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KYNIZMUS AKO UMENIE ŽIVOTA
1
 

 

Cynicism as the art of living 

 

Mgr. Lívia Flachbartová 

 

Katedra filozofie, IFaE, FF PU 

Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov 

Slovenská republika 

e-mail: liv.flachbartova@gmail.com 

 

Abstrakt: Kynici sú známi tým, že ich filosofická aktivita bola orientovaná predovšetkým na prax, na umenie 

života (τέχνη τοῦ βίου). Pre kynikov je filosofia spôsobom života – kynici, podobne ako Sókratés, nevybudovali 

filosofický systém, ich filosofia je zachytená v biograficky ladených anekdotách reflektujúcich prax ich života. 

Pre praktickú filosofiu kynikov je charakteristické, že je prísne individualistická. Na prvom mieste tu stojí 

vzťah k sebe samému, ako aj práca (πόνος) na sebe samom spojená s úsilím o ovládnutie vlastného života 

a samostatným rozhodovaním sa na základe vlastného rozumu. Skutočným dobrom pre kynikov je dobrý život 

(εὖ ζῆν) žitý v súlade s prirodzenosťou, ktorý smeruje k sebestačnosti (αὐτάρκεια) a slobode (ἐλευθερία), ktoré 

sa dosahujú cvičením (ἄσκησις). 

 

Abstract: Cynics are known for their philosophical activity that has been primarily oriented on praxis, on the 

art of living (τέχνη τοῦ βίου). Philosophy is for Cynics the way of life – Cynics, similarly as Socrates, did not 

build up a philosophical system, their philosophy is represented in biographical anecdotes reflecting the 

praxis of their life. For practical philosophy of the Cynics is characteristic that it is strictly individualistic. 

First and foremost is the relationship to oneself as well as the labour (πόνος) on oneself associated with an 

effort to overmaster own life and with an independent decision-making based on own reason. Genuine good is 

for Cynics a good life (εὖ ζῆν) lived in accordance with nature, aimed at self-sufficiency (αὐτάρκεια) and 

freedom (ἐλευθερία) that are achieved through training (ἄσκησις). 

 

Kľúčové slová: Kynizmus – Diogenés zo Sinópe – spôsob života 

 

Key words: Cynicism – Diogenes of Sinope – the way of life 

 

Ak chceme hovoriť o kynizme ako o „umení života“, je potrebné si najskôr vymedziť oblasť, 

v ktorej sa budeme pohybovať. Vieme, že kynizmus patrí medzi filosofické
2
 školy helenizmu 

                                                           
1
 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0164-12. 

2
 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). 
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a hlási sa k sókratovskej tradícii, pre ktorú (rovnako ako pre celú antiku) je charakteristické, 

že tzv. teoretický rámec vedenia je neoddeliteľný od životnej praxe, resp. že život je 

priestorom akejsi „skúšky správnosti“ tej ktorej filosofie. V tomto zmysle by sme mohli 

každú grécku etickú koncepciu považovať za „umenie života“, vzhľadom na to, že 

i nahliadanie (θεωρία) „duševným zrakom“ slúži praktickým účelom a pomáha vedeniu 

života.
1
 Kynizmus je špecifický tým, že oproti ostatným školám nevypracúva systematické 

(teoretické) učenie (δόγματα), zo skúmania vyčleňuje logiku a fyziku, a dokonca odmieta celú 

tradičnú výchovu spolu s jej disciplínami ako geometria, astronómia a pod., ktoré považuje za 

neužitočné pre život (V B 368 – 376 SSR)
2
. Jediná oblasť filosofie, ktorá kynikov zaujíma, je 

etika. 

