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Predslov

Kurz nazvaný Kynizmus grécky a moderný je určený pre štu-
dentov odborov filozofia a etika, ktorí študujú na Inštitúte filozofie  
a Inštitúte etiky a bioetiky na Filozofickej fakulte Prešovskej uni-
verzity. 

Cieľom kurzu je historické a systematické vymedzenie kynizmu,  
t. j. širokého myšlienkového hnutia, ktoré bolo počas antiky na-
jpopulárnejším propagátorom sókratovského spôsobu myslenia 
a života. Prvá časť sa pokúša o vymedzenie kynizmu z hľadiska 
jeho historického vývoja. Druhá časť sa snaží o systematickejšie 
uchopenie kynizmu ako spôsobu myslenia a štýlu života. Text vy-
chádza zo staršej štúdie nazvanej „Kynizmus: etika bez morálky“ 
(in: V. Suvák, Sokratika: Štyri štúdie k sókratovskej tradícii myslenia, 
Prešov, FF PU, 2007, s. 112 – 147), ktorá je doplnená a miestami 
rozšírená predovšetkým o vysvetľujúce časti a plné znenie kynic-
kých zlomkov. 

Jednou z úloh kurzu je uvedenie do terminológie, ktorou kynici 
vyjadrujú svoje etické postoje. Niektoré pasáže a zlomky sú z tohto 
dôvodu citované v gréckom znení aj v preklade, aby mohli študen-
ti porovnať použitú terminológiu autorov referujúcich o kynikoch. 
Poznámky pod čiarou odkazujú na heslá v grécko-anglickom slov-
níku Greek-English Lexicon, ktorý zostavili H. G. Liddell, R. Sco-
tt, H. S. Jones, (skratka LSJ). Príslušné heslá sa dajú vyhľadať na 
internete – lexikón je prístupný na stránke Perseus Project (http://
www.perseus.tufts.edu). Obrovskou výhodou elektronického vy-
dania Greek-English Lexicon je možnosť vstupovať zo slovníkových 
hesiel do databázy gréckych textov. Študenti môžu používať ta-
kisto grécko-slovenský slovník, ktorý zostavila Helena Panczová 
pre vydavateľstvo Lingea (Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po 
kresťanských autorov). 

Poznámky pod čiarou obsahujú krátke charakteristiky citova-
ných antických zdrojov (lexikón Súda, Diogenés Laertský, Lúkia-
nos, Maximos atď.). Každý zdroj má inú historickú hodnotu, ktorú 
treba brať do úvahy pri interpretácii jednotlivých zlomkov. 

Odkazy na diela antických autorov sú uvedené pomocou skra-
tiek latinských názvov titulov. Tento spôsob odkazovania na tituly 
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a pagináciu kritických vydaní antických diel je zaužívaný medzi 
klasickými filológmi na celom svete. Zoznam skratiek sa nachádza 
na konci učebnice pred bibliografiou. 

Lívia Flachbartová pripojila k učebnici orientačné témy semi-
nárov, aby si študenti vytvorili predbežnú predstavu o jednot-
livých okruhoch, ktorými sa budeme spoločne zaoberať počas 
kurzu, ako aj o literatúre, ktorú budeme čítať („Orientačné témy 
seminárov“). 

Chcem sa poďakovať Lívii Flachbartovej za podrobné prečíta-
nie textu a za množstvo doplňujúcich poznámok. Takisto by som 
rád poďakoval Jarovi Cepkovi a Andrejovi Kalašovi za cenné po-
známky k rukopisu. 

Verím, že uvedenie do kurzu Kynizmus grécky a moderný bude 
slúžiť študentom ako pomôcka pri základnej orientácii v otázkach, 
ktorými sa budeme zaoberať podrobne na prednáškach a seminá-
roch. 

Čítanie a interpretovanie textov sókratovskej tradície myslenia 
je súčasťou širšieho projektu APVV-0164-12, ktorý sa venuje Sta-
rosti o seba – antickým problematizáciám života v kontexte súčas-
ného myslenia. 

