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Vladislav Suvák 

 

 

 

Všetci poznáme Diogena. Najpodivnejší z Grékov. Žije na agore, na námestí. Nepotrebuje 

pohovku, aby sa najedol. Nepotrebuje rohož, aby sa vystrel. Nepotrebuje búdku, aby sa 

vykadil. Všetko robí všetkým na očiach. Povieme si: „Čudák.“ „Šialenec.“ Ale Diogenovi 

spoluobčania – práve tak pohoršení jeho nehanebným správaním ako my – ho nepokladajú 

za blázna. Majú ho za mudrca. Prečo?  

V jednom z najslávnejších príbehov o Diogenovi sa hovorí, ako sa stretol s Alexandrom – 

filosof s vládcom. Diogenés bol v tom čase starý muž, na akého sa obracajú ľudia so 

žiadosťou o radu. Alexander bol síce mladý, ale úspešný vojvodca – dobyl takmer polovicu 

známeho sveta.  

Prečítajme si, ako vykresľuje ich stretnutie Plútarchos:
1
  

„Keď Alexander videl, že ho túžia poznať mnohí politici a múdri muži, očakával, že to isté 

bude chcieť urobiť Diogenés, ktorý býval v Korinte. Diogenés sa však o neho vôbec nestaral 

– rozhodol sa nič nerobiť a ostal v čerešňovom sade. Alexander sa preto vypravil za ním 

sám. Diogenés ležal práve na slnku a vyhrieval sa. Keď ho vyrušil zástup ľudí, na chvíľu 

zdvihol hlavu a pozrel na Alexandra. Ten ho slušne pozdravil, oslovil menom a spýtal sa, či 

od neho náhodou niečo nepotrebuje...“  

V tejto chvíli prerušíme Plútarchovo rozprávanie, aby sme si vysvetlili, že antická CHREIA, 

teda akési poučné rozprávanie, často vo forme príbehu alebo anekdoty, je literárny žáner, 

ktorý má svoje vlastné pravidlá. Chreia nás môže poučiť na veľmi malom priestore o 

niečom, čo nedokážeme vyjadriť zložitou argumentáciou. Aby sme pochopili, čo chce chreia 

povedať, musíme ju pozorne sledovať.  

                                           
1 Plutarch., Vit. Alex. 14,2-5 p. 671 D-E (= Diogenes V B 32 SSR).  
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V našom príbehu sa udialo niekoľko vecí, ktoré si vyžadujú predbežné porozumenie: 

Predovšetkým si treba uvedomiť, kto s kým sa stretol a za akých okolností: Obávaný 

vojvodca sa stretol s čudáckym mudrcom, a to na úplne inom mieste, ako obvykle: 

Alexander musel prísť za Diogenom, hoci by sme očakávali presný opak. Dvor musel zísť na 

ulicu. Týmto obrazom sa zdôrazňuje nezávislosť filosofa. Pre kynika Diogenovho typu je 

príznačné, že sa nepodriaďuje zákonom obce ani pravidlám morálky. Kynik neposlúcha 

žiadne zákony – okrem tých, ktoré ho zaväzujú konať dobre. Život kynika určuje sloboda 

konania, sloboda slova. Cieľom kynického života je sebestačnosť a nezávislosť na všetkom, 

čo by mohlo zvrátiť jeho život, či už je to nátlak politickej moci alebo prudké vášne 

potláčajúce rozum. Kynik netúži po bohatstve (toho sa raz a navždy vzdal), nepotrebuje 

pocty ani slávu, vystačí si s málom. Všetci to o ňom vedia. Bolo by prekvapujúce, keby 

konal inak.  

Z hľadiska Diogenovej nezávislosti a sebestačnosti by sme očakávali, že na Alexandrovu 

otázku, či od neho náhodou niečo nepotrebuje, odpovie: „Nič.“ Ale Diogenova odpoveď je 

iná. Nečakaná, možno prekvapujúca. Práve v tom spočíva zmysel chreie. Napätie medzi 

naším očakávaním, a tým, ako sa „skutočne“ stane, nás núti položiť si otázku: „Prečo?“ 

Chreia nás obracia od príbehu k tomu, ako o ňom premýšľame – obracia nás k sebe samým.  

Vráťme sa teraz k Plútarchovmu Životu Alexandra, k epizóde s Diogenom:  

 „Diogenés ležal práve na slnku a vyhrieval sa. Keď ho vyrušil zástup ľudí, na chvíľu 

zdvihol hlavu a pozrel na Alexandra. Ten ho slušne pozdravil, oslovil menom a spýtal sa, či 

od neho náhodou niečo nepotrebuje. Diogenés ho poprosil, aby mu trochu odstúpil od 

slnka.“  

Čo sa teda stalo? Alexander prišiel za Diogenom – vládca za filosofom. Slušne ho pozdravil 

a oslovil menom. To znamená, že prehovoril ako rovný s rovným. Nevystupoval z pozície 

vládcu. Ale iba navonok, lebo otázka, ktorú položil Diogenovi, bola vladárska: Alexander sa 

ho spýtal, či niečo nepotrebuje od najmocnejšieho muža v Grécku. A Diogenés, 

najchudobnejší svetoobčan, mu odvetil, že niečo potrebuje.  

Vetu, „Odstúp mi trošku od slnka“, by sme mohli pochopiť ako prejav neúcty. Ale voči 

komu by bol Diogenés neúctivý? Kynik, ktorý sa nepodriaďuje žiadnym zákonom obce... 
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Kynik, ktorý nerozlišuje medzi ľuďmi podľa ich postavenia v obci na vládcov a poddaných, 

ale podľa ich schopnosti konať správne na rozumných a bláznov... Diogenova odpoveď by 

mohla znamenať toto: „Je mi chladno, práve sa vyhrievam na slnku a ty mi tieniš.“  

Ale Plútarchova verzia príbehu naznačuje ešte niečo iné. Prečítajme si záver celej anekdoty:  

„Diogenova odpoveď vraj Alexandra veľmi zasiahla. Čudoval sa, že sa našiel taký veľký 

muž, že dokázal pohrdnúť aj veľkým vojvodcom. Keď to bolo ľuďom stojacim okolo na 

smiech a začali sa pomaly rozchádzať, Alexander povedal: Keby som nebol Alexandrom, 

určite by som bol Diogenom.“  

Pre náš výklad chreie je dôležitá Alexandrova reakcia na Diogenove slová, lebo naznačuje, 

ako ich pochopil: Diogenove slová ním otriasli, ale neurazili ho. S obdivom hľadel na 

človeka, ktorý svoje činy koná bez potreby vysvetľovať dôvody svojho konania. Diogenove 

slová – ako prejav parrhésie, „slobody reči“ – však majú aj iný zmysel: Umožňujú 

domýšľavému človeku vidieť jeho domýšľavosť. Pomáhajú mu uvidieť seba v očiach toho, 

koho si vážia pre jeho spôsob života. Diogenove slová zraňujú a zároveň liečia. Nevyliečený 

ostáva iba ten, kto nedokáže žiť bez klamlivých predstáv o sebe samom.  

 

 

RTVS, rádio Devín, 5. júna 2014  


