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Argument: 

 

Argumentele pentru care am ales să susţinem această teză sunt următoarele: 1) primul 

argument îl constituie faptul că preocupare de sine îşi găseşte în cadrul filosofiei stoice cea 

mai complexă şi cea mai completă dezvoltare, fiind atitudinea care a fost atent analizată şi 

intens promovată de către toţi filosofii stoici, mai ales de cei care au trăit între secolele I-II p. 

Chr..  

A te preocupa de tine însuţi a devenit în filosofia stoică un principiu general şi un 

imperativ permanent care se adresa tuturor indivizilor indiferent de statutul social. De 

asemenea, în cadrul stoicismului, preocuparea de sine nu mai reprezintă o activitate 

particulară, în speţă guvernarea unei cetăţi, aşa cum se întâmplă în dialogurile lui Platon.  

Preocuparea de sine în cadrul filosofiei stoice nu mai apare doar sub forma cunoaşterii 

de sine: imperativul ,,cunoaşte-te pe tine însuţi” chiar dacă nu dispare, suferă o atenuare sau o 

integrare în interiorul unui ansamblu de practici ale sinelui sau de exerciţii spirituale.  

Din perspectiva filosofilor stoici, grija de sine nu constă în însuşirea unor cunoştinţe 

de natură tehnică necesare formării profesionale, în vederea unui anumit tip de activitate, ci în 

alcătuirea unui ,,scut” protector faţă de evenimentele şi accidentele care pot surveni, pe care 

grecii l-au numit paraskeu», şi este echivalentul aproximativ a ceea ce latinii au tradus prin 

termenul instructio. Paraskeu» nu trebuie înţeleasă ca pe un simplu cadru teoretic de care, 

în caz de nevoie, subiectul va putea să se folosească în acţiunile sale, ci ca pe un ansamblu 

prin care se enunţă în acelaşi timp adevărul cunoştinţelor şi raţionalitatea conduitelor.   

 2) Al doilea argument îl reprezintă faptul că, spre deosebire de celelalte şcoli 

filosofice, preocuparea de sine este planificată în cadrul filosofiei stoice ca un ansamblu de 

procedee extrem de atent elaborate, cu o desfăşurare complexă care presupune trei etape: I) 

prima etapă presupune adoptarea de către subiect a unei atitudini prin care acesta caută să 

instituie în propria-i gândire o ordine. II) cea de-a doua etapă, care priveşte raporturile 

interumane, pregăteşte subiectul pentru a acţiona în interesul şi spre binele neamului omenesc 

în spiritul dreptăţii. III) etapa a treia se referă la atitudinea privind evenimentele care rezultă 



 

 

din cursul Naturii universale, din acţiunea ,,cauzei exterioare” şi a ordinii cosmosului. După 

această etapă, care priveşte raportul omului cu universul, subiectul acceptă cu bucurie şi cu 

pietate tot ceea ce depinde de Natura universală şi nu-şi doreşte decât ceea ce depinde de el, 

adică ceea ce pentru stoici reprezintă acţiunea morală dreaptă.  

3) Al treilea argument pentru care am ţinut să susţinem această teme îl constituie 

faptul că filosofii stoici sunt cei care au mers cel mai departe dintre toţi anticii, încercând să 

desluşească problema sinelui, iar dacă acesta constă într-o realitate determinată, el se 

identifică cu sufletul raţional care primeşte diverse denumiri în textele acestora.  

4) De asemenea, stoicii, spre deosebire de filosofii de până la ei, dar şi cei care au 

urmat după ei, au explicat preocuparea de sine cu ajutorul o„ke…wsij-ului, unul dintre 

impulsurile cele mai umile pe care omul îl împarte cu toate vietăţile şi care îl împinge spre 

perfecţionarea naturii sale.  

5) În sfârşit, filosofia stoică, fiind o filosofie organizată într-un sistem, în care fiecare 

domeniu (fizica, logica şi etica) prezintă teze care alcătuiesc o doctrină perfect coerentă, ne 

oferă posibilitatea de a analiza toate aspectele legate de preocuparea de sine şi de a examina 

astfel relaţiile strânse dintre domeniile fizicii, logicii şi eticii.  

