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Poznaj sám seba! 

Vladislav Suvák 

 

Ak by sme hľadali najviac citované výroky staroveku, určite by sme 

narazili na formulku GNÓTHI SAUTON. Výrok Poznaj sám seba! k nám 

prehovára z veľkej diaľky, ale keď ho počujeme, máme zároveň pocit 

blízkosti. Spájame ho s požiadavkou hľadania vlastného Ja, ktoré by sa 

malo stať miestom istoty vo svete plnom neistých vecí. Dávame ho do 

vzťahu s presvedčením, že bez sebapoznania nemôže začať premena 

človeka a následne aj sveta, v ktorom žije. Iným slovami, požiadavku 

poznať seba samého považujeme za najstaršie vyjadrenie vzťahu medzi 

Subjektom a Pravdou. Avšak práve toto spojenie vyvoláva podozrenie, 

že grécku gnómu čítame príliš moderne. Úzky vzťah medzi Subjektom a 

Pravdou je dôležitý z hľadiska toho, ako rozumieme základnej úlohe 

myslenia po Descartovi – hľadať poznanie založené na istote. Ale Gréci 

nemuseli chápať tento vzťah tak ako Descartes. 

Najstaršie antické správy dávajú formulku GNÓTHI SAUTON do 

vzťahu s kultom boha Apollóna. Nápis Poznaj sám seba! mal byť vytesaný 

do kameňa predsiene Apollónovho chrámu v Delfách. A zrejme nebol 

jediný. Ďalší slávny výrok znel: MÉDEN AGAN - Všetko s mierou! 

Autormi delfských gnóm boli takzvaní „siedmi mudrci“, takže nápisov 

mohlo byť dohromady sedem. 

Starovekí spisovatelia dávajú vete GNÓTHI SAUTON rôzne významy. 

Podľa Hermippa útočí na ľudí vystatujúcich sa nad svoje pomery. Cicero 

zase hľadá v požiadavke sebapoznania potrebu nasledovať bohov. 
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V kontexte apolónskeho kultu by mohol byť výrok GNÓTHI SAUTON 

pripomenutím smrteľnosti človeka. Dal by sa pretlmočiť slovami: Bohov 

maj v úcte a v obave. 

Iné chápanie výroku Poznaj sám seba! naznačuje Thalés, ktorý ho pokladá 

za odpoveď na otázku, „Čo je ťažké?“ Ale ani replika – „Poznať seba 

samého!“ nevyjasňuje, čo je zmyslom sebapoznania. Ak by ním bolo 

prekonávanie ťažkých vecí len preto, že sú ťažké, rovnako dobre by sme 

sa mohli usilovať o zdolanie Everestu – bez ohľadu na to, či sme zdatní 

horolezci. Chilón si kladie otázku inak ako Thalés: „Čo je najlepšie 

poznať pre človeka?“ Odpoveď formuluje v podobe veštby: „Seba 

samého!“ Zase môžeme len hádať, prečo je pre človeka najlepšie poznať 

seba. A čo vôbec znamená toto „seba“? – Poznať v sebe človeka? 

Nevieme. Možno aj preto, lebo v delfskom orákulu je vždy ukrytá 

hádanka, ktorú dokáže vylúštiť iba ten, komu je určená veštba. 

Viaceré antické texty naznačujú, že osobité miesto v tradícii 

sebapoznania zaujíma Sokrates a jeho nasledovníci. Sókratovská etika sa 

snaží o vedomé poznávanie vlastných hraníc na ceste k hľadaniu 

dobrého života. Práve v tom sa prejavuje určitý odklon od staršej 

sapientiálnej tradície – konkrétne v tom, ako Sókratés chápe ľudskú 

múdrosť. V Platónovej Obrane hovorí, že múdry je len boh. Ľudská 

múdrosť spočíva vo vedomí vlastného nevedenia. Nové chápanie 

múdrosti naznačuje potrebu nového vymedzenia sebapoznania. 

V archaickej tradícii mohol mať výrok GNÓTHI SAUTON význam 

príkazu, ktorý adresuje božský Apollón človeku, aby si pripomínal 

vlastnú nedokonalosť a smrteľnosť. Sókratovská tradícia však prisudzuje 



3 

 

delfskej gnóme iný význam – spája ju s činnosťou, ktorej dáva prednosť 

pred sebapoznaním v abstraktom zmysle: Grécke spojenie 

EPIMELEISTHAI SAUTÚ znamená „zaoberať sa sebou samým“. Pre 

Sókrata je starosť o seba zásadnou činnosťou, natoľko zásadnou, že bez nej 

nie je možná žiadna iná aktivita. Sókratovská požiadavka starosti o seba 

nie je len etickým princípom, ale sústavnou praxou, bez ktorej nie je 

možné poznanie seba samého ani poznanie iných ľudí. 

Vzťah medzi starosťou o seba a sebapoznaním ako výraz práce na sebe je 

podmienkou poznania pravdy o sebe. Michel Foucault považuje tento 

vzťah za podstatný pre antické problematizácie života. Ak dnes 

rozumieme tomuto vzťahu inak, znamená to, že sa zmenil spôsob nášho 

myslenia. Poznanie toho, čo sa zmenilo, je dôležité pre pochopenie našej 

situácie. 

Starosť o seba, práca na vlastnom ja, úsilie o premenu vlastného života, 

teda činnosti, ktoré boli dôležité pre gréckych a rímskych vzdelancov, sa 

postupne vytratili z nášho premýšľania o živote. Nevolám po ich 

návrate. Bolo by to naivné. Svet, v ktorom žijeme, sa zmenil. Ale vieme, 

čo všetko priniesla táto zmena? 


