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 Ученик е на Сократ, автор на 
философски диалози и основател
на Атинската академия, която е 
първата институция за висше
образование в Западния свят. Наред
със своя учител Сократ и с ученика 
си Аристотел, Платон поставя
основите на Западната
философия и наука. Освен че е 
основополагаща фигура на 
западната наука, философия и 
математика, Платон често се цитира
и като един от основателите на 
западната религия и духовност.



 През 387 година пр.н.е. Платон купува парцел в местността
Академова гора в северозападните покрайнини на Атина, 
където създава Платоновата академия, едно от първите
известни организирани училища в европейската
история. Академията представлява голямо оградено място, 
принадлежало в миналото на атинянин на име Академ или 
наречено на митичен герой с това име.

 В академията Платон започва да дава философско-научни
уроци и предразполага учениците си да се занимават с 
изследвания.



 Последните му години бяха
засенчени от трагичната
смърт на Дион. Платон 
умира през 348 или 347 г. пр. 
Н. Е. д. на осемдесет години, 
запазвайки пълнотата на
могъщия си ум до края на 
живота си. Тялото му е 
погребано в Керамика, 
недалеч от Академията



 Платонизмът за математиката е метафизичният възглед, че
има абстрактни математически обекти, чието съществуване е 
независимо от нас и нашия език, мисъл и практики. Точно 
както електроните и планетите съществуват независимо от 
нас, така правят и числата и множествата. И точно както
изявленията за електроните и планетите се правят истински
или неверни от обектите, за които се отнасят, и тези
съвършено обективни свойства на тези обекти, така са
изявленията за числата и множествата. Следователно
математическите истини са открити, а не са измислени.





 Езикът на математиката има за цел 
да се отнася и количествено да 
определя над абстрактни
математически обекти. И голям
брой математически теореми са
верни. Но едно изречение не може
да бъде вярно, освен ако под-
изразите му не успеят да направят 
това, което предполагат. Така че
съществуват абстрактни
математически обекти, към които
тези изрази се отнасят и 
количествено се определят.



 Отговорът на 
древногръцкия философ 
Платон е, че математиката
описва обекти, които
наистина съществуват. За 
Платон тези обекти са
числа и геометрични
фигури. Днес бихме могли 
да добавим по-сложни
математически обекти
като групи, категории, 
функции, полета и др. към
списъка.



 Платон смята, че
математическите обекти
съществуват извън
пространството и времето. Но 
такъв възглед само 
задълбочава мистерията как 
математиката обяснява
нещата.

 Обяснението се състои в това, 
как едно нещо в света зависи
от друго. Ако
математическите обекти
съществуват в област, 
различна от света, в който

живеем, как тези
математически обекти ще се 
свържат с нещо физическо?



 Теория за формите e теория на Платон, развита в книгата му
„Държавата“. Теорията на формите, или теорията на идеите на
Платон твърди, че в нематериалните, абстрактни форми, а не 
в материалния свят на промени известен на нас  чрез 
сетивата, се съдържа най-високият и най-фундаменталният
вид реалност. Платон говори за тези обекти само чрез героите
(предимно Сократ) от диалозите си, които понякога показват, 
че тези форми са единствените истински обекти на 
изследване, които могат да ни осигурят истински знания, по 
този начин дори независимо от спорния статут на теорията, 
собствени възгледи на Платон са много съмнителни.




