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Úvod 

 
 
 

odľa doxografickej tradície kynizmus na čele s Antisthenom, 
a stoikmi ako pokračovateľmi vytvára vplyvnú líniu hlásiacu 

sa k Sókratovmu dedičstvu, ktorú stavia do opozície voči línii 
reprezentovanej Platónovou školou. Na druhej strane od 18. sto-
ročia historici pristupovali k Sókratovmu filosofickému dedič-
stvu takmer výhradne skrz dielo jeho najznámejšieho žiaka Pla-
tóna, pričom ostatným Sókratovým nasledovníkom venovali iba 
minimálnu pozornosť.2 Antisthenovsko-kynická línia bola (spolu 

                                                           
2  Možnosti rekonštruovať myslenie historického Sókrata sú značne obmedzené 

vzhľadom na absenciu primárnych zdrojov. Sókratés, s ktorým sa stretávame 
v rámci žánra tzv. Σωκρατικοὶ λόγοι (Sókratikoi logoi, sókratovské reči) (porovnaj 
Aristot., Poet. 1447b11; Clay (1994); Kahn (1996, s. 1 – 35); Ford (2010)) je literárnou 
fikciou vychádzajúcou z inšpirácie historickou postavou. Z množstva autorov 
Σωκρατικοὶ λόγοι sa nám v značnom rozsahu zachovali len diela Platóna 
a Xenofónta, ktoré sprostredkujú dva rozdielne, miestami až odporujúce si intelek-
tuálne portréty Sókrata. Fragmentárna podoba zachovaných diel ostatných sókra-
tovcov nám nedovoľuje rekonštruovať plnohodnotný obraz ich Sókrata, no dostupné 
zlomky nasvedčujú tomu, že každý z nich rozvinul Sókratovu filosofiu svojráznym 
spôsobom. Hlavným zdrojom pre rekonštrukciu Sókratovej filosofie bol do 18. storo-
čia Xenofón, následne sa stal paradigmou Platón – predovšetkým jeho tzv. rané dia-
lógy (bližšie pozri Dorion, 2011). Preferencia Platóna od 18. storočia súvisí o. i. aj 
s kritériami modernej filosofie, ktorá po vzore novovekej prírodovedy a následkom 
tzv. „karteziánskeho obratu“ uprednostňuje metafyzicko-gnozeologické otázky pred 
etickými. V otázke rekonštrukcie Sókratovej filosofie sa v súčasnosti stále viac histo-
rikov opäť zameriava na Xenofóntove práce porovnávajúc ich s Platónom (pozri 
napr. L.-A. Dorion, 2006, 2007), a možno badať zvýšenú pozornosť i vo vzťahu k tzv. 
malým sókratikom a sókratovským školám, ku ktorým sa radia aj Antisthenés 
a kynici. K rôznym otázkam ohľadom historického Sókrata, Sókratovej filosofie 
a Sókratových žiakov pozri U. Zilioli ed. (2015); F. de Luise & A. Stavru (eds.) (2013); 
Ch. Rowe & G. Boys-Stones (eds. & tran.) (2013); D. R. Morrison (ed.) (2011); Döring 

P 
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s ďalšími sókratovcami), historikmi filosofie dlhé stáročia pre-
hliadaná, čo nepochybne súviselo i s tým, že sa nám ich diela 
nezachovali, a tak sa o nich dozvedáme iba zo správ doxografov, 
ktorí ich diela buď ešte čítali, alebo o nich písali na základe vý-
piskov, ktoré uvádzali ich zdroje.3 Historická vernosť doxografic-
kých správ je však nejasná, a navyše sa stretávame s rôznymi 
tradíciami zobrazovania kynizmu (napr. u Dióna z Prúsy, Epikté-
ta, Lúkiana, Diogena Laertského, Juliána, či cirkevných otcov). 
Vo vzťahu ku kynizmu, je naším najdôležitejším prameňom VI. 
kniha Životopisov Diogena Laertského (pribl. 2. – 3. stor. po Kr.), 
ktorý päť až šesť storočí po tom, čo žil Diogenés zo Sinópy 
(412/404 – 323 pred Kr.) a ďalší kynici prvej generácie, čerpá 
z bohatej tradície doxografických nástupníctiev (διαδοχαί), ktoré 
považujú kynizmus za filosofickú školu. Správy, ktoré v súvislos-
ti so životom Diogena a ostatných kynikov uvádza, majú anekdo-
ticko-biografický charakter – sú akousi zmesou rôznych situácií, 
gest a výrokov, demonštrujúcich kynické postoje, čo, ako ukáže-
me, úzko súvisí so samotným charakterom kynizmu.  

Kynizmus, ako aj ostatné sókratovské školy, stál na okraji 
záujmu nielen z dôvodu fragmentárnosti zachovaných zdrojov, 
ale i kvôli dominantnej interpretačnej tradícii zameriavajúcej sa 
na metafyzicko-gnozeologické problémy. Z perspektívy tejto 
tradície, kynizmus, ako výlučne etické hnutie bez ašpirácie na 
„veľkú“ pravdu bytia, ako aj bez vypracovania systematického 
učenia, či teoretického rámca nahliadania skutočnosti, nemal veľ-

                                                                                                                              
(2011); L. Rossetti & A. Stavru (eds.) (2008) a (2010); S. Ahbel-Rappe & R. Kamtekar 
(eds.) (2006); F. D. Caizzi (2006); Giannantoni (ed.) (1995); Ch. Kahn (1996); P. A. 
Vander Waerdt (ed.) (1994); Merlan (1972) atď. 

