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САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД ЕТИКИ СТОЇКІВ

Розвиток сучасного суспільства характеризу-
ється ситуативністю, мінливістю, непрогнозовані-
стю тощо. Нівелювання меж стандартизації, цен-
тралізації, синхронізації посилює дисбаланс між 
соціальним та індивідуальним. Йдеться про те, що 
суспільство, яке втратило стабільність і статич-
ність, не здатне гарантувати людині безтурботне 
й безпечне життя. Її ідеї, думки й прагнення, по-
ведінка дедалі частіше позбавляються будь-якого 
дискурсу й усе менше вкладаються у межі чітко 
сконструйованих смислових схем та алгоритмів 
дій. Вони розуміються як певна цінність і демон-
струють незалежність від соціальних загально-
прийнятих стандартів і правил. Уявлення людей 
про світ і себе, за твердженням З. Баумана, розси-
паються на низку моментальних знімків, кожен із 
яких фіксує в уяві людини лише власне зображен-
ня, яке зазвичай не пов’язане із зображенням су-
сіднього кадру [10, c. 109]. Події суспільного жит-
тя, змінюючись з калейдоскопічною мозаїчністю, 
породжують фрагментарність світосприйняття та 
світорозуміння, а отже, кризу самоідентифікації 
людини, яка звикла до усталеності та порядку. 
Свої зусилля вона дедалі частіше спрямовує на 
експерименти з хаотичними, мінливими форма-
ми світу, повсякчас за необхідності збираючи та 
розбираючи їх. Водночас, змінюючи світ довко-
ла себе, людина сама зазнає радикальних змін, 
часом малозрозумілих для неї самої. Вони стосу-
ються біологічного, духовного, соціального, тілес-
ного, емоційного та інших складників її сутнісної 
природи та засвідчують, що людська природа не 
може вважатися незмінним, довершеним взірцем. 
Отож, людина детермінована лише собою, а тому 
фактично є відкритою світу та розглядається як 
проєкт (Ж.-П. Сартр), як зусилля бути собою. Її 
існування – це усвідомлене утвердження власної 
сутності через приміряння нових образів, а також 
уміння їх позбуватися та вибирати нові залежно 
від зміни ситуації чи контексту буття. Очевидно, 
есенціалістське тлумачення людини, яке було 
пріоритетним у багатьох дослідженнях минулого, 
має поступитися екзистенціалістському підходу у 
поясненні її сутнісної природи.

Втрата людиною опори у просторово-часовому 
континуумі, здатність до безперервного примі-

ряння нових образів і творення нових ідентифі-
кацій, трансформація її ціннісних детермінант, 
наповнення їх змістом та сенсами відповідно до 
«духу епохи» тощо окреслюють релевантність 
проблеми пошуку людиною себе, унікального сві-
ту свого «Я». Процес цей складний, сповнений 
суперечностей і пошуку відповідей на множинні 
питання й триває він упродовж усього її життя. 
Варто зауважити, що прагнення до самоіденти-
фікації є релевантною проблемою та потребою 
людини. Воно укорінене у природі її сутності й 
пов’язане з умовами її життя. Власне, самоіденти-
фікація «визначає сенс існування особистості, від-
носини з навколишнім середовищем, належність 
індивіда до певної соціальної спільноти» [7, с. 5]. 
Вона є необхідною умовою соціалізації й розвитку 
особистості, її здатності визначати образ власного 
«Я» крізь призму критичного осмислення й пе-
реосмислення своїх моральних орієнтирів та цін-
ностей, окреслення можливостей та перспектив 
самореалізації, бажаних уявлень, ідей, ідеалів та 
зразків поведінки. Самоідентифікація розгляда-
ється як внутрішній процес, а саме як можливість 
звернення до себе через плекання людиною влас-
ного внутрішнього світу.

Релевантним у вирішенні проблем самоіденти-
фікації як внутрішнього простору людини й роз-
витку її особистості є духовні традиції й практики 
минулого. Вона звертається до досвіду минулого, 
намагаючись його переосмислити та проінтерпре-
тувати у межах сучасної епохи. Однією із духов-
них традицій, яка презентує низку актуальних і 
релевантних міркувань, для сучасної людини, є 
філософія стоїків. Стоїцизм не надає конкретних 
приписів вирішення певної ситуації. Він радше 
готує людину до пошуку власного життєвого шля-
ху у світі, врівноважує людські потреби та праг-
нення, нормалізує поведінку і сприяє розвитку 
внутрішнього світу. Стоїцизм пропонує ефективні 
духовні вправляння, які сприяють гармонізації 
світу людини і є турботою її про себе саму. 

