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KYNIK DIOGENÉS: MUDRC, ČI BLÁZON? 1

DIOGENES THE CYNIC: A SAGE OR A MADMAN?

Lívia Flachbartová

Inštitút filozofie FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov

+421 51 75 70 277
e-mail: liv.flachbartova@gmail.com

Abstract: One of the most famous anecdotes concerning Diogenes (DL VI 41 [= V B 
272 SSR]) describes the Cynic walking on agora in the full daylight with lit lantern and 
saying he is looking for a man. Obviously, those Diogenes going by do not fit in his notion 
of a man – he considers them being rather unreasonable fools. This indicates Diogenes’ 
notion of a man not only differs from but even contradicts to usual understanding. This 
is one of the reasons why Diogenes is accompanied by the reputation of a sage as well as 
of a madman. In this paper, I focus on the analysis of this anecdote in order to outline the 
Cynic’s notion of a (reasonable) man.

Key words: Diogenes – man – reason 

Ak sa pozrieme maľby a sochy zobrazujúce kynika Diogena, zistíme, že často býva zobrazený 
s lampášom. Lampáš nepatril medzi „základnú výbavu“ kynika tak, ako jeho žobrácka kapsa 
(πήρα), či palica (βακτηρία) (ktorá pravdepodobne pribudla až časom, keď Diogenés zostarol 
a ochorel2). Napriek tomu sa stal dôležitou súčasťou literárneho obrazu Diogena, filosofa3-
psa, odkazujúc na jednu z najznámejších anekdot o Diogenovi: Za bieleho dňa si Diogenés 
zapálil lampáš a povedal: „Hľadám človeka“4 (λύχνον μεθ᾽ ἡμέραν ἅψας περιῄει λέγων 
„ἄνθρωπον ζητῶ.“) DL VI 41 (V B 272 SSR)5. Diogenés, ktorý sa už svojim výzorom líši 
od ostatných (je polonahý, zarastený, neupravený a pod.), potrháva svoju odlišnosť gestom, 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 
APVV-0164-12.
2  Pozri V B 174 a 175 SSR.
3 Neštandardné prepisovanie gréckeho slova filosofia s grafémou „s“ vysvetľuje diskusia, ktorá 
prebehla v časopise Filozofia (roč. 55, 2000, č. 5, č. 8; roč. 56, 2001, č. 1, č. 3).
4 Pramenný materiál k Diogenovi je zozbieraný v 2. zväzku Giannantoniho edície Socratis et 
Socraticorum reliquiae (SSR) pod označením V B. V tomto článku sa pridržiavam pripravovaného 
prekladu A. Kalaša.
5 Porovnaj ďalšie verzie tejto anekdoty zozbierané v V B 272 SSR: Arsen. p. 197,22-24: Diogenés si 
raz počas dňa zapálil lampáš a všade sa s ním ukazoval. Keď sa ho nejakí pýtali, načo to robí, povedal, 
že hľadá človeka. [= Maxim. LXX 20]. Philo de gigant. 8,33: Lebo vskutku to musel byť pravý človek, 
ktorého hľadal niektorý z našich dávnych predkov! Zapálil si vraj na pravé poludnie lampáš a tým, ktorí 
sa pýtali, hovoril, že hľadá človeka. Tertull. adv. Marc. I 1: Lebo onen filosof Diogenés, čo žil ako pes, 
túžil nájsť človeka, keď pobehoval s lampášom v ruke na pravé poludnie za bieleho dňa.
Napriek tomu, že táto anekdota výstižne ilustruje charakter Diogenovho kynizmu, nemá takmer 
žiadnu historickú oporu. Bližšie pozri Sayre (1938, s. 99 – 100).
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ktoré sa na prvý pohľad pohybuje na hranici komickosti a bláznovstva: bláznivý žobrák 
Diogenés, svieti za bieleho dňa, aj keď je svetla dosť, a hľadá človeka, napriek tomu, že 
stretáva mnohých ľudí. Mohli by sme si položiť otázku, prečo Diogenovi nestačí slnko, 
ale potrebuje vlastné svetlo a nevyhovujú mu tí, ktorých stretáva, ale ďalej hľadá človeka? 
Možno iba zle vidí, alebo sa jednoducho pomiatol. No, keďže je Diogenés filosofom, ktorý 
navyše žil ako pes, mali by sme za týmto gestom hľadať niečo viac, veď filosof je predsa 
milovníkom múdrosti a rozumu. Excentrický Diogenés však nespĺňa tradičnú predstavu 
o filosofovi, ako o hĺbavom múdrom mužovi, mysliteľovi, ktorý usilovnou prácou rozumu 
nahliada to, čo ostatným ostáva skryté. Diogenés nevedie vážne systematické skúmania, aby 
odhalil pravú povahu skutočnosti, ktorá by bola oporou pri jeho rozhodovaní. Namiesto toho 
vedie život podľa prirodzenosti (κατὰ φύσιν ζήν): žije vonku, nemá majetok6, nezáleží mu na 
dobrej povesti, neuznáva tradičnú výchovu, nezapája sa do aktivít obce. Diogenova múdrosť 
bude teda čímsi špecifická. 