3  Jedinou výnimkou sú Antisthenove epideiktické reči Aias alebo Aiantova reč (V A 53 
SSR) a Odysseus alebo o Odysseovi (V A 54 SSR). Bližšie pozri Kalaš, Suvák (2013, 
s. 141 – 174). 
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kú hodnotu, a vzhľadom na to, že sa naňho nedali uplatniť pre-
vládajúce interpretačné kritériá, bol považovaný skôr za akúsi 
výstrednosť, než za skutočnú filosofiu. Platónom rozvinuté inte-
lektualistické chápanie Sókratovej filosofie podnietilo vznik 
mnohých filosoficko-metafyzických systémov, a dodnes je (spolu 
s aristotelizmom) vnímané ako určitá paradigma západného filo-
sofovania. No ak si položíme otázku, či aj pre Sókrata bol Platón 
najbližším nasledovníkom a pokúsime sa ju zodpovedať na zá-
klade dostupných prameňov, začneme o kladnej odpovedi po-
chybovať. Pri hľadaní totiž narazíme na množstvo správ4, na zá-
klade ktorých možno usudzovať, že Sókratovi bol omnoho bližší 
Antisthenés, ku ktorému mali blízko i kynici, a ktorý stojí na čele 
odlišnej, v antike vplyvnej, no donedávna prehliadanej línie sók-
ratovskej tradície, ako Platón, ktorý je pod vplyvom tradície často 
zobrazovaný ako najvernejší a najvýznamnejší  sókratovec, čo 
počas Sókratovho života, ani v helenizme nebolo až také zrejmé, 
ako sa to javí skrz zachovanú tradíciu dnes.5 

Na druhej strane sa však od 20. storočia vo filosofii stretá-
vame s tendenciami kritického prehodnocovania a vyrovnávania 
sa s dominantnými tradíciami, medzi inými i s platonizmom 
a aristotelizmom. V tomto zmysle boli obzvlášť prínosné Fou-
caultove neskoré práce zameriavajúce sa na sókratovskú starosť 
o seba (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ) v kontexte etických problematizácií 
života. Ako ukázali Foucaultove analýzy, neodmysliteľnou sú-
časťou (nielen) sókratovskej starosti o seba boli individuálne 
praktiky, ktoré človek uplatňoval sám na seba za účelom vlast-
ného sebautvárania a dosiahnutia autonómie v živote. Takáto 
etická prax je z perspektívy moderných univerzalistických etic-

                                                           
4  Porovnaj napr. Antisthenove zlomky V A 12 – 21 SSR. 
5  Pozri napr. Chroust (1962). 
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kých koncepcií neuchopiteľná, práve naopak, jedine vo vzťahu 
ku konkrétnemu životu, človeku a situácii je možné tieto prakti-
ky aplikovať. Sókratovská starosť o seba si vyžaduje neustálu 
prácu na sebe samom a zakladá život, ktorý je vedený vedomým 
úsilím o sebautváranie. V gréckom kynizme sa stretávame 
s radikálnou snahou o nezávislý a sebestačný život, čo sa preja-
vuje v odmietnutí všetkého, čo si ľudia vytvorili ako akési barlič-
ky pre život v spoločnosti, vrátane tradičnej výchovy a vzdelania 
(παιδεία), spoločenských pravidiel, zvykov, inštitúcií (bývanie, 
stravovanie, odievanie, spolužitie atď.) a pod. Miesto toho sa 
kynici v každej situácii usilujú rozhodovať na základe vlastného 
rozumu, aby boli schopní individuálne viesť a slobodne utvárať 
svoj život. Tento prísny etický individualizmus sa odzrkadľuje 
i v praktikách jednotlivých kynikov, ktoré sa líšia od jedného 
kynika k druhému. Kynizmus je praktickou filosofiou: poníma 
filosofiu ako umenie života (τέχνη τοῦ βίου) a život ako filoso-
fickú prax.  

Kynizmus je zároveň špecifický tým, že sa rozvíjal aj ako lite-
rárne hnutie. Kynizmus mal vplyv, alebo bol pôvodcom mno-
hých literárnych žánrov6, ako napr. satiry a paródie, diatriby, 
biografie, dialógu, listov7, aforizmov, alebo aj tzv. χρεῖαι, zbierok 
krátkych výrokov, ktoré obsahovali stručné uvedenie do situácie, 
po ktorom nasledovalo názorné etické poučenie.8 Pôvod satiry 
a paródie sa spája s Menippom z Gadár (DL VI 99). O Menippovi 

                                                           
6  Porovnaj Branham (1996, s. 85). 
7  Zachovala sa nám antická zbierka listov pod menami jednotlivých kynikov raného 

obdobia, ktorých autenticita sa nepotvrdila. Bližšie pozri Malherbe (1977, s. 1 – 34). 
8  Porovnaj V B 388 SSR. K vplyvu kynizmu na helenistickú literatúru pozri Dudley 

(1937, s. 110 – 117). Pozri aj Suvák (2014b, s. 17 – 31); (2007, s. 116 – 135) a Kalaš 
(2006). 
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toho vieme veľmi málo9, povahu jeho satír môžeme čiastočne 
odvodiť, resp. rekonštruovať zo satír rímskych kynikov, ako 
napr. Lúkiana, u ktorého často vystupuje i samotný Menippos 
ako literárna postava (Rozhovory v ríši mŕtvych). Menippovská 
satira, ktorá spája vážne s komickým, verše s prózou, vysoké 
s nízkym, zásadne ovplyvnila ďalší vývoj nielen gréckej a rímskej 
literatúry10, ale uplatnila sa i v renesančnej literatúre, napr. 
u Rabelaisa11, či Erazma Rotterdamského, ktorého Chválu blázni-
vosti možno chápať ako alúziu na kynické chváloreči (ἐγκώμια), 
ako boli napr. Kratétova Chvála šošovicovej kaše, či Lúkianova 
Chvála muchy a pod.12 

Kynické žánre sa uplatňujú nielen v rámci literárnej činnosti 
jednotlivých kynikov, ale predovšetkým v ranom období preni-
kajú i do samotnej praxe a spôsobu, akým kynik komunikuje 
svoju filosofiu. Raná forma kynizmu, najvýraznejšie reprezento-
vaná Diogenom13, je charakteristická tým, že chreie v určitom 
zmysle praktizuje, čím ich zároveň vytvára. Zároveň sa však his-

                                                           
9  Svedčí o tom nielen krátka (avšak nie najkratšia) biografia u Diogena Laertského, ale 

i skutočnosť, že Menippos nie je zaradený v Giannantoniho zbierke Socratis et Socra-
ticorum reliquiae. K Menippovi bližšie pozri Dudley (1937, s. 69 – 74); Relihan (1996, 
s. 265 – 294), (1993) a (1984, s. 226 – 229); Desmond (2008, s. 36 – 39). 