Зауважимо, що у сучасному інтелектуальному 
середовищі актуалізується інтерес до практично-
го складника стоїцизму, зокрема до його етичних 
настанов та міркувань. Сьогодні є чимало публі-
кацій, які вийшли за межі вузькоспеціалізова-
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них історико-філософських розвідок, зокрема: 
«Путівник до доброго життя: античне мистецтво 
стоїчної радості» (Irvine 2008), «Мистецтво жити: 
стоїки про природу і функцію філософії» (Sellars 
2013), «Уроки стоїцизму. Чого античні філософи 
навчають нас про те, як жити» (Sellars 2019), «Як 
бути стоїком: антична філософія як засіб жити су-
часним життям» (Pigliucci 2017), «Посібник для 
нових стоїків: Як бути успішним у світі, який не 
під вашим контролем – 52 щотижневих уроки» 
(Pigliucci, Lopez 2019), «Польовий путівник до 
щасливого життя: 53 короткі уроки для життя» 
(Pigliucci 2020) тощо. Загальна тенденція про-
глядається у назвах творів, де акцент робиться на 
фразах: «мистецтво жити», «путівник до доброго 
життя», «путівник для щасливого життя», «як 
бути успішним» тощо. Особливістю вітчизняних 
досліджень спадщини філософії стоїцизму є різ-
ноплановий підхід, намагання проаналізувати 
настанови вчення давньоримських стоїків крізь 
призму різних проблем суспільного життя та жит-
тя конкретної людини. Так, С. Меленко розгля-
дає розвиток соціальних і державних інституцій 
крізь призму феноменологічно-правового аналізу 
стоїцизму [5]. Дослідник М. Дяченко акцентує 
увагу на фундаментальних ідеях етичної парадиг-
ми стоїків – принципах раціоналізму та благоді-
яння, творення добра [3]. У наукових розвідках 
А. Сидорака розглядаються певні відношення між 
стоїчною та християнською філософією, а також 
презентовано оригінальний аналіз впливу стоїч-
ного поняття «жити згідно з природою» на сучасне 
життя [8]. Корелюється цей аналіз з міркування-
ми О. Стебельської щодо значення духовного дос-
віду стоїків у вирішенні проблем сучасності [9].

Метою статті є розгляд морально-етичних на-
станов стоїків і визначення евристичного потенці-
алу у вирішенні проблем самоідентифікації сучас-
ної людини.

Стоїцизм – це греко-римська філософія, яку 
близько 300 р. до н. е. започаткував купець Зенон 
із Кітіону (сучасний Кіпр). Під час морської по-
дорожі він потрапив у шторм. Купець дивом вря-
тувався й прибув до Афін з кількома драхмами у 
кишені. Випадково біля книгарні його зацікавили 
розмови на філософську тематику й він запитав, де 
знайти йому філософів, щоб поспілкуватися. Зго-
дом він став учнем філософа Кратета Фіванського. 
Ось так купець зробив перші кроки до нового захо-
плення, нового стилю й розуміння життя. Згодом 
він заснував власну школу, яка отримала назву 
Стоя (її учасники обговорювали філософські про-
блеми під громадською колонадою Стоя Пойкіле, 
що означає «барвистий портик»). Філософська 
школа стоїків подарувала світу плеяду яскравих 
і самобутніх мислителів. Найвідомішими рим-
ськими стоїками були: вихователь імператора 
Нерона, сенатор Луцій Анней Сенека, римський 

вчитель Мусоній Руф та його учень вільновідпу-
щений раб Епітект, римський імператор Марк 
Аврелій та інші. Варто зазначити, що згодом ос-
новні світоглядні принципи стоїків фрагментарно 
виклали Діоген Лаертський, Цицерон, Плутарх 
та інші представники давньоримської філософ-
ської та літературної думки. Філософське вчення 
стоїків багатогранне й поліфонічне, містить низ-
ку різних ідей, які зазнавали інтерпретації, пе-
реосмислення, доповнення мислителями інших 
філософських шкіл. Попри різноманітний харак-
тер суджень, об’єднавчою площиною є предметне 
поле міркувань, а саме погляди на людину та її 
світ цінностей і моральних орієнтирів. 

