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В рамките на този текст ще се опитаме да представим Платоновия диалог 
като принадлежащ към  жанра сократически диалог, както и да посочим някои 
възможни образци на Платон сред традиционните за гръцката литература жанрове. 
Едно  кратко  определeние  на  сократическия  диалог  би  могло  да  гласи: 
“Сократическият диалог е писан диалог в проза по философски проблеми с главен 
участник  Сократ,  който  отразява,  в  по-малка  или  в  по-голяма  степен, 
действителното  устно  общуване  в  диалогична  форма  на  действителния  Сократ. 
Сократически  диалози  са  най-вече  произведенията,  писани  непосредствено  след 
смъртта на Сократ от някои негови ученици”.[1]

Въпросът за същността на сократическата литература ни занимава по-конкретно в 
следните посоки:

-         Какво отличава Платон от останалите сократици?[2]

-         Какви са литературните образци на тези текстове и доколко самите те – и 
особено диалозите на Платон - са именно литературни, а не чисто историко-
биографични, нито само философски съчинения?

Проблемът за “литературността” (и оттам за фикционалния характер) на 
Платоновите диалози е, както вече посочихме, ключов за нашите наблюдения. 
Тръгвайки от тази литературност, най-напред ще погледнем върху възможността 
(или пък невъзможността) диалозите да са достоверни свидетелства за 
историческия Сократ, като в рамките на този текст оставяме настрана въпроса за 
отделните елементи на литературния диалогичен сценарий. Нека започнем от 
някои устойчиви представи за същността на Платоновия диалог, отразени в 
 твърдения от типа:

- Платон е не само най-яркият представител на жанра сократически диалог, но и 
негов създател.

- Образът на Сократ в Платоновите диалози (особено ранните) до голяма степен 
съответства на образа на действителния Сократ и именно това е била целта на 
ученика Платон като автор на тези писани произведения.
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Ч. Кан посочва именно представянето на Платон като създател на жанра 
(което  той  определя  като  погрешно)  за  една  от  причините  да  съществуват 
изключително  малко  сравнителни  изследвания  на  сократическата  литература.[3] 
Още  Аристотел  обаче,  споменавайки  за  пръв  път  в  За  поетическото  изкуство 
сократическите диалози като отделен жанр, доказва, че подобни диалози са били 
писани и преди Платон: “Изкуството пък, което използува само реч, прозаична или 
стихотворна, и то или като смесва размерите помежду им, или като си служи само с 
един определен вид размер, няма специално означение дори до днес. Така ние не 
бихме  могли  да  назовем  с  общо  име  мимовете  на  Софрон  и  Ксенарх  и 

сократическите  беседи  (toÝj  SwkratikoÝj  lÒgouj),  нито  подражанията,  които 
някой би изпълнявал в триметри, в елегически и други подобни стихове.”[4]

            Сократическите  диалози[5] са наредени от Аристотел сред поетическите, 
тоест подражателните видове.[6] Те представляват подражание от онзи тип, който 
си служи само със слово. А щом диалозите са миметични, то излиза, че и самият 
Платон загатва за художествения характер на своите текстове, след като (и макар 

че,  от  друга  страна)  и  според  него  като  µ…µησις се  определя  поезията  като 
цяло[7].  От друга  страна,  според тезите  от “критиката  на писмеността”  те,  като 

всяко писано слово (sÚggramma[8]),  са  παιδι£[9] -  нещо,  което е  създадено на 
шега и за забавление.[10]

И така, Аристотел споменава Sokratikoi logoi[11] като отделен жанр, но без 
да  посочва  първия  негов  представител.  Според  Атеней  обаче,  в  диалога  си  За 
поетите, който ние не притежаваме, Аристотел е посочил име и то с цел да отнеме 
първенството  на  Платон:  “[Платон],  който  в  Държавата изхвърля  Омир  и 
подражателната  поезия,  сам  е  писал  диалози  по  подражание,  но  той  не  е  бил 
откривател  на  тази  форма,  защото  преди  него  този  вид  съчинения  е  открил 
Алексамен Теоски,  както разказват Никий от Никея и Сотион. А и Аристотел в 
съчинението  си  За  поетите пише  така:  “И  така,  няма  да  кажем,  че  не  са 
[художествени] съчинения и подражания мимовете на Софрон, макар да не са в 
стих, нито пък [съчиненията на] Алексамен Теоски, писал първите сократически 
диалози”,  и  така  най-ученият  Аристотел  директно  казва,  че  Алексамен е  писал 
диалози преди Платон.”[12]

И  в  това  свидетелство  се  отбелязва  миметичният  характер  на 
сократическите диалози. Но ако експериментираме с различен от предложения вече 

превод на наречието  mimhtikîj в началото на откъса,  то би могло да се каже, че 
Платон е писал диалози “по подражание [на друг  по-ранен автор]”,  което също 
отговаря  на  идеята  на  този,  пасажа,  открито  критичен  към Платон,  като  не  му 
приписва никакви заслуги за откриването (и развитието) на жанра.