10  K satire pozri napr. Freudenburg (ed.) (2005); Quintero (ed.) (2007); Hooley (2007); 
Highet (1963); Mendell (1920, s. 138 – 157). 

11  Bližšie pozri Bowen (2011); Szabari (2005); Bachtin (1975). 
12  K renesančnej reflexii antického kynizmu pozri Roberts (2006).  
13  Okrem Diogena sú ďalšími známymi kynikmi raného obdobia (4. – 3. st. pr. Kr.) 

Kratés (Κράτης) z Théb, ktorý uzavrel s Hipparchiou (Ἱππαρχία) z Maróneie kynic-
ké manželstvo na základe vzájomnej dohody o pravidlách zväzku, t. j. neplatili pre 
nich tradičné zákony obce, ktorými sa manželstvo riadilo (V I 1 SSR). Ďalej je to 
Hipparchiin brat Métroklés (Μητροκλῆς) z Maróneie, Monimos (Μόνιμος) zo Syra-
kúz, Onésikritos (Ὀνησίκριτος), Kleomenés (Κλεομένης), Bión (Βίων) z Borysthenu, 
Telés (Τέλης) z Megary, Menedémos (Μενέδημος) a mnoho ďalších. Porovnaj V L 6 
SSR; Goulet-Cazé (1996a, s. 389 – 413). K jednotlivým kynikom pozri Dudley (1937, 
s. 39 – 87; Desmond (2008, s. 24 – 42); Dobbin (2012, s. xxi – xxxvii). 



Úvod 

 

 

15 

torický Diogenés stal vďačným námetom pre najrôznejšie literár-
ne stvárnenia, čím, podobne ako Sókratés, splynul s Diogenom 
ako literárnou postavou, zobrazenou z perspektív rôznych tradí-
cií.14 V tejto práci nás bude zaujímať predovšetkým Diogenés 
a raný kynizmus s jeho individualistickými praktikami, no vzhľa-
dom na to, že pramenný materiál ku gréckemu kynizmu splýva s 
tradíciou – ako doxografickou, tak i literárnou, musíme vychá-
dzať práve z nej.  

Načrtnime si v krátkosti tzv. rímske obdobie kynizmu, z kto-
rého pochádza väčšina našich správ o Diogenovi. Rímsky ky-
nizmus sa objavuje približne od 1. storočia nášho letopočtu, pri-
bližne po dvesto ročnej odmlke15 oddeľujúcej grécky kynizmus 
od rímskeho. „Oživenie“ kynizmu v tomto období bolo mar-
kantné: ku kynizmu sa hlásili široké vrstvy obyvateľov od žobrá-
kov a otrokov až po cisárov, rozvíjal sa viacerými smermi, nado-
búdal rôzne podoby a pretrval ďalších niekoľko storočí. Práve 
v tomto období sa vo veľkej miere rozvíja kynizmus ako literárne 
hnutie. „Druhá etapa je historicky dlhá – viac ako šesť storočí, 
heterogénna v jazyku i tradícii, a často zmiešaná s nekynickými 
filosofiami a náboženskými prúdmi ako napríklad judaizmus 
alebo kresťanstvo.“ (Navia, 1996, s. 12). Kynizmus sa stal „popu-

                                                           
14  Diogenés Laertský sa na jednom mieste odvoláva na Menippov Predaj Diogena (DL 

VI 29 [= V B 70 SSR]), na základe čoho môžeme usudzovať, že Diogenés bol hlavnou 
postavou už v Menippových satirách (4. – 3. st. pred Kr.). 

15  Pozri Dudley (1937, s. 117 – 124): Dudley si myslí, že v tomto období nemuselo isť 
o úplné vymiznutie kynikov. Problém vidí jednak v nedostatku správ z tohto obdo-
bia, no zároveň pokles popularity kynizmu v 2. a 1. st.pred Kr. spája s „veľkým po-
sunom v ťažisku civilizovaného sveta do Ríma“, keď filosofia musela čeliť vkusu 
rímskej aristokracie, ktorá ho mohla považovať za prejav „urážlivej vulgárnosti“ (s. 
118) – čo by mohlo vysvetľovať aj úsilie o akési zmiernenie, či uhladenie kynizmu, 
s ktorým sa stretávame u rímskych autorov, ktorí boli priaznivo naklonení kynizmu. 
Porovnaj V B 80, 151, 279, 474, 515 SSR. 
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lárnou filosofiou“, ktorá nadobúdala podobu spoločných praktík, 
čo v zásade odporovalo pôvodnému vysoko individualistickému 
charakteru kynizmu. Táto skutočnosť sa odzrkadľuje i v dobovej 
idealizácii raného kynizmu a jeho predstaviteľov na jednej strane 
a kritickým postojom k súčasným kynikom na strane druhej.16 
„Kolektívna, populárna a praktická forma, ktorú kynizmus za-
vádza v ríši, vysvetľuje polemiku obklopujúcu jeho vnímanie 
v čase od Neróna po Juliána, a zvláštnu ambivalentnosť našich 
hlavných zdrojov (napr. Lúkianos, Dión Chrysostom [pribl. 40 – 
111 po Kr.], Epiktétos [pribl. 55 – 135 po Kr.] a Julián), autori kto-
rých bežne obdivujú starých kynikov – možno známych zo stra-
tených kynických diel – takmer tak veľmi ako pohŕdajú masou 
súčasných kynikov.“ (Branham & Goulet-Cazé, 1996b, s. 15). Jed-
ným z dôvodov bolo, že množstvo samozvaných kynikov tej 
doby sa ku kynizmu hlásilo z určitej pohodlnosti a iba takpove-
diac navonok17, pričom zanedbávalo prvky neodmysliteľne späté 
s pôvodným kynizmom. Navia píše: „Pozorujeme, že medzi ne-
skorými kynikmi boli heroické ideály raných kynikov často na-
hradené ideologickou pružnosťou a ľahkou prispôsobivosťou 
všetkým druhom situácií a podmienok. Niektorí z neskorých 
kynikov sa buď prispôsobili štýlu života svojich súčasníkov, pre-
to sa často stávali nerozlíšiteľní od ostatných filosofov, alebo sa 
zamerali na zachovávanie číro vonkajších aspektov kynizmu bez 
udržiavania intelektuálnych základov jeho tradície. Zdá sa, že 
kynizmus v tom čase nakoniec stratil niečo zo svojho pôvodného 
impulzu a sily“ (Navia, 1996, s. 12). Miešanie kynizmu s prvkami 