V Prešove, 1. mája 2014 
Vladislav Suvák 
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Úvod 

Moderní historici venovali kynizmu veľmi málo pozornosti  
v porovnaní s inými myšlienkovými prúdmi antiky. V období in-
tenzívneho záujmu o antické myslenie (od pol. 19. st. do pol. 20. 
st.) vznikla jediná historická štúdia o kynikoch. Jej autorom je Do-
nald Dudley (A History of Cynicism, 1937). Systematický záujem 
o kynizmus začal až v 70-tych rokov 20. st. a trvá dodnes. Medzi 
najvýznamnejšie interpretácie kynizmu by sme mohli zaradiť na-
sledujúce tituly: 

Ragnar Höistad: Cynic Hero and Cynic King: Studies in the Cynic 
Conception of Man (1948); 
Léonce Paquet: Les cyniques grecs (1975); 
Margarethe Billerbeck: Epiktet: Vom Kynismus (1978); 
Margarethe Billerbeck: Der Kyniker Demetrius (1979); 
Heinrich Niehues-Pröbsting: Der Kynismus der Diogenes und der Be-
griff der Zynismus (1979); 
Исай Михайлович Нахов: Философия киников (1982);
Marie Odile Goulet-Cazé: L’Ascèse Cynique: Un commentaire de 
Diogene Laërce VI. 70-71 (1986); 
Gabriele Giannantoni: Socratis et Socraticorum Reliquiae, zv. IV 
(1991); 
Margarethe Billerbeck (Hrsg.): Die Kyniker in der modernen For-
schung (1992); 
Marie-Odile Goulet-Cazé & Richard Goulet (ed.): Le Cynisme ancien 
et ses prolongements (1993); 
Robert Bracht Branham & Marie Odile Goulet-Cazé (eds.): The 
Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and its Legacy (1996); 
Luis E. Navia: Classical Cynicism: A Critical Study (1996); 
Georg Luck: Die Weisheit der Hunde. Texte der antiken Kyniker in deut-
scher Übersetzung mit Erläuterungen (1997); 
Luis E. Navia: Diogenes of Sinope: The Man in the Tub (1998); 
Luis E. Navia: Diogenes the Cynic: The War Against the World (2005); 
Klaus Döring: Die Kyniker (2006); 
William Desmond: The Greek Praise of Poverty. Origins of Ancient 
Cynicism (2006). 
William Desmond: Cynics (2008).
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Prečo sa o kynizmus zaujímala tak málo história, ktorá sa často 
zaoberala nenápadnými zápletkami a stretmi antického myslenia? 
Prečo sa ocitli kynici na okraji záujmu moderných historikov filo-
sofie?1 

Takto položená otázka predznačuje odpoveď: Historikom spô-
soboval ťažkosti samotný charakter kynizmu, ktorý nedokázali 
postihnúť sebe vlastnými (nazvime ich „teoretickými“) prost-
riedkami. Kynizmus sa nápadne odlišoval od filosofických škôl, 
ktorými sa zaoberali, a od interpretačných prístupov, ktoré na nich 
uplatňovali – samozrejme z hľadiska, ktoré považovali za teoretic-
ky zdôvodnené. 

Ak uplatníme na kynizmus moderné prístupy k čítaniu histórie 
myslenia, do popredia vystúpi protiklad, ktorý stavia kynizmus 
proti hlavným myšlienkovým prúdom antiky, t. j. proti platoni-
zmu a aristotelizmu. V kynickom hnutí nedokážeme identifiko-
vať tú časť učenia, ktorú by sme zaradili do oblasti „vedenia“ (gr. 
ἐπιστήμη, epistémé), resp. do oblasti, ktorú pre nás predstavuje 
vedenie. Na druhej strane „vieme“, že starovekí doxografi ozna-
čovali kynizmus za jednu z hlavných filosofických škôl (κυνικὴ 
αἵρεσις, kyniké hairesis), čo znamená, že antický pojem vedenia je 
iný ako naznačujú jeho moderné konotácie.2 

