| Soﬁstika – maturitní otázka

Otázka: Stát
Předmět: Základy společenských věd
Přidal(a): Kolda

SOFISTIKA
– proud, vlna, poskytují Dému vzdělání, živí se tím
– Démos neřeší otázku bytí – praktické požadavky
– učí matematiku, rétoriku, právo -> dá se využít v politice, společnosti,
– co je to právo? morálka? politické dobro?
-> ﬁlozoﬁe přechází z kosmické sféry do anthropologické (člověk a spol.)
– lidské produkty, které nastavují přírodu (morálka, zákon..)
– odlišují přírodní a lidské zákony, dříve přicházelo vše z jednoho kosmu -> relativizace
– všechny lidské výtvory lze zpochybnit, měnit, reformovat, vylepšovat, -> osvobození ale i
hluboké krize lidské psýché (otvírá prostor zmatku a neklidu (Peloponéské války))
– najednou je možné vše

5.st.ante – ohromující rozvoj (kulturně i politicky), vše končí rozkladem (Peloponéská
válka)
– soﬁstika prostupuje všemi směry – velmi osvobozující ale obnoví zmatek
– TEORIÁ
– PRAXIS
– ANTHRÓPINA X FÝSIS
-> provede fatální rozlom, stále trvá – rozliší FÝSIS A ANTHRÓPINA (jsou ve vzájemném
konﬂiktu)
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– Fýsis – vše okolo nás, zvířata vítr, tělesnost
– Antrópina – kultura, právo, morálka – lidské produkty, kterými člověk nastavuje přírodu,
tvoří
– přírodní zákony – to je dáno – fysis
– lidské zákony – konvence, dohoda – nemá to nic společného s fýsis (kreativizace lidských
norem, přijdou na to že je můžou měnit, reformovat, upravovat)

– EUTHÉRIA
– kulturní svoboda (pol.)
– mladí bohatí lidé – vyučují naučený teoria a praxis -> účel – mít společenský úspěch

– Protágorás
učí soﬁstiku

– Areté
učí je vystupování, komplexnosti
= ctnost/zdatnost
rétoriku, matematiku
věci co vyjadřuje řecký prostor (seběvědomí)
nejsmělejší teze – „Člověk je mírou všech věcí“ (práva, morálky, náboženských hodnot)
-> člověk se stává významovým středem světa
-> náboženství nemá smysl, bozi mají smysl, jen pokud jim ho dám
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– Georgiás
také učí soﬁstiku

– Kalliklés
říká – v podstatě je vyšší a nižší morálka
moc má mít ten, kdo má sílu, schopnost se prosadit
učí sobectví, prosaď se!
štěstí – realizace své touhy, otázka -> má být každá touha vyplněna? (temné touhy,
lidé to neřeknou)
dělej si co chceš, a budeš, šťastný, popusť své touhy
odvaž se, doznej se k čemu chceš
libovůle
člověk je svým vlastním dílem
jsem, tedy to umím (buk třeba ano, člověk ne)
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