Staroveké zdroje, ako napríklad Diogenes Laertský, označujú kynizmus za vplyvnú 

filosofickú školu (αἵρεσις) (DL VI 103). Avšak, ako upozorňuje Luis Navia, kynizmus nie je 

školou v prísnom slova zmysle
3
: „Skôr sme oprávnení hovoriť o platonizme, aristotelizme 

a stoicizme ako o filosofických školách, pretože v týchto prípadoch narážame na súbor 

presvedčení a ideí odovzdávaných s kánonickou prísnosťou z jednej generácie na druhú 

prinajmenšom jedno storočie. Tí, čo stáli v čele týchto škôl, scholarchovia, zdedili určité 

filosofické princípy, ktoré učili usilovných stúpencov, aby tí pre zmenu zaistili ich 

pokračovanie.“ (Navia, 1998, 54). Aj napriek tomu, že ani v jednom zo spomínaných 

prípadov nie je možné udržať ideu striktného prenosu učenia (napr. hovoríme o ranom, 

strednom a rímskom (neskorom) stoicizme, a pod.), kynizmus je svojím charakterom značne 

odlišný, a to predovšetkým – podobne ako v prípade Sókrata – absenciou systematického 

učenia (δόγματα), ako aj filosofickým životom na očiach všetkých. Tomu zodpovedá 

                                                           
1
 S diferenciou teoretického a praktického vedenia sa stretávame u Aristotela. V úvode Etiky Nikomachovej píše: 

„Každé umenie a každá veda, podobne i praktické konanie a zámer smeruje, ako sa zdá, k nejakému dobru; ... 

Zdá sa však, že je akýsi rozdiel v účeloch; pretože účelom sú jednak činnosti samé, jednak vedľa nich nejaké 

diela.“ (1094a1-6). O niečo ďalej dodáva: „účelom [etických skúmaní] nie je iba vedenie, ale činnosť 

[vyplývajúca z rozumovej úvahy] (τὸ τέλος ἐστὶν οὐ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις)“ (1095a6). Diferencia teoretického 

a praktického je jednou zo základných diferencií západnej metafyziky. V tejto súvislosti je ale dôležité 

poznamenať, že Aristotelova diferencia teoretického a praktického, a diferencia uplatňovaná v rámci metafyziky 

západu, nie je tou istou diferenciou. Pre Aristotela je aj teoretický spôsob života (por. rozlíšenie tzv. troch 

najlepších životov, EN 1095b15-1096a10), ktorý je životom filosofickým, najlepší práve z hľadiska životnej 

praxe, ktorá je otázkou správneho rozhodovania sa. Ako upozorňuje Aristoteles, blaženosť (εὐδαιμονία) nie je 

statickým stavom, naopak, spočíva v činnosti (EN 1097b22-1098a20). Teoretické nahliadanie a život toho, kto 

nahliada, nie je možné oddeliť. Naopak, v rámci modernej diferencie teoretického a praktického sa stretávame 

s tendenciou považovať teoretické za niečo, čo ašpiruje na univerzálnu platnosť nezávislú od osoby, či života 

filosofa. Napr. pre Hegela je filosofia súborom akýchsi čistých ideí, ktoré vyúsťujú do istého systému vedenia. 

Praktická stránka takto pochopenej filosofie tak do určitej miery splýva so súborom (univerzálnych) pravidiel, 

ktoré človek uplatňuje vo vzťahu k vlastnému životu. V antickej etike sa s takýmto univerzálnym súborom 

pravidiel nestretneme – etický postoj je vždy výsledkom individuálnej práce na sebe samom a úsilia o čo 

najlepšie vedenie vlastného života. A práve v kynizme sa stretávame s pomerne radikálnou a vyhrotenou 

podobou tohto úsilia, ako aj vzťahu k sebe samému. 
2
 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. 
3
 Por. Branham, Goulet-Cazé (1996, 21 – 27): Autori navrhujú chápať kynizmus ako široké kultúrno-filosofické 

a literárne hnutie. 
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i charakter pramenného materiálu, ktorý má biografický charakter. Typickým kynickým 

žánrom sú tzv. χρεῖαι, krátke príbehy s etickým poučením.
1
 

U kynikov sa nestretneme s dogmatickým preberaním ideí z generácie na generáciu, 

ba ani z jednotlivca na jednotlivca.
2
 Kynici sú zväčša nezávislé osobnosti rozvíjajúce kynický 