Neskorá antická a byzantská doxografia označovala kynizmus 
až na malé výnimky za „filosofickú školu“ rovnocennú ostatným 
starovekým školám. Všimnime si napr. heslo Κυνισμός (Kynismos) 
v lexikóne Súda (Suidas, s. v. Κυνισμός, n. 2712).3 

αἵρεσις φιλοσόφων. ὁ δὲ ὁρισμὸς αὐτοῦ σύντομος ἐπ‘ 
ἀρετὴν ὁδός. τέλος δὲ τοῦ κυνισμοῦ τὸ κατ‘ ἀρετὴν ζῆν, ὡς 
Διογένης καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεύς. ἤρεσκε δ‘ αὐτοῖς λιτῶς βιοῦν, 
αὐτάρκεσι χρωμένοις σιτίοις, πλούτου καὶ δόξης καὶ εὐγενείας 
καταφρονεῖν. ἔνιοι δὲ βοτάναις καὶ ὕδατι ψυχρῷ ἐχρῶντο 
σκέπαις τε ταῖς τυχούσαις καὶ πίθοις καὶ ἔφασκον θεοῦ μὲν 
ἴδιον εἶναι τὸ μηδενὸς δεῖσθαι, τῶν δὲ θεῷ ὁμοίων τὸ ὀλίγων 
χρῄζειν. ἀρέσκει δ‘ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρετὴν διδακτὴν εἶναι καὶ 
ἀναπόβλητον.

1 Dôvody pre neštandardné transliterovanie gréckeho slova φιλοσοφία (filosofia s grafé-
mou „s“ a ďalšie odvodené slová) vysvetľuje diskusia, ktorá prebehla v časopise Filozofia 
(roč. 55, 2000, č. 5, č. 8; roč. 56, 2001, č. 1, č. 3). 

2 Porovnaj heslo αἵρεσις v LSJ (II 2.). 
3 Porovnaj taktiež Diogenove Životopisy (VI 13; VI 87; VI 103). 
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Kynizmus je filozofickým smerom. Jeho definícia znie: krátka 
cesta k zdatnosti. Cieľom kynizmu je život v súlade so zdatnosťou,4 
o čom svedčí príklad Diogena a Zénóna z Kitia. Vyznávali zása-
du jednoduchého života, keďže si vystačili s jednoduchým jedlom 
a bohatstvom, slávou i urodzeným pôvodom pohŕdali. Niektorí  
z nich jedia len zelenú stravu a vždy pijú len studenú vodu. Žijú 
v akýchkoľvek skrýšach, na aké len narazia, dokonca aj v sudoch. 
Hovorili, že znakom boha je to, že nič nepotrebuje, znakom tých, 
ktorí sa mu podobajú, však to, že potrebujú len málo. Hlásia sa 
tiež k zásade, že zdatnosti sa možno naučiť a že ju nemožno stratiť 
Suidas, s. v. Κυνισμός (n. 2712). Prel. Andrej Kalaš.5 

Ďalšia dôležitá okolnosť, ktorú by sme nemali obchádzať pri 
hodnotení kynizmu, súvisí s jeho popularitou: V porovnaní s inými 
sókratovskými školami pôsobilo kynické hnutie počas celej antiky 
a hlásili sa k nemu rôznorodé myšlienkové a sociálne prúdy. Dio-
genés Laertský píše o kynikoch – zrejme v polemike s inými do-
xografmi alebo kritikmi kynizmu – ako o osobitnej škole, ktorá sa 
nedá redukovať na svojrázny životný štýl. 

προσυπογράψομεν δὲ καὶ τὰ κοινῇ ἀρέσκοντα αὐτοῖς, 
αἵρεσιν καὶ ταύτην εἶναι ἐγκρίνοντες τὴν φιλοσοφίαν, οὐ, καθά 
φασί τινες, ἔνστασιν βίου.6 

4 Spojenie život v súlade so zdatnosťou (τὸ κατ‘ ἀρετὴν ζῆν) sa zvyčajne prekladá ako „život 
v súlade s cnosťou“. Gr. výraz ἀρετή budem prekladať v celej knihe slovom „zdatnosť“, 
pretože ἀρετή má v gréčtine iné významy ako v neskoršom latinskom ekvivalente virtus, 
ktorý sa stane východiskom pre moderné chápanie „cnosti“. Porovnaj prvú časť hesla  
ἡ ἀρετή v LSJ (A.). 