                                                           
16  Porovnaj V B 9 – 10, 22 – 23, 27, 33, 73, 79, 128, 167, 263 – 264, 290, 332, 408 SSR. 
17  Kynik je svojim vzhľadom ľahko rozpoznateľný, má dlhé vlasy a bradu a chodí bosý 

a neupravený, nemá žiaden majetok okrem ošúchaného zdvojeného plášťa (τρίβων), 
palice (βακτηρία) a tanistry (πήρα) (V B 152 – 157, 174, 175 SSR). 
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iných filosofií na jednej strane dokazuje dôležitosť a významnosť 
kynického dedičstva, no zároveň prispieva k jeho deformácii, 
oslabovaniu a postupnému vymiznutiu. 

Rímsky kynizmus sa často prejavuje v literatúre a v mno-
hých prípadoch sa spája s hnutím druhej sofistiky (napr. Lúkia-
nos, Dión Chrysostom), ako aj s kritikou zhýralosti, luxusu a mo-
cibažnosti. Výborným príkladom je Lúkianos18, ktorý kynikov na 
jednej strane idealizuje, no na druhej strane (spolu s ostatnými 
filosofmi) kritizuje, pričom jeho irónii a sarkazmu neušiel ani 
Diogenés. Kynici vystupujú ako postavy jeho satír – nie len spo-
mínaný Menippos, ale i Diogenés, Kratés, či Antisthenés.19 Lú-
kianove satiry sú namierené jednak proti ľudskej hlúposti, ale aj 
proti tradičnému ponímaniu božstiev (Rozhovory bohov; Rozhovory 
morských bohov; Zeus usvedčený z omylov; a pod.). Pseudo-Lukiánov 
Kynik20 poukazuje na zmäkčilosť a nenásytnosť ľudí, ktorí sú čas-
to strhávaní vírom, a ktorých vlečú ich vášne, pričom podotýka, 
že ľudia sa nikdy nevezú na jednom koni, ale na mnohých 
a zakaždým na nejakom inom (Ps.-Luc. Cynicus 18). Je to narážka 
na nestálosť charakteru bežných ľudí, ktorými zmietajú žiadosti-

                                                           
18  Bližšie k Lúkianovi pozri napr. Allinson (1926); Robinson (1979); Hall (1981); Jones 

(1986); Branham (1989). 
19  Rozhovory mŕtvych sú krásnou ukážkou: v podsvetí sa stretávajú všetci mŕtvi, bez 

rozdielu, či ide o veľkú osobnosť alebo obyčajného človeka. Dostávajú sa tam cez 
rieku Styx na Cháronovej loďke, ktorému musia zaplatiť jeden obolos, aby ich pre-
viezol. Menippos nielenže nemá na zaplatenie, navyše si ešte robí posmech 
z ostatných nariekajúcich spolucestujúcich a veselo si pospevuje (Dial. Mort. 434 – 
435). Podobne ostatní kynici prichádzajú do podsvetia s úsmevom, pretože zatiaľ čo 
ostatní ľudia nariekajú za tým, čo nechali na svete, kynik má svoje bohatstvo so se-
bou – ako hovorí Kratés Diogenovi v jednom z podsvetných rozhovorov: „Teda my 
aj tu budeme mať to svoje bohatstvo, oni však sem prídu len s jedným obolom, aj to 
iba po prievozníka.“ (Dial. Mort. 379; prel. J. Špaňár). 

20  O tom, či Kynika skutočne napísal Lúkianos, sa viedli polemiky už v 19. storočí. 
K tomu pozri Bridge (1888). 
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vosti, vždy túžia po tom, čo nemajú a chcú mať a vyskúšať toho 
čo najviac, pričom nevidia, že tu máme množstvo všetkého „nie 
preto, aby sme si všetci vzali zo všetkého, ale aby si každý bral 
z toho, čo má pred sebou, koľko podľa seba najviac potrebuje“ 
(Ps.-Luc. Cynicus 7).  