životný štýl individuálnym spôsobom. Tak ako sa potom človek môže stať kynikom? Podľa 

tradície inšpirovala Diogena zo Sinópy k jeho spôsobu života myš: „Theofrastos vo svojom 

spise Megarčan hovorí, že Diogenés raz zazrel, ako okolo neho prebehla myš. Práve vtedy 

vraj našiel východisko zo svojej situácie, lebo si uvedomil, že jej nechýba ani len posteľ, 

nebojí sa tmy a netúži po žiadnych zdanlivých pôžitkoch.“ (V B 172 SSR [=DL VI 22]) Myš 

pomohla Diogenovi uvedomiť si, že šťastie netkvie v hromadení majetku a pôžitkov, ktoré 

v konečnom dôsledku škodia dobrému životu (a teda skutočnými pôžitkami ani nie sú), že 

práve starosť o majetok a iné nadbytočné potreby, zbabelosť a naháňanie falošných pôžitkov 

sú tým, čo ľuďom v skutočnom šťastí bráni, ba ho priam znemožňuje. Myš nemá ani majetok, 

ani potreby, ktoré by nedokázala uspokojiť
3
, pričom uspokojenie tých najzákladnejších 

prináša najväčší pôžitok. Myš sa nebojí tmy, lebo je odvážna, nebojí sa prekonávať prekážky 

a nepoznané pre ňu nie je dôvodom na strach. Ako ďalší príklad by sme mohli uviesť jedného 

zo slávnych Diogenových nasledovníkov, Kratéta z Théb, ktorý sa zbavil všetkého majetku, 

aby sa stal kynikom.
4
  

Diogenés Laertský síce píše o Diogenových žiakoch (μαθηταί)
5
, no uvádza i anekdotu 

ilustrujúcu Diogenov prístup k pozícii „učiteľa“ filosofie: „Raz sa vraj chcel niekto vzdelávať 

u Diogena vo filozofii. Kynik mu dal do ruky ostrieža a kázal, aby ho nasledoval. Dotyčný sa 

však hanbil, rybu odhodil a odišiel. Keď ho potom po čase Diogenés stretol, zasmial sa 

a povedal: ,Naše vzájomné priateľstvo prekazil ostriež.‘“ (V B 367 SSR [=DL VI 36]). 

                                                           
1
 O kynických chreiách referuje Hermogenés: „Z poučných príbehov, ktoré sa tiež nazývajú chreie, sa jedny 

zakladajú len na slovách, druhé len na činoch, pričom tretí typ spája jedno i druhé. Tie, ktoré sú založené len na 

činoch, neobsahujú nič iné len konanie. Takou chreiou je príbeh o Diogenovi, ktorý uvidel neposlušné dieťa a 

udrel otroka, ktorý ho mal na starosti. Príkladom na tretí typ, ktorý sa nazýva aj zmiešaným – obsahuje totiž 

zmes slova a konania – je zasa historka o Diogenovi, ktorý keď uvidel neposlušné dieťa, nielenže udrel jeho 

otroka, ale ešte sa ho aj spýtal, prečo také veci dieťa učí.“ (V B 388 SSR). 
2
 Podľa tradície sókratovec a proto-kynik Antisthenés odháňal palicou Diogena, ktorý ho chcel nasledovať. 

Diogenés bol natoľko vytrvalý, až ho Antisthenés napokon prijal (V B 19 SSR [=DL VI 21]). Kynik Kratés 

najskôr (aj na požiadanie jej rodičov) zamilovanú Hipparchiu od seba všemožnými prostriedkami odhováral, 

a keď ju nič z toho nepresvedčilo „povstal a odložiac svoje šaty pred ňu, povedal: ,Toto je tvoj ženích, toto je 

jeho majetok, rozhodni sa.‘ Lebo vraj nebude môcť byť jeho spoločníčkou, ak nebude viesť aj ten istý spôsob 

