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Dôvodom vzniku tohto rozhovoru bola snaha sprostredkovať čitateľom Kultúrnych 
dejín pohľady dvoch historikov filozofie na povahu ich vlastnej disciplíny. Centrom 
rozhovoru je otázka: Aká je povaha dejín filozofie? Obaja oslovení akademici sa na 
Slovensku už cez dve desaťročia venujú základnému výskumu (preklad, analýza 
a interpretácia) pramennej literatúry antického filozofického myslenia a obaja zá-
roveň predstupujú pred svojich študentov a čitateľov s určitým predporozumením 
povahy ich vlastnej práce. Cieľom predkladaného rozhovoru je zviditeľnenie ich 
rozumenia dejinám filozofie.

V priebehu dejín západnej kultúry prebiehala a stále prebieha diskusia o vzťahu medzi 
filozofiou a dejinami filozofie. Ako tento vzťah vidíte Vy?

Vladislav Suvák: Vzťah medzi filozofiou a dejinami filozofie je podľa mňa, či pres-
nejšie pre mňa komplikovaný. Ani neviem, či mu rozumiem správne, ale viem, že 
naňho neustále narážam a že sa mení.

Niekedy som si myslel, že písať o Platónovi znamená „vcítiť sa“ do jeho myslenia. 
Myslel som si, že historik musí zachytiť „duch doby“ a sprítomniť ho v tom, čo a ako 
píše. Keď som neskôr čítal Heideggerove rané práce, uvedomil som si, že moja 
predstava je romantická. A keď som začal čítať Nietzscheho, povedal som si, že je 
naivná. Vďaka Heideggerovi, Nietzschemu a neskôr aj vďaka Whiteovi, Foucaultovi 
a Veynovi som prehodnotil svoje predstavy o dejinách. Pochopil som, že k dejinám 

1 Rozhovor bol uskutočnený prostredníctvom písomnej komunikácie na jar 2016. Práca bola podporova-
ná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0164-12.
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pristupujeme vždy s určitým predporozumením, ktoré si často neuvedomujeme. 
Skúsim to vysvetliť: Každý človek, ktorý sa zaoberá dejinami, skôr či neskôr zistí, 
že v rôznych epochách sa rôzne interpretovala určitá historická udalosť. Zvyčajne 
to vysvetľujeme tak, že každý historik vniesol do svojej interpretácie predstavy (pre-
svedčenia, ideály, túžby) vlastnej doby. Hovoríme, že tieto interpretácie sú „plodom 
svojej doby“, čo znamená, že sú „historické“. Ale málokedy si priznáme, že to isté 
robíme aj my, keď píšeme o dejinách. Myslíme si, že dejinám rozumieme lepšie ako 
naši predchodcovia, ale nekladieme si otázku, odkiaľ sa berie naše presvedčenie.

Keď sa zaoberáme „dejinami myslenia“, situácia je ešte komplikovanejšia: Sna-
žíme sa pochopiť konkrétne dejinné myslenie (napríklad Platónovu filozofiu), t. j. 
myslenie, ktoré patrí do určitej etapy dejín (do klasickej gréckej filozofie) a ktoré je 
z nášho pohľadu dôležité, lebo sme presvedčení o tom, že práve ono utváralo dejiny 
a prispelo k tomu, ako sa vyvíjali (od klasickej smerom k helenistickej filozofii a ďa-
lej smerom k nám). Ale v našej snahe ostáva nemyslené niečo, čo nás diskvalifikuje, 
ak si to neuvedomujeme, a to je práve to, ako pristupujeme k dejinám, z akej per-
spektívy rozhodujeme o tom, ktoré dejinné udalosti, myšlienky, postoje sú dôležité 
a ktoré sú marginálne.

