SMĚRY V STARÉ ŘECKÉ LITERATUŘE
-610 THEISTICKÝ IDEALISMUS: Epimenidés
-609 Mysticismus: snová meditace, Epimenidés prospal 57 let v jeskyni
-608 náboženská epika Theogonia, Krétika
-607 O obětích, Katharmoi – zpěvy zaříkávání a očišťování
-606 O zrození Kurétů a Korybantů
-605 svaté války: oživení heroické epiky (Stasinos: Kypria)
-604 Náboženský fundamentalismus: roste nenávist mezi městy
-603 kněz Epimenidés vymítá Athény za Kylónovu vraždu
-602 vláda amfiktyónů
-601 éra „svatých válek mezi městy“
-600 svatá válka amfiktyónů 600-590
-599 dobytí přístavu Kirrha
-598 Megara dobyla Salamínu,
-597 ale Athény ji pomohly dobýt zpět
-596 v roce 594
-595
Pittakova autarchie: lidová reformace
-594
Solónovy sociální reformy 593
-593
seisachteia – odpuštění otrockých dluhů
-592
tyrani Pittakos v Mytiléně a Thrasybulos
-591
v Milétu, tyran Periandros zakázal
-590
prodej otroků, thessalské selské povstání
-589
HYLOZOISTICKÝ MATERIALISMUS
-588
Sedm mudrců: Thalés, Solón, Pittakos,
-587
Bias, Kleobulos: filosofie „zlaté míry“
-586
Alkaios: NOVÝ SENSUALISMUS
-585
dvorní elegance
-584
Alkaios v Mytiléně
-583
Sapfó na ostrově Lesbos
-582
Mimnermos
-581
básnická škola milostné poezie
-580
epikurejský hedonismus
-579
kult lásky, elegance a krásy
-578
-577
-576
EMPIRISMUS, lidový realismus
-575
Bajka: Aisópos
-574
Jambická satira: Hippónax
-573
HUMORALISMUS
-572
filosofie letor a tělesných šťáv
empirismus

-572
-571
-570
-569
-568
-567
-566
-565
-564
-563
-562
-561
-560
-559
-558
-557

NEMEJSKÝ SPIRITUALISMUS
od 573 nemejské hry:
svátky pohřebních a zádušních her
na počest Ofelta uštknutého hadem
Aristeas: mystický snový epos Arimaspia
Ferekydés: vláda theokracie
Ferekydés: Theogonia
Heptamychos: alegorická legenda v próze
(Jeskyně o sedmi koutech)
THEISTICKÝ IDEALISMUS
Abaris, mystický epos o Hyperborejcích c. 566
Lýdijský král Kroisos
vedl válku s Efesem
jeho bitva se Spartou v 560 u Oinoe
Kroisos:
Sparta poráží Argos v 546?

-556
-555 Cheilónova reformace ve Spartě 556/5
-554 progresivní sociální reformy
-553
-552
-551
Peisistratovská tyranie
-550
Peisistratovy agrární reformy
-549
pantheistický a kosmologický materialismus
-548
Anaximandros a jeho žák Anaximenés
-547
Milétská škola hylozoického materialismu
-546
Anaximandros píše pojednání O přírodě
-545
Xenofanés: satyrické silloi
-544
Proti filosofům, O přírodě
-543
-542
-541
ANAKREONTSKÝ SENSUALISMUS
-540
Anakreón pobývá na Polykratově dvoře
-539
filosofický hedonismus
-538
subjektivní materialismus
-537
Peisistratos a Polykratova dvorní elegance
-536

-535
-534
-533
-532
-531
-530
-529
-528
-527

PYTHAGOREJSKÝ FORMALISMUS
Pythagorova geometrická studia
obrat k matematické filosofii
Anaximenés píše dopisy Pythagorovi
jeho teorie vzduchu jako prvotní látky
jeho teorie apeiron ‘nekonečno’

-526 Onomakritos: theokracie
-525 Peisistratův dvůr navštěvují teologové
-524 Orfičtí mystici: Onomakritos,
-523 Lasos, Orfeus z Krotónu a Zópyros
-522 Pythagorejci opouštějí geometrii,
-521 mění se v náboženskou sektu
-520 a studují esoterickou theosofii
-519 Pythagoras píše spis Hieroi Logoi
-518 pythagorejská bible Svatá slova
-517
-516
-515 Kleomenés: vojenská vláda
-514 Peisistratův syn Hipparchos zavražděn 514
-513 Alkmeonovci, kteří volají na pomoc Spartu
-512 Sparta útočí na Peisistratovce
-511 v Athénách za pomocí Thessalie
-510 tyran Hippias vyhnán roku -510
-509 vláda tyranobijců

