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HELHELÉÉNISTICKNISTICKÁÁ FILOSOFIEFILOSOFIE



•• Jako helJako heléénisticknistickáá filosofie bývfilosofie býváá oznaoznaččovovááno obdobno obdobíí 4. 4. 
st. pst. přř. n. l. a. n. l. ažž 6. st. n. l. 6. st. n. l. (roku 529 c(roku 529 cíísasařř JustiniJustiniáán n 
uzavuzavřřel antickel antickéé filosofickfilosofickéé šškoly).koly).

•• V tomto obdobV tomto obdobíí se se ŘŘecko dostecko dostáávváá pod nadvlpod nadvláádu  du  ŘŘííma.ma.
•• Filosofie je ovlivnFilosofie je ovlivněěna na žžidovským myidovským myššlenleníím, m, 

kkřřesesťťanstvanstvíím, orientm, orientáálnlníím mym myššlenleníím.m.
•• Filosofie ztrFilosofie ztrááccíí na originalitna originalitěě a hloubce, ale je a hloubce, ale je 

rozmanitrozmanitáá..
•• NevznikajNevznikajíí žžáádndnéé novnovéé originorigináálnlníí mymyššlenky, filosofovlenky, filosofovéé

pouze spojujpouze spojujíí jijižž existujexistujííccíí nnáázory (zory (eklekticismuseklekticismus).).
•• FilosofovFilosofovéé řřeešíší ppřředevedevšíším m eticketickéé ototáázky zky 

(epikureismus, stoicismus) a (epikureismus, stoicismus) a ototáázky gnoseologickzky gnoseologickéé
(skepticismus).(skepticismus).



STOICISMUSSTOICISMUS
•• StoikovStoikovéé se zabývajse zabývajíí ppřředevedevšíším m etickými etickými 

ototáázkamizkami::
•• ČČlovlověěk je tvor rozumný, a proto mk je tvor rozumný, a proto můžůže rozumem e rozumem 

poznat poznat řřáád pd přříírody a kosmu. Jediným dobrem rody a kosmu. Jediným dobrem 
(ctnost(ctnostíí) je ) je žživot ve shodivot ve shoděě s ts tíímto mto řřáádem.dem.

•• Aby Aby ččlovlověěk mohl poznat k mohl poznat řřáád svd svěěta, musta, musíí se oprostit se oprostit 
od svých vod svých vášášnníí a afekta afektůů, kter, kteréé matou rozum matou rozum 
((apatheiaapatheia).).

•• ČČlovlověěk, který k, který žžije v souladu s ije v souladu s řřáádem pdem přříírody, rody, 
dosdosááhne blahne blažženosti, kterenosti, kteráá spospoččíívváá v v klidu a klidu a 
vyrovnanostivyrovnanosti ((ataraxieataraxie).).

•• U stoikU stoikůů se poprvse poprvéé objevuje myobjevuje myššlenka lenka humanismuhumanismu
–– vvššichni lidichni lidéé (i otroci a barba(i otroci a barbařři) jsou si rovni.i) jsou si rovni.



PPřředstaviteledstaviteléé::
a)a) StarStaršíší stoa:stoa:

Zenon z KitiaZenon z Kitia (336 (336 ––
264 p264 přř. n. l.) . n. l.) –– zakladatel zakladatel 
šškolykoly

ChrýsipposChrýsippos
(280 (280 –– 205 p205 přř. n. l.) . n. l.) --
nauku pnauku píísemnsemněě zpracoval zpracoval 
a systematizovala systematizoval

Zenon z Kitia

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zenon_Kitie
fs.JPG



b) b) MladMladšíší stoastoa

Seneca

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seneca.
JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Epictetus.png

Seneca Seneca (4 p(4 přř. n. l. . n. l. –– 66) 66) –– uuččitel Neronaitel Nerona

Epiktetos Epiktetos (46 (46 –– 130) 130) –– otrokotrok

Marcus Aurelius Marcus Aurelius (121 (121 –– 180) 180) -- ccíísasařř



EPIKUREISMUSEPIKUREISMUS

•• Epikurejci se zabývali Epikurejci se zabývali 
ppřředevedevšíším etickými m etickými 
ototáázkami.zkami.

•• Zakladatelem Zakladatelem šškoly koly 
je je Epikuros ze Epikuros ze 
Samu Samu (341 (341 –– 270 p270 přř. . 
n. l.)n. l.)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicurus_Louvre.jpg

Epikuros ze Samu



•• CCíílem lidsklem lidskéého ho žživota je dosaivota je dosažženeníí ššttěěststíí
a blaa blažženosti (eudaimonia). Blaenosti (eudaimonia). Blažženým se eným se 
stane stane ččlovlověěk, který prok, který prožžíívváá rozkorozkošš, slast , slast 
((hedonhedonéé). Slast). Slastíí se nemyslse nemyslíí jen slast jen slast 
fyzickfyzickáá, ale p, ale přředevedevšíším dum dušševnevníí slast, kterslast, kteráá
spospoččíívváá ve filosofovve filosofováánníí a zbavena zbaveníí se se 
strachu z bolesti, smrti a bohstrachu z bolesti, smrti a bohůů..

