Filosofie si viata
Mergand pe sensul etimologic al cuvantului “filosofie” se poate identifica rolul filosofiei
pentru viata. Devreme ce filosofia inseamna iubire de intelepciune aceasta poate fi intuita
ca o cale pe care trebuie sa o urmeze gandirea pentru a ajunge la cunoastere. Operatiile
pe care le realizeaza gandirea in eforturile intelectuale

( meditatie,

contemplatie si reflectie ) determina o modificare a caracterului sau conduitei umane.
Acest aspect a fost sesizat inca din antichitate cand Platon distingea intre doua categorii
de oameni :
 Oameni care traiesc in nestiinta si intuneric avand acces doar la falsitate si aparente
 Oameni care traiesc in lumina si cunoastere ajungand la esenta ( adevar) prin
folosofie
De aceea Platon definea folosofia drept “ suisul sufletului catre locul inteligibilului “
Platon (428-348 i.Hr)Opera: “ Republica”
 Conceptia despre filosofie a lui Platon se inscrie cadrul gandirii antice grecesti care
considera ca filosofia se naste din gandire
 Urmand aceasta idee Platon identifica in filosofie calea prin care se petrece o
modificare a omului in sensul reorientarii catre esenta sa => filosofia este parte
constructiva a vietii umane si aspect care determina modificarea caracterului uman
=> filosofia este paideia ( educare a firii umane )
 Principala misiune a filosofiei asa ne-o releva “ Mitul pesterii “ din dialogul
Republica este eliberarea sufletului catre cunoastere, filosofia fiind calea privilegiata
de a ne debransa de sensibil si a accede la inteligibil, de a ne elibera din vietuirea
in intuneric, aparenta si falsitate ( metafora umbrelor din Mitul pesterii ) si a accede
la o existenta superioara pe cale rationala marcata de adevar si inteligibil ( metafora
soarelui din Mitul pesterii )e
 Aceasta trecere de la pasajul lumii sensibile la pasajul lumii inteligibile a ideilor se
realizeaza in mitul pesterii metaforic prin eliberarea prizonierului si parcurgerea
drumului initiatic catre lumina
 Imaginea prizonierului eliberat sugereaza exemplar statutul filosofului aflat pe
drumul cautarii cunoasterii de dragul cunoasterii => pentru Platon filosofia nu este
intelepciune si iubire de intelepciune, nu este cunoastere ci cale de cunoastere, nu
este scop in sine ci mijloc sau modalitate de contemplare, este “arta a rasucirii “
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