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ÚK ESTIN ANTILEGEIN 

 

Štefan KOĽŠOVSKÝ 

 

Počiatok gréckeho myslenia už tradične charakterizujeme procesom, ktorý nazývame 

prechodom od mýtu k logu. Mýtus charakterizujeme ako rozprávanie príbehov o usporiadaní, 

či stvorení sveta, ktoré prevažne nie je založené na racionálnom rozvažovaní. Tento význam, 

ktorý slovu mýtus pripisujeme, však nadobudlo až v neskoršej gréčtine. „V pozdní řečtině 

znamená „mýtus” podobně jako u nás (a v latinském výrazu „fabula”) podivuhodné 

vyprávění, které sice může mít hluboký smysl, avšak v žádném případě nemůže být doslova 

pravdivé.”1 Logos sa prekladá ako slovo pomocou, ktorého vypovedáme o svete až po 

racionálnom rozvažovaní, uvažovaní. „Slova logos se v tomto smyslu používá i v starší řecké 

literatuře: „slovo” u Homéra je to, co je uváženo, rozváženo, co může někoho přemluvit, a je 

tedy zcela pochopitelné, že toto „slovo” mohlo později označovat to, co je rozumné, 

smysluplné, důsledné a že následkem toho sehrálo tak nesmírnou úlohu v dějinách ducha”2 

Mýtus prestáva byť pre nás podstatným v gréckom svete, pretože v mnohých prípadov 

zabúdame na jeho historický význam v kontexte gréckej kultúry. Na neznalosť významu slova 

„mýtus” z pohľadu historického kontextu upozorňuje Vernant, tvrdením: 

 

„Teprve od 5. stol. Př. Kr. může ve filosofickém nebo dějepisném pojednání nabývat 

slovo mythos pejorativního významu a označovat na rozdíl od slova logos nezdůvodněné 

tvrzení a nepodložené svědectví.”3 

 

 Logos, na druhej strane, má v našich interpretáciách antického myslenia dominantný 

význam. Avšak nie všetko je tak jednoznačné ako sa navonok zdá. Ak sa na význam slov 

mýtus a logos pozrieme z pohľadu starogréčtiny, zistíme, že majú rovnaký etymologický 

význam:  

 

 „Slovo „mýtus” pochází z Řecka. Pro ty však, kdo ho užívali v dobách archaických, 

znamenalo něco jiného než pro nás dnes. Mythos znamená řeč, vyprávění. Zpočátku není v 

opozici vůči slovu logos, jehož původní význam je rovněž „slovo, promluva” a teprve později 
                                                 
1  Walter, F. Otto: Mýtus a slovo. In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991. s. 
13. 
2  Tamže, s. 14.  
3  Vernant, J.P.: Počátky řeckého myšlení. Oikoymenh, Praha 1995, s. 11. 
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označuje chápání a rozum. […] Avšak ani tam, kde je mythos takto diskvalifikován, 

neoznačuje nějakou určitou kategorii posvátných vyprávění o bozích a hrdinech.”4  

  

 Teda ani etymologický základ slov (mýtus, logos) nepreukazuje žiadne dominantné 

postavenie slova logos nad slovom mythos5.  

Je veľmi neuvážené, pokladať logos za jediný privilegovaný spôsob premýšľania o 

kosme v gréckom myslení. Dôkaz o prítomnosti mytologických prvkov (náboženských) v 

racionálnom myslení nám podáva Detienne:  

 

 „Jakmile se objevuje filosof, nastupuje na místo těchto typů lidských osobností: 

vystřídávaje kouzelníky a extatické jedince, tvrdí stejně jako oni, že dosahuje „pravdy” a 

zjevuje ji, pravdu, která je „protějškem a protikladem” „náboženské pravdy”. Je-li filosofie 

jinak v řadě v bodů v přímé opozici k tradičním náboženským koncepcím, v některých 

aspektech své problematiky se projevuje jako dědička náboženského myšlení.”6  

 

 Logos teda neustále zohľadňuje mytologický obraz sveta, ba dokonca mýtus mu 

ponúka dobrú východiskovú pozíciu pre obhajiteľnosť svojich tvrdení pred obyčajnými 

ľuďmi, pretože grécka mytológia ma voľnejšiu podobu ako nám to hovorí Veyne: 

 