Но  да  се  върнем  на  споменатия  от  Аристотел  Алексамен  от  Теос.  Не 
разполагаме с други сведения за него, макар горната информация да се припокрива 
и с казаното от Диоген Лаерций: “Говори се,  че в действителност пръв е писал 
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диалози  Зенон  Елейски.  Аристотел  пък,  в  първата  книга  на  За  поетите,  а  и 
Фаворин в Записки [посочват] Алексамен Стирийски или Теоски. Но на мен ми се 
струва, че е справедливо Платон да получи първенството както за красота, така и за 
откритие, след като е усъвършенствал [така] вида.”[13]

Диоген посочва и Зенон като възможен първи автор на диалози, но и той 
приема мнението на Аристотел (и Фаворин) за Алексамен като по-авторитетно. По-
интересна,  обаче,  като  че  ли  е  преценката  на  самия  Диоген  в  полза  на  Платон 
(която  сериозно  отличава  неговото  свидетелство  от  Атенеевото).  Излиза,  че 
ейдосът на диалога трябва да се свързва именно с Платон, защото именно той го е 
“усъвършенствал  и  украсил”  дотолкова,  че  го  е  “открил”  за  литературата, 
независимо дали някакви диалози са били писани преди това. Наистина, фактът, че 
от Платон притежаваме все пак толкова много и така добре запазени произведения, 
показва, че неговите диалози действително са се отличавали сред съчиненията на 
останалите сократици, за които не можем да преценим по запазените фрагменти 
дали са били толкова литературни, а оттам – и толкова четивни, колкото текстовете 
на Платон.[14] (Съзнаваме, разбира се, че определение като “четивни” тук е доста 
свободно  и  условно  употребено  –  основно  заради  специфичното  (и  по-скоро 
негативно) отношение към четенето по времето на Платон.

Независимо обаче  дали  е  бил  пръв  в  жанра  или  не,  на  кого  е  задължен 
Платон? Какви образци е ползвал, ако изобщо е ползвал такива? Тук е мястото да 
бъдат  потърсени  литературните  модели,  от  които  авторите  на  сократически 
диалози като цяло са били повлияни при оформянето на жанра, но все пак ще се 
съсредоточим върху Платон,  без  да изказваме  предположения  доколко неговите 
диалози  са  се  отличавали  от  тези  на  останалите  сократици,  които  са  запазени 
твърде фрагментарно (но, разбира се, ще погледнем и към другия, по-добре познат 
ни автор на сократически съчинения, Ксенофонт).

Както стана ясно от свидетелствата и на Аристотел, и на Атеней, приведени 
по-горе,  името  на  Платон  е  често  свързвано  с  влиянието  на  сицилийските 
мимографи (най-вече Софрон, известен ни като създател на жанра мим[15] през V 
в.  пр.  Хр.),  пресъздавали  всекидневни  битови  сцени  в  прозаичен  диалог  на 
дорийски диалект. Нека добавим тук и сведението на Диоген Лаерций за връзката 
Софрон  –  Платон:  сведение,  съобщаващо  и  една  любопитна  подробност,  но  и 
уточняващо  влиянието  на  мимографа  върху Платон:  “Изглежда,  Платон  пръв  е 
донесъл  в  Атина  книгите  на  мимографа  Софрон,  които  преди  това  били 
пренебрегвани  от  елините,  и  му  подражавал  в  изобразяването  на  характерите 

(ºqopoiÁsai); тези книги били намерени под възглавницата му.”[16] 

От своя страна, в  За поетическото изкуство Аристотел казва следното за 

подражаването (т. е. изобразяването, защото m…mhsij и mimšomai допускат такъв 
“по-общ”  превод)  на  характерите  (действащите  лица):  “Понеже  подражаващите 
изобразяват  действащи  лица,  а  те  по  необходимост  са  или  добри,  или  лоши 
(характерите почти винаги се свързват само с тези качества, тъй като, що се отнася 
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до характера, всички се отличават с порочност или добродетелност), представят ги 
или като по-добри от нас или като по-лоши, или като подобни нам, както постъпват 
живописците.”[17] Сведението  на  Аристотел  не  само  показва  значимостта  на 
портретирането  на  характерите,  но  и  различните  възможни подходи за  това.  За 
Платоновите диалози също може да се каже, че характерите на действащите лица 
могат да бъдат описани с различна близост до характера на своя прототип (ако 
изобщо имат такъв прототип, а не са изцяло фикционални). Това доказва, че те са 
преди  всичко  литературни  герои  (според  Аристотел)  и  не  трябва  да  бъдат 
разглеждани при постоянни опити за приравняване към исторически прототип. При 
етопойеята  (описанието  на  характерите) Платон  всъщност  се  доближава  и  до 
ораторската  проза,  особено  до  похвалното  красноречие,  към  което  могат  да  се 
причислят  онези  диалогични  части,  които  експлицитно  (както  е  в  Пирът, 
например) или имплицитно (а понякога и иронично) изграждат един особено висок 
образ на Сократ.