5 Lexikón Súda (Σοῦδα, Suidas) je byzantský encyklopedický slovník zostavený v 2. po-
lovici 10. stor. neznámym autorom. V minulosti sa označoval za jeho autora Suidas, ale 
súčasní komentátori spochybňujú tento názor. Zrejme ide o dielo niekoľkých byzant-
ských učencov, ktoré malo titul Σοῦδα (porovnaj Eleanor Dickey, Ancient Greek Scho-
larship, s. 90 – 91). Grécky písaný slovník obsahuje okolo 30 000 hesiel zoradených podľa 
abecedy – niektoré majú podobu stručnej slovníkovej definície, iné sú podrobnejším 
encyklopedickým výkladom problematiky. Na základe našej znalosti antických textov 
môžeme usudzovať, že Súda je kompilácia vytvorená výpiskami z gramatických a doxo-
grafických spisov (hlavným zdrojom bol zrejme Fótiov Lexikón a diela alexandrijských 
gramatikov). Keďže niektoré z týchto spisov sa nám nezachovali, lexikón má pre nás 
určitú historickú hodnotu. Avšak viaceré heslá sú spracované príliš skratkovito alebo 
sú skreslené (pokiaľ ich dokážeme porovnať s pôvodnými zdrojmi, napr. s Diogenom 
Laertským). 

6 Diogenés Laertský, doxograf, autor Βίοι φιλοσόφων (lat. Vitae philosophorum = Životy 
filosofov); pôsobil niekedy na prelome 2. – 3. stor. kresťanskej éry; pre nás predstavuje 
hlavný zdroj správ o kynikoch. Diogenés Laertský venuje kynikom celú VI. kn. svojich 
Βίοι pozostávajúcich z desiatich kníh. Moderní historici dlhú dobu podceňovali hodnotu 
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...najskôr predbežne načrtneme princípy, ktoré spoločne vy-
znávajú, podľa našej mienky ich [scil.7 kynikov] treba pokladať za 
osobitnú filosofickú školu a nielen za reprezentantov určitého spô-
sobu života, ako to tvrdia niektorí autori. 
Diog. Laert VI 103.8 

Prečo antická doxografia prisúdila kynizmu významné mies-
to medzi školami filosofie, zatiaľ čo moderná historiografia 
nevie, ako ho má interpretovať? Rozdiely v prístupoch k hod-
noteniu kynizmu v staroveku a v modernej dobe by mohli vy-
plývať z rozdielneho prístupu k filosofickej činnosti. Aj keď no-
voveké myslenie nemá jednotný charakter, predsa pripisuje 
filosofii v najširšom zmysle „teoretický“ charakter – filosofovanie 
je určitý „výkon ducha“, ktorý vyúsťuje do „súboru vedenia“.  
G. W. F. Hegel – filosof so zásadným vplyvom na moderné chá-
panie dejín filosofického myslenia – hovorí (Dějiny filosofie, zv.  
I., s. 103): 

O kynicích nelze poznamenat nic zvláštního, protože byli málo 
filosoficky vzděláni a nepozvedli své učení na úroveň vědecké 
soustavy. (…) Vědeckou důležitost kynická škola nemá; vyjadřuje 
pouze vývojový moment, k němuž muselo ve vědomí obecně nut-
ně dojít, totiž to, že se vědomí ve své jedinečnosti muselo nutně 
pojímat jako svobodné a nezávislé na vnějších předmětech a požit-
cích (prel. J. Cibulka & M. Sobotka). 

V nadväznosti na Hegela sa moderná historiografia pýta, či mô-
žeme nazývať „filosofiou“ niečo, čo sa redukuje na životné prakti-
ky a nemá teoretický rámec, t. j. neusiluje sa o zdôvodnenie vlast-
ných postojov a ich obhajobu voči iným „vedeckým sústavám“. 