Druhé obdobie kynizmu možno považovať oproti jeho ranej 
forme za umiernenejšie a súčasne za roztrieštené, či eklektické 
vzhľadom na širokú diverzitu jeho podôb. Ak by sme mali uviesť 
hlavné prúdy, ktorými sa kynizmus v rímskom období uberal, 
boli by to tieto: stoický kynizmus – už raná Stoa bola hlboko 
ovplyvnená kynizmom, veď nakoniec Zénón, zakladateľ stoiciz-
mu, bol spočiatku nasledovníkom Kratéta (V H 38 SSR)21, stú-
penca diogenovského kynizmu; literárny kynizmus – nadväzuje 
hlavne na menippovskú tradíciu satiry, ale i na písanie listov 
a žáner biografie spolu s memoármi; kynizmus orientujúci sa na 
kynický spôsob života – často sa stretávame s reakciami na po-
tulných, zanedbaných kynikov; kynizmus sústreďujúci sa hlavne 
na politickú kritiku – predovšetkým vo vzťahu k tyranii; rané 
kresťanské sekty hlásiace sa ku kynizmu22. Toto delenie je však 
iba, takpovediac, pracovné, pretože rozmanité prvky kynickej 
filosofie sa nerovnakou mierou adaptovali u rôznych predstavite-
ľov, a tak nadobúdali rôznorodé, miestami až protirečivé podoby 
(napr. kynizmus sa spája s ranými kresťanmi, no prvky kynizmu 
                                                           
21  Ku Kratétovým nasledovníkom bližšie pozri štúdiu Goulet-Cazé (1986b), ktorá sa 

zaoberá možnosťou, že tí, ktorých Diogenés Laertský v pasáži DL VI 95 menuje 
v súvislosti s Métroklom, by v skutočnosti mohli byť Kratétovými žiakmi. 

22  V súčasnosti sa stretneme i s pokusmi vykladať Ježiša ako kynika na základe urči-
tých podobností. Tento pohľad nie je však príliš akceptovaný, no je nepopierateľné, 
že raní kresťania mohli plodne zužitkovať niektoré rysy kynizmu, ako napr. jedno-
duchý, skromný život a pod. Ku vzťahu kynizmu a kresťanstva pozri napr. F. G. 
Downing (1992), (1998); Tierney (1935, s. 214 – 230); Betz (1994, s. 453 – 475); Eddy 
(1996, s. 449 – 469). 
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nájdeme aj u kritikov kresťanstva – jedným z nich bol cisár Ju-
lián). Kynikmi tohto obdobia boli napr. Agathobúlos, Démónax 
z Cypru, Theagenés, Oinomaos z Gadár, Peregrinos Proteus, 
Pankratés, či Maximos a s obdivom ku kynizmu sa stretneme aj 
u Dióna z Prúsy, Epiktéta, Marka Aurélia, Lúkiana alebo Juliána.  

Doposiaľ uvedené motívy naznačujú, že vo vzťahu ku ky-
nizmu sa viaže bohatá doxografická, ako aj literárna tradícia, kto-
rá nám ponúka už „hotové“ obrazy a interpretácie, pričom 
z pôvodných prameňov sprostredkuje iba fragmentárne správy. 
Ako teda máme ku kynizmu pristupovať a čo môžeme od výkla-
du očakávať? Hermeneutická práca s dejinami nás učí, že do 
hermeneutického kruhu výkladu vždy vstupujeme s určitým 
predporozumením. Ako ukázal Heidegger, výklad dejín vychá-
dza z prítomnej situácie: „Situácia výkladu, ako rozumejúceho 
osvojovania si niečoho minulého, je vždy situáciou živej prítom-
nosti.“23 (Heidegger, 2008, s. 10). Znamená to, že naša situácia 
interpretov, či vykladačov dejín je zásadne ovplyvnená porozu-
mením otázke v súčasnom kontexte, – preto sú dejiny vždy deji-
nami prítomnosti a „[k]ritika dejín je vždy len kritikou prítomnos-
ti“ (Heidegger, 2008, s. 12), teda nášho súčasného porozumenia 
a perspektívy, ktorou je formované. Hneď ako si uvedomíme 
túto našu východiskovú pozíciu a smerujeme k vyjasneniu „her-
meneutickej situácie“, ocitneme sa v priestore, ktorý nám umož-
ňuje odbúravať jednotlivé vrstvy interpretačného nánosu sme-
rom k pôvodnému fenoménu. „Hermeneutika uskutočňuje svoju 
úlohu jedine cestou deštrukcie.“ (Heidegger, 2008, s. 30). 

Naše porozumenie dejinám je úzko späté s porozumením 
nám samým. To, ako rozumieme sebe a našej situácii, reflektuje-
me i pri výklade dejín, pričom naša perspektíva rozumenia vlast-
                                                           
23  Prel. I. Chvatík. 
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nej situácii je formovaná súčasným prevládajúcim diskurzom. 
Diskurz (vo foucaultovskom zmysle) predstavuje určitý súbor 
pravidiel a praktík, ktoré ustanovujú naše porozumenie spôsobu 
akým sme, či lepšie povedané, porozumenie nám samým. Strie-
danie diskurzov zodpovedá striedaniu rôznych typov racionali-
ty, v rámci ktorých sa konštituuje naše sebapoznanie. A nielen to: 
typ racionality určuje i priestor a mantinely pre naše sebavytvá-
ranie cez rôzne praktiky starosti o seba samého. Epistemická 
mriežka, v ktorej zakotvujeme našu skúsenosť podľa jej pravidiel, 
určuje kontúry nášho uvažovania. Je možné jej bezo zvyšku 
uniknúť a vydať sa na cestu pôvodného a autentického myslenia? 
S najväčšou pravdepodobnosťou nie, avšak vďaka uvedomeniu 
si toho, čo konštituuje naše predporozumenie, sa naša interpre-
tačná pozícia mení. V tejto situácii nadobúdajú naše otázky nový 
zmysel, a otvárajú sa možnosti porozumenia, ktoré si je vedomé 
svojho interpretatívneho charakteru opierajúceho sa o zvolenú 
perspektívu.  

