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ANNEX II: CONCEPTES BÀSICS ESCOLES HEL·LENÍSTIQUES
CÍNICS gimnàs cynos argos

HEDONISTES àgora-Cirene

ESCÈPTICS

àgora

ESTAT / POLITICA

Antisistema, sense llei,
apàtrides, cosmopolites
Sense casa, a la intempèrie.

Que es pensin que ets un
pallasso, i tu gaudeix.

Tot depèn. Discutim-ho.

No participar en la societat ni
en la política.

República, em comprometo,
milito.

ESTÈTICA

Pobre, bruta.
Estètica de protesta.

Perfumada, cuidada.
Sensitiva.

És igual, tot és subjectiu.

Sensitiva, austera.

Racional.

ÉTICA

Obeir el desig, autarquia.
Sense necessitats, ascesi.
Llibertat primer, soledat.
Domini propi. Igualtat.

Sofrosyne, domini propi.
Obtenir el plaer.
Tot és subjectiu, fer el que
pots.
Reconeix l’altre.

Skepsis: recerca contínua.
Ataràxia (impertorbabilitat)
per epokhé (suspensió del
judici).
La probabilitat.

El que és bo, és ètic. La falta
de dolor és bona. Prudència.
Art de no patir. Som Iguals.
Tetrafármakon. Amistat.
Tot es responsabilitat teva.
Vigila el què fas.

Complir el deure.
Patir. Aguantar-se.
Abstindre’s.

FÍSICA

Atomisme.
Tot és matèria, fenomen.
Cos animat.

Atomisme, materialisme.
Tot és aparença i sensació.
Cos animat.

Aporètics, sense opinió.
No sé. No contesto.

Atomisme. Tots és fenomen,
també l’ànima.
Cos animat.

Logos, intel·ligència creadora
divina, dins del materialisme.

DÉU / déus

No és enlloc.
No existeixen.

Ateus.

No se sap.
Agnòstics.
Allò extern a nosaltres és
indiferent

COSMOLOGIA

EPICURIS

El Jardí

ESTOICS

la Stoà

Ateisme tranquil: ells no
s’ocupen de nosaltres.
Estem en l’infinit de mons
infinits. No som centre. Sol i
lluna de la mida que veiem.
No hi ha res. La mort no és.
Som immortals, mai ens
veiem morts.

Logos Diví. El món mateix
és diví.
Tot harmoniós causalment
organitzat.

MORT

Matèria descomponent-se.
No hi ha res.

No hi ha res.

No sé, no contesto.

SENTIT DE LA
VIDA

Fer el meu camí. No fills, no
plaer, no felicitat.

Adaptat.
Consciència i llibertat.

Epokhé: ni tens la veritat ni la
negues.

Benestar i coneixement.
Tot és atzar.

Complir el Destí.
Determinisme total.

TEXTOS

No.
La lliçó és el comportament.
L’anècdota com a categoria.

Si.
Obra d’Arístip, perduda tota.

Pirró no. Timó, poemes.
Enesidem, “Discursos
pirrònics”.
Sext Empíric, “Esbós de
l’escepticisme pirronià”.

Si. Epicur, “Carta a Meneceu”
i textos perduts.
Lucreci, “De rerum natura”.
El Mur, de Diògenes
d’Enoanda, S II e.a.

Si. Literatura i estoïcisme han
anat de la mà sempre. Tots
els caps de la Stoà han escrit.
Ciceró, Horaci, Sèneca,
Epictet, Marc Aureli.

Si em crides, vinc.
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