Heidegger kedysi vyslovil tézu, že filozofia je metafyzika. Z hľadiska tejto tézy 
je pre filozofiu prvoradé pýtanie sa na zmysel bytia (die Frage nach dem Sinn von 
Sein). Ak chceme pochopiť, ako si túto otázku kladieme my dnes, musíme sa vrátiť 
k tomu, ako si ju kládli pred nami. Pochopiť našu fakticitu znamená uskutočniť 
deštrukciu dejín ontológie, t. j. hermeneutické skúmanie, ktoré smerujeme do mi-
nulosti, aby sme lepšie pochopili našu prítomnosť. Heidegger nás naučil, že dejiny 
sa uskutočňujú smerom od prítomnosti do minulosti. Za to by sme mu mali byť 
vďační. Ale zároveň nás nasmeroval k tomu, aby sme filozofiu začali stotožňovať 
s metafyzikou. Pod vplyvom Heideggera sme prestali premýšľať o tom, či Gréci 
nechápali filozofiu aj inak (a nemám na mysli len „predmetafyzických mysliteľov“ 
ako Hérakleitos alebo Parmenidés). Z hľadiska filozofie uchopenej ako metafyzika 
sa pre nás stali najdôležitejšími mysliteľmi Platón a Aristotelés, ktorí sformulovali 
všetky dôležité otázky metafyziky. Heidegger dokonca hovorí, že rovnaké otázky si 
kladieme dodnes, pričom na ne nevieme odpovedať lepšie, ako Platón alebo Aris-
totelés. Avšak takýto prístup k dejinám myslenia odsúva bokom úplne iné chápanie 
filozofie, ktoré bolo v Grécku veľmi vplyvné a dokonca predchádzalo vzniku me-
tafyziky: Ide o chápanie filozofie ako „spôsobu života“, ktoré začína niekde u Dé-
mokrita a Sókrata (možno ešte skôr), ktorého dôležitými postavami sú myslitelia 
ako Antisthenés, Pyrrhón, Diogenés zo Sinópy, Epikúros, Zénón z Kitia, a ktoré 
môžeme pomerne ľahko nájsť dokonca aj u Platóna a Aristotela. Pripomeňme si 
napríklad X. knihu Aristotelovej Etiky Nikomachovej, ktorá sa zaoberá možnosťou 
prepojenia filozofie uchopenej ako „metafyzika“ s filozofiou chápanou ako „spôsob 
života“ (etického a politického).

Nechcem rozvíjať tento príklad. Naznačil som ho iba preto, aby som ukázal, že 
snaha premyslieť to, ako pristupujeme k dejinám filozofie, je filozofiou. Nie v tech-
nickom význame (t. j. epistemológiou, axiológiou apod.), ale filozofiou vo význa-
me, ktorý je pre mňa oveľa dôležitejší: Filozofická práca mi pomáha v tom, ako 
rozumiem sám sebe a vďaka tomu aj svetu, v ktorom žijem. Práca na dejinách 
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antickej filozofie, či presnejšie práca na konkrétnych textoch, ktoré patria do antic-
kej filozofie, nie je niečo, čo by som mohol oddeliť od svojho života a od toho, ako 
premýšľam. Uvedomujem si, že moja historická práca je súčasťou vyrovnávania sa 
s rôznymi nedorozumeniami, na ktoré narážam pri svojom štúdiu dejín. Takýmto 
nedorozumením je aj samotný pojem „dejiny filozofie“, ktorý evokuje, že existu-
je niečo, ako absolútne dejiny filozofie mimo nás a našou úlohou je pochopiť ich 
a správne opísať, vysvetliť, čo sa v nich odohralo atď.

Matúš Porubjak: Na úvod by som snáď predoslal, že sa necítim plne kompetentný 
odpovedať na takto „paradigmaticky“ postavené otázky. Nikdy som sa vedecky ne-
venoval otázke povahy dejín filozofie. Ale samozrejme, pri čítaní antických textov 
sa tieto otázky vynárajú aj mne a premýšľam nad nimi. Moje odpovede však skôr 
berte nie ako odpovede pravého zasvätenca, ale ako odpovede trochu lepšie infor-
movaného laika. Ešte by som si dovolil Vás poopraviť – prekladateľ nie som, moje 
vzdelanie je filozofické a prírodovedné, nie filologické.