 

 

Rezumatul pe capitole: 
 

 

I. INTRODUCERE 

 

În Antichitate, filosofia a însemnat atât adoptarea ,,unui mod de viaţă”, opus radical 

modului de viaţă al ne-filosofilor, cât şi aprofundarea unui discurs filosofic savant şi tehnic, 

care avea rolul de a justifica, motiva şi influenţa această opţiune de viaţă. Cei care îşi doreau 

să atingă înţelepciunea se iniţiau în filosofie la fel cum s-ar fi iniţiat în religie, printr-o 

convertire (conversio) care atrăgea după sine o totală schimbare a propriei existenţe. 

Filosoful, văzut mai degrabă ca un maestru spiritual decât ca un profesor, îi îndemna la 

convertire, apoi îi îndruma pe cei proaspăt covertiţi – fie ei tineri sau adulţi – pe calea 

înţelepciunii. Chiar dacă în cursurile sale, care puteau avea un oarecare caracter tehnic, 

filosoful trata problemele de logică sau de fizică, toate acestea nu erau însă decât nişte 

exerciţii intelectuale concepute ca o metodă de formare care avea în vedere sufletul în întregul 

lui.  



 

 

Preocuparea de sine (™pimšleia ˜autoà) sau cultul sinelui (cura sui) reprezintă atât 

un mod de a fi, o atitudinea generală caracterizată printr-o reflecţie asupra sinelui, cât şi o 

serie de practici prin care încercăm să ne luăm în îngrijire pe noi înşine, schimbându-ne 

modul de viaţă şi felul de a vedea lumea, ajungând în cele din urmă să apreciem relaţiile cu 

ceilalţi semeni ai noştri, să ne cunoaştem locul pe care îl ocupăm în univers, şi faptul că 

suntem supuşi destinului inexorabil.  

 

 

II. PREOCUPAREA DE SINE PÂNĂ LA STOICI 

 

Michel Foucault, oprindu-se la tradiţia pitagoreică, analizează două dintre cele mai 

importante elementele de tehnologie a sinelui din practicile şcolii acestuia: pregătirea 

purificatoare pentru a visa şi recapitularea evenimentelor din ziua care s-a terminat. În 

legătură cu pregătirile pentru purificare în vederea somnului, el este de părere că, pentru 

pitagoreici, a visa în timp ce dormi înseamnă a te afla în contact cu o lume divină, 

nemuritoare, cu existenţa de dincolo de moarte, care este totodată cea a adevărului. Aşadar, 

pentru a visa este nevoie de o pregătire înainte de somn, care constă dintr-o serie de practici 

rituale care purifică sufletul, făcându-l astfel capabil şi să intre în contact cu lumea divină şi să 

înţeleagă semnificaţiile, mesajele şi adevărurile, revelate într-o formă mai mult sau mai puţin 

ambiguă. Există mai multe astfel de tehnici de purificare, printre care: audiţii muzicale, 

inhalarea de arome şi bineînţeles, practicarea examenul de conştiinţă.  

Filosofia lui Platon poate fi considerată ,,principalul ferment al unor mişcări spirituale 

diverse”, întrucât cunoaşterea şi accesul la adevăr nu puteau fi concepute decât pornind de la 

o cunoaştere de sine, care implica o recunoaştere a divinului din noi înşine. Ca urmare, pentru 

platonism, cunoaşterea şi accesul la adevăr nu puteau fi realizate decît în condiţiile unei 

mişcări spirituale a sufletului în raport cu el însuşi şi cu divinul. Această condiţie a raportării 

la sine şi la divin, a raportării la sine ca divin şi la raportării la divin ca sine, a constituit 

pentru Platon una dintre condiţiile necesare accesului subiectului la adevăr.  

De asemenea, Platon a încercat să demonstreze că întreaga preocupare pe care trebuie 

s-o avem faţă de noi înşine, dacă vrem să accedem la adevăr, constă în a ne cunoaşte, adică în 

a cunoaşte adevărul.  