Nami zvolená perspektíva interpretácie kynizmu sa opiera 
o vyššie spomenuté Foucaultove analýzy etických praktík seba 
samého. Na nasledujúcich stranách si teda priblížime kontext 
Foucaultových úvah, ako aj jeho skúmanie kynizmu ako filoso-
fického života v pravde.24  

                                                           
24  V roku 1983 na University of California v Berkeley, v rámci seminára Discourse and 

Truth (Diskurz a pravda) odznelo šesť prednášok venovaných parrhésii (παρρησία), 
neskôr vydaných pod názvom Fearless Speech (Nebojácna reč, 2001) (najprv boli publi-
kované z nahrávok a poznámok poslucháčov), a v prednáškovom cykle na Collége 
de France v rokoch 1983 – 1984, ktorý vyšiel pod názvom Le Courage de la vérité (Od-
vaha k pravde, 2008). Tieto prednášky nadväzujú na prednáškový cyklus z Collége de 
France prezentovaný v rokoch 1981 – 1982, dnes známych ako L'hermeneutique du su-
jet (Hermeneutika subjektu, 2001). K neskorému Foucaultovi bližšie pozri Flynn (1985) 
a (1987); Hadot (1990); Veyne (1997); Davidson (ed.) (1997); Detel (1998); Huijer 
(1999); O'Leary (2002); Peters (2003); Luxon (2004) a (2008); Porter (2005); McGushin 



Úvod 

 

 

21 

Foucault zasadzuje kynizmus do kontextu etických proble-
matizácií života a jeho úvah o dejinách hier pravdy a nepravdy, 
pričom kynizmus pokladá za stelesnenie filosofického života 
v pravde, ktorá má etický a estetický – nie metafyzický ani epis-
temologický – charakter. Pre Foucaulta predstavoval kynizmus 
vhodný prostriedok na demonštráciu spätosti foriem vedenia 
s formami moci a podmienkami pre sebavytváranie, ktoré z toho 
plynú.  

V kontexte Foucaultových predchádzajúcich analýz foriem 
vzťahov medzi sebapoznaním (pravda) a starosťou o seba (sub-
jekt), je kynizmus príznačným príkladom pôvodného spojenia 
medzi filosofiou, „formou myslenia, ktoré sa pýta, čo je to, čo 
dovoľuje subjektu mať prístup k pravde, a ktoré sa pokúša sta-
noviť podmienky a hranice prístupu k pravde zo strany subjek-
tu“ (Foucault, 2005, s. 15), a spiritualitou, „úsilím, praktikami 
a skúsenosťou, cez ktoré subjekt vykonáva nevyhnutné zmeny na 
sebe samom v snahe získať prístup k pravde“ (Foucault, 2005, 
s. 15). Podľa Foucaulta bolo toto pôvodné spojenie filosofickej 
ašpirácie na prístup k pravde a práce na sebe samom motivova-
nej úsilím tento prístup získať, odzrkadľujúce jednotu myslenia 
a konania zakladajúcu pravdivý filosofický život (ἀληθής βίος), 
prerušené tzv. „karteziánskym momentom“. Následkom „karte-
ziánskeho momentu“ sa filosofická otázka poznania pravdy do-
stala do monopolného postavenia, pričom otázka starosti o seba 
(ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ) ako súboru praktík, ktorými sa ustanovuje-

                                                                                                                              
(2007). K filosofii ako spôsobu života pozri napr. Certeau (1988); Davidson (1990); 
Hadot (1992) a (1995); Nehamas (1998); Sloterdijk (2012). Súčasnú reflexiu otázky 
praktík seba samého môžeme nájsť aj v práci P. Sloterdijka k podobe jeho koncepcie 
antropotechník, prostredníctvom ktorých človek mení svoj život (napr. Sloterdijk 
2009). Bližšie pozri Sisáková (2014). K rozdielom medzi antickou etikou a modernou 
morálkou pozri štúdiu J. Annas (1992). 
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me ako subjekty poznania a pravdy bola vylúčená. Inými slova-
mi, diskvalifikovaním ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ sa princíp γνῶθι 
σαυτὸν dostal do úplne nového kontextu a nadobudol nový, 
epistemologicky podfarbený význam. Konceptuálny prelom, 
ktorý spôsobila táto udalosť, tkvie v tom, že „poznanie osebe 
a samo poznanie poskytuje prístup k pravde“ (Foucault, 2005, 
s. 17). Následkom tohto konceptuálneho prelomu sa moderná 
filosofia snaží otázku pravdy zodpovedať určitou formou filoso-
fického diskurzu a filosofický život, praktický rozmer filosofie, 
ponecháva bokom.  

Hovorenie pravdy má pre Foucaulta etický rozmer, vzhľa-
dom na to, že otázka pravdy, resp. vzťahu k pravde má zásadný 
význam pri konštitúcii morálneho subjektu. Filosofia od svojho 
počiatku priamo súvisela s praxou a s filosofickým životom (βίος 
φιλοσοφικός): ak Foucault hodnotí kynizmus ako „zosobnenie 
pravdy“, je to preto, lebo „zatiaľ čo každá filosofia nadmerne 
inklinuje k predkladaniu otázky hovorenia pravdy v zmysle na-
stolenia podmienok, na základe ktorých môže byť výrok uznaný 
za pravdivý, kynizmus je formou filosofie, ktorá neustále vznáša 
otázku: ako určitá forma života napomáha hovoreniu pravdy?“ 
(Foucault, 2011, s. 234). Inými slovami, Foucaultovi nejde o epis-
temologický vzťah k pravde, podmienený racionálnym skúma-
ním usilujúcim o založenie univerzálne platných princípov, skôr 
o praktiky pravdy, hry pravdy (jeux de vérité), ktoré sú historicky 
podmienené, a ktoré zakladajú špecifickú skúsenosť, ktorou Fou-
cault rozumie „vzťah, ktorý sa v danej kultúre vytvára medzi 
oblasťami vedenia, typmi normativity a formami subjektivácie“ 
(Foucault, 2003, s. 10). Foucaultove dejiny etiky sa zameriavajú na 
ten aspekt morálky, pre ktorý sú určujúce „techniky seba samé-
ho“, nie univerzálne platné morálne kódexy. Rozlíšenie etiky 
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(ako praktík seba samého) a morálky (v zmysle morálnych kóde-
xov) umožňuje Foucaultovi načrtnúť „rozdiel medzi sókratov-
sko-platónskou starosťou o dušu (ἐπιμέλεια), ktorá bola intelek-
tualistická a ontologická, a skúsenosťou života (épreuve de la vie), 
ktorá bola estetická a ‚etická‘ vo foucaultovskom zmysle“ (Flynn, 
1985, s. 537); medzi filosofiou chápanou ako „metafyzika duše“ 
a filosofiou ako spôsobom, či lepšie povedané, umením života. 

