
PRATARME 

; 

Si knyga klostesi ne vienus metus. Maine nuo pat klasikines filo
logijos studijij. Vilniaus universitetepradzios uzsiemiau Platono filo-
sofija, ypatingq. demes} skirdamasfilosofinj. pobUdj. turinciai mc}stytojo 
korespondencijai. Pradzioje tai tapo kursinio darbo, veliau 
bakalaurinio, galiausiai magistrinio darbo tema. Tyrimas vyko dviem 
kryptimis - filologine (meginau versti atskirus laiskij. fragmentus ir 
skaiciau sia tema sukauptq literature}) ir filosofine (zvalgiausi po 
laiskif. interpretacijas). 

Laiskif klausimas mane nuvede / Italijcf. - gavp Itali^ kulturos 
institute parame}, stazavausi Milam Sv. birdies universitete, kur 
teko tiesiogiai bendrauti su vienu garsiausii^ Platono studiji/. spe-
cialisti} Giovanni Reale. Galutin} pavidalq sukaupta patirtis }gavo 
dar po keleto meti} Romoje - cia universiteto „La Sapienza" ir 
„Istituto Germanico" bibliotekose isdrjsau sudeti paskutinius tas-
kus, kurie vis delto labiau verti buti daugtaskiais. 

Pasidometi laiskais mane paskatino, sio darbo vadovu tapo ir 
isleisti siq knygq sutiko Vytautas Alisauskas. Del to jauciu maloniq 
pareigq jam padekoti pirmiausia. Lenkiu galvq pries visq klasikines 
fiblogijos katedrq, vadovaujamqprof habil dr. Eugenijos Ulcinaites. 
Geruoju miniu ir dr. Nagl} Kardel}, ne kartq oponavusj. mano moks-
liniams darbams sia tema ir tapusj. tikru mqstymo partneriu. Be 
abejones, privalau padekoti ir zmonems, is kuriq nuolat mokiausi 
ir tebesimokau filosofijos - doc. dr. Tomai Sodeikai ir prof, habil 
Dr. Ritai Serpytytei, mano mamai irpirmajai sios knygos skaitytojai. 
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Darbas, kurj laikote rankose, susideda is triji| pakankamai 
savarankiskq daliq. Sio darbo centras - tai du Platono laiskai, 
antrasis ir septintasis. Juos darbo autorius vercia; jiems pateikia 
komentarq; jiems raso jvad^ bei filosofm^ interpretacij^. Tiek 
patys laiskai, tiek jiems skirtas komentaras toll grazu ne vienodo 
svorio ir reiksmes. Antrasis laiskas yra gana trumpas ir tyrineto-
jq laikomas neautentisku, tuo tarpu septintojo laisko autoryste 
beveik neabejojama, tad tiek komentaro, tiek filosofinio jvado 
taikiklis yra nukreiptas j pastar ĵj tekst .̂ Kita vertus, antrasis 
laiskas turi vien^ esminj bruoz ,̂ jj isskiriantj is viso likusio cor
pus platonicum: jame vieninteliame, neskaitant septintojo, esama 
filosofmes digresijos. Sis teminis dviejq tekstij bendrumas nu-
leme mano pasirinkim^, kuriuos laiskus versti ir komentuoti. 

Antrojo laisko filosofija trumpai aptariama jam skirtame ko-
mentare, tuo tarpu tolesniame jvado tekste atsparos tasku filo-
sofmiam tyrimui tampa ypatingas Platono tekstas - septintasis 
laiskas. Ypatingas jis jau vien tuo, kad nepriklauso prie grynai 
filosofmiij Platono kuriniij - dialogq. Tai greiciau metafilosofi-
nis opusas, kuriame autorius epistolinio zanro budu aptaria savo 
filosofmes pozicijos prielaidas ir pamatines nuostatas. Sioje svie-
soje laiskas tampa svarbus dar ir del to, kad suteikia galimyb^ 
kitu kampu isvysti vis^ Platono rastij korpusq. Neretai akcen-
tuojama, kad septintojo laisko Platonas - istoriskai realesnis nei 
dialogq autorius, kuris dialogais megina paslepti savo daugiau 
maziau apciuopiamq realum .̂ „Zmogus, kuris septintajame lais-
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ke kalba apie savo dvasios evoliucij^ ir gyvenimo tiksl^ bei, siuo 
poziuriu, imasi perziureti ir is naujo jvertinti savo teorinius svars-
tymus, yra istoriskai reaius Platonas. Ir tai yra ypatingos svarbos 
aplinkybe, j kuri^ turime atsizvelgti, jei norime suprasti vis^ jo 
filosofin^ kuryb^" Qaeger, Paideia, Bd. I I , p. 137). Sunku pasakyti, 
kokiu mastu, perskait̂  laiskq, mes galime teigti, jog supratome 
„istorin{ Platono realum^". Akivaizdu viena — laisko autoriaus 
tonas kur kas nuosirdesnis, nei esame prat̂  skaityti dialoguose. 
Taciau svarbiausia, kad laisko mintys dialogij fone teikia daugia-
balsiij s^skambiq, kurie leidzia nauju ir kur kas radikalesniu ra-
kursu isvysti Platono mokymq. 