Z historického hľadiska – ak ho uplatníme nielen na kynizmus, 
ale aj na vlastné chápanie vedenia – by sme za touto otázkou moh-
li hľadať Hegelovo vymedzenie dejín filosofie, ktoré ovplyvnilo 

Diogenových životopisov, ale v posledných desaťročiach sú doxografické správy (najmä 
o helenistických autoroch) podrobované systematickej kritike a sú stále viac oceňované 
(porovnaj J. Meyer, Diogenes Laertius and his Hellenistic Background). Kritické vydanie Dio-
genových Βίοι φιλοσόφων vyšlo až na konci 20. st. zásluhou Miroslava Marcovicha vo vy-
davateľstve B. G. Teubner (Diogenes Laertius, Vitae Philosophorum, 2 zv., zv. I: Libri I-X; zv. 
II: Excerpta Byzantina, Stuttgart & Leipzig: Teubner 1999). Doplnené trojzväzkové vydanie 
vydalo vydavateľstvo Walter de Gruyter (Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, 3 zv., zv.  
I: Libri I – X, 2008; zv II: Excerpta Byzantina et indices, 1999; zv. III: Indices, Hans Gärtner 
2002). 

7 Latinská skratka scil. (= scilicet) znamená „menovite“ (videlicet). 
8 Až na menšie odchýlky sa pridržiavam Okálovho prekladu z r. 1954. 
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spôsoby interpretovania antického myslenia a obzvlášť kynizmu, 
pretože s pôsobením kynikov sa primárne spája žáner biografie. 
Pred Hegelom patrili životopisy filosofov k dôležitým svedec-
tvám o praktickom uskutočňovaní ich učenia. Život sa ponímal 
ako skúška filosofickej prípravy, resp. hodnota prípravy filosofa 
sa posudzovala vo vzťahu k životu. Pre Hegela sa stali biografie 
zbytočnosťou, lebo jediným dielom filosofa sú idey („vedecké vý-
tvory rozumnosti“). V heidelbergskom zápise Úvodu k Prednáškam  
o dejinách filosofie (Vorlesungen über die Geschichte det Philosophie) 
Hegel píše: 

Dějiny filosofie nám předvádějí galerii ušlechtilých duchů, kte-
ří smělostí svého rozumu pronikli do povahy věcí, člověka i do 
povahy boží, odhalili nám jejich hloubku a dobyli nám poklad nej-
vyššího poznání. Tento poklad, na kterém i my se chceme podílet, 
je obecně filosofie; její vznik je to, co se v těchto výkladech budeme 
učit znát a chápat (Úvod k dějinám filosofie, s. 13, prel. K. Slavík). 

Na okraj papiera si Hegel pripísal poznámku: 
Galerie příkladů, nejvznešenějších duchů. — nevědět předem 

— v jejích začátcích; postupně; nic náhodného. Říše čisté pravdy — 
nikoli činy vnější skutečnosti, nýbrž vnitřní soustředěnost ducha 
(prel. K. Slavík). 

Jednotlivé životy sú z hľadiska Hegelovej koncepcie dejín vede-
nia (ducha) pominuteľným doplnkom večných ideí (t. j. večných 
mimo čas). 

Hrdinové filosofie učinili jenom to, že vynesli, co je samo  
o sobě rozumové, z hlubin ducha, v nichž je to nejprve skryto 
jako substance, jako vnitřní podstata, na denní světlo, do vědomí, 
do vědění; je to postupné probouzení. Proto nejsou tyto činy ulo-
ženy pouze v chrámu vzpomínání jako obrazy něčeho minulého; 
jsou nyní právě tak přítomny jako v době, kdy vznikly. Jsou to 
účinky a díla, jež nejsou následujícími díly opět zrušena a zniče-
na; jsou to díla, jež jsou i naší vlastní přítomností. Není to ani plát-
no ani mramor ani papír, ba není to ani představa či paměť, v níž 
jsou tyto činy uchovány – tyto elementy jsou samy pomíjivé, jsou 
říší pomíjivosti. Činy filosofie jsou uchovány v myšlení, v pojmu,  
v nepomíjivé podstatě ducha, kam nevnikají moli ani zloději. Co 
myšlení vyzískalo, vtěluje se do něho a vytváří tak jsoucno du-
cha. Tyto poznatky nejsou proto učeností, znalostí toho, co už 
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zemřelo, co už bylo pochováno a zetlelo; dějiny filosofie mají co 
činit s tím, co nestárne, co je živoucí v přítomnosti (prel. J. Cibul-
ka & M. Sobotka).9