Aby sme lepšie porozumeli špecifikám tejto múdrosti, načrtnime si úvahy o tzv. 
„nízkej“ a „vysokej“ filosofii, ktoré predstavujú dva odlišné prístupy k filosofii a spôsobu 
filosofovania.7 Prístup „vysokej“ filosofie stojí v centre dejín západnej filosofie, ktoré 
dokumentujú po mnohých stránkach nesmierne pôsobivé pokusy ľudského ducha 
o obsiahnutie a porozumenie skutočnosti, ako aj miesta človeka v jej rámci. Pre „vysokú“ 
filosofiu je príznačné, že usiluje o vytvorenie vše obsiahlej monistickej teórie, ktorá by (za 
pomoci univerzálií) systematizovala celú skutočnosť. No popri týchto „vysokých“ teóriách 
a systémoch vždy existovala aj iná forma múdrosti, forma, pre ktorú je poznanie nemennej 
skutočnosti nepodstatné a/alebo nedosiahnuteľné. Na druhej strane však úspešne pracuje 
s niečím, čo sa vo veľkých systémoch stráca a prehliada – individuálny život. Na rozdiel od 
„vysokých“ teórií, ktoré sú vážne a usilujú o univerzálnu platnosť, ktorá cielene abstrahuje 
od všetkého individuálneho a špecifického, „nízka“ filosofia využíva práve individuálny 
život a pluralizmus každodennej praxe ako svoj referenčný rámec: vysoký monizmus 
nemennej večnosti tu ustupuje pluralite živej prítomnosti. To, čo „vysoká“ filosofia považuje 
za iracionálne (emócie, náhoda, neusporiadanosť) a stavia proti tomu protikladné kategórie, 
predstavuje pre „nízku“ filosofiu aktuálnu skutočnosť, ktorú nie je potrebné ani žiaduce 
systematizovať a znehybniť. Radšej je potrebné venovať svoje úsilie učeniu sa takému 
životnému postoju vďaka ktorému bude človek schopný správne sa rozhodovať práve tvárou 
v tvár neustále sa aktualizujúcej prítomnosti vlastného života. Ako píše Desmond: „To, kým 
mysliteľ je, čo robí a hovorí, je dôležitejšie ako knihy, formálne argumenty a budovanie 
systému. V skratke, nízka filosofia sa zameriava na charakter a jeho zdokonaľovanie.“ 
(Desmond, 2009, s. 520). Z toho dôvodu sa „nízka“ filosofia namiesto logických argumentov 
a traktátov vyjadruje radšej bezprostrednejšími formami ako chreia, satira, či paródia, pre 
ktoré je príznačné, že sprostredkúvajú vážne posolstvo komickým spôsobom. 

Už vyššie sme naznačili, že Diogenés nevedie systematické skúmania, ani sa neusiluje 
porozumieť ontologickej skutočnosti, a že ani nespĺňa tradičnú (platonizmom ovplyvnenú) 
predstavu o filosofovi. Nemenný referenčný rámec je u Diogena nahradený neustále sa 

6 Diogenova asketická chudoba nachádza svoj predobraz u  Antisthena, avšak nadobúda značne 
odlišný charakter. Bližšie pozri Dorion (2014) a Suvák (2014).
7 K „vysokej“ a „nízkej“ filosofii pozri Desmond (2009). O kynizme ako o „nízkej“ filosofii praktického 
a groteskného gesta, ktorá sa stavia proti „vysokému“ idealizmu univerzálnej pravdy vo forme 
abstrakcie a víťazného argumentu, píše aj Peter Sloterdijk v  práci Kritika cynického rozumu (2013 
154 – 162). Foucault v  tejto súvislosti uvažuje o filosofii pochopenej ako „metafyzika duše“ a filosofii 
praktizovanej ako „skúsenosť života“. Bližšie pozri Foucault (2005) a (2011).
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aktualizujúcim kontextom jeho vlastného života, prítomnosťou a konkrétnou situáciou. 
Kynizmus predstavuje radikálnu podobu „nízkej“ filosofie a práve tam by sme mali hľadať 
špecifiká Diogenovej múdrosti.

