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Особистість і виховання в діалозі Платона «Протагор»

Сократичне і софістичне прочитання платонівського діалогу

«Протагор» представляє дві моделі освіти і виховання особистості.

Засновану на уявленні про розвиток природжених якостей людини – мислення,

гідності, прагнення до найкращого, яку представляє Сократ. І софістичну, яка

будується на зацікавленості особистості в отриманні від освіти і виховання

певних переваг в громадському житті, політичній та професійній діяльності.
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Представляючи тему платонівського бачення освіти і виховання

особистості в діалозі «Протагор», хотілося б висловити наступні зауваження. В

ньому філософський досвід сягає основ самодостатності людини. Від своїх

витоків у полісних цивілізаціях і до тепер, філософія – це шлях розуміння і

порозуміння людини із світом, Іншим, із собою. У вітчизняній філософській

традиції існує тривала і широка презентація філософських поглядів Платона.

Вона наближає нас не тільки до рефлексій з приводу платонівського бачення,

але й зараджує актуалізації платонівського спадку за рахунок прочитання

текстів Платона.

Дія діалогу «Протагор (Софісти, діалог провадчий)» відбувається

432‒430 рр. до н.е. Датування написання діалогу Платоном є проблематичним,

існує точка зору, згідно з якою, його слід віднести до ранніх діалогів Платона;

він мав бути складений із окремих юнацьких діалогів після «Лахета»,

«Харміда», «Лісія». Протилежний погляд відносить його до зрілих творів

мислителя, наближаючи до періоду написання «Банкету». Серед перекладачів

«Протагора» – Цицерон, Марселіо Фичино, Віктор Кузен, Володимир

Соловйов, українською і польською «Протагор» з’явився у середині 19‒го

століття [3]. У 2008р. у перекладах Й. Кобова та Ю. Мушака в серії «Бібліотека
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світової літератури» видавництва «Фоліо» побачило світ академічне видання

українською вибраних діалогів Платона, серед яких і «Протагор».

Прочитання діалогу Платона «Протагор» можна схарактеризувати двома

типами сприймання. Одне, так би мовити, із огляду на постать Сократа. Інше

концентрується на опонентах Сократа – софістах, провідною постаттю серед

яких виступає Протагор. До того ж слід зазначити, що діалоги Платона

залишаються одним із основних джерел філософії софістів. Таким чином

відбувається сократівське та софістичне прочитання діалогів. Сократична

концепція освіти засновується уявленням про можливість розвитку

природжених якостей людини – мислення, гідності, прагнення до найкращого.

Софістична модель освіти будується на зацікавленості особистості в отриманні

від освіти і виховання певних переваг в громадському житті, у тому числі і

політичній професійній діяльності.

У вітчизняній філософській традиції рецепція платонівських текстів

має понад двохсотрічну історію, в ній представлено обидва типи сприймання.

Сократичне прочитання розбудовано на авторитеті Платона, воно чітко

окреслено оригінальними творами Г. Сковороди та П. Юркевича. Іще один

важливий чинник – потрактування, успадковане від російської

релігійно‒філософської думки кінця 19‒го та початку 20‒го століть.

Насамперед, йдеться про твори В. Соловйова та О. Лосєва. Особливе значення

в роботах вітчизняних науковців відграє онтологічна проблематика, яка

відображає перипетії сприйняття платонізму у філософії 20‒го століття.

Новітні дослідження питань Платонівського «Протагору» представлені в

роботах А. Кадикало, С. Ковалева, О. Мухутдінова, В. Попова, І. Рассохи; у

них репрезентовано і актуалізовано увесь спектр оцінок філософії Платона від

критики критик Платонізму до апології онтологічного релятивізму

софістів [2;4;5;7;8]. Сократичне читання постає апологією щирості думок і

доблесті діянь афінського громадянина.

Протагорівське прочитання діалогу представляє його зміст із

врахуванням соціальної значущості філософії софістів. Вона втілювала
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принципи просвітницької традиції «золотої доби» полісної демократії.

Представники і прихильники софістів усвідомили можливість самостійного

сприйняття і осмислення теоретичних і практичних завдань мислення. Аналіз

поданий А. Бевор (Bevort), представляє парадигми протагорівського

прочитання платонівського «Протагору». Позиції представлених авторів

позитивно сприймають подану автором аргументацію опонентів Сократа.