  „Řecká mytologie, jejíž vazba na náboženství byla spíše volnější, byla vlastně určitým 

druhem lidové literatury, širokou oblastí literatury předávané převážně ústně, je-li slovo 

literatura pro dobu, kdy ještě nebylo rozdílu mezi realitou a fikcí a bájný prvek byl bez 

problému přijímán, vůbec na místě.”7  

 

  V pol. 5. stor. pred Kr. v post-eleatských diskusiách a najmä v sofistike charakter logu 

začína nadobúdať schopnosti formulovať výhrady aj voči sebe samému. Nejednoznačnosť 

výpovedí obsiahnutých v logu z pohľadu logickej koherentnosti, má za následok vznik sporu, 

ktorý je v antike známy ako „ouk estin antilegein” (slovenská transmutácia spodobuje „úk 

estin antilegein”), ktorý sa najčastejšie prekladá ako „spor nie je možný, alebo nemôže 

                                                 
4  Tamže, s. 11. 
5  Tejto problematike sa okrem iných venujú aj: Walter, F. Otto: Mýtus a slovo. In: Mýtus, epos a logos, 
cit. d., s. 7-26. Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtům? Oikoymenh, Praha 1999, s. 30 – 59.  
6  Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Oikoymenh, Praha 2000, s 168. 
7  Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtům?, cit. d., s. 30. 
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existovať”. S „úk estin antilegein” sa veľmi často ešte spája: „predikácia je nemožná”, alebo 

„iné definície ako ostenzívne8 sú nezmyselné”9.  

  Autorstvo „úk estin antilegein” sa najčastejšie pripisuje Antisthenovi10. Skôr, ako sa 

vyjadrím ku polemike ktorá sa podrobnejšie zaoberá problémom autorstva a konkrétnej 

argumentácie „úk estin antilegein” zmienim sa o Antisthenovi a jeho mieste v interpretačnej 

literatúre. Mnohí interpreti k nemu nepristupujú ako ku Platónovi, alebo Aristotelovi, ale 

práve naopak, pristupujú k Antisthenovi ako k neplodnému a plytkému mysliteľovi. 

  V interpretačnej literatúre sa vedie mnoho sporov o tom, či môžeme, alebo nemôžeme 

Antisthena považovať za mysliteľa s veľkým filozofickým porozumením. Navia to 

potvrdzuje, keď hovorí: „[...] nebol človek hlbokého filozofického porozumenia, pretože 

nemyslel a nepísal ako Platón”11. Aj podľa Grubeho, Antisthenés patrí medzi plytkých 

mysliteľov, keď to potvrdzuje slovami: „bol slepý pre hlbšie implikácie jeho majstrovskej 

doktríny”12. Nie však všetci interpretujú Antisthena ako mysliteľa s plytkým porozumením. 

Rankin je toho príkladom, keď hovorí: „som silne naklonený názoru, že Antisthenés nebol tak 

nevzdelaný, ako sa javí podľa niektorých interpretácií pomyslených referencií z pasáži 

Platóna a Isokrata”13. Taktiež Navia nám odkazom na Rankina („Antisthenes a ‘Near-

Logician‘?”) poukazuje na hlavnú príčinu, prečo je Antisthenés v mnohých interpretáciách 

znevažovaný: „je spravodlivé povedať, že Antisthenova reputácia v oblasti logiky je 

pravdepodobne poznačená našim nedostatkom súvislého materiálu z jeho napísaných prác”14.  

  Teraz sa pokúsim naznačiť pôvod „úk estin antilegein” a taktiež argumentačnú 

podobu v diele Antisthena.  

  Navia upozorňuje na vzácnosť originality v dejinách filozofie. Rovnako ako aj na 

obtiažnosť vytvorenia novej myšlienky bez toho, aby sme túto myšlienku nenašli hoci v 

odlišnej podobe v časoch pred tým. Na základe tohto presvedčenia vyjadruje názor, že 

napriek menovitej spojitosti Antisthena s logickou tézou „úk estin antilegein”, ešte 

neznamená, že je jej autorom, alebo, že je to úplne nové tvrdenie, ktoré vstupuje do myslenia 