Pre Foucaulta je ten, kto žije filosofickým spôsobom života, 
parrhesista (παρρησιαστής), teda ten, kto používa parrhésiu. Ky-
nická παρρησία, odvaha povedať všetko, ruší diferenciu medzi 
súkromným a verejným konaním25 a zakladá otvorený vzťah 
k svetu i k sebe samému. Etické praktiky parrhésie si vyžadujú, 
aby hovoriaci úprimne a priamo povedal všetko, čo si myslí tak, 
aby tí, ktorí ho počúvajú, boli „schopní presne pochopiť, čo si 
hovoriaci myslí. Slovo parrhésia teda odkazuje k určitému typu 
vzťahu medzi hovoriacim a tým, čo hovorí.“ (Foucault, 2001, 
s. 12). Tento určitý typ vzťahu by sme mohli poňať ako vzťah 
rovnosti, pretože nie je žiadny rozdiel medzi tým, čo hovoriaci 
hovorí na jednej strane, a tým, čo si myslí a koná na strane dru-
hej. Život v otvorenosti a pravde si vyžaduje značnú dávku od-
vahy vzhľadom na to, že je životom v neskrytosti a nič neostáva 
súkromné, či utajené. A pritom „funkciou parrhésie nie je demon-
štrovať pravdu niekomu inému, ale má funkciu kritiky: kritiky 
účastníka rozhovoru alebo samotného hovoriaceho.“ (Foucault, 
2001, s. 17). To znamená, že parrhesiastická pravda sa nevyčerpáva 
pravdou v morálnom zmysle, ale je primárne určená pravdivým 
vzťahom k sebe samému. Parrhesista ide vždy za každých okol-
ností takpovediac „s vlastnou kožou na trh“, pretože hovorenie 

                                                           
25  K otázke súkromných a verejných dobier v kynizme pozri Geuss (2001a, hl., s. 12 – 

33) a (2001b). 
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pravdy bez akýchkoľvek škrupúľ sa spája s nebezpečenstvom 
a riskom26 a úprimné vyjadrenie vlastného názoru (predovšet-
kým vo vzťahu k životu účastníka rozhovoru, ale aj k životu ho-
voriaceho) môže spôsobiť zlosť alebo bolesť na strane spolube-
sedníka.27 Pre kynickú odvahu k pravde je príznačné, že „človek 
riskuje svoj život, nie iba hovorením pravdy alebo snahou pove-
dať ju, ale samotným spôsobom, ktorým človek žije. [...] Človek 
nevystavuje svoj život prostredníctvom diskurzov, ale skrz život 
sám.“ (Foucault, 2011, s. 234). Etický charakter kynického umenia 
života (τέχνη τοῦ βίου) je konštituovaný praktikami seba samé-
ho, nie vzťahom k metafyzicky chápanej pravde. 

Pre Foucaulta je kynizmus zaujímavý aj tým, že odhalil 
„škandalóznu banálnosť filosofie“28. Škandál v tomto prípade 
nevyvoláva kynický spôsob života a vulgárne gestá, ktoré sú jeho 
súčasťou29, ale naopak, dôsledky vyplývajúce z predpokladov 
rôznych filosofických smerov, ktoré kynici uplatnili v praxi, čím 
nastavili filosofii „rozbité zrkadlo“ (Foucault, 2011, s. 232). Preto 
Foucault hovorí v súvislosti s kynizmom i o „obrátenom eklekti-
cizme“, resp. o „eklekticizme s obráteným efektom“: kynizmus 
„prijíma niektoré z najzákladnejších prvkov dobových filosofií; 
avšak s opačným účinkom, pretože ich opätovným použitím me-
ní na poburujúce praktiky, ktoré sa nesnažia o ustanovenie filoso-
fického konsenzu, ale zakladajú skôr akúsi podivnú filosofickú 
prax, exterioritu, či dokonca odpor a vojnu.“ (Foucault, 2011, 
s. 232 – 233). Tzv. kynický škandál tkvie v tom, že kynický spô-
sob života názorne ukazuje, že „to, čo prijímajú a uznávajú ako 

                                                           
26  Porovnaj Foucault (2001, s. 15 – 17). 
27  Foucault (2001, s. 17). 
28  Bližšie pozri Foucault (2011, s. 231 – 232). 
29  Porovnaj napr. V B 146 – 147 SSR. 
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hodnotné v myslení, súčasne odmietajú a opovrhujú tým v živo-
te“ (Foucault, 2011, s. 234).  

Otázka pravdivého života je otázkou praktík, ktorými sa 
ustanovujeme ako subjekty usilujúce o prístup k pravde. Násled-
kom „karteziánskeho momentu“ postupne dochádza k „inštitu-
cionalizácii praktík hovorenia pravdy vo forme vedy“ (Foucault, 
2011, s. 235), (t. j. regulovanej a normovanej vedy ustanovenej 
a stelesnenej v inštitúciách) a otázka pravdivého života mizne. 
Podľa Foucaulta, podobne ako zabudnutie na otázku Bytia 
umožnilo metafyziku, zanedbanie otázky filosofického života 
zapríčinilo, že prístup k pravde sa manifestuje skrz vedecké po-
znanie. A práve prostredníctvom kynizmu a etických praktík 
parrhésie, Foucault skúma otázku filosofického života ako života 
v pravde a vlastného výkonu filosofie, otázku, „ktorá sa neustále 
objavovala ako prebytočná vo vzťahu k filosofii, k filosofickej 
praxi indexovanej na vedecký model“ (Foucault, 2011, s. 236), 
z perspektívy ktorej pristupuje k etickým problematizáciám živo-
ta, v rámci ktorých sa kynizmus ukazuje ako jeden z najautentic-
kejších filosofických prístupov k otázke dobrého života. 