Laiskai versti is Moore-Blunt 1985 m. kritines redakcijos. 
Tai turbut geriausias kritinis teksto leidimas, apimantis visq ko-
deksq ir papirusq apzvalg^ bei ji{ tarpusavio rysiq iliustracijq su 
issamia lotyniska jzanga. Paskutiniai populiaresni teksto leidimai 
yra parengti remiantis siuo leidiniu. Kita vertus, kai kuriais kom-
plikuotesniais atvejais remiausi ir dviem kitom (Burnet ir Souilhe) 
svarbiausiomis teksto redakcijomis. Visos klasikiniq ir neklasiki-
niij tekstq citatos siame darbe, jei nenurodyta kitaip, yra verstos 
autoriaus. 

Biografiniai ir istoriniai strichai 

Kadangi Platono laiskuose aptinkame nemaza autobiografmiij 
ziniq, aiskesnio supratimo delei verta bendrais strichais apzvelg-
ti filosofo gyvenimo momentus, kurie siejasi su laiske minimais 
jvykiais, taip pat ir istorinj kontekst ,̂ kuriame laiskai parasyti. 
Aristono sunus Aristoklis, pravarde Platonas, gime 428/7 m. pr. 
Kr. Aiginoje. Abu jo tevai buv^ kilmingi Atenq pilieciai. Aris-
tokratiska kilme ir aplinka verte aplinkinius manyti, kad jo galetq 
laukti nebloga politiko ateitis. Taciau, kaip teigia tradicija (Diog. 
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L. Ill, 6), dvidesimties metq Platonas patenka Sokrato aplinkon 
bei atsideda filosofijai, nusisalindamas nuo viesojo gyvenimo sie-
kiii- Po mokytojo mirties Platonas pasitraukia j Megarus ir ten 
pradeda rasyti dialogus. Daugelio is jq, zinia, pagrindiniu herojumi 
tampa Sokratas. Siuo laikotarpiu Platonas pradeda daug keliau-
ti. Jis vyksta j Kiren?, Italij^, Egipt^ (Diog. L. Ill), be to, dalyvauja 
karo zygiuose ir pasizymi kaip puikus karys. Kariniq misijq su-
detyje Platonas vyksta j Tanagr ,̂ Korintq bei Del^. Galima jtarti, 
kad siuo laikotarpiu filosofas gerai susipazjsta su ano meto Grai-
kijos filosofiniu kontekstu: Demokrito sekejais materialistais, He-
rakleito mintimis apie visa ko tekm^ ir judejim^, taip pat mjslingu 
pitagoriecii} mokymu (Arist. Met. A, V I , 987a, 29sq). 