života.“ (V I 1=[DL VI 96]) 
3
 Obmedzenie potrieb na minimum, resp. na tie najzákladnejšie ako výživa, spánok, pohlavný pud a pod., je pre 

kynikov príznačné (por. V B 152 – 162 SSR), no tento motív sa objavuje i v ďalšej sókratovskej literatúre. Dôraz 

na tento motív nachádzame predovšetkým v Xenofóntovych Spomienkach na Sókrata, kde ho Sókratés 

formuluje takto: „Ja si však myslím, že nemať žiadne potreby je božské, a mať ich čo najmenej je božskému 

najbližšie, a že čo je božské, je dokonalosť sama, a čo je božskému najbližšie, je dokonalosti najbližšie.“ (I 6.10). 
4
 Pramenný materiál ku Kratétovi je v SSR zozbieraný pod označením V H. Por. V B 238 SSR, V H 2 SSR, V H 4 

SSR. Cez prizmu chudoby ako základnej podmienky kynického životného štýlu (predovšetkým u raných 

kynikov), je napísaná dizertácia Williama Desmonda pod názvom The Greek Praise of Poverty (2006). 
5
 Por. DL VI 82, 84 – 85. 
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Diogenov pokyn dotyčnému, aby ho nasledoval, naznačuje, že Diogenés svojich 

nasledovníkov učil filosofiu príkladom vlastného života
1
, nie zdôvodňovaním svojich 

postojov alebo odovzdávaním nejakých náuk a pod. Niežeby kynická prax spočívala v nosení 

ryby, ale ochota dotyčného niesť rybu bez hanby vypovedá o jeho schopnosti, resp. 

pripravenosti viesť kynický spôsob života, v rámci ktorého je skutočnou hodnotou 

priateľstvo, nie dobrá povesť. Vyhýbanie sa verejnému zahanbeniu je podstatnou súčasťou 

tradičnej morálky, no z hľadiska prirodzenosti a dobrého života nemá žiadnu hodnotu.
2
 

Diogenés nepochybne slúžil ostatným kynikom ako vzorový príklad
3
, avšak kynické 

praktiky sa viac alebo menej líšili od jedného kynika k druhému. Napriek tomu je možné 

identifikovať určitý spoločný rámec týchto praktík, na základe ktorého je možné ich 

zdôvodnenie. Treba však poznamenať, že tento rámec nemá dogmatický charakter. Už antická 

doxografia sa usilovala o nájdenie spoločného menovateľa filosofie jednotlivých kynikov. 

Tak sa predovšetkým v rímskom období stretávame s metaforou kynického života ako 

„falšovania obeživa“ (παραχαράττειν τὸ νόμισμα).
4
 Táto metafora sa viaže na anekdotu 

z Diogenovho života, podľa ktorej falšoval peniaze. 

Diogenés Laertský uvádza štyri verzie príbehu (V B 2 SSR [=DL VI 20 – 21]): 

Autorom prvej je Dioklés, podľa ktorého Diogenov otec Hikesias odišiel do exilu po tom, čo 

sfalšoval peniaze. Podľa druhej verzie, ktorú čerpá od Eubúlida, peniaze sfalšoval Diogenés 

a do exilu odišiel s otcom. Tu ešte dodáva, že aj samotný Diogenés Sinópsky vo svojom diele 

Pordalos píše, že sfalšoval peniaze. Vzhľadom na to, že sa nám nezachovali žiadne 

Diogenove diela, má táto poznámka pomerne dôležitú hodnotu. Autorstvo tretej a štvrtej 

verzie je neuvedené, Diogenés Laertský referuje iba k anonymným „iným“. Príbeh 

s orákulom sa nachádza iba v tretej a štvrtej verzii, ktoré sa navzájom viditeľne líšia. Podľa 

tretej verzie sa Diogenés stal dozorným úradníkom a na falšovanie ho nahovárali remeselníci: 

„Potom vraj išiel do Delf alebo do Délia, do vlasti Apolóna, aby sa ho spýtal, či má naozaj 

vykonať to, na čo ho nahovárajú. Keď boh súhlasil, aby falšoval „verejné obeživo“ (τὸ 

πολιτικὸν νόμισμα), Diogenes si to zle vyložil a naozaj falšoval mince (τὸ κέρμα 

ἐκιβδήλευσε).“ (V B 2 SSR [=DL VI 20]). Posledná verzia uvádza, že Diogenés „peniaze 

sfalšoval až potom, čo ich dostal od otca. Otec údajne zomrel v putách, on vraj prišiel do Delf 