                                                 
8  Pojem ostensive definition – Russellova definícia: proces, pomocou ktorého sa nejaká osoba učí 
porozumieť nejakému slovu bez použitia iných slov, napr. nevieme po francúzsky, ale ukážeme na chlieb a 
Francúz nám povie „pain“, takže si domyslíme, že ide o „chlieb“. 
9  Navia, L. E.: Antisthenes of Athens. Greenwood Press. London 2001. s 55 
10  Autorstvo je Antisthenovi pripisované hlavne na základe svedectva Aristotela, ktorý mu menovite  
 Pripisuje túto tézu „není možné tvrdit opak něčeho, jak říkal Antisthenés” Por. Arist. Top. 1,11,104b20- 
21. To nie je však až tak jednoznačne, pretože Platón pripisuje autorstvo Prótagorovi (Por. Plat. Euthyd. 286b c). 
11  Navia, L.E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 55. 
12  Grube, G. M. A.: Antisthenes Was No Logician. Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association, Vol. 81 (1950). s. 18. 
13  Rankin, H.D.: Ouk Estin Antilegein. Franz Steiner Verlag GMBH. Wiesbaden 1981, s. 37 
14  Navia, L.E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 63.  
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až samotným Antisthenom. Navia upresňuje, že Antisthenés dáva problému „úk estin 

antilegein” nanajvýš jasnejšiu formuláciu, ale v žiadnom prípade „spor nie je možný”, 

„predikácia je nemožná” nemusia byť nové, alebo originálne15. V takomto prístupe k 

problému „úk estin antilegein”, konkrétne v otázke jeho „pôvodu” sa zhodujú viacerí 

interpreti. Rankin svoju interpretáciu „úk estin antilegein” začína: „Prótagoras a jeho 

druhovia používali túto maximu a dokonca s jej použitím by sme sa mohli stretnúť aj skôr”16. 

  Pokúsime sa poukázať na výskyt určitej podoby „úk estin antilegein” v období pred 

Antisthenom, na jej vplyv na Antisthenove filozofické smerovanie a zároveň, že práve on 

jasnejšie pomenoval túto problematiku. 

  Pri pohľade na širší rámec problematiky zistíme, že určité podoby „úk estin 

antilegein” môžeme nájsť aj u Parmenida, Prótagora, Gorgia a Prodika ako predchodcov - 

inšpirátorov, od ktorých sa nechal pravdepodobne ovplyvniť Antisthenés. Rankin hovorí o 

eleatoch a sofistoch ako o možných predchodcov „úk estin antilegein”:  

 

  „Ak ju vidíme ako odmietnutie negácie, mohol by to byť rovnako Parmenidés, kto by 

stál pri zrode jej rozšírenej podoby. Celkom určité sa okolo nej vznáša istý opar eleatizmu. 

Mohla by byť naozaj veľmi stará, dokonca staršia ako meno akéhokoľvek známeho mysliteľa. 

Nesmieme tiež zabúdať na domnienku, že by ju mohol používať dokonca aj Prodikos.”17  

 

Rankinovu interpretáciu podporuje skutočnosť, že Antisthenés pred tým ako stretol 

Sókrata a nasledoval ho v jeho učení, bol najprv pod vplyvom učenia sofistu konkrétne 

Gorgia: „11. Suid. s.v. �ντισθ�νης: Antisthenés z Athén – sókratovský filozof, pôvodne 

rečník. Diog. Laert. VI 1: Antisthenés bol spočiatku žiakom rečníka Gorgia. Preto do svojich 

dialógov vnáša prvky rétoriky, čo sa najviac prejavuje v dielach „Pravda“ [cf. v A 145] a v 

“Povzbudzujúcich dialógoch” [cf. v A 63/67]. [Eudoc. violar. 96 p. 95,2-4].”18  

Ja sa vo svojej interpretácii zameriam na Parmenida, Prótagora. Najskôr však svoju 

pozornosť upriamim na podobu „úk estin antilegein” u Parmenida.  