Indiferenţi la plăceri şi durere, filosofii cinici adoptă ca exerciţii spirituale asceza şi 

efortul. Pentru că plăcerile civilizaţiei, luxul şi vanitatea moleşesc trupul şi spiritul, felul de 

viaţă cinic va consta într-un antrenament aproape atletic, dar bine gândit, pentru a suporta 



 

 

foamea şi  setea, a îndura intemperiile vremii, cu scopul de a dobândi libertatea, independenţa, 

forţa interioară, absenţa grijilor, liniştea unui suflet care va fi capabil să se adapteze tuturor 

împrejurărilor. 

În concluzie, se poate spune că pentru epicureici rafinamentele discursului teoretic al 

filosofiei aveau doar un rol prea puţin important, fiindcă aceşti filosofi-asceţi îşi propuneau să 

convertească oamenii de orice condiţie la mesajul soteriologic vestit de Epicur.  

 

 

III. PREOCUPAREA DE SINE ÎN FILOSOFIA STOICĂ 

 

După o trecere în revistă a problemelor legate de preocuparea de sine în cadrul şcolilor 

filosofice de dinaintea stoicilor (presocratici, Socrate-Platon, cinici, epicureici), am ţinut să 

prezentăm principalele deosebire pe care doctrina stoică le aduce în legătură cu grija faţă de 

sine.  

Michel Foucault observă că o primă diferenţă între preocuparea de sine, promovată de 

şcolile filosofice de dinaintea stoicilor şi învăţătura Porticului, o constituie integrarea practicii 

sinelui în viaţa de zi cu zi a individului; cu alte cuvinte, pentru filosofii stoici preocuparea de 

sine, nemaifiind condiţia preliminară, absolut necesară pentru adoptarea unui mod de viaţă, 

trebuia să se îmbine organic cu formula generală a artei de a trăi (tšcnh toà b…ou). A te 

preocupa de tine însuţi a devenit în filosofia stoică un principiu general şi necondiţionat, un 

imperativ permanent şi fără nicio condiţie restrictivă privind statutul social.  

Preocuparea de sine nu mai reprezintă un proces care trebuie iniţiat la sfârşitul ciclului 

educaţional, când tânărul îşi face intrarea în viaţa adultă, ci devine o cerinţă menită să 

însoţească întreaga existenţă a individului, fixându-şi centrul de greutate în vârsta adultă. De 

aceea, preocuparea de sine capătă o funcţie critică mai degrabă decât formativă, aşa cum am 

văzut la Platon, pregătind individul pentru bătrâneţe, văzută ca un moment privilegiat al 

existenţei şi punctul ideal de desăvârşire a subiectului.  

 În al doilea rând, în concepţia stoicilor, preocuparea de sine nu mai înseamnă o 

activitate particulară, în speţă guvernarea unei cetăţi, aşa cum se întâmplă în cazul tânărului 

Alcibiade. Stoicii se preocupă de sine pentru ei înşişi, şi nu pentru cetate şi concetăţenii lor. 

Dacă în dialogurile lui Platon, obiectul preocupării de sine era sufletul, iar scopul acestei 

activităţi era bunul mers al treburilor publice şi prosperitatea cetăţii, la stoici, în măsura în 

care cel care conduce face el însuşi parte din cetate, el este în acelaşi timp şi obiectul şi scopul 

preocupării sale.   



 

 

 Din textele filosofilor stoici aflăm că preocuparea de sine nu mai este văzută ca un 

exerciţiu absolut necesar formării individului pentru a deveni un bun conducător, precum în 

dialogul Alcibiade, ci pentru a face faţă, indiferent de profesia sau de activitatea socială pe 

care el o desfăşoară, tuturor evenimentelor nefericite, tuturor posibilelor necazuri, tuturor 

nenorocirilor şi eşecurilor pe care viaţa i le poate scoate în cale.  

De aceea, din perspectiva filosofilor Porticului, grija de sine nu constă în însuşirea 

unor cunoştinţe de natură tehnică şi necesare formării profesionale, în vederea unui anumit tip 

de activitate, ci în alcătuirea unui ,,scut protector” faţă de evenimentele şi nenorocirile care 

pot surveni, pe care grecii l-au numit paraskeu», echivalentul aproximativ a ceea ce latinii 

au tradus prin termenul instructio. Paraskeu» nu trebuie înţeleasă ca pe un simplu cadru 

teoretic la care, în caz de nevoie, subiectul va putea să apeleze în acţiunile sale, ci ca pe un 

ansamblu prin care se enunţă în acelaşi timp adevărul cunoştinţelor şi raţionalitatea 

conduitelor.   