Vráťme sa teraz k našej anekdote a položme si otázku, akého človeka Diogenés hľadá. 
Vzhľadom na povahu kynizmu ako „nízkej“ filosofie môžeme povedať, že nehľadá jeho 
definíciu8, pretože tá nie je nijak nápomocná v etických otázkach, t.j. ako sa správne 
rozhodovať a konať.9 Diogenés nehľadá zviera, hrdinu, či boha, mudrca ani blázna. 
Nehovorí, že hľadá ďalšieho psa, teda niekoho, kto by ho napodobňoval; nehovorí ani, že 
hľadá hrdinu, človeka, ktorý vyniká medzi ostatnými svojimi výnimočnými vlastnosťami 
a činmi; a nehľadá ani filosofa, či mudrca, ktorý by nahliadol pravdivú povahu skutočnosti, 
či plnil božskú misiu. Akého človeka teda Diogenés hľadá?

Diogenés Laertský zachytáva viacero anekdot vykresľujúcich Diogenov postoj k ľuďom:
Raz Diogenés volal o pomoc a kričal, aby k nemu prišli ľudia. Keď k nemu pribehli, začal 

ich biť palicou a povedal im: „Volal som ľudí a nie vyvrheľov!“ (DL VI 32 [= V B 278 SSR])
Keď sa Diogenés vracal z hier v Olympii, niekto sa ho spýtal, či tam bol veľký dav ľudí. 

Kynik odpovedal, že dav bol síce veľký, ale ľudí málo. (DL VI 60 [= V B 273 SSR])10

Uvedené anekdoty naznačujú, že Diogenova prechádzka so zapáleným lampášom počas 
bieleho dňa za účelom hľadania človeka, súvisí s kritikou spôsobu života, tých, ktorých 
stretáva. Ak nikto z nich nie je pre Diogena človekom, znamená to, že zlyhávajú v niečom, čo 
k človeku bytostne náleží. Táto kritika je prítomná aj v uvedených anekdotách vykresľujúcich 
Diogenov postoj k davu (ὄχλος). Človek davu prestáva byť človekom, pretože podlieha 
konvenčnej a väčšinovej mienke, takže svoj život neriadi vlastným rozumom, ale závisí na 
umelo vytvorených νομοί. Celá oblasť νομοί, teda súhrn zákonov, zvykov, tradícií, inštitúcií 
a pod., predstavuje spleť zovšeobecnení zvonku regulujúcich konanie človeka, ako aj 
porozumenie tomu, čo je dobré a spravodlivé.11 Kynik takto demonštruje, že dobrý život je 
vecou slobodného individuálneho rozhodovania: na to, aby človek správne konal nepotrebuje 
zákony, ktoré by mu vopred a univerzálne (bez ohľadu na jeho konkrétny život,  situáciu, 
a pod.) stanovili, čo je dobré a spravodlivé, a čo také nie je. Prítomnosť a individuálny 
život, ktoré predstavujú referenčný rámec sa vzpierajú takejto konceptualizácii. Ak chce 
človek viesť dobrý život, je potrebné, aby sa stal voči νομοί indiferentný, ovládol svoje 
vášne a rozhodoval sa slobodne, pretože to, čo je pre toho ktorého človeka najlepšie, môže 
vedieť a rozhodnúť iba on sám.12 Otázka znie, ako sa k tomu dopracuje? Nasledujúci zlomok 
zo Stobaia ilustruje Diogenov postoj: Keď sa ho niekto pýtal, ako by sa mohol stať človek 
svojím vlastným učiteľom, Diogenés odpovedal: „Ak to, čo kritizuje a vyhadzuje na oči 