Ключові положення стоїцизму умовно можна 
поділити на три частини: життя згідно з приро-
дою, практика трьох дисциплін, дихотомія контр-
олю. Який сенс стоїки вкладали у поняття «жити 
згідно з природою»? Розуміння стоїками цього 
поняття ґрунтується на двох важливих аспек-
тах людської природи. Перший аспект розглядає 
людину як продукт соціуму й водночас його діє-
ву частину. Стоїки переконували, що людина як 
соціальне творіння перебуває у постійному взає-
мозв’язку та взаємозалежності від інших людей. 
Очевидно, важливим для неї є уміння комуніку-
вати й вибудовувати продуктивний діалог. Стоїки 
звертають увагу на мистецтво діалогу. Вони ана-
лізують діалог як дуальну взаємодію: діалог вну-
трішній (діалог людини із собою) та діалог зов-
нішній (діалог з Іншими). Вміння красномовно 
говорити, висловлювати чітко й ясно свою пози-
цію, безумовно, є важливим складником продук-
тивного діалогу. Однак справжнє мистецтво діало-
гової взаємодії, на думку стоїків, полягає у вмінні 
слухати й чути, бути максимально орієнтованим 
на думки та ідеї співрозмовника. Зауважимо, що 
ця настанова не втратила актуальності і у наш час. 
Соціальна взаємодія є ефективною за умови, якщо 
вона не уподібнюється до беззмістовної балакани-
ни. Навпаки, є багато важливих тем, обізнаність 
та обговорення яких сприяє підвищенню інтелек-
туального рівня й як результат дозволяє людині 
окреслити власну позицію щодо їх розуміння й 
оцінки, культивування моральних чеснот та цін-
ностей. Така діалогова взаємодія ґрунтується на 
здатності продукувати множинність думок, умін-
ні їх осмислювати й аналізувати з тим, щоб дій-
ти до певного спільного консенсусу, який згодом 
буде слугувати основою для подальшої діалогової 
взаємодії. Говорити мало, але змістовно – один із 
принципів діалогової взаємодії у стоїків. «Голов-
ним чином, будь мовчазний або говори тільки те, 
що потрібно, і то в кількох словах. Проте можемо 
деколи обережно ввійти в розмову… А понад усе 
не говори про людей так, щоб кого ганити, хвали-
ти або порівнювати», – стверджував Епіктет [2, c. 
34]. Отож, стоїк Епітект радить не давати оцінку 
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людям, критикуючи їх, пліткуючи чи порівнюю-
чи з іншими, у зайвій похвалі возвеличуючи над 
іншими, оскільки людина не здатна пізнати люд-
ську сутність ні свою, ні іншої людини, ні мотиви 
її вчинків, ні характер, ні вчинки тощо. Осмис-
ленню й міркуванню можуть підлягати лише дум-
ки й ідеї іншої людини.

Порада менше говорити, а більше слухати є 
слушною також у контексті міркування про те, 
що мовчання передбачає самодисципліну, само-
аналіз та концентрацію. Це свого роду розвиток 
уважності до себе та до Інших, «уважність до того, 
з ким ви ведете розмову, здатність почути те, що 
говорять» [9, с. 25]. Йдеться не лише про слова, а 
й емоції, з якими вони промовляються. На пере-
конання стоїків, емоції є поганим радником для 
людини, оскільки вони здатні затьмарити бачен-
ня реальності, спотворити його. Свобода людини 
виявляється тоді, коли вона керує емоціями, а не 
вони нею. Інтонація, емоційне забарвлення роз-
мови є важливим з точки інформації. Як пише Се-
нека другові Луцилію: «Перше, чого прагне дати 
філософія, – це відчуття єдності з усіма людьми; 
іншими словами – співчуття та відкритість до 
спілкування» [4]. Стоїки вважали, що людині кра-
ще розвивати співчуття до іншої людини, ніж ем-
патію. Такий підхід зумовлений розумінням того, 
що емпатія має одиничний вимір, а співчуття за-
сноване на емоціях і розумі, здатне масштабува-
тися і змінюватися у значно більших масштабах, 
тобто набувати колективного виміру. Отож, люди-
на здатна виявляти співчуття навіть незнайомій 
їй людині, яка переживає для неї невідому ситуа-
цію тощо. Здатність до співчуття та співпричетно-
сті є важливою з огляду на те, що сучасна людина 
є емоційно не відкритою. Зазвичай роль емоцій у 
соціальних мережах виконують «смайли», «стіке-
ри» та «емодзі». 

