
                           Omul socratic 
 
 

 
 
                        
 
 
Socrate a fost unul din marii filozofi greci,s-a spus ca a fost creatorul dar si 
“actorul”(tragic)al propiei sale doctrine morale. 
Socrate spunea ca virtutile-dreptatea,curajul,loialitatea,se invata.Astfel gandirea 
socratica se bazeaza pe individ/individualitate , prin puterea individului de a-si 
gandi actul moral in urma unui parcurs de invatare.Oamenii nu sunt buni si 
rai,spunea Socrate,ci intelepti si ignoranti.Inteleptul este bun si masurat in ce 
gandeste si ce face,ignorantul este rau si nechibzuit. 

Omul se naste cu virtuti dar acestea trebuiesc 
dezvoltate pe parcursul vietii prin invatare 
,trebuiesc readuse la viata.Procesul de cunoastere  
este un prim  pas pentru inlaturarea erorii,si 
pentru a ajunge la bine.Adevarul exista in om dar 
intr-o stare latenta si confuza deci prin intrebari 
metodice trebuie trezita in om facultatea de a 
rationa, de a da la iveala adevarul cu care e 
insarcinat.”Cunoaste pe tine insuti” si „Nimic 
prea mult”. 
Omul socratic se bazeaza pe individ:a invata tu 
insuti cum este bine sa traiesti,cum sa deosebesti 
binele de rau,dretatea de nedreptate,adevarul de 
neadevar.Socrate respecta Zeul si nu va spune 
niciodata ca „pe Zeu nu-l intereseaza ce este drept 

si ce este nedrept”,insa nu in cazul „puzderiei de zei” care sunt ispititi de 
„placerile omenesti”. 
Morala socratica este in firea omului si despre firea omului. 
Temele socratice nu sunt exagerate si sunt accesibile tuturor si anume:sa fii de 
buna credinta fata de tine insuti si fata de ceilalti;sa cauti numai binele care ti se 
potriveste si care nu este vatamator pentru altii;sa nu depasesti masura in 
nimic.Socrate purta discutii incepand de la oamenii de rand,in pravalii,piata 
pana la oamenii onorabili.Acesta spunea ca numai in acest fel reusesti sa mosesti 
adevarul(mama lui fiind moasa), sa-l ajuti sa renasca. 



Increderea lui Socrate in energia morala a cuvintelor era deplina.El spunea ca 
pentru a inlesni aparitia binelui si adevarului este suficient sa vorbesti despre 
bine sau bine despre cineva. 
A vorbi bine(corect) si despre bine este calea spre Bine a omului socratic, omul 
dispus sa moseasca adevarul chiar cu riscul vietii. 
„Persoana ta este sufletul tau” spunea Socrate. 