Влияние от страна на мимографите върху Платон може да се открие както 
на нивото на изграждане  на  персонажите,  така  и при битовите  сцени,  т.  е.  при 
обрисуването  на  сценичния  диалогичен  контекст,  сред  който  комуникират  тези 
персонажи. Е. Хофман, например, изследва по-задълбочено проблема и заключава, 
че  сократическият  диалог,  създаден  от  Платон  в  литературна  форма,  стои  най-
близо  до  комедията  (и  атическата,  и  мима),  защото  самото  философско 
съдържание,  което  той  излага,  представлява  човешкия опит  в  различни 
(диалогични)  ситуации  да  се  достигне  до  истината.  Комичното  помага  на 
проникването  до  философски  дълбокото  през  парадокса  и  играта.  Хофман 
обобщава,  че  особено за  по-ранните  диалози (до  Федър)  комедията  е  била най-
адекватният образец за оформянето на Платоновия сократически диалог.[18]

Не само поради формалната прилика (наличие на диалог и в драмата, и при 
Платон), Платоновият диалог често, освен с комедията, е обвързван и с трагедията, 
най-вече покрай строежа си и единното, сюжетно действие. Тук само маркираме 
тази  обвързаност,  но  трябва  да  отбележим,  че  в  платонознанието  се  използва 
определението “философски драми в проза” за Платоновите диалози.[19] Дори на 
стилистично ниво отделните типове диалог, съдържащи се в писаното цяло, могат 
да бъдат сравнявани със структурните елементи на драмата.[20]

Въпросът за жанровите модели на Платон може да се разглежда не само 
като въпрос за началото на сократическия диалог, но и в контекста на отношението 
на Платон към някои съвременни за  него,  конкурентни начини за предаване  на 
знание.  К. Гайзер разглежда сократическия диалог на Платон като преобразуван 
софистически  logos  protreptikos[21].  Софистите  обаче  “препоръчват”  едно 

политико-реторическо  tšcnh,  а  Платон  (с  помощта  на  образа  на  протрептика 
Сократ) излага предимствата на онзи вид себепознание, което води до знанието за 

цялостната добродетел, ¢ret».[22]
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Връзката на Платон с други жанрови образци може да бъде търсена и при 
отделни особености на художествената форма на диалога. За нас е особено важно 
да посочим жанровите модели за двата типа диалог – директен и преразказан, и 
оттук  –  обвързаността  на  Платоновия  текст  с  двете  традиционни  форми  на 
общностно представяне на слово – епическа и драматическа.

А ако се опитаме да погледнем към Платоновите диалози именно като към 
философия  (защото  наистина  определението  “литературни”  за  Платоновите 
диалози е твърде условно и помага на поетата тук посока,  без да претендира за 
твърдо полагане на  съчиненията  на Платон  извън философията),  то  въпросът за 
формата (и жанровата определимост) на диалозите е сякаш още по-сериозен. Така 
например  С.  Голдхил  директно  пита:  “Защо  философията  започва  с  диалог?” 
Авторът открива отговора в контекста на културната  революция на класическия 
гръцки полис. Според Голдхил Платон не се отдалечава от съществуващите преди 
него жанрове на старогръцката литература,  а напротив -  обединява ги или поне 
заема  от  всеки  от  тях  диалогичното  ниво,  което  е  обвързано  с  демократичното 
изискване за наличието и на въпрос, и на отговор и е цел  (макар и в различна 
степен) за всички автори от V и ІV в. пр. Хр.[23]

 

След  това  кратко  засягане  на  проблематиката  за  началото  и  жанровите 
образци на сократическия диалог,  ще се обърнем и към въпроса за Сократ като 
образец / прототип на основния персонаж във всички сократически произведения 
(поне  според  жанровото  им  определение)  и  за  особеното  му  присъствие  в 
Платоновите диалози.

 

Въпросите, които следва да бъдат разгледани, до голяма степен се преплитат с 
казаното по-горе, тъй като, както показва и самото название на жанра, 
сократическият диалог е немислим без Сократ. Съответно, при занимание със 
самия жанр е неизбежно поставянето и на въпроса за отношението на 
сократическия автор към историческия Сократ и оттам – за по-конкретната цел, 
която той си е поставял при въвеждането на Сократ като основен персонаж в 
своите съчинения. Този въпрос е релевантен и за Платон, най-значимия 
представител на жанра, и наистина се поставя при (почти) всяко разглеждане на 
Платоновата диалогична форма. А вярно е и обратното: (почти) всяко изследване 
върху Сокраят започва със сходното питане: На кои източници трябва да се 
опираме, когато започваме да говорим за Сократ?[24] Доколкото обаче по-често 
интересът към диалогичната форма при Платон се предопределя от интереса към 
Платоновата философия, то и въпросът за отношението Сократ – Платон често се 
разглежда в посока на уточняване на авторството на отделните философски 
възгледи и на значението на Платоновата анонимност, постигната именно 
благодарение на въвеждането на персонажа Сократ. Нас обаче в по-голяма степен 
ни интересува решението на писателя Платон да представи в своите литературни 
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текстове един постоянен основен участник.[25] Така се надяваме да разберем не 
само и не точно кои изказани в диалозите тези принадлежат на Сократ и са просто 
изложени от ученика Платон, както и при кои възгледи Платон стои по-близо до 
наученото от Сократ, а при кои вече личи развитието на собствената му 
философия. Нашата цел е да проникнем в смисъла на образа на философа-
диалектик, ръководещ описаните дискусии, за да бъде формулирана Платоновата 
представа за философстването (в диалог), а това приемаме и за една от основните 
цели, ръководили Платон при писане на диалозите.