388/7 m. pr. Kr. Platonas vyksta pirm^ kart^ j Sicilij^, idant, 
kaip sako Diogenas Laertietis, „pamatyti{ sal̂  ir Etnos kraterius" 
(III , 18, pig. Athen. X I , 507b). Gali buti, kad jj pakviete pats 
Sirakuzq tiranas Dionisijas I , kuomet sj pasieke zinia, jog filo
sofas atvyk^s j Tarant^ (Nepos, Dion, 2, 2). Kaip tik si kelione ir 
tapo svarbiausia, kalbant apie tolesnj jvykiq susiklostym^ bei viso 
laiskq korpuso atsiradimq. Septintajame laiske Platonas pats pa
sakoja apie tai, kaip Sirakuzuose susitiko Dion^, Dionisijo svainj 
ir zent̂ , dar dvidesimtmetj gabij ir aistringai filosofija uzsidegusj 
jaunuolj. Jiedu pradeda bendrauti ir Dionas tampa Platono mo-
kiniu. Reikia manyti, kad jq santykiai buv^ kur kas artimesni nei 
Platono rysys su paciu tiranu. Ne tik Platonas Dionui, bet ir Dio
nas Platonui padare didelj jspud}. Pats filosofas taip pasakoja 
apie si^ pazintj: „Dionas buvo labai imlus viskam, o ypac tiems 
svarstymams, kuriuos tuomet jam isdesciau. Man niekada nera 
tek^ sutikti jaunuolio, kuris butq man ŝ klauŝ s taip demesingai 
ir atidziai kaip jis. Doryb^ pamil̂ s labiau nei malonumus ir kit^ 
prabang ,̂ likusj gyvenim^ jis panoro gyventi kitaip nei dauguma 
italikq ar sicilieciq. Del to iki pat Dionisijo mirties leido gyveni
mo nekenciamas tq, kurie gyveno taip, kaip jprasta tiranijos ŝ -
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lygomis" (Ep. VI I , 327a-b). Platono viesnage Sicilijoje uztruko ne 
ilgiau nei metus. Po to, kaip teigia jvairus saltiniai (Nepos, Dion, 
2, 3; Diod. XV, 7; Plut. Dion, 5, 3; Diog. L. I l l , 19-21; Olimp. 
Vit. Plat. I l l ) , Platonas supykde tiran^ ir jo jsakymu buvo parduo-
tas j vergij^. AtsidQr̂ s Aiginoje - polyje, kuris tuo metu kariavo 
su Atenais, Platonas per plaukq isvengia mirties. Laisv^ filosofas 
atgauna Anikerido - turtingo piliecio deka. Pastarasis sumokejo 
dvidesimties minij ispirk^ uz jo islaisvinim^, o veliau, matyt, finan-
savo ir Akademijos jkurim^. Dionas tuo tarpu, ko gero, islaike 
gerus santykius su Dionisiju Vyresniuoju iki pat pastarojo mirties. 
Su tiranu jj siejo ne tik daugialypes giminystes ir beveik kraujo-
maisos rysiai (Diono sesuo Aristomache buvo Dionisijo zmona, 
o is pastarosios santuokos gimusi Arete - Diono zmona). Veiklus 
vyriskis uzsitarnavo Sirakuzij valdovo pasitikejim^. Jis kelet̂  sykiq 
atstovavo Sirakuzams kaip ambasadorius, sekmingai veike spr̂ s-
damas klampias problemas su nuolatine Sirakuzij konkurente ir 
priesininke Kartagina. Dionas trosko, kad mirus Dionisijui, jo su
nus ir Diono sunenas Hiparinas paveldetij kuo geresn? dalj, galbQt 
net paties tirano sost̂ . Tai butij suteik^ Dionui ger̂  galimyb? 
tiesiogiai jtakoti valdymq bei realizuoti savo politines ir filosofmes 
uzmacias, nemenka dalimi jtakotas paties Platono mokymo. Ta
ciau Dionisijas I mirsta nepalik^s jam jokio patikinimo, anksciau 
nei Dionas speja su juo susitikti pokalbiui, ir 367 m. pr. Kr. sos-
t̂  paveldi Dionisijas Jaunesnysis, tirano sunus is kitos santuokos. 
Plutarchas teigia, kad pastarasis nunuodijo savo tev ,̂ bugstauda-
mas prarasti pazadet̂  tirano sost̂  (Plut. Dion. V, 11). 