Другий аспект людської природи у розумінні 
стоїків полягає у здатності використовувати розум 
для вирішення суспільних проблем та поліпшення 
життя. Йдеться про розуміння призначення лю-
дини у цьому світі. У цьому питанні стоїцизм поді-
ляє переконання, яке є характерним для багатьох 
філософських учень тієї історичної епохи, а саме, 
що всі вчинки людини спрямовується в принципі 
у напрямі до єдиної цілі, а тому мають сприйма-
тися як засіб її досягнення. Отже, стоїки заклика-
ють людину усвідомити цінність власного життя й 
вибору крізь призму визнання конечності життя. 
Людина не владна над своєю смертю, над тим, що 
час безповоротно спливає, що речі змінюються, 
а майбутнє є непередбачуваним тощо. А якщо це 
так, то страх є безглуздим. Має сенс лише усві-
домлення людиною того, що вона не впливає на 
хід подій, що світ змінюється й трансформується 
поза її волею та бажаннями. Усвідомити й вироби-
ти адекватні форми реагування на ситуації, які їй 

підкинула доля, можна за умови плекання у собі 
низки чеснот. «Не озирайся на чужу керівну част-
ку, а дивися просто на те, до чого тобі припадає; 
твоя власна – через усе, що мусиш сам чинити», – 
наголошував Марк Аврелій [1, c. 98]. Для стоїків 
«жити згідно з природою» означає «жити згідно з 
чеснотою». Однак жодна чеснота сама по собі не 
є об’єктом вибору і жодна вада сама по собі не є 
об’єктом ухиляння. І чесноти, і вади є результа-
том людського вибору та завжди співвідносяться з 
певною ціллю. Саме до чеснот та пороків у людини 
мають бути найсильніші почуття, оскільки вони є 
найціннішими у житті. На чесноти людину спону-
кає розум. До чеснот стоїки відносили практичну 
мудрість, справедливість, мужність, поміркова-
ність. Пороки й пристрасті суперечать розуму (су-
перечні з природою рухи душі та надмірності). До 
основних пристрастей людини стоїки відносили: 
скорботу, страх, бажання, насолоду. 

Очевидно, що важливим наслідком філософії 
стоїцизму є формування людиною власного ха-
рактеру як єдиного, що вона сповна може контро-
лювати. Орієнтир людини на самовдосконалення 
є основою успіху у житті людини й може реалізу-
ватися завдяки дисципліні бажання, дії та згоди. 
Дисципліна бажання спонукає людину аналізу-
вати, що є кращим, а що ні для неї, якими мають 
бути її цілі і відповідно куди вона має спрямовува-
ти свою енергію й як використовувати свій час та 
інші ресурси. Дисципліна дії показує, як діяти у 
соціальній сфері і яким чином вибудовувати ефек-
тивну взаємодію з іншими людьми. А дисципліна 
згоди дає змогу людині ухвалювати правильні рі-
шення щодо перешкод, які трапляються у житті: 
визначає, чи гніватися на певну людину, чи відда-
лятися від якоїсь насолоди [6, c. 35]. 

Ще одним засадничим поняттям у філософії 
стоїцизму є дихотомія контролю. Стоїки звертали 
увагу людини на ту обставину, що є речі довкола 
неї, які підвладні їй, а є речі, які вона не здатна 
контролювати. «Боже, дай мені спокій прийняти 
те, чого я не можу змінити, сміливість змінити 
те, що можу, і мудрість, щоб відрізняти перше від 
другого», – стверджував Епіктет [2, c. 68]. Очевид-
но, що немає потреби й підстав переживати за те, 
що людина у житті не здатна проконтролювати й 
на що не може вплинути. Тому вона має змістити 
акценти на те, що є підвладним їй. До прикладу, 
замість страху перед смертю вона повинна зверну-
ти увагу на цінність і яскравість кожної прожитої 
миті свого життя. Людина здатна мати владу над 
своїми діяннями, думками та імпульсами. Кар’єр-
не зростання, добре ім’я, тілесне здоров’я також 
частково залежать від її дій, способу життя, усві-
домленого ставлення до себе. Можливість людини 
сконцентруватися довкола своїх дій і відкриває 
перед нею вимір свободи та відповідальності. Вона 
досягає спокою, коли привчається бажати лише 
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те, що здатна повністю контролювати. Таким чи-
ном, «людина, її свобода і гідність – ось, що стоїть 
у центрі стоїків. Незважаючи на те, що стоїки до-
тримуються фаталістичних ідей, вони відстоюють 
людську свободу й автономію. Ми не здатні зміни-
ти обставин нашого життя, але ми здатні вироби-
ти вільне та відповідальне ставлення до них» [7, с. 
27]. Стоїцизм володіє високим рівнем універсаль-
ності, сприяє єднанню людей і відкриває шляхи 
індивідуального духовного зростання. Власне, ця 
обставина є релевантною у розвитку сучасною лю-
диною самоідентифікації.