Aby som však zodpovedal prvú otázku. Myslím, že diskusia o vzťahu medzi filo-
zofiou a dejinami filozofie je jedným z dôležitých aspektov utvárania filozofie v 19. 
– 20. storočí, ktorá inšpirovala nielen „dejinárov“ filozofie, ale aj úvahy historikov 
a literárnych vedcov. Osobne vidím túto diskusiu aj ako snahu filozofie o hľadanie 
„svojho miesta“. Narážam tým na onen pocit „vykorenenosti“, ktorý sa objavuje 
snáď už od dôb renesancie a postupne silnie. Vzťah filozofie k dejinám filozofie sa 
mi javí ako jeden z pokusov našej kultúry o uchopenie tohto pocitu.

Aká je podľa Vás povaha historických skúmaní a aké je miesto dejín filozofie? Sú dejiny 
filozofie súčasťou filozofie alebo skôr súčasťou dejín kultúry a dejín ideí? Alebo je to tak, 
že forma otázky buď súčasť filozofie alebo súčasť dejín nezodpovedá pravej povahe 
dejín filozofie?

Vladislav Suvák: Skúsim odpovedať poporiadku. Povaha historických skúmaní 
môže byť rôzna – závisí viac menej od kritickosti myslenia toho ktorého historika. 
Nedávno som čítal so svojimi študentmi Veynovu knihu o Foucaultovi. Paul Veyne 
je podľa mňa jeden z mála historikov, ktorý sa pýta na povahu vlastných skúmaní 
a zároveň zostáva autonómnym historikom. Veyne upozorňuje na to, že pod vply-
vom Durkheima a Marxa sme prijali predstavu o dejinách, v ktorých tvorí Spo-
ločnosť všeobecný rámec. Ak chce moderný kunsthistorik vysvetliť dejiny umenia, 
musí ich vztiahnuť k dejinám spoločnosti, inak riskuje, že jeho dejiny budú spo-
chybniteľné. Ale málokto si uvedomuje to, čo prízvukoval Foucault, že aj spoločnosť 
potrebuje vysvetlenie. Dobrý historik musí byť podľa Veyna nominalista, t. j. nesmie 
vychádzať zo všeobecne prijímaných predstáv o dejinách. Nebezpečenstvo všeobec-
ných predstáv spočíva v tom, že sa ich držíme aj vtedy, keď narazíme na rozdiely 
a odchýlky, ktoré by ich mohli rozbiť. Dejiny musia byť konkrétne, t. j. musia vychá-
dzať z konkrétnych praktík ľudí. Historická práca je vlastne umenie, ako zachytiť 
individualitu. Preto je pre každého historika nebezpečné vyjadrovať sa pomocou 
všeobecných pojmov ako napríklad „racionalita“ alebo „prirodzenosť“. Nič také ako 
Racionalita všeobecne alebo Prirodzenosť všeobecne neexistuje – v každej dobe sa 
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chápe pod racionalitou a prirodzenosťou niečo iné a dokonca sa aj vyjadruje rôz-
nymi slovami. Napríklad v gréckom myslení môže znamenať fysis, t. j. slovo, ktoré 
prekladáme ako „prirodzenosť“, niečo premenlivé, rastúce, vznikajúce a zanikajúce, 
ale v inom kontexte niečo, čo určuje stálu povahu vecí. A mohli by sme pokračovať
v takomto výpočte významov takmer všetkých dôležitých termínov filozofie (úsia, 
areté, arché, hypokeimenon, psyché atď.).