Situácia v historiografii západného myslenia sa zmenila až na 
konci 20. st., a to nielen vo vzťahu ku kynikom, ale aj v celkovom 
prístupe k antickému mysleniu. Historici sa začali vážnejšie za-
oberať rozdielmi medzi starovekými a novovekými spôsobmi 
vymedzenia filosofie: Antické koncepcie sa ukázali byť oveľa šir-
šie než moderné – zahŕňajú aj také postoje, ktoré moderné my-
slenie vylučuje zo svojich ponímaní filosofovania. Pripomeň-
me si v tejto súvislosti Isokrata, ktorého dnes považujeme za 
významného klasického „rečníka“, avšak on sám sa označoval  
za „učiteľa filosofie“ a svoju rečnícku školu chápal ako „filosofic-
kú“ (najmä s ohľadom na morálny postoj rečníka).10 Zdá sa, že kri-
tériom hodnotenia histórie myslenia (oddeľovania „skutočných“ 
a „dejinotvorných“ mysliteľov od „marginálnych“ alebo „zdanli-
vých“) nie je historická „udalosť“, „okolnosť“ alebo „zápletka“, ale 
naše predstavy o histórii (vyvolané udalosťami, okolnosťami alebo 
zápletkami našej prítomnosti). 

Ako problematický sa ukázal nielen status myslenia, ktoré ne-
dokážeme posudzovať kritériami iného myslenia, ale aj interpre-
ta, ktorý si tým, že kladie určité otázky, vopred odpovedá a svo-
je predpoklady zahŕňa do práce historika. Ako problematický sa 
ukázal status myslenia, ktoré sprítomňuje históriu myslenia, t. j. 
chce ju premyslieť z „historického odstupu“, ale nedokáže sa vy-
maniť z vlastnej historicity. 

Cieľom nášho kurzu bude uvedenie do kynizmu ako filosofic-
kého hnutia, ktoré zohralo dôležitú rolu vo vývoji antického my-
slenia – s ohľadom na rozdiely medzi starovekým chápaním kyni-
zmu a modernými spôsobmi interpretovania toho, čo zaraďujeme 
do „dejín myslenia“. 

Prvá časť („Kynizmus ako kultúrne hnutie“) mapuje kynizmus 
ako hnutie, ktoré sa vymyká moderným vymedzeniam filosofickej 
9 Porovnaj G. W. F. Hegel, Dějiny filosofie, zv. I., s. 70 – 71; porovnaj G. W. F. Hegel, Úvod  

k dějinám filosofie, s. 28. 
10 Porovnaj Isocr., Hel. 1-10; Nic. 1; Panath. 27; Bus. 1; Bus. 23; Bus. 49 atď. Stručnú interpre-

táciu Isokratovho myslenia poskytuje Graeserova práca, Řecká filosofie klasického období. 
Podrobnejšie interpretácie Isokrata: Yun Lee Too, The Rhetoric of Identity in Isocrates;  
T. Poulakos & D. Depew (eds.), Isocrates and Civic Education; Ekaterina Haskins, Logos and 
Power in Isocrates and Aristotle. 
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činnosti. Kynizmus nemôžeme posudzovať novovekými kritéria-
mi už preto, lebo sa prelína s literárnymi žánrami, či presnejšie 
s literárnymi fikciami, ktoré vedome vytvára. Koniec koncov po-
dobný prístup by sme mohli uplatniť aj pri interpretáciách Plató-
na – jeho myslenie je úzko zviazané s literárnym žánrom dialógu  
a s hrou postáv, ktoré necháva vstupovať do svojich dialógov.11