Варто зауважити, що духовні практики 
стоїків мають практичний вимір. Етика стоїциз-
му вказує можливість і доцільність використан-
ня теоретичних знань у практиках життя. Стоїки 
вважали, що коли людина лише знає про поради, 
міркування й настанови, розмірковує над ними, 
але не прагне їх використовувати у вирішенні 
практичних життєвих проблем, то вона марно 
витрачає свої дорогоцінні ресурси – час і енергію. 
«Якщо ти вивчав це не для того, щоб поводитися 
так на практиці, то навіщо ти це вивчав», – за-
уважував Епіктет [2, c. 88]. Натомість практич-
не використання настанов філософії стоїцизму 
дозволяє людині вирішити проблеми шляхом 
усвідомленого ставлення до себе та інших людей, 
віднайти власні орієнтири у світі та вибудувати 
ефективну систему координат, яка й визначати-
ме продуктивність та релевантність стосунків 
з іншими. Йдеться про «глибоке усвідомлен-
ня того, що світ є єдиним і спільним простором 
співжиття й життєдіяльності, відчуття обов’язку 
та відповідальності за власні дії і слова знаходить 
активний відгук у сучасників» [9, c. 27]. Звісно, 
що етика стоїцизму не пропонує людині універ-
сальних моделей поведінки чи конкретних дій. 
Вона радше готує людину до пошуку продуктив-
ного шляху у розвитку своєї особистості в умовах 
реального нестабільного, сповненого протиріч 
життя. Спрямованість на пошук душевної рівно-
ваги, життєвість і практичність є тими характе-
ристиками, які роблять філософію стоїків дієвою 
у вирішенні практичних проблем сучасної люди-
ни і сприяють формуванню у неї культури турбо-
ти про себе. Турбота людини про себе спрямована 
на постійний пошук унікальності і самобутності 
свого Я, здатності до його саморозвитку та само-
реалізації. Очевидно, що ці орієнтири є важливи-
ми у процесі самоідентифікації сучасної людини 
та її спроможності дати адекватні відповіді на 
питання: хто Я? й яке моє призначення у житті?

Загалом процес самоідентифікації має інди-
відуальний, персоналізований характер. Однак 
він неможливий без соціальної взаємодії з Інши-
ми. Лише у «соціальному дзеркалі» Інших люди-
на бачить самобутність й індивідуальність свого 
Я. Уважність до своїх дій та міркувань, вміння 

почути і сприйняти думки Інших у їхній інак-
шості, здатність аналізувати, обмірковувати й 
узагальнювати, оцінювати глобально й різнобіч-
но ситуацію, у яку потрапляє людина, чітке ви-
значення моральних принципів та ідеалів реалі-
зується у кожній конкретній ситуації й кожною 
людиною у свій спосіб. Стоїки наголошують на 
здатності та цінності внутрішньої концентрації, 
що не лише покращить якість саморозвитку лю-
дини та можливості її реалізації у практиках жит-
тя, спілкування з іншими людьми, а й позитивно 
впливатиме на самопочуття людини, сприятиме 
її заспокоєнню та врівноваженості. Ця настано-
ва є особливо продуктивною в умовах стрімкого 
й швидкоплинного світу, коли людина часто через 
брак часу й велику кількість інформації не помі-
чає важливих подій у своєму житті та й не завжди 
здатна виокремити важливе й другорядне, а тому 
визначити пріоритети й перспективи.

Таким чином, релевантність етичних поглядів 
філософії стоїцизму полягає у здатності запропо-
нувати низку продуктивних ідей та моральних 
настанов у формуванні цілісного світосприйняття 
людиною та її духовного виміру. Стоїчні настано-
ви урівноважують людські потреби і прагнення, 
роблять її впевненішою у собі, нормалізують пове-
дінку і приводять до ладу внутрішній світ. Ця на-
станова є особливо актуальною за умов мінливості 
й многоликості світу, у якому людина повсякчас 
створює й приміряє нові образи, наповнює їх зміс-
том та сенсами відповідно до «духу епохи» і як 
результат нівелює основи своєї самоідентифіка-
ції. В умовах сучасного нестійкого світу філосо-
фія стоїцизму допомагає знайти стійкість й опору 
людині всередині себе. Внутрішній спокій, щастя 
та гармонія досягаються шляхом постійної робо-
ти над собою, розмірковуванням та аналізом про-
блем світу та себе у ньому. Людина здатна гармо-
нійно вибудовувати стосунки зі світом та Іншими 
за умови усвідомлення себе та свого місця у світі. 
Свідома та зріла людина не протиставлятиме себе 
іншим, а буде відчувати необхідний зв’язок з ін-
шими. Її розвиток неможливий без перманентного 
діалогу з Іншими. Слова та дії інших людей здатні 
спонукати її до самопізнання й реалізації.
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Анотація