V Parmenidovej básni sa dozvedáme o dvoch cestách, ktorými sa môžeme uberať pri našom 

poznávaní a zároveň hovorí o ceste, ktorou by sme si mali podľa neho vybrať: 

 

                                                 
15  Navia, L. E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 55. 
16  Rankin H. D.: Ouk Estin Antilegein, cit. d., s. 25. 
17  Tamže, s. 25. 
18  Citované z pripravovaného prekladu Andreja Kalaša pre vydavateľstvo Kalligram: Antisthenés – 
kynické zlomky. s. 4. 
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„Nuže já ti teď povím – a slovo, jež uslyšíš, podrž -, které lze jenom cesty si mysliti 

zkoumání všeho: jedna cesta, že jest a že vůbec nebytí není, dráha to přesvědčení, neb ono 

provází pravdu; druhá pak cesta, že není a že je nebytí nutné. O této cestě ti říkám, že nelze ji 

poznati nijak, neboť nejsoucí ani bys nepoznal – není to možno -, ani je nevyslovil, vždyť 

myslit a být je totéž.” (Zl. B 2 a 3 z Prokla, Klementa a j.)19  

 

Navia tieto dve cesty interpretuje ako „cestu pravdy” a „cesta mienky”. „Cestou 

pravdy” jazyk hovorí o veciach, ktoré reálne existujú, majú skutočne bytie a nemôže vyjadriť 

to čo „nie je”, čo neexistuje. „Cestou mienky” hovoríme o veciach, ktoré pramenia z našej 

meniacej sa skúsenosti a nestabilného sveta, ktorý vnímame našimi zmyslami20. Navia v 

jednom zo svojich odkazov svoje tvrdenie rozširuje a odvoláva sa na M. Ringa: „Ring 

poznamenáva, že Parmenidové myslenie trvá na tom, že nemôžeme myslieť ani hovoriť o 

niečom čo neexistuje. Z tohto dôvodu môžeme dodať, „vec, ktorá nie je” nemôže byť 

vyjadrená, to je to čo nám dáva Antisthenová fráza „úk estin antilegein” na vedomie .”21 

Pozitívum vyplývajúce z „cesty pravdy” je, že pri našich výpovediach sa nemôžeme 

opierať o nebytie, pretože naša všedná skúsenosť nám neumožňuje pojednávať o veciach, 

ktoré nie sú. Jazykové funkcie pri druhej ceste, „ceste mienky” sa opierajú o fyzický svet a 

zmyslové skúsenosti, ktoré hojne obohacujú ľudskú reč. „Cesta mienky” sa však opiera iba o 

mienku, či názor, ktorého výpovedná hodnota nemá status „absolútnej pravdy”. Navia „cestu 

mienky” a jej pozíciu voči pravde približuje pomocou Platónovho obrazu jaskyne22. 

Parmenidés je presvedčený, že to čo neexistuje, nie je možné vyjadriť, pretože to nie je možne 

spoznať, ani tomu nie je možné porozumieť. Ak pomenúvame a hovoríme o veciach, ktoré nie 

sú skutočné, tak potom naše súdy o nich sú klamlivé, pretože sa snažíme opísať to, čo nie je. 

Parmenidés poníma slová ako mená, t.j. všetko vyslovené je nutne skutočné, resp. nie je 

možné vysloviť a pomenovať, čo nie je: „všetky veci sú len menom, o ktorých ľudia 

neotrasiteľne veria, že je to pravda“ (B 8,38 DK). 

Charakter nášho hovorenia o nebytí by sme tak mohli prirovnať, k šumeniu lístia, 

ktorým pohybuje vietor, ba čo viac ku zvukom, ktoré vydávajú zvieratá23. Jediné čo môžeme 

„plnohodnotne” pomenúvať alebo o tom zmysluplne hovoriť je tá vec, ktorá skutočne 

                                                 
19  Svoboda, K.: Zlomky předsokratovských myslitelů. Česká akademie věd a umění, Praha 1944. s. 35. 
20  Navia, L. E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 56. 
21  Tamže, s. 63. 
22  Tamže, s. 45 – 46. 
23  Tamže, s. 56. 
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existuje, a ktorú je vôbec možné myslieť: „... neboť nejsoucí ani bys nepoznal – není to 

možno -, ani je nevyslovil, vždyť myslit a být je totéž.”24  

  Parmenidova špekulatívna metafyzika mala rozsiahly vplyv na grécke myslenie v 5 a 4 

stor. p. n. l.. Tieto vplyvy môžeme nájsť u sofistoch a taktiež u Platóna25. 