Разбира се, дори въпросът да се постави така, продължава да е от значение 
степента на правдоподобност на персонажа Сократ, но нас най-вече ни занимава 
проблемът дали описаните диалогични ситуации директно отразяват типа на 
Сократовото общуване или и те са усложнени и видоизменени според Платоновите 
възгледи за средата на философския диалог.

Като своеобразно въведение към разглеждането на връзката Сократ – Платон в този 
аспект ще приведем отново едно свидетелство на Диоген Лаерций: “Говорят, че 
когато Сократ чул Платон да чете диалога Лизис, възкликнал: “Кълна се в Херакъл! 
Колко лъжи е измислил за мен този младеж!” Защото Платон бил написал много 
неща, които Сократ изобщо не е изричал.”[26] 

Макар и анекдотично и съмнително достоверно, това сведение показва 
категорично, че въпросът дали Платон правдоподобно е обрисувал Сократ и дали в 
Платоновите диалозите присъства образът на историческия Сократ е бил 
формулиран още през античността. Оттук достигаме и до проблема за 
хронологията на Платоновото творчество – писал ли е Платон диалози, докато 
Сократ е бил жив, тоест преди 399 г. пр. Хр.? И ако да, били ли са представяни 
публично тези произведения, и то в такава среда, че да станат достъпни на самия 
Сократ?[27]

Но може би въпросът за достоверността на Платоновия образ на Сократ в 
античността е бил дори по-актуален, след като хронологическата дистанция спрямо 
реалния Сократ и неговото поведение е била по-малка, докато по-късно все повече 
се  е  налагал  “митът”  за  Платоновата  безмерна  вярност  към  Сократ  като  негов 
учител и за желанието му да предаде възможно по-достоверно /  правдоподобно 
автентичните негови възгледи.

Въпросът за автентичността на Сократовия образ може да се отнесе, разбира 
се,  и  до  съчиненията  на  останалите  сократически  автори.  Този  въпрос,  от  своя 
страна,  е  обвързан  и  с  факта,  че  всичко,  писано  за  Сократ,  е  от  времето  след 
смъртта му (въпреки споменатите предположения, че някои Платонови диалози са 
съчинени  по-рано),[28] като  се  изключи  образът  на  едноименния  персонаж  от 
Аристофановата комедия Облаците, но пък комическите фрагменти не спадат към 
жанра сократически диалог, който ни занимава тук.
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Кан  обръща  внимание  на  фрагментарното  състояние  на  античните 
свидетелства  и  изтъква,  че  специално  по  отношение  на  Платон  трябва  да  се 
преодолее най-напред именно “оптическата илюзия” на диалозите, дължаща се на 
“изключителния успех на Платон при пресъздаването на драматичната атмосфера 
на предишната епоха”.[29] Кан подчертава, че е необходимо да се отчита пропастта 
между изкуствения свят, създаден от Платон, и действителния свят, в който Платон 
е изработил собствената си философия и в който негови опоненти са били вече не 
персонажите от диалозите – големите софисти Протагор, Горгий[30] или Хипий, с 
които  диалогизира  Сократ,  а  Изократ[31] и  различни  последователи  на  Сократ. 
Изследването  на  Кан  се  заема  да  поправи  тази  подвеждаща  историческа 
перспектива,  прилагана  спрямо  Платоновите  произведения.  Но  освен  това 
наблюденията на автора представят като ключова характеристика на целия жанр, 
към който  принадлежи Платоновото  писано  наследство,  неговия “въображаем и 
същностно фикционален характер.”[32] Съобразяването с тази характеристика при 
Платон  е  сравнително  лесно,  ако отначало  приемем диалозите  за  изключително 
успешни литературни съчинения (както настояваме и тук), в които самият автор се 
дистанцира напълно и ако изказва свои философски възгледи, то те трябва да се 
търсят “зад” репликите на въображаемите персонажи.

Много  по-трудно  обаче  е  да  се  говори  убедено  за  фикционалността  на 
Ксенофонтовите текстове, посветени на Сократ. Когато се сравняват общите белези 
на  творбите  на  Ксенофонт  и  Платон  именно  като  сократически  съчинения, 
непременно  трябва  да  се  отбележи  следната  основна  разлика  между  външните 
авторови позиции на двамата сократици.