-508
-507
-506
-505
-504
-502
-501
-500
-499
-498

PLURALISTICKÁ OLIGARCHIE
Kleisthenés: autarchie
Kleisthenovy reformy 509-8
parlament bulé rozšířen na 500 členů
kmenové uspořádání (fylé) zrušeno
a nahrazeno novým systémem voleb -503
podle územních okresů
ELEATSKÝ ONTISMUS
Eleatská škola v Eleji: Xenofanés, Zénón
Parmenidés popírá existenci nebytí,
Zénónův paradox: Achillés nemůže
nikdy dostihnout želvu

-497
Iónský odboj
-496
iónské ostrovy se pokoušejí odrazit
-495
nápor perských vojsk
-494
Aischylos píše tetralogii dojemných
-484
tragedií o utrpení žen v řeckých městech
-493
dobytých Peršany
-492
Pindaros píše své pindarské ódy
-491
-490
-489
Themistoklés: demokracie
-488
Kleisthenés zavádí ostrakismos
-487
v Argu vzpoura otroků
-486
Alkmeonovci jsou ostrakizováni
-485
od 487 jsou archonti voleni losem
-484
-483
-482
480 Themistoklés poráží Peršany
-481
u Thermopyl a Salamíny
-480
-479 Kimónova námořní hegemonie
-478 Kimón je zvolen jako stratégos 479
-477 Athénská námořní aliance od 478
-476 se základnou na ostrově Délos
-475 PYTHAGOREJSKÝ IDEALISMUS
-474 kult číselných idejí, pythagorejec
-473 Filolaos reformuje pythagorejskou filosofii
-472 svým pojednáním O přírodě
-471
-470 Kimón: oligarchie od -471
-469 Sofoklés: náboženské tragedie
-468 Kimón nutí -468 Athény vést svatou válku,
-467 aby dobyl ostrov Skyros a
-466 vrátil na rodnou půdu Théseovy kosti
-465 Sparta ve válce s Attikou -469?
-464 areopagus ostrakizuje Themistoklea
-463
-462
-461
MESSÉNSKÁ REFORMACE
-460
Messénské selské povstání
-459
tzv. třetí messénská válka
-458
trvala 10 let, 464-454

-457
-456
-455
-454
-453
-452
-451
-450
-449
-448
-447
-446
-445
-444
-443
-442
-441
-440
-439
-438
-437
-436
-435
-434
-433
-432
-431
-430
-429
-428
-427
-426
-425
-424
-423
-422
-421
-420
-419

Kimónovi nedovoleno
pomáhat Spartě proti messénským nevolníkům

Periklés: autarchie
Materialistická škola: Anaxagoras, Archelaos
Euripidés, Sókratés, Periklés,
Proporcionalismus: Feidas, Panainos,
Kéfisodótos, Alkamenés, mytologické motivy
malby monumentálních bitev
Klasicismus: Euripidés, Sofoklés
Demokracie:
Periklés je volen
jako stratégos od 451 do 429
Sentimentální tragedie: Euripidés
SENSUALISM: Prótagoras
Atheismus: Anaxagoras, Prótagoras
ATOMISMUS: Leukippos, Démokritos
SOPHISTÉ: civilismus
právnický relativismus

Starší sofisté
Egalitarianismus: Lykofrón, Antifón,
Hippias, Alkidamas
Encyclopedismus: Hippias, Antifón
Demokratismus: Periklés

Kleón: expanzivní demokracie
od 427 Kleónova expanzivní politika
Antiutopická komedie: Eupolis
Kratinos, Aristofanés
FORMALISMUS: Gorgias:
Gorgiův rétorický formalismus
filosofický nihilismus
Aristofanés píše „absurdní komedie“