  Je ťažké si predstaviť, aby sme pojednávali vo svojej reči o veciach, ktoré sme nemali 

možnosť spoznať a porozumieť im, pretože ak k tomu vôbec pristúpime tak potom celé naše 

hovorenie je „hovorenie o ničom”. Takéto uchopenie reality, alebo presnejšie pseudo-reality 

nám neponúka ani rozpoznanie, ani uchopenie ani porozumenie svetu a veciam v ňom, 

pretože v skutočnosti hovoríme o pseudo-skutočnosti. Obtiažnosť takého prístupu k 

výpovediam o skutočnosti bez toho, aby sme sa nezaplietli do sporu pri vyjadrovaní o 

veciach, ktoré nie sú skutočné si uvedomuje aj Platón, ktorý však zasadne popiera 

Antisthenove tvrdenie „úk estin antilegein” a je presvedčený, že je možnosť logického sporu. 

 

   „Je totiž, Theaitéte, naprosto těžko pochopiti, jakým výrazem se má říci nebo mysliti, 

že nepravdivé věci skutečně jsou, aby se člověk, když to vysloví, nezapletl do sporu.”26 

 

  Prótagora zlomkom, v ktorom tvrdí, že: „Měrou všech věcí je člověk, jsoucích, že/jak 

jsou, nejsoucích, že/jak nejsou” (80B1)” považujeme za zakladateľa relativizmu. Zlomok 

80B1 je veľmi obtiažne interpretovať. Máme k dispozícii mnoho interpretácii, ale nie všetky 

ho interpretujú rovnakým spôsobom. Okrem iných sa pri svojej interpretácii budem odvolávať 

najmä na Graesera, ktorý vykladá tento zlomok dvojakým spôsobom. Tieto dva spôsoby však 

boli odlišné už v antike. Najprv priblížim jeho význam cez Prótagorov agnosticizmus.  

  Ak si pri našej úvahe uvedomíme kultúrnu situáciu a zlomok (80B1), tak môžeme 

dospieť k záveru, že Prótagorov agnosticizmus úzko súvisí s menovaným zlomkom. Teda 

Prótagoras sa nám snaží nepriamo naznačiť neschopnosť logu, vypovedať o skutočnosti v 

duchu „absolútna”. Rovnako zlomok o nepoznateľnosti nájdeme v úvode Prótagorovho spisu 

„O bohoch”27:  

 

                                                 
24  Svoboda, K.: Zlomky předsokratovských myslitelů, cit. d., s. 35. 
25  Navia, L. E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 57.  
26  Plat., Soph. 236e 
27  Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d.,. s. 35 – 37.  
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  „O bozích nemohu vědět, ani že jsou, ani že nejsou, ani jakou mají podobu. Neboť 

mnoho věcí to brání vědět, i nezjevnost bohů i krátký život člověka .” (Zl. B4 z Diogena, 

Eusébia aj.)28 

 

  Guthrie konštatuje, že v dobe blízkej Prótagorovej sa k podobnej téme vyjadril Platón, 

ktorý vo svojom dialógu Theaitétos (162d) predstavil veľkého sofistu Prótagora a 

prostredníctvom neho mu vkladá do úst tieto slová, ktoré nás majú informovať o 

záležitostiach týkajúcich sa bohov: „existenciu alebo neexistenciu ktorých úmyselne 

odmietam zdôvodňovať tak vo svojich rečiach, ako aj vo svojich prácach”29. Guthrie 

upozorňuje na osobnostný charakter výroku, a doplňuje ho spojením „Ja som neschopný”, a 

tým sa nám objaví blízka súvislosť so zlomkom, ktorého autorom je Xenofanes: 

 

 „Žádný nespatřil člověk a žádný nebude vědět o bozích přesného nic a o všem, co 

vykládám tuto. Byť snad i náhodou vyřkl, co zcela je zdařilé, přece sám o tom vpravdě neví a 

na všem spočívá zdání.” 

[Zl. B34 ze Sexta a Plutarcha]30 

 

  Závery Xenofana a Platónovho Prótagora jasne naznačujú možnosť interpretácie 

agnosticizmu pomocou zlomku 80B1 „Človek je mierou...”, pretože v obidvoch prípadoch je 

nepopierateľne dané osobné stanovisko – presvedčenie filozofov. Teda ak niekto verí v 

existenciu bohov a niekto nie, tak predošlé tvrdenie sa nám zreteľne javí v súlade s 

Prótagorovým zlomkom 80B1 „Človek je mierou...”, jednoducho povedané, pre niekoho 

bohovia existujú a pre niekoho neexistujú. Lenže tu nastáva veľký problém, ktorým sa 

relativistický postoj úplne vyvracia. Zároveň sa tiež dostávame od problému „existencie 

bohov” k problému „logického poznania”, ktoré by bolo svojím charakterom univerzálne. 