Ганаба С. О. Самоідентифікація як умова розвитку 
особистості: досвід етики стоїків. – Стаття. 

 Прагнення до самоідентифікації є релевантною 
проблемою та потребою людини. Вона є необхідною 
умовою соціалізації й розвитку особистості. Самоі-
дентифікація розглядається як внутрішній процес, а 
саме як можливість звернення до себе через творення 
людиною власного внутрішнього світу. Релевантним 
у  вирішенні проблем самоідентифікації як внутріш-
нього простору людини й розвитку її особистості є 
духовні традиції й практики минулого. Однією із ду-
ховних традицій, яка презентує низку актуальних і 
релевантних міркувань для сучасної людини, є філосо-
фія стоїків. Релевантність етичних поглядів філософії 
стоїцизму полягає у здатності запропонувати низку 
продуктивних ідей та моральних настанов у формуван-
ні цілісного світосприйняття людиною та її духовного 
виміру. В умовах сучасного нестійкого світу філософія 
стоїцизму допомагає знайти стійкість й опору людині 
всередині себе. Внутрішній спокій, щастя та гармонія 
досягаються шляхом постійної роботи над собою, роз-
мірковуванням та аналізом проблем світу та себе у ньо-
му. Людина здатна гармонійно вибудовувати стосунки 
зі світом та Іншими за умови усвідомлення себе та свого 
місця у світі. Вміння слухати й чути, бути максималь-
но зорієнтованим на співбесідника є основою діалогу. 
Свідома та зріла людина не протиставляє себе іншим, а 
буде відчувати необхідний зв’язок з іншими. Її розви-
ток неможливий без перманентного діалогу з Іншими. 
Слова та дії інших людей здатні спонукати її до самопі-

знання й реалізації. Спрямованість на пошук душевної 
рівноваги, життєвість і практичність є тими характе-
ристиками, які роблять філософію стоїків дієвою у ви-
рішенні практичних проблем сучасної людини і сприя-
ють формуванню у неї культури турботи про себе. 

Ключові слова:філософія стоїків, сучасність, самоі-
дентифікація, мистецтво діалогу, усвідомлення, етика 
стоїків.

Summary

Hanaba S. O. Self-identification as a condition 
of personality development: the experience of Stoic 
ethics. – Article.

The desire for self-identification is a relevant 
human problem and need. It is a necessary condition 
for socialization and personality development. Self-
identification is considered as an internal process, 
namely as the possibility of turning to oneself through 
the creation of one’s own inner world. Spiritual traditions 
and practices of the past are relevant in solving the 
problems of self-identification as the inner space of 
a person and the development of his personality. One 
of the spiritual traditions that presents a number of 
relevant and relevant considerations for modern man is 
the philosophy of the Stoics. The relevance of the ethical 
views of the philosophy of Stoicism lies in the ability to 
offer a number of productive ideas and moral guidelines 
in the formation of a person’s holistic worldview and its 
spiritual dimension. In the conditions of today’s unstable 
world, the philosophy of Stoicism helps to find stability 
and support for a person within himself. Inner peace, 
happiness and harmony are achieved through constant 
work on oneself, reflection and analysis of the problems of 
the world and oneself in it. A person is able to harmoniously 
build relationships with the world and others, provided he 
is aware of himself and his place in the world. The ability 
to listen and hear, to be as focused on the interlocutor as 
possible is the basis of dialogue. A conscious and mature 
person does not oppose himself to others, but will feel 
the necessary connection with others. Its development 
is impossible without permanent dialogue with Others. 
The words and actions of other people can encourage 
her to self-discovery and realization. The focus on the 
search for mental balance, vitality and practicality are 
the characteristics that make the philosophy of the Stoics 
effective in solving the practical problems of modern man 
and contribute to the formation of a culture of self-care. 
Key words: Stoic philosophy, modernity, self-identi- 
fication, art of dialogue, awareness, Stoic ethics.


