреца  са  известни  като  сократици,  които  се  делята  на  големи сократици и 

малки сократици.  Ако Сократ поставя в центъра на своето учение вътрешното 

познание, големите сократици се опитват да представят по-точно условията,  при 



които човек може да бъде господар на себе си, а малките сократици се стремят да 

опознаят  това  вътрешно  пространство.  Сред  големите  сократици  се  открояват 

имената  на  Платон,  който  оснавава  Академията  и  Аристотел,  основателят  на 

Лицея. И доката Платон се посвещава на учението за идеите, то Аристотел се заема 

да  създаде  наука  за  физическите  неща.  Сред  малките  сократици  се  открояват 

мегарците  Евклид и  Евтибул,  които  основават  Мегарската  школа.  Техните 

възгледи са в основата на скептицизма на  Пирон.  Антистен и  Диоген основават 

Киническата  школа,  в  която  сократическата  ирония  се  развива  до сарказъм.  Тя 

намира свой последовател в стоицизма на Зенон. Аристип, създател на Киренската 

школа, търси самопознанието в удоволствието. Това е причината неговите възгледи 

да легнат в основата на философията на Епикур. Всичка това идва, за да покаже, 

че  въпреки  решението  на  съдиите,  Сократовата  мисъл  не  умира,  напортив  – 

продължава да се развива и определя до голяма степен развитието на европейската 

философска мисъл през вековете.

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 

В  заключение  може да  се  каже,  че  настоящата  работа  не  претендира  за 

изчерпателност,  а  е  един  есеистичен  опит  да  се  представи  сложността  и 

неразрешимастта  на  Сократовия  въпрос.  Не  може  да  бъде  даден  категоричен 

отговор на въпроса кой от Сократовците – дали този на Ксенофонт, дали този на 

Платон,  или пък този  на  Аристофан е  автентичният  Сократ.  Безспорна  обаче е 

неговата роля на вододел в елинската философия и на мислител, оказал влияние 

върху  развитието  на  по-сетнешната  философска  мисъл,  но  кой  е  онзи  Сократ, 

когото Ксенофонт е срещнал на тясната атинска уличка, знам, че не знам.

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е



Сократ в контекста на старогръцката философия

 

1.      Предсократици – VII – V в. пр. Хр.

Йонийци – Талес, Анаксимандър, Анаксимен

          Ефесци – Хераклит

Елеати – Ксенофан, Парменид, Зенон

          Питагорейци – Питагор

Атомисти – Левкип, Анаксагор, Емпедокъл, Демокрит

2.      Софисти – V в. пр. Хр.

          Протагор, Горгий, Хипий

          Продик, Каликъл, Тразимах

3.      Сократ – 470/69 – 399 г. пр. Хр.

4.      Сократици

4.1. Големи сократици

                   Платон – 427 – 348 г. пр. Хр.

                   Аристотел – 385 – 322 г. пр. Хр.

4.2. Малки сократици

          Мегарци – Евклид, Евтибул

          Киници – Антистен, Диоген



          Киренайци – Аристип

5.      300 г. пр. Хр.

Скептици – Пирон, Тимон

Стоици – Зенон, Клеант, Хризип

Епикурейци – Епикур

6.      Начало на християнството

Неоплатонизъм – Плотин – 205 – 270 г.
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∗ Иглика Милушева (ІV курс, специалност “Класическа филология”) е участник в 
курса “Актуалната античност”. В основата на предложения тук текст е курсова 
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