8 Diogenov vzťah k definíciám ilustruje nasledujúca anekdota (DL VI 40 [= V B 63 SSR]): Keď Platón 
s veľkou slávou definoval človeka ako dvojnohého živočícha bez peria, Diogenés ošklbal kohúta, priniesol 
ho do Platónovej školy a hovorí: „Toto je Platónov človek.“ Preto do svojej definície pridal: „so širokými 
nechtami.“
9 Obdobný argument používa Aristotelés, keď kritizuje tzv. sókratovský intelektualizmus v  etike: 
pre dobré konanie nepotrebujeme vedieť, čo je zdatnosť, ale ako zdatne konať (pozri napr. EE 
I,5,1216b3-23). V našom prípade by Diogenés mohol povedať, že ak vieme, čo je človek, neznamená 
to, že vieme aj ako byť človekom.
10 Pozri aj DL VI 40 [= V B 274 SSR].
11 Philodem. O  stoikoch (V. H.1 VIII, papyr. n. 339) coll. X [= V  B 63 SSR]: Všetkých ľudí treba 
považovať za deti a bláznov, takže trpia nejakou chorobou, sú nepriateľmi bohov aj seba samých a preto 
nemôže existovať ani žiadna dôvera voči súčasníkom. Ľudia sa jednoducho vo všetkom mýlia a preto 
ani nič z toho, čo z ich hľadiska považujú za krásne a spravodlivé, nie je krásne svojou prirodzenosťou.
12 Porovnaj V B 3,4 a 7 SSR.
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druhým, dokáže nemilosrdne vytknúť aj sebe samému.“ (Stob. III 1,55 [= V B 384 SSR]). Na 
základe Diogenovej odpovede môžeme usúdiť, že prísne kritériá, ktoré Diogenés uplatňuje 
pri hľadaní človeka, sa nevzťahujú iba na ostatných za účelom ich kritiky, ale vychádzajú 
predovšetkým z Diogenovho postoja k sebe samému. To by mohlo znamenať, že Diogenés 
hľadá človeka aj v sebe samom, nie iba medzi ostatnými, čo dokladá práve spôsob života, 
ktorý vedie. Keď sa pozrieme na významové pole slovesa ζητέω13, ktoré Diogenés použil, 
keď odpovedal na otázku, čo robí so zažatým lampášom počas dňa, zistíme, že zahŕňa aj 
významy odkazujúce ku (filosofickému) skúmaniu. Diogenés takto jasne vyčleňuje to, čo ho 
(filosoficky) zaujíma, teda človek a skúmanie veci ľudských. Diogenovská etika je etikou 
individuálneho zdokonaľovania charakteru prostredníctvom práce na sebe samom: ak sa 
Diogenés chce slobodne rozhodovať, musí svoju slobodu aktívne udržiavať cvičením sa 
v indiferentnosti a zdržanlivosti, napr. aj tým, že sa počas dňa prechádza so zažatým lampášom 
a hľadá človeka. Takto zároveň príkladom vlastného života obracia pozornosť ľudí k otázke 
sebapoznania a sebaskúmania. Diogenov lampáš by sme mohli chápať ako poukaz na jeho 
vlastný rozum, ktorým si svieti na cestu života. Slnko osvetľuje všetkých rovnako, podobne 
ako sa „vysoké“ teórie usilujú o uchopenie celej skutočnosti, či ako sa nediferencovaná masa 
hlási ku konvenčnej mienke.

Akého človeka teda Diogenés hľadá? Hľadá jednoducho človeka. Avšak človeka, ktorý 
má v sebe predsa kúsok psa žijúceho prirodzeným životom, hrdinu bojujúceho s beštiami 
ľudského sveta (ako nerozumnosť, či vášne) a konajúceho výnimočné skutky, aj filosofa 
nepoľavujúceho v hľadaní múdrosti týkajúcej sa vedenia dobrého života. Diogenés hľadá 
niekoho, kto zo seba človeka neustále robí vlastnou a vedomou prácou na sebe, niekoho, kto 
to, že je človekom potvrdzuje v každom okamihu a situácii svojím slobodným rozhodovaním 
sa, práve tým, čo si myslí, čo hovorí a ako koná, inými slovami, práve tým, kým je a kým 
sa neustále stáva. Diogenovo hľadanie je výrazom jeho individuálneho úsilia byť človekom, 
rovnako ako je kritickým podnetom pre ostatných, aby sa obrátili k vlastnému hľadaniu. 
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