Більшість сучасних авторів представляють позицію Протагора як аргументацію

на користь теорії демократії [9].

У вітчизняній традиції передусім домінує сократівське прочитання.

Важливу роль в утвердженні такого розуміння зіграли традиції російської

релігійно‒філософської думки та досвіду платонівських студіювань радянської

доби. Класичною інтерпретацією і до тепер є презентація філософських

поглядів Платона як життєвої драми, оприлюднена В. Соловйовим 1898 р. у

відомому літературно‒художньому нарисі «Життєва драма Платона». Для

подальших поколінь філософів цей твір набув програмового змісту. Оскільки

його автор був одним із тих, кому вдалося здійснити систематизований

переклад творів Платона російською. І більше того, сам нарис мав

концептуальний характер для перекладача, у ньому він висловив зауваження

щодо проблеми сприйняття філософії Платона та з огляду на неї стисло виклав

власну філософську концепцію.

Продовженням сократівського у вітчизняній філософській традиції

читання є роботи О. Лосєва. Вони становлять частину епохальної праці у

дослідженнях античної філософії – «Історія античної естетики» та численних

компіляцій. Основною рисою сократівського прочитання є піднесення

значення етичних питань. Вони надають безпосередню можливість пошуку і

пояснення філософських категорій, такими є благочестя, мужність, дружба,

доброчинність.

Множинність прочитань тексту Платонівського «Протагора», вірогідно,

пояснюються тим, що текст діалогу має поліморфну структуру. Він

складається із декількох оповідей, об’єднаних розповіддю Сократа про його
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зустріч із Протагором. У свою чергу вся Сократова розповідь включає кілька

окремих сцен, кожна з яких містить певне оповідання.

Автор не приховує від читача особливого ставлення до Сократа. У житті

Платона Сократ залишив глибокий слід, упродовж років надихаючи його

філософські пошуки. Імовірно, що основні сократичні діалоги були написані

під впливом спілкування із Сократом, спогляданням його зустрічей із учнями.

Звинувачення філософа, його судове переслідування і виконання смертного

вироку, стали одними із найбільш знакових подій в житті Платона: після

страти свого вчителя він разом із кількома учнями подався до Мегар, і з

рештою відправився у подорож, яка тривала близько 10 років (Діоген

Лаертський [1,с.125,138]: ІІ 106, ІІІ 6‒7).

Якою мірою історична постать Сократа відповідає натхненному образу

вчителя, який створив Платон для наступних поколінь, ми можемо

обмірковувати лише гіпотетично. Нам відомо лише те, що поряд із

Платонівським Сократом існують твори інших авторів, сучасників і учасників

подій. Серед них роботи його учня Ксенофонта, а також його опонента

Аристофана. Обидва залишили помітний слід в літературі, а за життя були

відомими суспільними діячами. Отже, в розпорядженні дослідників широкий

спектр свідчень, які дозволяють сприймати Сократа з різних точок зору.

Протиставлення софістів і Сократа є характерним для платонівських

сократичних діалогів. В Аристофановій комедії «Хмари» Сократ постає одним

із провідних софістів. Ксенофонтові свідоцтва постають розгорнутою

апологією вчителя, утім їх важко сприймати як об’єктивну розповідь. У той

час, як в діалогах Платона читач має справу не з розповіддю учня і неофіта, а з

художнім відтворенням діяльності одного із видатних натхненників і

вихователів.

Одночасно життєпис Сократа може бути доповнений пізнішими

авторами, серед яких слід відзначити Діогена Лаертського. У своєму творі

«Про життя, вчення і сентенції славнозвісних філософів» він наводить

відомості, які відсутні в інших джерелах. У тому числі текст звинувачення
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Сократа (Діоген Лаертський [1,с.105]: II 40‒41), а також короткі оповіді, які

презентують його манеру спілкування, ставлення до життя, почуття гумору

(Діоген Лаертський [4,с.99‒104]:II 22‒37).

Сократівське прочитання діалогу засновується на протиставленні

Сократа позиції софістів. Читач має переконатися, що поступова реалізація

принципів софістичної філософії в житті спільнот призводить до руйнації

громадських цінностей і чеснот, а отже, і природженої людської якості –

гідності. Утім, проблема «Протагора» не спрощується до викриття Сократом

релятивізму софістів у питаннях моральності і пізнання. Більше того навряд‒чи

ми маємо можливість стверджувати, що Протагор обстоював позицію, яка

дозволяла ігнорувати моральні норми і маніпулювати етичними цінностями.