Cea de-a treia trăsătură specifică preocupării de sine în cadrul filosofiei stoice o 

constituie faptul că imperativul ,,cunoaşte-te pe tine însuţi”, care echivalează cu ,,preocupă-te 

de tine însuţi” în filosofia lui Platon, ajunge să se subordoneze practicii sinelui care nu mai 

apare doar sub forma cunoaşterii de sine. Preceptul delfic suferă o atenuare sau o integrare în 

interiorul unui ansamblu de practici ale sinelui sau de exerciţii spirituale. 

  Dacă în cazul lui Alcibiade, practica sinelui se impune doar pe fondul unei 

necunoaşteri care se ignoră pe sine, în cadrul filosofiei stoice ea vine să corecteze unele 

greşeli, deprinderi rele, deformări şi dependenţe instaurate şi întipărite în suflet, care trebuie 

eliminate. Pentru stoici, preocuparea de sine reprezintă aşadar o corecţie-eliberare mai 

degrabă decât formare-cunoaştere, perspectivă deosebit de importantă pentru evoluţia pe care 

practica sinelui o va avea în perioada elenistică.  

 Cea de-a patra caracteristică a preocupării de sine o constituie faptul că formula 

,,îngrijeşte-te de tine însuţi” apare în textele filosofilor stoici ca un principiu universal care se 

adresează tuturor indivizilor, indiferent de modul de viaţă adoptat. Totuşi imperativul 

,,preocupă-te de tine însuţi”, formulat ca o lege generală, se dovedeşte un principiu elitar, căci 

o astfel de prescripţie nu poate fi urmată decât de un număr foarte restrâns de indivizi.  

În sfârşit, în viziunea filosofilor stoici, asceza care stă la baza preocupării de sine 

trebuie înţeleasă nu ca o formă de practică foarte dură şi foarte severă prin care subiectul 

renunţă la sine însuşi, ci ca o modalitate de realizare a unui anumit raport între individ şi sine 

însuşi care, atunci când este unul desăvârşit şi complet, produce o anumită mutaţie, o 

transfigurare substanţială a indivizilor înşişi în calitatea lor de subiecţi, de subiecţi ai unei 



 

 

cunoaşteri adevărate, ai acţiunii morale şi ai unei perspective metafizice asupra vieţii în 

ansamblul ei.  

Nu am putut să nu evidenţiem faptul că filosofii stoici sunt cei care au mers cel mai 

departe dintre toţi anticii, încercând să desluşească problema subiectivităţii, iar dacă ,,sinele” 

constă într-o realitate determinată, ei l-au identificat cu sufletul raţional care primeşte diverse 

denumiri în textele acestora.  

De asemenea, filosofii stoici, spre deosebire de filosofii de până la ei, dar şi de cei care 

au urmat după ei, au considerat că o„ke…wsij-ul, unul dintre impulsurile cele mai umile pe 

care omul îl împarte cu toate vietăţile şi care îl împinge spre perfecţionarea naturii sale, stă la 

baza preocupării de sine.  

 

 

IV. ETAPELE PREOCUPĂRII DE SINE ÎN CADRUL FILOSOFIEI STOICE 

 

În continuare, am prezentat desfăşurarea complexă pe care principiul preocupării de 

sine îl cunoaşte în cadrul filosofiei stoice, acest proces fiind conceput ca un ansamblu de 

exerciţii extrem de atent gândite, care presupune trei etape:  

 

1) Preocuparea de sine în raport cu sine însuşi 

 

Prima etapă presupune adoptarea de către subiect a unei atitudini prin care acesta caută 

să instituie o ordine în propria-i gândire. Această ordine nu se poate obţine decât, sortând şi 

supunând unui examen critic foarte atent reprezentările (fantas…ai) care vin din exterior, 

pentru ca doar cele comprehensive sau obiective (katalhptikaˆ fantas…ai) să primescă 

asentimentul (sugkat£qesij) din partea subiectului. Această primă etapă determină raportul 

omului cu sine însuşi, deoarece partea esenţială a omului este situată la nivelul facultăţii 

gândirii şi a judecăţii.  