•• Na rozdNa rozdííl od stoicismu je epikureismus l od stoicismu je epikureismus 
individualistický individualistický –– ččlovlověěk mk máá žžíítt
v soukromv soukromíí, ne, neúúččastnit se veastnit se veřřejnejnéého ho 
žživota.  ivota.  „„ŽŽij skrytij skrytěě..““



SKEPTICISMUSSKEPTICISMUS

•• SkeptikovSkeptikovéé se zabývajse zabývajíí ppřředevedevšíším m 
gnoseologickými otgnoseologickými otáázkami  zkami  --
zpochybzpochybňňujujíí momožžnost pravdivnost pravdivéého poznho poznáánníí..

•• SkeptikovSkeptikovéé řřííkajkajíí, , žže e vvěěci jsou ve svci jsou ve svéé
podstatpodstatěě nepoznatelnnepoznatelnéé a a 
nepochopitelnnepochopitelnéé, a proto se m, a proto se mááme zme zřřííci ci 
jakýchkoli jakýchkoli úúsudksudkůů..

•• ČČlovlověěk, který pochopk, který pochopíí tento princip, tento princip, 
dosdosááhne klidu a vyrovnanhne klidu a vyrovnanéé mysli.mysli.



PPřředstaviteledstaviteléé::
a)a) StarStaršíší skepse skepse 

PyrrhPyrrhóón z Elidy n z Elidy (360 (360 –– 270 p270 přř. n. l.) . n. l.) 
zakladatel zakladatel šškolykoly
PodPodáávváá ddůůkazy skeptických nkazy skeptických náázorzorůů::

1.1. Nejsme schopni o Nejsme schopni o žžáádndnéé vvěěci ci řřííci, jakci, jakáá je je 
doopravdy, ale pouze, jak se ndoopravdy, ale pouze, jak se náám jevm jevíí..

2.2. Na vNa všše me můžůžeme meme míít proticht protichůůdndnéé nnáázory.zory.
3.3. Lidem se nepodaLidem se nepodařřilo najilo najíít pevnt pevnéé

kritkritéérium, podle kterrium, podle kteréého by vho by věěci poznci poznáávali vali 
a hodnotili.a hodnotili.



b) b) StStřřednedníí (akademick(akademickáá) ) 
skepse skepse -- obdobobdobíí tzv. tzv. 
probabilismuprobabilismu --
k praktickk praktickéému mu žživotu ivotu 
nepotnepotřřebujeme dosahovat ebujeme dosahovat 
pravdivpravdivéého poznho poznáánníí, sta, staččíí
nnáám poznm poznáánníí
pravdpravděěpodobnpodobnéé (podobn(podobnéé
pravdpravděě))
ArkesilArkesilááos os (315 (315 –– 241 p241 přř. . 
n. l.)n. l.)
KarneadKarneadéés s (214 (214 –– 129 p129 přř. . 
n. l.)n. l.)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcesilaus_and_Carneade
s.jpg

Arkesiláos a Karneadés



c) c) MladMladšíší skepse skepse -- filosofovfilosofovéé
v tomto obdobv tomto obdobíí poupoužžíívajvajíí tzv. tzv. 
tropy tropy –– argumenty, kterými se argumenty, kterými se 
snasnažžíí zdzdůůvodnit svvodnit svéé
pochybnosti o mopochybnosti o možžnosti nosti 
pravdivpravdivéého poznho poznáánníí
Ainesidemos  Ainesidemos  (1. st. p(1. st. přř. n. l.) . n. l.) 
–– napsal spisek  napsal spisek  Osm knih Osm knih řřeeččíí
PyrrhPyrrhóónskýchnských, kde uv, kde uvááddíí deset deset 
troptropůů
Sextus Empiricus Sextus Empiricus (2. st. n. l.)(2. st. n. l.)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sextu
s.jpg



NOVOPLATONISMUSNOVOPLATONISMUS

•• Novoplatonismus  je jedna z poslednNovoplatonismus  je jedna z poslednííchch
a za záároveroveňň nejoriginnejorigináálnlněějjšíších filosofických ch filosofických 
šškol helkol heléénisticknistickéého obdobho obdobíí..

•• Novoplatonismus navazuje na Platonovy Novoplatonismus navazuje na Platonovy 
mymyššlenky, kterlenky, kteréé obohacuje o kobohacuje o křřesesťťanskanskéé
nnáázory.zory.

•• Zakladatelem Zakladatelem šškoly byl koly byl AmmoniAmmonióós s 
SakkSakkáás z Alexandries z Alexandrie (175 (175 –– 242).242).



Plotinos Plotinos (204 (204 –– 270)270)
•• Rozpracoval novoplatRozpracoval novoplatóónsknskéé mymyššlenkylenky
•• VVššechna jsoucna pochechna jsoucna pocháázzíí z nejvyz nejvyššíšší bobožžskskéé bytosti, kterbytosti, kteráá

vyzavyzařřuje (uje (emanuje)emanuje) vvšše ostatne ostatníí

BBůůhh duch duch 
(n(núús)s)

dudušše e 
svsvěětata hmotahmotaindivid. individ. 

duduššee

•• CCíílem lem ččlovlověěka je opka je opěětovntovnéé
sjednocensjednoceníí dudušše s bohem, e s bohem, 
ze kterze kteréého vzeho vzeššla, la, ččehoehožž lze lze 
dosdosááhnout duchovnhnout duchovníí cestou cestou 
(mystickým spojen(mystickým spojeníím)m)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pl
otinos.jpg
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