Платон  никъде  не  говори  от  свое  име  и  не  твърди,  че  самият  автор  на 
писания текст е чул и после преразказва за публиката си който и да е от описаните 
разговори  на  Сократ,  докато  в  своите  Сократически  съчинения Ксенофонт  се 
стреми да поддържа усещането за правдоподобност още на това ниво, изтъквайки, 
че е присъствал и добре запомнил редица сцени с участието на учителя Сократ. Ще 
приведем само един пример: “Присъствайки на тези разговори, на мен се струваше, 
че  Сократ  и  за  себе  си  е  щастлив,  и  слушателите  си  води  към  нравствено 
съвършенство.”[33]

Може да се каже, следователно, че основната цел на Ксенофонт като автор 
на сократически текстове е била директно да внуши правдоподобността на тези 
текстове,  в които е представен образът на историческия Сократ – една позиция, 
лесно  обяснима  за  историка  Ксенофонт.[34] Макар  че  неговите  сократически 
съчинения го представят всъщност не като историк, а по-скоро като мемоарист и 
точно затова за него е толкова важен личният му опит – той разказва не просто за  
Сократ, а (и) за себе си край Сократ (което не е цел на историка).[35] Освен това, 
или  точно  затова,  Ксенофонт  не  се  е  интересувал  и  не  се  е  възползвал  от 
възможностите,  които  предоставя  диалогът,  когато  бъде  използван  усложнено-
литературно, не само за по-пълно и достоверно представяне на реалното общуване, 
което  пресъздава,  но  и  за  свидетелско  дистанциране  от  него,  и  още  –  за 
допълнително изясняване на стойността на този тип (философско) общуване, както 
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и за смесването на различни литературни жанрове с “чистия” диалог, както прави 
Платон.[36] 

Каква  е  била  целта  на  Платон  тогава?  Какво  го  е  накарало  да  изгради 
именно  този  Сократов  образ  освен  формалното  съобразяване  с  принципите  на 
сократическия  жанр?[37] Той  не  е  историк,  нито  мемоарист  и  не  трябва  да 
очакваме,  че  директно  ще  дискутира  със  слушателите  /  читателите  въпроса  за 
степента на правдоподобност на литературните си персонажи, но след като никъде 
не  заявява  открито,  че  основният  участник  в  неговите  диалози  просто  се  казва 
Сократ,  без  да  има  нещо  общо  с  историческия  Сократ,  то  бихме  могли  да 
формулираме следното междинно положение: особено ранните Платонови диалози, 
създавани,  когато споменът за  Сократ е  бил твърде жив,  са писани с идеята  да 
бъдат сократически правдоподобни най-вече в отразяването на принципния модел 
на  общуването  и  на  живота  на  Сократ  като  цяло,  а  не  толкова  в  точността  на 
ситуационните  детайли  или  на  всички  изказани  философски  тези.  Така  ние 
приемаме наличието на сократически период в творчеството на Платон, доколкото 
действително  в  по-ранните  диалози  вниманието  на  автора  в  по-голяма степен  е 
насочено към целостта на такъв модел за философско общуване, на което се дължи 
и по-засиленият интерес към обстоятелствения контекст на философстването, но, 
повтаряме, не на нивото на отделните точно предадени рамкиращи детайли или 
конкретни философски тези, а на нивото на основните диалогични принципи.[38]

Ако  обаче  към Платоновите  диалози  се  подхожда  като  към  литературни 
текстове,  изборът на постоянен водещ участник може да се разбира просто като 
една от художествените техники, използвани при композирането на тези текстове, 
но все пак трябва да се отчита и реалното въздействие, което е оказал Сократ за 
развитието  на  Платон  като  философ.  Така  К.  Ясперс  поставя  началото  на 
Платоновата  философия  в  живата,  междуличностна  връзка  между  учителя  и 
ученика.  Ясперс  добавя  още,  че  начинът,  по  който  самият  Платон  остава  зад 
Сократ,  не позволява да се определи точно доколко съдържанието на диалозите 
съответства на действително чутото от Сократ и доколко то излага възгледи, които 
не може да са принадлежали на Сократ, както и не могат да се разграничат пълно 
историческият  и  Платоновият  Сократ.  Точно  това  обаче  е  и  начинът,  по  който 
Платон поставя на преден план не самата философия, а философа,[39] а ние бихме 
добавили,  че  на  преден  план  се  оказва  и  моделът  за  именно  диалогично,  а  не 
уединено, монологично философстване.