Питання – Чи є знання запорукою розкриття морального та інтелектуального

потенціалу особистості? – визначає розбіжність Сократа і Протагора.

На прохання Сократа Протагор розповідає про мистецтво софістів.

Мистецтво софістів давнє, утім негативне ставлення суспільства змішувало

тих, хто ним оволодів, прикриваючись чимось іншим – поезією, таїнствами,

провіщеннями, гімнастикою. Мистецтво софістів, на думку Протагора, який

веде свою розповідь, представляють Гомер, Гесіод, Сімонід, Орфей, Ікк,

Агафокл, Піфоклід Кеоський («Протагор»: 316D‒E [6,с.57]). Вірогідно, що

апеляція Протагора до давності мистецтва софістів є елементом більш широкої

дискусії, яка стосувалась доцільності софістичної моделі освіти. На відміну від

інтелектуальних бесід софісти пропонували знання, якими їх учні могли

скористатися в судочинстві, політиці, літературному мистецтві, викладацькій

діяльності тощо.

Перестороги суспільства у ставленні до софістів не викликають сумнівів

у учасників зустрічі. Утім, Сократ, погоджуючись із Протагором, не стає його

прибічником, він намагається з’ясувати, чи дійсно мають підстави перестороги,

на які відкрито натякають обидва учасники. Важливим покажчиком тиску з

боку суспільства є те, що в процесі обговорення Протагор та Сократ уникають

натурфілософських питань. Їх обговорення було небезпечне тим, що могло
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призвести до широких заперечливих наслідків. Від широких дискусій щодо

занепаду моральних устоїв спільноти до висунення обвинувачення в безбожжі і

залучення механізмів правосуддя для вирішення інтелектуальних суперечок.

Питання про небезпечність софістики, як і в більш широкому сенсі

освіченості, слід розглядати окремо. Імовірно, що дана проблема поставлена в

творах тих, хто одночасно протистояв і Сократу, і софістам, Аристофана. У

комедії Аристофана «Хмари» Сократа подано як активно та відверто діючого

софіста, а провідною ідеєю постає презентація згубності наслідків освіти.

Софістична освіченість розпорошує суспільні устої, оскільки вона не

зорієнтована на моральні та релігійні цінності, а на соціальну потреби –

визнання, перевагу, винахідливість. Утім, таке спрямування освіти сприяє

формуванню споживацьких поглядів на оточення і корисливе ставлення до

соціального середовища. Спільнота постає джерелом для задоволення власних

амбіцій. Так само Аристофан на відміну від Платона стверджує, що основу

софістичного навчання становить натурфілософія.

Можливо, що засвідчене в «Протагорі» намагання довести давність

занять софістикою, але без звернення до ранньогрецьких філософів, є

непрямим підтвердженням Аристофанівської презентації освітньої практики

софістів і Сократа. Імовірно, що комедія Аристофана порушувала ті питання,

які на відміну від представлених Платоном інтелектуальних змагань, торкалися

широких соціальних верств і велась в рамках того політичного протистояння,

яке призвело до громадянської війни після поразки Афін у Великій війні із

Спартою, а потім і до страти Сократа. В цілому діалог «Протагор» демонструє

вплив освіти на політичні дискурси. І цей вплив не може потрактовуватися

однозначно. Політичні опоненти, завдячуючи розширенню освіти, отримали

можливість для технологічного впливу і опосередкованої маніпуляції

суспільною думкою. В Афінах це позначилося на зростанні популярності

роздумів на теми падіння моральності, корупції і поширення демагогії і

популізму. Більше того, культура політичної конкуренції в умовах полісної
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демократії дозволяла через механізми правосуддя та судочинства

переслідувати та фізично знищувати політичних опонентів.