-418 Delfská theokracie
-417 Sókratická astrologie
-416 Sókratický antirelativismus
-415 Gorgiův nihilismus
-414 komedie o podsvětí v Hádu
-413 Sparťané začínají dekelejskou válku 414-404
-412
-411 Sofoklés a Antifón v čele
-410 oligarchického coup d’état v r. 411
-409 Sókratická škola: Platón, Xenofón, Eukleidés
-408 Eubulidés, Stilpón, Diodóros Kronos
-407
-406 Kritias: oligarchie
-405 Spartská hegemonie
-404 Kritias vede oligarchický převrat 404/3
-403 Lysandros v čele spartské vlády
-402 Sparta ovládla moře, athénská
-401 námořní flotila poražena 405
-400 Lysandros jmenoval místní vládce
-399 harmostai k správě podrobených měst
-398
-397
-396
Konónova autarchie
-395
Korinthská válka 395-386
-394
Konón zničil námořní flotilu Sparty 394
-393
Athény, Théby, Argos a Korinthos
-392
se spojují do koalice proti Spartě
-391
PEDAGOGICKÝ HUMANISMUS: Xenofón,
-390
Antisthenés, Isokratés Kynici: Antisthenés
-389
Platónův návrat -486 do Athén, zakládá Akademii
-388
Dionysios: vláda dvorní elegance
-387
obroda dvorního života v Syrakusách,
-386
ve Spartě a v Makedonii, Platón,
-385
Aristippos a Aischinés pobývají na syr. dvoře
-384
Antalkidasův mír v 386,
-383
HEDONISMUS: Platónův Symposion
-382
Aristippův epikureismus, Aristippos se vrací
-381
do Libye a zakládá zde kyrénskou školu
-380
-379

-378
-377
-376
-375
-374
-373
-372
-371
-370
-369
-368
-367
-366
-365
-364
-363
-362
-361
-360
-359
-358
-357
-356
-355
-354
-353
-352
-351
-350
-349
-348
-347
-346
-345
-344
-343
-342
-341

Protispartský odboj
Druhý athénský námořní spolek 378-355
Diogenés rozvíjí kynický nominalismus
Stará komedie
lidový realismus
Sparta poražena Boiótií v r. 371
Thébská vojenská hegemonie 371-362
Delfská theokracie
Sparta je oslabena, ale
nalézá podporu u Athén, jež
se obávají thébské armády
regionální desintegrace

FORMALISMUS

Eukleidés, Eubulidés
a Stilpón pracují na eristice
a logických paradoxech
mladý Aristotelés začíná
pracovat na své filosofii
organický funkcionalismus

OBJEKTIVNÍ IDEALISMUS
Platónovo učení o idejích v jeskyni

II. athénský námořní spolek
symmachia se sídlem
na ostrově Délos se hroutí

Makedonská
vojenská nadvláda
Filippos II. na trůn 459
jeho územní výboje se
zmocňují sousedských měst

Eubulova autarchie, lidové povstání
ve Fókidě proti Delfské svaté amfiktyonii
„Fókijská desetiletá svatá válka“
půda delfského chrámu vyvlastněna
jeho pokladnice vyloupeny
Eubulos přináší Athénám novou prosperitu
UTOPISMUS: Platón sní o utopickém státě
umírá -347 a jeho synovec Speusippos je
vybrán jako scholarchos Platónovy Akademie
Filokratův mír uzavřený s Filippem II. r 346
NOVÝ SENSUALISNUS a sentimentalismus
comeback Euripidovy sentimentální komedie
vlna civilismu ve „střední komedii“
Alexis, Timoklés, Antifanés, Anaxandridés,
zklamaný Aristotelés odchází do Malé Ásie
a pracuje jako vychovatel Alexandra Velikého

-339
Speusippos orientuje filosofii Akademie
-338
na kritický skepticismus
-337
-336
-335
Alexander Makedonský
-334
si začíná podrobovat Řecko
-333 Řecký katastrofismus
Aristotelés zakládá
-332 řecká města se oddávají
v Athénách novou
-331 hrůzným katastrofickým vizím
školu Lykaión
-330 vůdčím athénským politikem Lykurgos
Peripatetická škola
-329
Theofrastos
-328
Duris ze Samu
-327
Makedonská polemarchie
Eudémos z Rhodu
-326
výpravy do Persie a Indie
-325
Theopompos o nové oligarchii
-324
Alexandr Veliký zbožněn a uctíván
-323
v chrámech jako bůh
Athény se bouří proti
-322
heroická historiografie
Makedonii a vedou s ní
-321
inkvizice: Theofrastos
lamijská válka 323-322
-320
souzen za bezbožnost
-319
-318
Démétriova demokracie: Démétrios z Faléry:
-317
a jeho demokratická vláda v Athénách
-316
NOVOKYNISMUS: Kratés
-315
Nová komedie (komoedia nea):
-314
Menadros, Difilos
-313
PERIPATETICKÁ ŠKOLA: Theophrastos
-312
Duris z Samu, Dikaiarchos
-311
-310

-309
-308
-307
-306
-305
-304
-303
-302
-

HELLÉNISTICKÝ ABSOLUTISM
Hellenistická autarchie
Hellénističtí vládci vytvářejí
silné centralistické vlády
UTOPISMUS: Euémeros, Iambulos
Theodóros Atheos, Zénón of Kitia
Atheismus: Theodóros Atheos