Preto neverím na „dejiny ideí“. Neverím, že niečo také, ako „idea“ pretrváva v kul-
túre, prechádza z epochy do epochy, z kultúry do kultúry. Keď pracujem s konkrét-
nou historickou témou, napr. s Prótagorovými zlomkami, tak sa ju snažím uchopiť 
v kontexte, ktorý som schopný rekonštruovať na základe písomných správ alebo na 
základe archeologických nálezov. Pokúšam sa dať Prótagorove zlomky do vzťahu 
s inými dobovými názormi na bohov, na človeka, na politické usporiadanie atď., 
aby som si odpovedal na otázku, čím sa jeho myslenie odlišuje od myslenia jeho sú-
časníkov a predchodcov. Ak dôjdem k nejakému „záveru“, napríklad že Prótagoras 
zdôvodňoval autonómnejšie postavenie človeka v obci a vo svete, v ktorom sa musí 
spoliehať viac na vlastné sily ako na pomoc od bohov, tak sa vyhýbam hodnotiacim 
pojmom ako „otec sofistiky“ alebo „prvý osvietenec“, ktoré zaraďujú Prótagora me-
dzi sofistov (obhajcov nového politického občana) alebo medzi osvietencov (zbavu-
júcich človeka nesvojprávnosti, ktorú si zavinil neschopnosťou používať svoj vlastný 
rozum). Tieto hodnotiace pojmy sú zavádzajúce, lebo Prótagoras nevytvoril hnutie 
sofistiky, aj keď mu takúto snahu pripisovali neskorší antickí autori a po ich vzore 
aj moderní historici. A určite nebol osvietencom vo význame, aký dáva osvietenstvu 
Kant, keď ho charakterizuje heslom Sapere aude! Pre Prótagora znamenal „rozum“ 
niečo úplne iné ako pre Kanta.

Dejiny filozofie patria do dejín kultúry, ale asi by sme ich mali zbaviť toho in-
štitucionálneho pátosu, ktorý z nich cítiť. Dejiny filozofie, či lepšie kritické dejiny 
myslenia, ktoré neustále utvárame štúdiom dejín, nie sú inštitúciou hodnou chvály 
alebo hany. Je to priestor, vďaka ktorému môžeme lepšie porozumieť našim pred-
chodcom. Ale zároveň je to miesto, ktoré nám umožňuje pochopiť v oveľa väčšej 
miere to, v čom sa od nich odlišujeme, než to, v čom na nich nadväzujeme. Niečo 
ako „korene“ západného myslenia, či už filozofického alebo iného, ktoré by sme 
radi hľadali u Grékov, existujú iba v našich predstavách o tom, ako sa uskutočňujú 
dejiny. Metaforu „koreňov“ by som radšej nahradil metaforou „spomienok“ alebo 
„ruín“, aj keď to znie divne, lebo sme si už privykli na rétoriku „truhlíc“, „klenotníc“ 
a „pokladníc“.

Matúš Porubjak: Myslím, že v tomto prípade ide o nevylučujúcu disjunkciu. Nie som 
historik, ale viem, že povaha historických vied, ich metódy a ciele sa v posledných 
niekoľkých desaťročiach výrazne zmenili a rozšírili. Xenofontovu Anabázu nemu-
síte skúmať len na základe ostatných dobových písomných prameňov a archeolo-
gických nálezov, ale pokojne aj tak, že preskúmate vojenské príručky pre vojakov 
prvej svetovej vojny (kedy sa ešte veľa chodilo pešo a bojovalo chladnými zbraňami) 
a výskumy modernej vojenskej sociológie a porovnáte ich s tým, čo nájdete v Ana-
báze (takúto stratégiu zvolil napr. John W. I. Lee vo svojej knihe A Greek Army 
on the March, Cambridge, 2007). Chcem tým povedať, že dejiny filozofie môžu byť 
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súčasťou rôzneho typu výskumov a samotné môžu byť rôzne skúmané. Historicky, 
sociologicky, psychologicky, lingvisticky, no a samozrejme aj filozoficky.

