
SVETONÁZOR je „veľký obraz“pre človeka, súlad všetkých jeho názorov o svete.  

13.02.17 

  

 

 
 

Epikurejci - ukážka 1: 
„ A tak najhroznejšie zo ziel, smrť, sa nás netýka, pretože keď sme tu my, nie je tu ešte smrť, a 
keď je tu už smrť, nie sme tu už my. A tak sa netýka ani žijúcich ani mŕtvych, pretože pre prvých 
nejestvuje, a druhí už vtedy nejestvujú...“  

Z listu Epikura Menoikeovi 
 

Epikurejci – ukážka 2: 
„ ...nemožno žiť príjemne, ak nežijeme rozumne, krásne a spravodlivo, a zase že nemožno žiť 
rozumne, krásne a spravodlivo, ak nežijeme príjemne. Cnosti sú totiž svojou podstatou späté s 
príjemným životom a príjemný život zase nemožno odlúčiť od cností...“  

Z listu Epikura Menoikeovi 

 

Epikurejci - ukážka 3: 
,,Všetko robíme preto, aby sme sa vyhli telesnej bolesti a duševnému nepokoju. Rozkoš potrebujeme 
len vtedy, keď pre neprítomnosť rozkoše cítime bolesť. Keď však necítime takúto bolesť, 
nepotrebujeme ani rozkoš. Preto tiež hovoríme, že rozkoš je začiatkom a cieľom blaženého života. 
Spoznali sme ju ako prvé a vrodené dobro, od nej vychádzame pri každej voľbe a odmietaní a k nej 
sa obraciame, súdiac o každom dobre podľa tohto citu.  A keďže je pre nás rozkoš prvým a vrodeným 
dobrom, nevolíme si každú rozkoš, ale mnohé rozkoše nechávame stranou, kedykoľvek by sme mali po 
nich ešte viac nepríjemností. A mnohým bolestiam dávame prednosť pred rozkošami, keď nás po ich 
dlhotrvajúcom vytrpení očakáva ešte väčšia rozkoš. Keď hovoríme, že cieľom je rozkoš, nemáme na 
mysli rozkoše ľudí samopašných, ani rozkoše z pôžitkárstva, ale máme na mysli rozkoš, spočívajúcu 
v stave, v ktorom človek necíti telesné strasti a duševný nepokoj. A tak počiatkom toho všetkého 
a najväčším dobrom je rozumnosť.“ 

Epikuros, Epikuros Menoikeovi 

 

Skeptici - ukážka 1: 

„...ani naše zmysly ani názory ani nehovoria pravdu, ani sa nemýlia“ 

Pyrrhón z Elidy 

 

Skeptici - ukážka 2: 

 „nedá sa poznať ani to, že sa nedá nič poznať“ 

Arkesilaos  

 