Tuo tarpu Platonas grjzo j Atenus ir 386 m. pr. Kr. jkure Aka-
demij^. Si mokslo jstaiga gyvavo kiek daugiau negu 900 metq, 
iki 529 m., kai Justiniano jsakymu Atenuose buvo uzdarytos visos 
filosofijos mokyklos. Skleisdamas savo mokymq, Platonas velesniu 
laikotarpiu parase pagrindinius ir iskiliausius dialogus: Faidonq, 
Puotq, Faidrq, Parmenidq, Teaitetq, taip pat didelj dalj Valstybes. 
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Po dvidesimties metij Platonas sulaukia Diono ir Dionisijo kvie-
timo vel keliauti j Sicilij^, idant padetij pastarajam tapti tobulu 
valdovu. Apie aplinkybes ir priezastis, kuriq vedamas leidosi j ke-
lion^, Platonas kaip tik placiai kalba paciame septintajame laiske 
(327e sq.). Sioje isvykoje jj lydejo Ksenokratas, filosofo biciulis, 
veliau perem ŝ vadovavim^ Akademijai (Diog. L . IV, 6). Grei-
ciausiai 367 m. pr. Kr. rudenj, atvyk ŝ j Sirakuzus, Platonas aptiko 
visai kitokijj padetj, nei galejo tiketis. Dionisijo dvare buvo gausu 
intrigq, kuriq tikslas - sukompromituoti Dion^. Tirano aplinkos 
zmones bugstavo, kad aktyvus Atenq filosofo sekejas ketin^s pe-
rimti valdziij. Noredami dvare sukurti simbolin? atsvar̂  naujai 
atvykusiam Platonui, jie jtikino tiranq pasikviesti kit^ iskili^ ano 
meto asmenyb^ - Filistq - istorik^, kurj buvo istrem ŝ Dionisijas 
Vyresnysis. Taciau Platonas buvo pernelyg didis ano meto auto-
ritetas, tad rumuose greitai jgijo svarq vaidmenj. Neilgai trukus 
svecias is Atenq imasi tirano edukacijos, megindamas ne tik is-
lavinti m^stym ,̂ bet sykiu keisti valdovo bud .̂ Saltiniai teigia, 
kad Dionisijas pasizymejo ydomis ir lepumu, o viena didziausiq 
jo ydq buv ŝ girtavimas (Plut. Dion. 7; Ar. Pol V, 10, 1312a). 
Kita vertus, kai kuriq istorikq teigimu, naujasis valdovas vai-
kysteje buvo traumuotas autoritarisko tevo, tad turejo rimtq bend-
ravimo problemq. Plutarchas {Dion. 9) raso, jog nuog ŝtaudamas, 
kad, susitik^s su ismintingais vyrais, sunus neimtq regzti nedorq 
planq ir nemegintq uzgrobti tevo valdzios, Dionisijas Vyresnysis 
laike jaunelj aklinai uzdarytq namuose. (iia Dionisijas Jaunesny
sis su niekuo nebendravo ir nezinojo, kas dedasi uz rumq sienq. 
Labai liudnai skamba vienintelis jo uzsiemimas, kurj mini istori-
kas - daryti „vezimelius ir sviestuvus bei medines kedes ir stalus". 
Sosto paveldetojas uzaugo uzsiimdamas paprastais amatais ir ne-
gaudamas valdovui deramo auklejimo. 

Po trijq ar keturiq menesiq Diono priesininkai is „Filisto gru-
puotes" apkaltino sj rezgant s^moksl̂  pries tiran^. Plutarchas 
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mini Diono laisk ,̂ skirt^ kartaginieciams, kuris buvo perimtas ir 
nunestas Dionisijui ir kuriame Dionas Sirakuzq priesams primyg-
tinai siulo nesidereti su Sirakuzais jam nedalyvaujant {Dion. 14). 
Tad Dionas su draugais buvo istremtas, o Platonas liko Siraku
zuose kaip namij arestu jkalintas kalinys - antrq kart^ is eiles me-
ginimas imtis politines filosofijos praktikos Atenij isminciui 
baigiasi nelaisve. Vis delto po ilgij jkalbinejimq ir nuolatiniij Dio
nisijo issisukinejimq filosofiii siaip ne taip pavyko palikti Sirakii-
zus ir grjzti j Akademijq. Cia, ko gero, Dionas tampa jo mokiniu 
{Dion. 16; taip pat Ep. Ill, 317a). Siuo laikotarpiu Platonas paraso 
Sofistq ir Politikq. Kiek aprimusj filosofo gyvenim^ 362 m. vasarq 
vel sujaukia Dionisijo pasiuntiniai, kurie atveza laisk^ su nuolan-
kiu kvietimu sugrjzti j Sicilij^. Mqstytojo pasoneje buv ŝ Dio
nas vel uzsidega troskimu pakeisti padetj Sicilijoje. Politiskai ak-
tyvaus sirakuziecio neapleidzia viltis peraukleti gimtojo miesto 
valdov .̂ Platonas nepajegia atsispirti biciulio ir mokinio jtakai, 
todel dar sykj ryztasi nemaloniam zygiui. 361 m. vasarq Atenq 
Akademijos jkurejas lydimas suneno Speusipo isplaukia j kelion^ 
(Plut. Dion. 22). 