Môže výskum dejín filozofického myslenia napomôcť riešeniu klasických, nadčasových 
otázok filozofie aj v súčasnosti? O čo podľa Vás prichádza študent (ak vôbec o niečo), 
ktorý sa pri svojom štúdiu nestretol s kurzami z dejín filozofie (napr. antická a stredo-
veká filozofia), ale namiesto nich absolvoval kurzy z neurovedy, psychológie, fyziky, 
lingvistiky a matematiky? Zoberme napríklad dve otázky: Ako by mal človek správne 
konať? a Aká je povaha ľudskej reči a jazyka? O čo by bol daný študent pri hľadaní 
odpovedí na dané dve otázky ochudobnený?

Vladislav Suvák: Poznám univerzity, na ktorých študenti filozofie vôbec neštudujú 
dejiny antickej alebo stredovekej filozofie. Naproti tomu na slovenských katedrách 
filozofie sa študujú dejiny filozofie ako jeden z hlavných predmetov. Každý model 
má svoje pre a proti. Osobne si myslím, že k filozofickému premýšľaniu sa môžeme 
dostať rôznymi cestami.

Ak sa chce nejaký študent systematicky zaoberať otázkou správneho konania, 
skôr či neskôr sa prepracuje aj k antickým mysliteľom, ktorí túto otázku považovali 
za jednu z najdôležitejších. Ale antické problematizácie života nám nepomôžu, ak 
chceme skúmať možnosti správneho konania v súčasnom svete. Pri takomto skú-
maní musíme vziať do úvahy množstvo sociálnych a kultúrnych súvislostí, ktoré sa 
týkajú iba nášho života a nedajú sa preniesť na životy klasických Grékov. Sociálne 
vzťahy sa menili aj počas antiky, takže pre klasické myslenie (Prótagoras, Antisthe-
nés, Platón, Aristotelés) mohlo byť dôležité niečo iné, ako pre myslenie helenistické 
(Pyrrhón, Diogenés zo Sinópy, Zénón z Kitia, Epikúros).

Ak chceme študovať povahu ľudskej reči, môžeme to urobiť tak, že pred seba 
postavíme niekoľko modelov chápania reči. Môžeme napr. vyjsť z toho, ako chápali 
reč sofisti (ktorí skúmali vo veľkej miere „správnosť reči“) alebo učitelia rečníctva 
(Gorgias ju označil za „najväčšiu mocnosť“) a postupne prejsť až k tomu, ako ju 
chápali stoici (ktorí vynašli metódy jazykovej analýzy). Tieto modely nám môžu po-
slúžiť ako príklady rôznych pokusov o uchopenie reči, ale zrejme nám nepomôžu 
lepšie porozumieť tomu, ako chápu reč a jazyk Saussure alebo Wittgenstein. Ne-
vieme dokonca ani to, ako dať do vzťahu moderné skúmanie reči s tým, čo spájali 
s rečou klasickí Gréci, lebo v modernom premýšľaní o reči nenájdeme ekvivalent 
ku gréckemu slovu logos, ktoré môžeme prekladať v rôznych kontextoch buď ako 
„reč“, alebo ako „výpoveď“, alebo ako „výklad“, alebo ako „zmysel“, alebo ako „de-
finícia“ atď. Ešte zmätenejší ostaneme, keď zistíme, že gréčtina používa aj ďalšie 
výrazy pre „reč“, ktoré môžu byť rovnako dôležité pri premýšľaní o povahe reči, 
napr. mythos alebo epos.