У «Протагорі» герої не торкаються натурфілософських питань, що зовсім

не означає, що такого не могло відбутися в дійсності. З життєпису Протагора у

Діогена Лаертського, викладу Секста Емпірика, зрозуміло, що той був автором

численних творів, в яких намагався вирішити різноманітні проблеми

достовірності знання, пізнання природи, божественного існування. І

звинувачення Протагора в безбожжі, аутодафе його книжок, дозволяють

зробити припущення. Платон в своїх діалогах не тільки ідеалізував образ свого

наставника, але й перетворився на апологета його діяльності і екзегета його

тверджень. Йому вдалося створити образ наставника афінської молоді, який

цілком підмінив реального Сократа. Тому, відтворюючи діяльність свого

наставника і перипетії йог суперечок, Платон намагався обійти ті теми, які

були представлені в звинуваченні Сократа: безбожжя, розбещення юнацтва.

Утім, ті висновки, які ми можемо зробити із прочитання «Протагора», дають

нам підставу для того, щоб констатувати той факт, що діяльність софістів та

відверта суперечка із ними Сократа продемонстрували афінянам, що

традиційні критерії, вік, походження, інтелектуальні якості, не регламентують

освітянських практик. Гроші, політичні потреби, знання зробили освіту

загальнодоступною.

Вік дає розуміння природного процесу становлення особистості, утім

виховання не залежить від віку. Освіта не завершується у певному віці, а

триває все свідоме життя. Людина вчиться співіснувати із собі подібними.

Освіта може лише надати певного імпульсу вихованню, спрямувати його, утім

ніхто не може гарантувати, що виховання завершиться здобуттям звитяжності,

побожності, відваги. Отже, і основою людського розуміння має бути не їх

здобуття, а з’ясування, чим вони є для людини?

Сократове виховання доблесті засновується на щирості стосунків між

вихователем та вихованцем. В умовах утвердження демократичних цінностей в

афінській спільноті вони мали перетворився на відкриту співпрацю учителя із
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учнями. Проте платонівський учитель в образі Сократа є напутником, утім як

софісти висловили ідею світської освіти, яка мала втілитися через таку

кількість століть, яка перевершує століття нової і новітньої історії.

Таким чином, прочитання діалогу «Протагор» із врахуванням зазначених

в ньому моделей освіти і виховання призводить нас до думки, що гідність і

прагнення до довершеності, засвідчені позицією Сократа, є природними

якостями людини, у той час як знання є даром, який людина отримує від

спільноти до якої вона належить. Тому обстоювана софістами позиція

загальнодоступності і відкритості знань є безпосереднім втіленням

притаманної людині схильності отримати все найкраще.

Утім останнє слово залишається не за тими хто дає знання, а тими хто до

них прагне, тобто самої людини, яка в процесі виховання і освіти

перетворюється на особистість. І в цьому моменті видається підґрунтя

спільності позиції і Сократа, і софістів, яке спонукало їх до суперечок, а їх

ворогів до заходів щодо застереження від зайвої самостійності думок і точок

зору. Судове переслідування і смертний вирок отримали і Сократ, і Протагор.

Імовірно саме такі дії влади виражають протилежну освіті і вихованню рису

людської спільноти: прагнення до панування і пригнічення. Її в усі віки

задовольняла традиція репресивної педагогіки, утім в діалозі «Протагор»

зазначена стратегія освіти і панування залишається за стінами дому Каллія,

основного місця дії, де відбулася зустріч опонентів. Вони різними шляхами

йшли і обстоювали один принцип: знання творить спільність.
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Сократическое и софистическое прочтение платоновского

«Протагора» представляет две модели образования и воспитания личности.

Основанную на развитии естественных качеств личности – мышление,

человеческое достоинство, стремление к совершенству, представляет

Сократ. Софистическая модель обоснована стремлением личности получить

с помощью образования определенных преимуществ в общественной жизни,

политичесокй и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Сократ, Протагор, Аристофан, Патон, софисты,

воспитание, личность.

Yankovsky, S.V. Personality and education in the dialogues of Plato

«Protagoras»

The article deals with Plato’s version of education and upbringing .The author

reveals the concept of he Socratic and Sophistic education in the dialogue of Plato

“Protagoras”. The essence of Socratic education is represented by certain inborn

aptitudes of individuals, such as thinking, virtue, tendency for expectations whereas

Sophistic model is based on the idea of motivating individuals to gain the overall

benefit from education and upbringing in their public life, political and professional

activity.

Key words: Socrates, Protagoras, Aristophanes, Paton, sophists, education,

personality.