Въпреки  че  горните  твърдения  изглеждат  неоспорими,  в  историята  на 
изследванията  върху  Платон  се  наблюдават  множество  опити  да  се  поставят 
категорични граници между Сократ и Платон, между Сократовото и Платоновото 
философстване, между философията на единия и на другия, което до голяма степен 
се  основава  на  неправилно  разбиране  на  авторовата  позиция  на  Платон  и  на 
характера на неговите диалози.  Обосновавайки споменатата по-горе своя теза за 
неправилната историческа перспектива, прилагана спрямо Платон, Кан обобщава: 
“Успехът на Платон като драматург е толкова голям, че той често погрешно е бил 
приеман  за  историк.”[40] Оттук,  според  Кан,  тръгват  опитите  въз  основа  на 
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Платоновите  диалози  да  се  възстанови  образът и  философията  на  историческия 
Сократ  –  това  се  прави  както  от  Аристотел  и  стоиците,  така  и  от  мнозина 
съвременни изследователи, които при това твърдят, че се занимават с история на 
философията  и  затова  допускат  още по-голяма  грешка  и  всъщност  правят  една 
“псевдоисторическа”  възстановка  на  философията  на  Сократ.  Още  по-сериозни 
обаче са последиците за разбирането на философията на самия Платон, като сред 
английските изследователи и досега преобладава мнението, че съществува т. нар. 
сократически  период  във  философското  развитие  на  Платон,  защото  в  ранните 
диалози откриваме един донякъде правдоподобен образ на Сократ и на неговото 
философстване  (макар  и  преобразен  според  Платоновия  литературен  маниер), 
което  всъщност  може  да  бъде  частично  опровергано  при  по-внимателно  и 
компаративно разглеждане на цялата сократическа литература. Това начинание би 
могло да доведе до откриване на различията в образа на Сократ при различните 
сократици, въпреки “семейната прилика”, която все пак ги обединява. 

Близостта на диалозите до Сократ може да бъде търсена не само на нивото 
на цялостната атмосфера на даден диалог,  но и на нивото на различните типове 
диалог,  откривани както в отделните части на един текст,  така и в Платоновите 
съчинения  от  различни  творчески  периоди.  Така  например  според  Теслеф 
изчистената  въпросо-отговорна  диалогична  структура  е  най-силно  свързана  с 
влиянието  на  Сократ  и  неговото  еленктическо  (изобличително-укорително) 
разговаряне с учениците при размяната на сравнително кратки реплики.[41] Затова 
и можем да очакваме, че именно в така структурираните диалогични части Платон 
се е стремял да предаде като цяло по-близко и типичните въпроси, които Сократ 
най-често е разглеждал, и същината на метода му.

 

Съотношението между Сократово и Платоново ниво в диалозите може да 
бъде търсено и наблюдавано не само в най-общи линии, както бе направено тук, но 
и в рамките на отделни пасажи, а също така по отношение на обстоятелствения 
контекст  и  персонажната  структура.  Разбирането  на  това  съотношение  обаче  е, 
както загатнахме вече, донякъде проблематично – най-вече защото историческият 
контекст на философстването в Платоновия диалог хем е стеснено до определен 
брой  описани  конкретни  диалогични  ситуации,  хем  е  усложнено  спрямо 
предполагаемото реално Сократово философско поведение и неговия всекидневен 
контекст  заради  допълнителните  смисли,  с  които  го  натоварва  писаната 
литературност. 
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[1] Подобно е определението и на А. Ничев (в неговия коментар към разгледания 
малко по-долу откъс от За поетическото изкуство на Аристотел), който говори за 
“прозаични  диалози  на  Сократовите  ученици”,  но  посочва  само  диалозите  на 
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Платон и Ксенофонт като отнасящи се към “този литературен вид” (Ничев 1975: 
107, бел. 7).

[2] Става дума основно за Ксенофонт, но и за т. нар. “малки сократици” (Антистен, 
Есхин, Федон, Аристип – имена, които не изненадват: откриваме ги, например, 
сред близките Сократови ученици, присъствали в момента на смъртта му според 
началото на Платоновия Федон (Phd. 59 b – c), а и в Спомени за Сократ на 
Ксенофонт), но тъй като техните съчинения са фрагментарно запазени и слабо 
изследвани, Платон може да бъде сравняван основно с Ксенофонт.

[3] Вж. Kahn 1996: 1. Като почти единствено изключение той посочва труда на Р. 
Хирцел от края на XIX в. (Hirzel 1895).

[4] Arist. AP 1447 a 13 – b 7.

[5] В изследването си върху произхода на сократическия диалог като жанр и Д. 
Клей тръгва от Аристотеловото свидетелство, като вмята и бележката, че всъщност 
Сократ е единственият философ, от чието име е образувано прилагателно, 
участващо в наименованието на цял жанр писани текстове (Clay 1994: 23 и сл.). 
Според нас, това действително заслужава отбелязване, след като става дума за 
философа, който сам не е създал нито един писан текст.

[6] За нас важна най-напред е възможността да се опрем именно на този пасаж в 
определянето на Платоновия диалог като литературен, а не като философски текст. 
Ето  какво  отбелязва  и  Ничев  в  коментара  си  към  За  поетическото  изкуство: 
“Както е очевидно, Аристотел не разглежда сократическите беседи като типична 
философско-научна  литература,  въпреки  че  те  изясняват  философски  проблеми. 
Той ги отнася към художествената словесност.” (Ничев 1975: 107, бел. 7)

[7] Вж. напр. в Държавата, III. 392 d и сл.; X. 596 a и сл.  