Matúš Porubjak: Možno by sme si mohli najprv položiť otázku „nadčasových otá-
zok“. Je to otázka, ktorú si kladieme my. Nespomínam si, že by niekto v klasickej 
antike hovoril o nejakých „hyperchrona eromai“. Otázka „nadčasových otázok“ je 
typickým príkladom dejinnej, či dejinne podmienenej otázky. (Koniec koncov, oba 
v otázke zvolené príklady by v antike, a myslím že aj v stredoveku, spadali primárne 
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do sféry času/zmeny a nie večnosti/stálosti.) O čo by teda prišiel v otázke spomína-
ný študent? Dovolím si súhlasiť s alternatívou, ktorá je ponúknutá v zátvorke – v zá-
sade o nič. Som zástanca presvedčenia, že do filozofie sa vstupuje cez konkrétneho 
autora, konkrétny problém, či konkrétny text – skrátka, poriadnym premyslením 
niečoho. Povedané s Platónovým Menónom, poznanie (nielen filozofické) vzniká 
vtedy, keď sa na tú istú otázku pýtame mnohokrát a mnohými rôznymi spôsobmi, 
či – povedané so 7. listom – z hojného súbytia a súžitia s danou vecou. Je teda viac-
menej jedno, aké kurzy študent absolvuje, ak ich absolvuje poctivo – s hlbokým 
záujmom, vytrvalosťou a obdarený nutnou dávkou talentu. Samozrejme, onen štu-
dent by aj o niečo prišiel. O zápas a rozkoš, ktoré zažili tí, čo na skúmané otázky 
hľadali odpoveď práve v konkrétnych dielach starovekých či stredovekých autorov. 

Je prirodzené, že v priebehu časového vývoja kultúr sa postupne (v niektorých etapách 
pozvoľna, ale v niektorých pravdepodobne aj skokmi, teda vo forme prelamovanie ex-
presívnych a logických medzí určitého jazyka) vyvíjajú aj spôsoby nášho konceptualizo-
vania. A zdá sa, že práve s týmto faktom sa snažili a snažia vyrovnať viaceré filozofické 
prístupy: Nietzscheho genealógia, Foucaultova archeológia myslenia či konceptuálna 
genealógia Catariny Dutilh Novaes. Ako podľa Vás možno spoľahlivo poznať meniace 
sa myslenie alebo myslenie vzdialených a odlišných kultúr? Ako môže historik filozofie 
skúmať myslenie archaického Grécka? Aké „nástroje“ má historik filozofie použiť, aby 
sa preniesol z jedného sveta do druhého? Aby dokázal z pojmovej siete svojej vlastnej 
kultúry a doby nazrieť do pojmovej siete archaických Grékov?

Vladislav Suvák: Humanistickí filológovia 19. storočia boli presvedčení o tom, že 
štúdium gréckeho jazyka a kultúry im umožní v plnej miere pochopiť humanistické 
ideály klasickej kultúry, ktoré potom budú môcť preniesť do svojej vlastnej kultúry, 
aby ju urobili lepšou. Neuvedomovali si pritom, že humanistické ideály vnášali do 
gréckej kultúry oni sami. Čo teda preniesli z periklovského „zlatého veku“ do svojej 
šedej prítomnosti? Mohli by sme povedať, že skreslený obraz o sebe samých. Ak sa 
chceme vyhnúť vytváraniu takýchto skresľujúcich obrazov o dejinách, musíme byť 
veľmi kritickí vo svojej historickej práci, ktorá by mala byť vždy konkrétna, t. j. čo 
najpresnejšie vymedzená a zbavená všeobecných predstáv o tom, ako by mala vyze-
rať. A na to potrebujeme využiť všetky nástroje kritického myslenia. Mali by sme ve-
dieť, s akým predporozumením ideme skúmať tému, ktorú sme si vybrali. Mali by 
sme vedieť, ako vzniklo naše predporozumenie a hľadať možnosti alternatívneho 
porozumenia, ak existujú, aby sme získali skúsenosť iného prístupu ku skúmaniu 
našej témy. Pri historickej práci je asi dôležitejšie hľadať diferencie než podobnosti. 
Mohol by som pokračovať, ale nebudem. Chcel som povedať iba toľko, že znalosť 
gréckeho jazyka a reálií nestačí, ak sa chceme zaoberať gréckym myslením. 