Filosofii stoici precum Seneca, Epictet, Marcus Aurelius au propus în lucrările lor mai 

multe tipuri de exerciţii pe care subiectul trebuie să le desfăşoare în primul rând pentru a-şi 

descoperi propria identitate, adevăratul sine. Ei sunt de părere că pentru identificarea, 

circumscrierea şi delimitarea sinelui, subiectul trebuie să înţeleagă că adevăratul său sine nu 

este corpul, ci sufletul său, mai precis hegemonul, cel care are puterea de a alege. De 

asemenea, în procesul de delimitare a sinelui, subiectul trebuie să privească evenimentele care 

se pretrec în jurul său ca fiindu-i străine, întrucât ele sunt produse de cauze exterioare lui, 



 

 

chiar dacă reprezentările lucrurilor şi evenimentelor sunt recepţionate în corp şi în suflul său 

vital. Astfel sinele devine conştient de faptul că, datorită libertăţii sale de judecată care 

implică şi o libertate a dorinţei şi a voinţei, este străin de fluxul evenimentelor şi că el poate să 

se ridice deasupra celor hotărâte de destin.  

Această delimitare a eului – după cum aprecia Pierre Hadot – reprezintă exerciţiul 

fundamental al stoicismului, deoarece implică o transformare totală a conştiinţei subiectului 

despre el însuşi, a raportului cu trupul său şi cu bunurile exterioare, a atitudinii în legătură cu 

trecutul şi viitorul, o concentrare asupra momentului prezent, o asceză a detaşării, 

recunoaşterea cauzalităţii universale a destinului, descoperirea puterii de a judeca liber, adică 

de a da lucrurilor valoarea pe care oricine doreşte să le-o da.  

 

2) Preocuparea de sine în raport cu celălalt 

 

Cea de-a doua etapă priveşte raporturile interumane şi pregăteşte subiectul pentru a 

acţiona în interesul şi spre binele neamului omenesc în spiritul dreptăţii. Sub atenta 

supraveghere a unui ,,director de conştiinţă”, care poate fi un did£skaloj ¢gaqÒj sau un 

amicus bonus, o fiinţă dragă sau un iubit, cel care doreşte să ajungă la statutul de înţelept 

învaţă să fie mai atent cu sine însuşi, să se ferească de greşeli şi să se pună la adăpost de 

pericole. Subiectul trebuie să tindă nu spre o cunoaştere care să ia locul ignoranţei sale, ci spre 

o voinţa raţională care caracterizează acţiunea dreaptă din punct de vedere moral. Acţiunile 

sale după această etapă a preocupării de sine trebuie să se desfăşoare în interesul şi spre binele 

neamului omenesc în spiritul dreptăţii.                                           

Pentru filosofii stoici, relaţiile umane au un caracter natural, oamenii fiind împinşi, 

prin voinţa naturii, să trăiască împreună, în grupuri sau în comunitate, spre deosebire de alte 

vieţuitoare. Această viaţă comună are la bază o necesitate biologică: reproducerea şi 

supravieţuirea speciei. Dar omul, pentru că a fost dotat cu raţiune de către natură, dezvoltă 

legăturile interumane dincolo de necesităţile biologice.  

Dacă, pentru început, simpla prezenţă a raţiunii îi face pe oameni să se asocieze şi să 

colaboreze de o manieră mai strânsă, sub forma comunităţilor de orice fel, ajutorul reciproc, 

prietenia şi grija pentru celălalt reprezintă obligaţia pe care o au fiinţele raţionale de a-şi 

armoniza acţiunile, adică de a trăi în conformitate cu Natura.  