[8] По въпроса дали Платон наистина употребява за своите диалози определението 

sÚggramma (за да може и до тях да се отнесе “критиката на писмеността”) вж. 
Второ писмо, 314 b – c и Szlezák 1999, passim.

[9] Вж. Phdr. 276 b – e.

[10] За това вж. и Х. Бецел, който, макар да приема “критиката на писмеността” 
като валидна основно за ранните диалози,  представя  Платоновите текстове като 
“по-малко и повече от учение”, тъй като Платон сам препраща към художествения 
им характер. –  Bezzel 1963: 44-5.

[11] Кан  предлага  следните  2  превода  “Socratic  discourses”,  “Conversations  with 
Socrates” (Kahn 1996: 1).

[12] Athen. XI 505 c = Arist. De poetis, Rose2 fr. 72, 7-19. Прев. мой, Н. П.
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[13] DL III. 48, 1-6 = Arist. De poetis, Rose2 fr. 72, 1-6. Прев. мой, Н. П.

[14] Реално цялото автентично Платоново творчество, доколкото може да се съди 
по античните свидетелства, е запазено (срв. напр. Hoffmann 1947: 465-6). Не може 
да е просто щастлива случайност фактът, че именно Омир и Платон са запазени 
толкова  пълно,  но  докато  изследователите  на  Омир  отделят  изключително 
внимание на въпроса за отделните слоеве в неговия епос, то около Платон се налага 
устойчивата тенденция диалозите да се разглеждат като единно цяло, създавано със 
стройна  последователност.  Такъв  подход  обаче  намалява  възможността  да  се 
отчетат художествените специфики на нивото на отделния писан текст.

[15] Театрален жанр с фолклорен произход, в рамките на който се представят 
кратки сценки на всекидневна тематика.

[16] DL  III.  18,  1-3.  Клей  също  посочва,  че  най-точното  общо  определение  за 

мимографите и за авторите на сократически диалог би било именно ºθοποιο…, т. е. 
“характерописци / създатели на характери” (Clay 1994: 24). Голяма е значимостта 
на  характера  на  събеседниците  и  при  Платон,  защото  точно  индивидуалните 
особености  предопределят  стойността  на  изказваните  мнения,  като  Платон 
представя не само и не просто готовите мнения, а също атмосферата, в която се 
разгръщат характерите, както и процедурите, довели до формирането на мненията.  

[17] Arist. AP 1448 a 1-5. Оттук тръгва и Р. Хоурбър, когато се занимава с проблема 
за характерите на персонажите в Лизис и набляга на необяснимото пренебрегване 
на  Аристотеловото  свидетелство  от  страна  на  изследователите  на  Платон  (вж. 
Hoerber 1945/6: passim, особ. 271).

[18] Вж. Hoffmann 1947: passim, особ. 472-480.

[19] Вж. Слезак 2002: 106-115, както и основополагащия текст на Х. Кун Die wahre 
Tragödie - Platon als Nachfolger der Tragiker (Истинската трагедия - Платон като  
наследник на трагиците) = Kuhn 1969.

[20] За такъв подход вж. при Х. Теслеф,  който макар да сравнява редуването  (в 
рамките на един диалог) на изследваните от него пет диалогични нива с частите на 
драмата, все пак изтъква,  че от Платон не може да се очаква последователно да 
следва подобен модел. Теслеф открива напр. сходството между диалогичния тип 
“дискусия + разговор” и хоровите партии в драмата (срв. Thesleff 1967: 34; 42). 

[21] „Подбудителна реч” – един от двата основни вида на съвещателния вид 
ораторско слово.

[22] Gaiser  1959:  passim,  особ.  95-105.  К.  Гайзер  посочва,  че  сократиците  са 
ползвали  по-конкретно  софистическо-любовен  протрептически  logos  Erotikos. 
Гайзер  разглежда  и  протрептически  фрагменти  от  други  сократици,  не  само от 
Платон, но на тях няма да се спираме тук. 
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[23] Ето какво по-точно казва Голдхил: “Ако погледнем към Платон в рамките на 
съвременния му контекст, то вероятно по-лесно бихме видели как той е изработил 
за себе си особена индивидуална позиция, приемайки и адаптирайки етопойейята 
на ораторите, аналитичния и драматичен усет на Тукидид, обяснителния и 
разкриващ диалог на трагедията, както и обидите и нападките, раздавани от 
софистите, докато е устоявал на описателното памфлетиране на Изократ и 
епидейктичното изложение на професионалнния оратор.” (Goldhill 2002: 93).

[24] Такъв въпрос поставя и Х. Бенсън в началото на своята студия върху Сократ (Benson 1997: 299), 
като има предвид различните жанрови контексти и различните авторови позиции при представяне 
на образа на Сократ, за което вече стана дума.