Matúš Porubjak: Myslím, že niečo také, ako spoľahlivosť – v striktne logickom či 
„prírodovedeckom“ zmysle – na tomto poli nie je možná. Skôr by som tu hovo-
ril o „lepších“, „podnetnejších“, či „vtipnejších“ interpretáciách nejakého myslenia. 
Pričom, a o tom som presvedčený, takýto typ skúmaní je vyvolávaný (vedomou či 
nevedomou) snahou poznať samého seba – svoju vlastnú dobu, vlastnú kultúru. 
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Dovolím si vypomôcť Foucaultovou interpretáciou hypomnémat, teda denníkových 
zápiskov, ktoré zachytávali už povedané – to, čo človek počul, premyslel či prečí-
tal. Tieto zápisky mali tvoriť rámec pravidelných cvičení ako opakované čítanie, 
meditácie či rozhovory so sebou a zmyslom tejto činnosti malo byť sebautváranie 
jednotlivca. Rôzne spôsoby – ako to pomenúva otázka – nášho konceptualizovania, 
nám v konečnom dôsledku umožňujú vytvárať niečo ako kolektívne sebautváranie, 
sebautváranie našej socio-kultúrnej komunity. Aby som to zhrnul, snaha (spoľah-
livo) poznať meniace sa myslenie alebo myslenie vzdialených a odlišných kultúr je 
snahou o poznanie nás samých.

Ak mám odpovedať na otázku o „nástrojoch“ poznania myslenia starovekých 
Grékov, potom sa tu samozrejme primárne núkajú všetky „štandardné“ nástroje 
akými sú znalosť jazyka, skúmanie dobového kontextu, historických reálií, arche-
ologických nálezov, interpretačných stratégií a pod. Dodal by som k nim ešte jed-
nu, podľa mňa nemenej dôležitú vec. Ak prijmeme predpoklad, že sa pohybujeme 
v rovnakom svete a s rovnakou socio-biologickou výbavou, potom môže k skúma-
niu starovekých Grékov prispieť akékoľvek súčasné skúmanie. Jednoducho poveda-
né, dôležitou podmienkou skúmania myslenia starovekých Grékov je byť tu a teraz 
vnímavý voči svetu – neživému, živému, sociálnemu, božskému. Naša skúsenosť so 
svetom je kľúčom k skúsenosti so svetom toho druhého, či už ide o bezprostredné-
ho suseda, alebo niekoho vzdialeného v priestore či čase. Nie nadarmo sa Platónovi 
filozofi v Ústave stávajú filozofmi až po päťdesiatke.

Čo môže štúdium dejín antického myslenia priniesť človeku a čo dáva výskum antiky 
ľudsky Vám?

Vladislav Suvák: Neviem, ako môže prospieť štúdium antického myslenia iným ľu-
ďom, ale ja dúfam, že vďaka tomu, čo robím, rozumiem lepšie sám sebe a snáď aj 
ľuďom, s ktorými žijem.

Matúš Porubjak: Nerád by som odpovedal za „človeka“, takže sa obmedzím sám na 
seba. Primárne mi skúmanie dejín antického myslenia (tu sa prejaví moja profesi-
onálna deformácia antikou) dáva to, čo každé skúmanie – radosť a rozkoš. Umož-
ňuje mi pozerať sa na veci akoby „rôznymi očami“, klásť si otázky, nachádzať istotu 
neistôt. Pestrosť antického myslenia vo mne podporuje záujem o tento svet, podne-
cuje moju imagináciu a povzbudzuje ma na ceste utvárania samého seba.

Pavol Labuda: Veľmi pekne ďakujem obom za rozhovor.
Vladislav Suvák: Ja ďakujem za otázky, nesmierne náročné otázky!
Matúš Porubjak: Ďakujem za pekné otázky.

Pavol Labuda, Matúš Porubjak, Vladislav Suvák
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