Solicitarea magisteriatului practicii de sine, întrucât devine, în lumea romană a 

secolelor I-II p. Chr., o practică socială care nu mai era legată de instituţia şcolii, grija faţă de 

celălalt se transformă într-un fel de relaţie între indivizi, într-un soi de control al individului 



 

 

de către ceilalţi, de formare, de dezvoltare, de instaurare pentru individ a unui raport cu sine 

însuşi. Practica de sine este conectată la practica socială sau, cu alte cuvinte, constituirea unui 

raport între sine însuşi şi sine se branşează acum, într-un mod cât se poate de clar, la relaţiile 

dintre sine însuşi şi altul. 

Prietenia oferă individului conştiinţa faptului că nicio fiinţă nu este singură şi că noi 

toţi facem parte dintr-un Întreg care reprezintă totalitatea fiinţelor raţionale. Se poate spune că 

principiul fundamental al stoicismului este dragostea de Întreg, pentru că preocuparea de sine 

şi coerenţa cu sine însuşi nu sunt posibile decât prin adeziunea totală la Întregul din care 

facem cu toţii parte.  

 

3) Preocuparea de sine în raport cu universul 

 

Cea de-a treia etapă se referă la atitudinea privind evenimentele care rezultă din cursul 

Naturii universale, din acţiunea ,,cauzei exterioare” şi a ordinii cosmosului. După această 

etapă, care priveşte raportul omului cu universul, subiectul acceptă cu bucurie şi cu pietate tot 

ceea ce depinde de Natura universală şi nu-şi doreşte decât ceea ce depinde de el, adică ceea 

ce pentru stoici reprezintă acţiunea morală dreaptă. Preocuparea de sine în raport cu universul 

are în vedere adoptarea de către subiect a unei perspective metafizice asupra lucrurilor şi 

evenimentelor acestei lumi.  

Pentru a ajunge la conştiinţa de sine, subiectul are nevoie de o expansiune în univers şi 

de o mişcare prin care sinele se reintegrează într-o totalitate din care face parte, dar care, fără 

a-l face prizonierul său, îi va permite să se extindă într-un spaţiu şi un timp infinit. În 

concepţia filosofilor stoici, perspectiva cosmică îi îngăduie subiectului să cunoască aspectele 

şi legile universului, ajungând astfel la o familiaritate cu Natura. A fi familiar cu Natura 

reprezintă o atitudine fundamentală a celui care practică disciplina dorinţei, subiectul acestui 

exerciţiu spiritual recunoscând ca familiare lucrurile şi evenimentele, şi înţelegând că ele 

aparţin aceleaşi lumi şi provin din aceeaşi sursă ca şi el. 

În concepţia filosofilor Porticului, ,,privirea de sus” ne oferă posibilitatea să 

pătrundem tainele naturii, ne permite să vedem lumea din care facem parte şi putem prin 

urmare să ne vedem pe noi înşine în această lume.  

Acceptarea destinului – este de părere Michel Foucault – permite subiectului nu să-şi 

întoarcă privirea de la ceea ce este, ci, dimpotrivă, să aibă în permanenţă asupra lui însuşi o 

anumită perspectivă: el însuşi în interiorul lumii, el însuşi în calitatea sa de existenţă situată în 

interiorul unei înlănţuiri de cauze şi efecte particulare, necesare şi raţionale, pe care trebuie să 



 

 

le accepte dacă doreşte să se elibereze cu adevărat din această înlănţuire sub singura formă 

posibilă, aceea a recunoaşterii necesităţii acestei înlănţuiri.   

Cât timp sinele nu are încă conştiinţa puterii sale de a alege, cât timp nu operează 

delimitarea acestei puteri a libertăţii, el se consideră autonom şi independent de lume. În 

momentul în care sinele devine conştient de faptul că el nu se identifică nici cu trupul, nici cu 

suflul vital, nici cu emoţiile involuntare, descoperă că este determinat în mod inconştient de 

destin, în ciuda voinţei sale, şi că nu este decât un neînsemnat fir de praf în imensitatea 

universului, un mic punct în imensitatea timpului. 