Problémy moderných výkladov kynizmu vyplývajú (okrem 
iného) z uplatňovania vládnucich kritérií na jeho charakter. Jedna 
z kľúčových diferencií používaných pri súčasných interpretáciách 
kynizmu je diferencia teoretického a praktického, ktorá poukazuje 
na absenciu „teoretického“ rámca pri „praktickom“ uskutočňo-
vaní kynického života. Ale v prípade kynizmu je dvojznačná: Na 
jednej strane sa nám totiž zdá, že z hľadiska rozdielu medzi teore-
tickým a praktickým chápaním filosofovania by sme kynikov mali 
zaradiť k myšlienkovým prúdom, ktoré pestujú praktické posto-
je bez ohľadu na filosofické zdôvodnenie svojho životného štýlu. 
Ale na druhej strane vidíme, že kynické praktiky sa nezaobídu bez 
určitých zdôvodnení, lebo bez nich by nebolo možné zaujať radi-
kálny postoj voči konvenčnej morálke, ktorý je východiskom pre 
hľadanie kynického spôsobu života. Navyše moderná diferencia 
teoretického a praktického by len ťažko hľadala vlastný predobraz 
v antickom myslení, kde sa filosofovanie vždy určitým spôsobom 
spája s otázkou, ako máme viesť svoje životy.12 

V druhej časti („Diogenés: etika bez morálky“) sa budeme za-
oberať ranou kynickou problematizáciou vzťahu medzi etikou  
a morálkou. Pre moderné myslenie je takmer nepredstaviteľná eti-
ka, ktorá by sa postavila mimo morálku – nedôvera a pobúrenie, 
ktoré vyvolal Nietzscheho koncept imoralizmu, je dobrým príkla-
dom tejto situácie. Pre kynikov predstavuje etika myslenie očiste-
né a oddelené od konvenčnej morálky – čo je nevyhnutným pred-
pokladom života, ktorý vedie k slobode slova a konania. 
11 Porovnaj A. W. Nightingale, Genres in dialogue. Plato and the construct of philosophy;  

D. Nails, The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other Socratics. 
12 V tomto zmysle by sme mohli čítať aj Aristotela, ktorý (podobne ako Platón; porovnaj 

Phil. 67b; Resp. 586 a n.; Phaedo 60e n.) problematizuje diferenciu medzi teoretickým  
a praktickým vedením, ako mysliteľa, ktorý túto diferenciu zároveň prekonáva, keď v zá-
vere Etiky Nikomachovej predpokladá bytostnú spätosť medzi najlepším spôsobom života 
a prvou filosofiou. Teoretický život stojí podľa Aristotelovho výkladu vyššie ako život 
politický (t. j. etický) – najvyššou formou činného života je nahliadajúci (kontemplatívny) 
život, ktorý rozumie príčinnosti celého kosmu, a preto ho môžeme prirovnať k životu 
bohov. Najvyššou činnosťou človeka je teoretická múdrosť (σοφία), ktorá stojí vyššie ako 
etická, či politická zdatnosť konania. 
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Ťažkosti pri interpretácii kynickej etiky spôsobujú predovšetkým 
moderné pokusy o vymedzenie morálky: Pre viacerých moderných 
mysliteľov je oblasť morálky východiskovým priestorom pre urče-
nie etiky. Práve v tomto bode sa moderné myslenie odlišuje od 
starovekého: Staroveké etiky (obzvlášť sókratovské) sa v podstate 
nezaujímajú o morálku – pre kynikov je to dokonca zbytočná a ne-
rozumná prekážka v činnosti, ktorú by sme mohli charakterizovať 
ako snahu o ovládnutie vlastného života.13

13 K rozdielom medzi antickými a modernými chápaním etiky porovnaj práce Julie Annas: 
The Morality of Happiness, , s. 439 – 455; „Prudence and Morality in Ancient and Modern 
Ethics“, s. 241 – 257. 