-301
-300
-299
-298
-297
-296
-295
-294
-293
-292
-291
-290
-289
-288
-287
-286
-285
-284
-283
-282
-281
-280
-279
-278
-277
-276
-275
-274
-273
-272
-271
-270
-269
-268
-267
-266
-265
-264
-263
-262
-261

Stoici zakládají v Athénách
novou školu Stoa 300
Erotický sensualismus
EPIKUREISMUS: Epikuros, Metrodóros
Erotická elegie: Filétas z Kóu
Hermésianax z Kolofónu, elegie Leontion
Atomismus: Epikuros, Metrodóros
Epikuros: „Žij a nech jiné žít“, výuka filosofie
blaženosti v Epikurově zahradě

PERIPATETICKÝ MATERIALISMUS
Stratón z Lampsaku
Lidový satirický realismus:
Bión z Borysthenu
Timón z Fliuntu
Kynický stoicismus:
Zénón z Kitia

Galská válečná krize
od 280 Keltové napadají Thrákii,
Makedonii, Řecko a Anatólii
sociální a kulturní krize
KATASTROFICKÝ STOICISMUS:
Zénón z Kitia, Kleanthés
Menippská satira: Bión z Borysthenu
Menippos z Gadary
Chrysippos rozvíjí filosofii katastrofismu
dějiny jsou sled světových požárů (ekpyrósis)
ATHÉNSKÝ TRADICIONALISMUS
Protimakedonský nacionalismus
Athéňané vedou Chrémonidovu válku
proti Makedonii (267-261)
Filochoros z Athén, Zénón z Kitia
oživení pověrčivosti, okultismu
astrologie a hermetické magie

-260
-259
-258
-257
-256
-255
-253
-252
-251
-250
-249
-248
-247
-246
-254
-245
-244
-243
-242
-241
-240
-239
-238
-237
-236
-235
-234
-233
-232
-231
-230
-229
-228
-227
-226
-225
-224
-223
-222
-221
-220

Epikurejská stoa
stoičtí filosofové Aristón z Chiu,
Kleanthés, Hérillos a
Dionysios Odpadlík kážou
filosofii blaha a pozemské slastí

ELEGICKÝ SENTIMENTALISMUS
epyllion: Eratosthenés,
Alexandros Aitólos
Epikurejský směr v stoické filosofii
Hérillos: cílem života je vědění a štěstí
Kleanthés: spisy Umění milovat, O rozkoši,
O krásných věcech, O lásce
Spartská demokratická reformace
mezi 245-241 Agis IV. provádí
demokratické reformy ve Spartě
jeho vojskem poražen Aratos a Achájský spolek
NOVÝ SKEPTICISMUS
Arkesilaos (315-240) bojoval proti stoikům,
hlásá skepticismus, staví se proti stoickým
kataleptickým kritériím pravdy, neexistuje žádné
objektivní kritérium pravdy, navrhuje řešení
zdržet se úsudku (epoché)
Stoický formalismus
Chrysippos systematizuje matematiku
rozvíjí formální a výrokovou logiku
matematika čísla jedna
Sfairos: O predikátech, O protikladech

Stoický fundamentalismus
Chrysippos se obrací k náboženství
píše theologická pojednání
O věštění, O bozích,
providencialismus: práce O prozřetelnosti
obhajoba filosofické tradice
O starých přírodních filosofech

-219
-218
-217
-216
-215
-214
-213
-212
-211
-210
-209
-208
-207
-206
-205
-204
-203
-202
-201
-200
-199
-198
-197
-196
-195
-194
-193
-192
-191
-190
-189
-188
-187
-186
-185
-184
-183
-182
-181
-180
-179

Stoická dekadence
Stoický katastrophismus
Chrysippos předvídá katastrofické scénáře
obhajuje dekadentní morálku,
hájí koprofilii a incest s matkou
ospravedlňuje blasfémii a urážky Dia
Zénón z Tarsu rozvíjí vize světového požáru
Lingvistický anomalismus:
obhajoba jazykových nepravidelnosti
Antigonos z Karystu, Kratés
proti normativismu, přijímána i nářeční slova a slang
estetický excentrismus, nepravidelné je krásné
Punské války
obrat ve válce s Karthágem
Římané odrážejí útoky Hannibala
kulturní militantismus

uzavřen s Puny mír
válka Makedonie s Římem
trvá v letech 200-197
porážka Makedonie
u města Kynos
římský vojevůdce T. Flaminius
vyhlásil 196 osvobození
Řeků od Makedoňanů
Nový humanismus
rodí se nová filologická škola
v alexandrijské knihovně
jazykovědný analogismus
Aristofanés z Byzantia (257-180)
nové edice Homéra, Platóna a Sofoklea
jeho žákem Aristarchos ze Samothráky
systematizace textologických značek
Literární biografismus:
Aristarchos ze Samothráky encyklopedie
otec literární biografie
Sótion z Alexandrie: první dějiny filosofie
Diadoché tón filosofón (Sled filosofů)
sled filosofické školy
peripatetik Satyros Životy, biografie