[25] Наистина  водещият  участник  обикновено  е  Сократ,  но  има  и  някои 
изключения:  В  Софистът (където  присъства  и  Сократ)  водеща  фигура  е 
Чужденецът от Елея, а в Закони (където Сократ напълно отсъства) – Атинянинът. 
Тези  персонажи  притежват  характеристиките  на  философа-диалектик,  но 
несъмнено  допълнително  усложняват  разглежданото  тук  отношение  Сократ  – 
Платон,  защото доказват,  че Платон действително ползва образа на своя учител 
преди всичко функционално, а не само личностно. Трябва да отбележим още, че 
другите  водещи  фигури  остават  от  една  страна  анонимни  (и  за  да  може 
реципиентът така все пак да ги свърже отново със Сократ), а от друга присъстват в 
късни произведения, което подкрепя тезата за по-пълното придържане на Платон 
към реалния Сократ в ранния му творчески период.

[26]  DL III. 35, 7-10.

[27] В  една  своя  скорошна  публикация  Е.  Хайч  разглежда  възможността  някои 
ранни Платонови диалози да са били четени и от самия Сократ. Авторът доказва 
това за  Ион и  Малкият Хипий, но не и за Лизис (вж. Heitsch 2003), макар именно 
цитираното сведение от Диоген Лаерций да дава основание на някои изследователи 
на диалога, главно през ХІХ в., да го датират като много ранен (за примери вж. 
Hoerber 1959: 15, n. 2, 3). 

[28] Затова всъщност горното изречение: “Сократическият диалог е немислим без 
Сократ” спокойно може да бъде и обърнато: “Сократическият диалог е мислим 
единствено без Сократ”, т. е. Възможно е такива текстове да бъдат създавани едва 
след като прототипът Сократ вече е престанал да съществува реално и затова може 
да бъде литературно обработван и описван, въпреки че самият Сократ никога не е и 
помислял да записва сам своето диалогизиране, както е добре известно.

[29] Вж. Kahn 1996: 2.

[30] Горгий  от  Леонтини  (ок.  483  –  376  г.  пр.  Хр.)  всъщност  е  единственото 
изключение – поради дълголетието си той присъства и в двете епохи.

[31] Към Изократ  всъщност  има доста  директни  или  индиректни  препратки  и  в 
писаните Платонови диалози.
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[32] Kahn 1996 : 2.

[33] Xen. Mem., І. 6. 14. 9-11.

[34] Вж. и Vlastos 1991: 50.

[35] В този смисъл известно учудване би могъл да събуди изразът “на мен ми се 
струваше” в цитата по-горе: Ксенофонт хем е присъствал лично, хем се колебае 
какво точно се е случвало там, а и сякаш се дистанцира от онези, които се чувстват 
“усъвършенствани” в разговора, но може би с тази условност той изразява личното 
си отношение на уважение пред авторитета на Сократ, за който не смее да се 
изкаже директно, защото очевидно и възхищението пред Сократ бива изразявано 
по различен начин от различните сократици.

[36] Така  и  А.  Найтингейл,  разглеждайки  смесването  и  “диалогизирането”  на 
жанровете  (главно  диалог  с  елементи  на  комедия  и  трагедия)  в  рамките  на 
Платоновия  диалог  като  основна  негова  особеност,  определя  най-съществената 
разлика в жанрово отношение между Платон и Ксенофонт. При Ксенофонт не се 
забелязват подобни “примеси”. Авторката обаче посочва, че при фрагментарното 
състояние на текстовете на другите сократици не може категорично да се каже кой 
от  двамата  се  придържа  по-близо  до  същината  на  жанра  logos  Sokratikos (вж. 
Nigtingale 1995: 4-5).

[37] Като своеобразно обобщение на възможните отговори на въпроса за функцията 
на  Сократовия  персонаж  в  Платоновите  диалози,  тук  само  ще  посочим 
предложените  от  Е.  Целер  три  авторови  мотива  за  използването  на  образа  на 
Сократ в диалозите: от уважение към учителя; по творчески съображения; поради 
необходимостта  от  образ  на  завършения  философ,  който  единствен  може  да 
осъществи философията (Zeller 1893, особ. 116-117).

[38] Смятаме, че тази теза е сходна с разграничаването на Сократови и Платонови 
аспекти в съдържанието на философските дискусии, описани в диалозите. Тук ще 
се позовем и на определението на Л. Нелсон за Сократовия метод, за да подкрепим 
твърдението си, че когато авторът Платон се стреми да отразява по-точно реалното 
Сократово разговаряне,  той  изобразява  по-пълно  цялостния  процес  и  цялостния 
контекст за философстването, защото: “Сократовият метод не е изкуството да се 
учат другите на философия, а на философстване.” (Нелсон 1993: 22). 

[39] Вж. Jaspers 1957: 24-25. Точно в стремежа си да представи чрез Сократ образа 
на  философа-диалектик,  Платон  конструира  Сократовия  персонаж  по  по-особен 
начин в сравнение с персонажите на останалите събеседници, или, както казва Т. 
Слезак, “с определена тенденция към идеализиращо преувеличение” (Слезак 2002: 
29). 

[40] Kahn 1996: 3.
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[41] Thesleff 1967: 35-36.
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