Tolesni jvykiai parode, jog si iniciatyva buvo ne itin pras-
minga. Septintojo laisko paskutine dalis detaliai apraso tai, kas 
atsitiko. Vos atvyk^s j Sirakuzus, Platonas pasiulo Dionisijui im
tis filosofinio gyvenimo budo ir ziuros. Taciau ispuikusiam val
dovui toks isbandymas pasirodo per sunkus. Pristig^s ryzto ir 
uzsidegimo, lepus karaliukas laikosi savo manierq ir net nemegina 
tapti tikru filosofii. Netrukus prasto mokinio ir nusivylusio mo
kytojo santykiai dar labiau pablogeja. Tiranas nori pasisavinti 
istremto Diono turt ,̂ tuo tarpu filosofas megina jkalbeti tiran^ 
islikti teisingu ir nedaryti tokios skriaudos jo biciuliui. Supran-
tama, jtikinejimai savo tikslo nepasiekia, o Platonas uzsitraukia 
dar didesn^ Dionisijo nemalon .̂ 

Galiausiai, padedamas savo draugo ir Taranto valdovo Archi-

12 

IVADAS 

to, 360 m. ankstyvq pavasarj Platonas pagaliau istruksta is Si-
rakuzq. Tq paciq metu rugpjutj Olimpinese zaidynese jis susi-
tinka Dionq ir detaliai papasakoja, apie tai, kas nutiko. Karst^ 
sirakuziecio krauj^ dar labiau kaitina zinia, kad, be visq neteisy-
biq, Dionisijas jo zmon^ Aret^ neseniai istekin^s uz kazkokio 
Timokrato. Nuskriaustasis draugas praso Platono prisijungti prie 
„baudziamosios ekspedicijos". Taciau filosofas islaiko nuosaiki^ 
nuostatJi ir atsisako kerstaudamas dar sykj vykti j Sirakuzus. 

357 m. rugpjutj Dionas su savo kariauna grjzta j Sicilij^, uzima 
Sirakuzus ir tampa miesto seimininku. Tiesa, netrukus jis pats 
nusisalina nuo oficialaus valdymo, patikedamas jj miesto tary-
bai. Po kiek laiko prie jo prisijungia ir kitas Dionisijo nemalon? 
uzsitrauk^s Sirakuzq politines arenos veikejas Herakleidas su jj 
remiancia samdiniq armija. §ios ekspedicijos aplinkybes detaliai 
apraso Plutarchas {Dion. 22 sq.). Tuo tarpu apsuptas Ortigijos 
tvirtoveje pabeĝ s valdovas Dionisijas skleidzia smeizikiskus 
gandus ir sitaip megina sumenkinti Diono autoritet .̂ Pastarajam 
tvirtoves paimti nepavyksta, taciau ir tirano admirolas Filistas pa-
tiria pralaimejim^, tad buv ŝ Dionisijas gedingai sprunka j Lok-
rus. Diono situacija nuo to netampa paprastesne, kadangi dabar 
jau Herakleidas siekia sumenkinti Diono jtak^ bei pakirsti Si
rakuzq pilieciq lojalumq jo atzvilgiu (Plut. Dion. 32), jkalbi-
nedamas miesto taryb^ paskirti naujus zmones vietoje Dionui 
palankiq karo vadq. Prasideda arsiq vidiniq intrigq metas. He
rakleidas darosi vis jzulesnis ir kelet̂  sykiq megina atvira jega uz
grobti valdzi^ Sirakuzuose. Miesto taryba ir Dionas toleruoja nau-
jq issisokelj, taciau tarpusavio priesiskumas nuo to tik stipreja. 
Auksciausiq kulminacij^ sis konfliktas pasiekia tada, kai Dionas, 
kurdamas naujq jstatymq modelj, siekia pasitelkti pagalbos ir siun-
cia savo zmones j Korintq. Herakleidas atvirai priesinasi siai ini-
ciatyvai, todel Dionas, jkalbetas savo aplinkos zmoniq, jsako nu-
zudyti konkurent^ jo paties namuose. 
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