-180
-179
-178
-177
-176
-175
-174
-173
-172
-171
-170
-169
-168
-167
-166
-165
-164
-163
-162
-161
-160
-159
-158
-157
-156
-157
-156
-155
-154
-153
-152
-151
-150
-149
-148
-147
-146
-145
-144
-143

Plautovský realismus
vítězství plebejské strany v Římě
censorem mravů se stává Cato
reakce proti filhelénismu a salonní eleganci
po smrti Filippa V. roku 179
se vládcem Řecka stává Perseus
přetrvává nezávislost řecké kultury
Apollodóros ze Seleukie
snahy o smíření stoicismus s kyniky

Spiritualismus
konec makedonské říše
soumrak řeckého světa
konzul Aemilius Paullus poráží 168 u Pydny krále Persea
Římané utužují vládu nad Řeckem
Polybios (c.200-c.118) přichází 168 do Říma jako rukojmí
kniha Historiae, pragmatické dějepisectví, dějiny do 146
Taktika, O obyvatelnosti krajin na rovníku
Anomalismus: stoik Kratés z Mallu, hlava školy v Pergamu,
alegorické interpretace Homéra, hermeneutika
Astrologie: šíří se sektářské kulty a okultní pověry
babylónský hvězdář Seleukos (c.190-150) zastánce heliocentrismu
Střední Stoa: stoik Antipater z Tarsu: 2 knihy O věštění,
O pověře, o božstvu Osudu
stoik Diogenés z Babylonu: O věštění, O bohyni Athéně
stoik Panaitios: O věštění, O prozřetelnosti
Panaitios, Antipatros a Karneadés odcházejí do Říma
Fundamentalismus: Cato se staví proti filhelénismu
Cato a Antipater z Tyru proti řecké změkčilosti mravů
úřední průtahy brání Řekům založit filosofické školy

Nový humanismus za Ptolemaia VI. v Egyptě
egyptský úředník Héraklitos Lembos pořizuje
dějepisný výtah Historiai
Římský humanismus: školy řecké vzdělanosti
stoik Panaitios, historik Polybios
akademik Karneadés, peripatetik Kritolaos

-142
-141
Nový filhelénismus: Scipionův kroužek v Římě,
-140
Polybios a Panaitios v čele literárních družin
-139
římských aristokratů
-138
Ammónios z Alexandrie: Komentáře k Homérovi,
-137
O těch, jimž se vysmívá komedie
-136
-135
-134
Demokratismus
-133
vlna povstání otroků na Sicilii
-132
demokraté vedení bratry Gracchovými
-131
pokusy o lidové agrární reformy
-130
Aristonikovo povstání otroků v Malé Asii
-129
Historický encyklopedismus
-128
Apollodóros z Athén: O bozích, celá mytologie
-127
Panaitios: O filosofických školách, směrová studie
-126
Pseudo-Apollodóros: Bibliothéké:
-125
encyklopedie řecké mytologie
-124
Dionysios Thrax: Techné grammatiké,
-123
první systematická mluvnice řeckého tvarosloví
-122
peripatetik Diodóros Tyrský
-121 Nová dekadence
-120 Lingvistický anomalismus: Dionysios Thrax
-119 přechod od spisovné normy k nářeční nepravidelnosti
-118 zájem o jedinečnost a osobitost stylu
-117 nový pohled na slovní druhy a prosodii
-116 Tradicionalismus: theologie rituálů
-115 Panaitios pojednání O povinnostech, dodržování obřadů
-114 stoik Hekatón z Rhodu O povinnostech
-113
-112 Pozdní střední Stoa
-111 Panaitios hlavou stoické školy v Athénách do své smrti 109
-110 po něm vede školu Dardanos z Athén
-109 stoik Hekatón z Rhodu: O ctnostech, O vášních
-108 Mnésarchos z Athén, o ctnostech řečníků
-107 Poseidónios, žák Panaitia v Athénách
-106 rozdělení školy na několik směrů
Legenda ke grafickým vyobrazením:
(Neo)klasicismus: žluté šipky vlevo
Realismus: cyanové šipky uprostřed
Elegismus: zelené šipky vlevo
Historicismus: modré šipky vpravo
Formalismus: šedé šipky vprostřed
Spiritualismus: hnědé šipky vpravo