Un alt subiect de meditaţie, în cadrul preocupării de sine în raport cu universul, îl 

reprezintă moartea. Exersarea în vederea morţii (melšth qan£tou) nu constă într-o simplă 

reamintire, fie şi insistentă, a faptului că omul este sortit morţii, ci reprezintă o modalitate de a 

trăi moartea în chiar interiorul vieţii. Subiectul acestui exerciţiu spiritual îşi trăieşte fiece zi ca 

şi cum ar fi ultima, considerând că moartea a şi venit, şi că îşi trăieşte ultima zi a vieţii. Dintre 

toţi stoicii, Seneca s-a exersat cel mai mult în această practică.  

Foarte important în cadrul meditaţiei asupra morţii nu este doar faptul că aceasta 

anticipează în privinţa a ceea ce opinia comună îşi reprezintă ca fiind cea mai mare 

nenorocire, nu este doar faptul că ne permite să ne convingem că moartea nu este un rău; ea 

ne oferă şi posibilitatea de a arunca, ca să spunem aşa, cu anticipaţie, o privire retrospectivă 

asupra propriei noastre vieţi. Considerându-ne pe noi înşine ca ajunşi în ceasul morţii, avem 

posibilitatea de-a ne judeca fiecare acţiune în care suntem angajaţi la justa ei valoare. 

Meditaţia asupra morţii ne transformă, într-o oarecare măsură, în propriii noştri judecători, 

putând să măsurăm progresul moral pe care îl vom fi înregistrat până în ultima zi. 

 

 

V. PREOCUPAREA DE SINE DUPĂ STOICI 

 

Am prezentat apoi, foarte pe scurt, preocuparea de sine în şcolile filosofice care au 

urmat stoicismului, şi am ajuns la concluzia că grija faţă de sine şi exerciţiile spirituale 

continuă să fie o temă des întâlnită atât în cadrul neoplatonismului, care se dovedeşte o 

dezvoltare a doctrinei metafizice şi religioase a lui Platon, cât şi în cadrul creştinismului 

primitiv. Dacă, pentru filosofii neoplatonicieni, discursul filosofic are foarte multe legături cu 

practicile concrete ale ascezei şi cu un mod de viaţă caracterizat printr-o experienţă morală şi 

mistică, creştinismul a preluat multe din exerciţiile spirituale ale şcolilor filosofice păgâne. 

,,Gânditorii creştini” şi călugării au instituit de asemenea şi o anumită atitudine spirituală, un 



 

 

mod de viaţă diferit de cel al oamenilor obişnuiţi. În orice caz, atenţia de sine (prosoc»), 

preocuparea de sine, căutarea liniştii sufletului, abandonarea plăcerilor au devenit obiective 

primordiale ale vieţii spirituale creştine. Din această spiritualitate, marcată puternic de modul 

de viaţă al şcolilor filosofice antice, am moştenit modul de viaţă creştin al Evului Mediu şi al 

timpurilor moderne.  

 

 

VI. CONCLUZII 

 

Practica de sine în filosofia stoică, văzută de toţi filosofii ca un proces îndelungat şi 

anevoios, la capătul căruia subiectul ajunge, prin schimbarea viziunii asupra sa, a vieţii şi a 

universului, să-şi conştientizeze cât mai exact locul pe care îl ocupă în lume şi sistemul de 

necesităţi în care se află inserat, are ca obiectiv transformarea sinelui, care ajunge să se 

identifice cu o natură care nu a avut încă niciodată ocazia să se manifeste în el.   

 

 

Cele trei modele de preocupare de sine: 

 

 

 

 

Tipul de model 

 

Locul cunoaşterii de 

sine în model 

Modalitatea 

raportului cu sine în 

model 

 

Finalitatea 

preocupării de sine 

 

 

Modelul platonic 

 

Cunoaşterea de sine 

absoarbe preocuparea 

de sine 

Reamintirea 

Adevărului şi 

întoarcerea la Fiinţă 

permite 

recunoaşterea sinelui 

 

 

Cunoaşterea de sine 

 

 

Modelul elenistic 

Preocuparea de sine 

este autonomă şi 

privilegiată 

faţă de cunoaşterea 

de sine   

 

Arta sinelui şi nu 

cunoaşterea 

subiectului şi 

interiorul său 

 

Constituirea sinelui 

Auto-finalizarea 

raportului cu sine  

 