– ale nie preto, aby sa spýtal, či má peniaze sfalšovať, ale aby sa od Apolóna dozvedel, akým 

                                                           
1
 Xenofón v Spomienkach taktiež dáva do popredia Sókratov život ako príklad hodný nasledovania (IV 5). 

2
 V tejto súvislosti pripomíname názor A. Longa (1996, 30): „Helenistickí filosofi zdieľali všeobecný záujem 

o úplnú internalizáciu blaženosti; ich plán bol založiť blaženosť závislú zásadne na morálnom charaktere 

a vierach konajúceho, a takto minimalizovať alebo znížiť jej závislosť na vonkajších okolnostiach.“ 
3
 S obdivom k Diogenovi a vyzdvihovaním práve jeho (kynického) spôsobu života oproti ostatným, sa vo veľkej 

miere stretávame u autorov rímskeho obdobia ako napr. Dión z Prúsy, Epiktétos, Lúkianos, či Julián. Chvála 

Diogena v tomto období súvisí i s kritikou dobových (pseudo-) kynikov, ktorí žili kynickým životom iba 

navonok, napr. si iba osvojili kynický vzhľad a pod. 
4
 Por. V B 2 – 4, 6 – 10, 31, 332 SSR. 
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činom získa veľkú slávu. Takýmto spôsobom vraj dostal spomínanú veštbu.“ (V B 2 SSR 

[=DL VI 21]) 

Aj keď je príbeh z historického hľadiska pochybný
1
, falšovanie obeživa je vhodne 

zvolenou metaforou kynického života. Čo ale v praxi pre kynika znamená falšovať obeživo? 

Podľa tretej verzie Diogenés najskôr nesprávne porozumel orákulu a sfalšoval mince. Stal sa 

kynikom, až keď pochopil pravý zmysel veštby: falšovať verejné obeživo neznamená falšovať 

peniaze, νόμισμα v tomto prípade neodkazuje k minciam, resp. peniazom, ale k tomu, čo je 

zaužívané, ustálené, k zvykom a inštitúciám
2
. Diogenés Laertský uvádza: „[scil. Diogenés] 

naozaj falšoval obeživo (νόμισμα παραχαράττων), keď žiadnu dôležitosť neprikladal 

ustanoveniam zákona (κατὰ νόμον) v porovnaní s ustanoveniami prírody (κατὰ φύσιν).“ (V B 

7 SSR [=DL VI 71]) V akom zmysle prikladal Diogenés dôležitosť ustanoveniam prírody? 

Falšovanie verejného obeživa smeruje k životu podľa prirodzenosti, ktorého základné atribúty 

ilustruje anekdota s myšou. Život podľa prirodzenosti je pre kynikov životom, ktorý je 

sebestačný a slobodný. Kynik vedie svoj život na základe vlastných vnútorných rozhodnutí, 

ktoré vychádzajú z rozumu. Celá oblasť verejného obeživa preňho predstavuje sieť 

zbytočností, ktoré odvádzajú pozornosť od dobrého života. „Diogenés, ktorý si zakladal na 

tom, že mu k životu stačí len to, čo mu dala príroda“ (V B 161 SSR [=Basil. epist. I 4]), sa 

usiloval zbaviť každej zbytočnosti. Je známe, že nemal majetok, okrem palice a toho čo mal 

práve pri sebe vo svojej kapse. Dobrým príkladom Diogenovej snahy zbaviť sa každej 

zbytočnosti je nasledujúca anekdota: „Keď raz Diogenés videl, ako nejaké dieťa pije bez 

pohára z vlastnej ruky, hneď vyhodil z tašky čašu, ktorú predtým používal na pitie. 