Práca Diogenovský kynizmus ako spôsob života nemá ambíciu 
podať systematický alebo vyčerpávajúci výklad Diogenovho ky-
nizmu. Miesto toho si kladie za cieľ premyslieť a ukázať kyniz-
mus z perspektívy etických praktík seba samého, ktoré vytvárajú 
kontext kynického filosofického spôsobu života, a zároveň pre-
skúmať jeho sókratovské korene. 

Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku prameňov a ich 
porovnanie z hľadiska ich historickej hodnoty a zároveň načrtáva 
rôzne obrazy Diogena, s ktorými sa v rámci prameňov stretáva-
me. 
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V druhej kapitole prostredníctvom otázky, či bol kynizmus 
filosofickou školou alebo skôr špecifickým (filosofickým) spôso-
bom života, analyzujeme jeho miesto v doxografickej tradícii, 
ktorá ho vo väčšine prípadov zaraďovala medzi sókratovské ško-
ly, a jej pôvod spájala s Antisthenom. Do tohto rámca následne 
zasadzujeme otázku, kto bol prvým kynikom („psom“) – Anti-
sthenés alebo Diogenés – a či je vôbec možné hovoriť o kynizme 
ako o škole s formálnym zakladateľom, vzhľadom na jeho indi-
vidualistický charakter. Antická doxografia spájala kynizmus ako 
aj jednotlivých kynikov s rôznymi označeniami a obrazmi, ako 
napríklad „falšovanie obeživa“ (παραχαράττειν τὸ νόμισμα), 
„psí spôsob života“ (κυνικὸς βίος), či „krátka cesta k zdatnosti“ 
(σύντομος ἐπ᾽ ἀρετὴν ὁδός), ktorých súvislosti približujeme cez 
otázku kynického chápania filosofie a stávania sa kynikom, čím 
otvárame pole kynických praktík, rozvinutiu ktorých sa 
v rôznych kontextoch budeme venovať v ďalších kapitolách. Prvá 
kapitola je preto naformulovaná ako vstup do problematiky, kto-
rý je zároveň konfrontáciou s vlastným predporozumením. 

Vzhľadom na náš zámer predstaviť kynizmus ako súčasť 
sókratovskej tradície starosti o seba, si v tretej kapitole volíme 
perspektívu jedného z doxografických označení Diogena, ktoré 
ho priamo spája so Sókratom. Podľa Diogena Laertského, Platón 
na otázku, ako mu pripadá Diogenés odpovedal, že ako „šalejúci 
Sókratés“ (Σωκράτης μαινόμενος). Tento obraz nám i skrz to, že 
jeho autorom je údajne Platón, naznačuje chápanie kynizmu ako 
(možno až príliš) radikálneho rozvinutia Sókratovej filosofie, 
resp. jeho skromného spôsobu života. Aby sme zistili, aký výz-
nam nadobúda toto označenie z perspektívy sókratovskej litera-
túry, analyzujeme v prvej časti druhej kapitoly výskyt a kontext 
pojmov μαινόμενος a μανία u Xenofónta a Platóna, a načrtáva-
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me sókratovské otázky a postoje, ktoré s týmito pojmami súvisia. 
Výsledky týchto analýz aplikujeme v druhej časti druhej kapitoly 
na Diogena, aby sme na jednej strane ukázali sókratovský charak-
ter kynických praktík a problematizácií života, a na strane druhej 
zodpovedali otázku, ako rozumieť tomuto pomenovaniu vo 
vzťahu k Diogenovi. 

V štvrtej kapitole sa zameriavame na otázku Diogenových 
asketických praktík (ἄσκησις) v kontexte etickej práce (πόνος) na 
sebe samom. Vzhľadom na to, že výraz πόνος sa pôvodne spájal 
predovšetkým z ťažkou fyzickou prácou, a k etickému významu 
sa dopracoval až postupne, venujeme skúmanie v prvej podkapi-
tole chápaniu πόνος pred kynikmi, aby sme nahliadli jednak 
počiatky jeho reinterpretácie, a zároveň aby sa zreteľnejšie ukáza-
la odlišná podoba diogenovského uchopenia πόνος, ako asketic-
kých praktík vedúcich k dobrému životu, ktorý je založený na 
kritickom postoji voči všetkému, čo je proti prirodzenosti, umož-
ňujúcom individuálne a slobodné rozhodovanie. V tomto zmysle 
kynici reinterpretujú i Hérakla, mýtického hrdinu, ktorý plnil 
dvanásť ťažkých úloh (πόνοι), aby sa očistil od vrážd, ktoré spá-
chal pod záchvatom šialenstva, ktoré naňho zoslala žiarlivá Héra. 
U kynikov je Héraklés hrdinom, ktorý dobrovoľne podstupuje 
(etické) námahy a bojuje s beštiami (ľudské vášne, hlúposť 
a pod.), aby od nich oslobodil seba ako aj svet. 

Záverečná kapitola vychádza z predchádzajúcich analýz, 
ktoré načrtávali predovšetkým individuálno-etický rozmer ky-
nického spôsobu života, a ukazuje kriticko-vychovávateľský cha-
rakter kynického praktizovania slobody. Vzhľadom na to, že ky-
nik vedie svoj život verejne v rámci spoločnosti, plnia jeho pobu-
rujúce, no zároveň aj komické praktiky určitú pedagogickú funk-
ciu. Individuálno-etickú a kriticko-vychovávateľskú rovinu ky-
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nických praktík pritom od seba nie je možné oddeliť. Kynik de-
monštruje filosofiu vlastným životom: stáva sa tak jej praktickým 
stelesnením a jeho život získava charakter filosofického diela. 

 