 

Modelul creştin 

Preocuparea de sine 

implică în acelaşi 

timp cunoaşterea de 

sine şi cunoaşterea 

Adevărului  

 

 

Exegeza sinelui 

 

 

 

Renunţarea la sine 

 

 

 

 



 

 

Cele trei forme de conversie:   

 

 

 

Ajunşi la capătul acestui studiu, nu putem să nu ne întrebăm: A fost oare preocuparea 

de sine lecţia pe care a oferit-o filosofia antică? În concepţia gânditorilor Antichităţii, filosofia 

a însemnat convertire, căutare a înţelepciunii şi transformare a modului de viaţă şi a manierei 

de a vedea lumea? Se poate accede la adevăr şi fericire fără nicio transformare, fără niciun 

sacrificiu, fără nicio asceză, fără nicio purificare care să privească însăşi fiinţa ca atare a 

subiectului? Răspunsurile sunt împărţite. Dar ceea ce se poate spune cu siguranţă este că 

stoicii au anticipat ceea ce va spune, peste secole, Heidegger: toate fiinţele se pot grupa în 

două categorii: există, pe de o parte, acea fiinţare care poate să desfăşoare o raportare la sine 

însăşi şi, pe de altă parte, aceea care nu are această putinţă. O piatră este, dar ea nu are o 

raportare la sine însăşi, ea nu se poate comporta în relaţie cu sine însăşi; acelaşi lucru e valabil 

pentru un copac, pentru un scaun şi pentru toate celelalte fiinţări care nu sunt de natură 

umană. Omul nu se rezumă doar la a fi, ci el desfăşoară o raportare la sine însuşi şi totodată şi 

o raportare la semenul său şi la fiinţarea care nu este de natură umană. De aici derivă 

consecinţe importante. Omul nu este pur şi simplu, ci el trebuie să fie, existenţa lui nu îi este 

dată ca un dar, ci ca o sarcină.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversia platoniciană  

 

Transcendenţă 

Libertatea se face 

în raport cu trupul 

Cunoaşterea 

adevărului 

 

 

Conversia  elenistică 

 

 

Imanenţă 

Libertatea se face 

în raport cu 

evenimentele (cele 

care nu depind de 

noi) 

 

Asceza şi întoarcerea 

la sine 

Auto-subiectivarea 

 

 

Conversia  creştină  

 

 

Transcendenţă  

Libertatea se face 

în raport cu stadiul 

anterior al 

subiectului 

 

Renunţarea la sine 

prin  

trans-subiectivare 



 

 

 

Preocuparea de sine în filosofia stoică 

(sinteză) 

 

 

Preocupare de sine îşi găseşte în cadrul filosofiei Porticului cea mai complexă şi cea 

mai completă dezvoltare, fiind, se poate spune, atitudinea care a fost atent analizată şi intens 

promovată de filosofii stoici, mai ales de cei care au trăit între secolele I-II p. Chr.. Scopul 

preocupării de sine este acela de a oferi oricărei persoane posibilitatea ca prin cunoaşterea de 

sine, a semenilor săi şi, în cele din urmă, a întregului univers să acţioneze conform unor 

principii morale drepte, subiectul preocupării de sine în filosofia stoică obţinând mai degrabă 

rectitudinea acţiunii şi mai puţin perfecţiunea cunoaşterii. De asemenea, stoicii, spre deosebire 

de filosofii de până la ei, dar şi de cei care au urmat după ei, au explicat preocuparea de sine 

cu ajutorul o„ke…wsij-ului, unul dintre impulsurile cele mai umile pe care omul îl împarte cu 

toate vietăţile şi care îl împinge spre perfecţionarea naturii sale. În acelaşi timp, filosofia 

stoică, fiind o filosofie organizată într-un sistem, în care fiecare domeniu (fizica, logica şi 

etica) prezintă teze care alcătuiesc o doctrină perfect coerentă, ne-a oferit posibilitatea de a 

analiza toate aspectele legate de preocuparea de sine şi de a examina astfel relaţiile strânse 

dintre domeniile fizicii, logicii şi eticii.  

 

 

 

 

 

 