Komentoval to slovami: ,Dieťa ma premohlo v jednoduchosti!‘ Neskôr zahodil aj misu. Opäť 

totiž videl nejaké dieťa, ako si dalo naliať šošovicovú polievku do dutiny chleba namiesto do 

taniera, ktorý sa mu rozbil.“ (V B 158 SSR [= DL VI 37])
3
 Toto úsilie o oslobodenie sa spod 

vplyvu konvenčných dobier u kynikov súvisí s ἄσκησις. Diogenés „hovorieval, že vôbec nič 

sa v živote nemôže podariť bez cvičenia a že jedine ono je schopné nad všetkým zvíťaziť. Je 

teda úplne zákonité, že nešťastne žijú nerozumní a blažene naopak tí, ktorí si namiesto 

neužitočných námah vyberú tie, ktoré sú v súlade s prírodou.“ (V B 291 SSR [= DL VI 71]) 

Uvedené svedectvo naznačuje, že kynické cvičenie malo charakter πόνος (námahy, ťažkej 

práce) a bolo základom zdatného konania. Cvičenie bolo nutným prostriedkom na ovládnutie 

vlastného života. Cvičením sa kynik oslobodzuje od spoločenských konvencií, čím sa stáva 

nezávislejším a sebestačnejším, a to nielen vo vzťahu k fyzickým potrebám, ale predovšetkým 

v otázkach vnútorného rozhodovania sa, čo tvorí základ umenia dobrého života. Vnútorné 

rozhodovanie je záležitosťou rozumu, no vplývajú naň i vonkajšie podmienky a vášne, či 

žiadostivosť. A práve na ovládnutie týchto vplyvov a ich podrobenie rozumu, je zamerané 

                                                           
1
 Por. podrobný komentár J. Cepka a V. Suváka k zlomku V B 2 SSR (2011, 579 – 581). 

2
 Por. heslo νόμισμα v LSJ. 

3
 Por. V B 158 – 161 SSR. 
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kynické cvičenie, ktoré je cvičením telesným aj duševným.
1
 „Diogenés hovoril, že existujú 

dva druhy cvičenia – duševné a telesné. Na základe druhého typu sa fyzickým cvičením 

opakovane vytvárajú predstavy, ktoré človeku dávajú ľahkosť pri vykonávaní cnostných 

činov. Jedno cvičenie je však bez druhého neúčinné. Zdravie a sila sa totiž rodí pri 

vykonávaní tých správnych činov, a to rovnako v duševnej ako aj telesnej oblasti.“ (V B 291 

SSR [= DL VI 70]).
2
 Cvičenie takto nesmeruje iba k dosahovaniu fyzickej sily, odolnosti, či 

vytrvalosti, ale práve vďaka cvičeniu je kynik schopný i duševne odolávať nástrahám 

pohodlnej konvencie a stávať sa indiferentným voči jej zvodom, obmedzovať svoje potreby 

na minimum a budovať silu charakteru potrebnú pre zdatné konanie v každej situácii. V tomto 

zmysle predstavuje ἄσκησις aktívnu prácu na sebe samom, námahu, ktorú každý, kto chce žiť 

dobrým životom, musí vykonať sám na sebe. 

Umenie kynického života vychádza z radikálneho individualizmu vo vzťahu k vedeniu 

dobrého života. Na prvom mieste tu stojí vzťah k sebe samému, ako aj práca na sebe samom 

spojená s úsilím o ovládnutie vlastného života a samostatným rozhodovaním sa na základe 

vlastného rozumu, nie na základe konvencií, vášní, či zbytočných potrieb, ktoré z nich plynú, 

resp. prichádzajú zvonku. Kynická predstava umenia dobrého života sa opierala 

o presvedčenie, že život založený na konvenciách (ktorým nikto poriadne nerozumie) nemôže 

poskytnúť rámec pre dobrý život (ktorý je rozumným životom). Konvenčná morálka človeku 

podsúva množstvo pre dobrý život zbytočných potrieb vyživovaných stále silnejšou 

žiadostivosťou, no podľa kynikov sú skutočne dôležité potreby dané prirodzenosťou, sú 

odhaliteľné rozumom a ich napĺňanie z hľadiska zdatnosti je osvojiteľné cvičením. Jedine ten, 

kto sa neustále cvičí v indiferentnosti voči všetkým falošným predstavám a potrebám 

vedúcich k chybnému konaniu a zatemňujúcich úsudok, môže dosiahnuť sebestačnosť 

a slobodu, ktoré sú v kynizme cieľom dobrého života. 
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