Chceme tým povedať, že Prótagorov agnosticizmus sa netýka len otázky bohov, ale je ho 

možné aplikovať aj na naše poznanie. Aj keď naše poznanie a hodnoty sú závislé od nás 

samotných, musia sa vždy podriaďovať určitým racionálnym zákonitostiam a objektívnej 

existencii. Pre Prótagora samotného, vyrieknutie súdu o nejakej veci, jave či skutočnosti je 

možné len pre nejakú vonkajšiu príčinu. A tým pádom príčina určite nemá relativistický 

                                                 
28  Svoboda, K.: Zlomky předsokratovských myslitelů, cit. d., s. 116. 
29  Pozri Guthrie, W. K. C.: The Sophists. Cambridge At The University Press, London 1971. s. 234 –  
  235. 
30  Svoboda, K.: Zlomky předsokratovských myslitelů, cit. d., s. 19. 
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charakter. Príčina na základe ktorej o niečom hovoríme, musí objektívne existovať. Aspoň to 

predpokladá Prótagoras ako sa to dočítame u Rankina: 

 

 „Pre Prótagora bola individuálna ľudská bytosť metron vecí, ktoré sú, že sú; a ktoré 

nie sú, že nie sú. Metron môže ľubovoľne vyplniť svoju súkromnú ontológiu vecami, ktoré sú 

alebo nie sú a môže o nich hovoriť; no nikto ho nemôže usvedčiť z toho, že hovorí o veciach, 

ktoré nie sú, t. j. o takých, ktoré neexistujú. Iba metron ich môže „pomeriavať“, pričom 

nemôže protirečiť sám sebe. Lebo u Prótagora musia byť metra, ich náhľady a výpovede, 

posudzované v závislosti od koincidencie s tým, čo hovoria odlišné metra. Nie je preto 

nemysliteľné, aby jeden metron hovoril inému, že podľa neho hovorí ten druhý o niečom, čo 

nie je. Výsledok; nezhoda a pravdepodobne koniec akéhokoľvek plodného rozhovoru medzi 

nimi (por. Furthov model parmenidovského elenchos, str. 117-200). Alebo inak, silnejší logos 

sa zmocňuje svojho „slabšieho“ oponenta tým, že ho presvedčí. Samozrejme, v pojmoch 

„silnejšieho“ a „slabšieho“ je ukryté popretie.”31  

 

  Podobne o tom hovorí Graeser na mieste kde presnejšie interpretuje Prótagorov 

agnosticizmus: „Za prvé dovoluje závěr, že větu homo-mensura nelze chápat jako výraz 

stanoviska, podle něhož lze otázky o pravdě přenechat nějakému konsensuálnímu 

rozhodovaní; zdá se sice, že communis opinio hrálo u Prótagory jistou roli tam, kde se 

diskutuje o lepším a horším (srv. Platón, Tht. 166a – 168a; Aristoteles, Met. IV,4,1008b15 

nn.), přičemž tyto komparativní výrazy nahrazují predikáty „pravdivé”, a „nepravdivé” (srv. 

Tht. 167a7 nn., 167b3 nn.), ale přinejmenším v našem pojetí tvoří existenční tvrzení 

samostatnou třídu. To proto, že jsou logicky kontingentní.”32  

  Graeser tento problém interpretuje aj iným spôsobom. Poukazuje na to, že v 

Platónovom dialógu Euthydémos bola Prótagorovi pripísaná téza „spor nie je možný”33. Teda 

ak hovoríme o existencii, či neexistencii bohov, alebo o akejkoľvek ľubovoľnej veci, či 

skutočnosti, tak sa nemôžeme dostať do sporu, pretože z logického hľadiska to je 

nemysliteľné:  

A) Pretože ak označujeme a, b jeden a ten istý logos, tak nie je možné sa dostať do 

protirečenia.  

                                                 
31  Rankin, H. D.: Ouk Estin Antilegein, cit. d., s. 31. 
32  Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 35 
33  Uvádza tam tiež, že autorom tejto tézy je až sókratik Antisthenés. Usudzuje to na základe Aristotelovho 
údaju, ktorý je zachovaný v jeho dielach Metafyzika a Topikách. Taktiež hovorí o možnosti, že autorom tejto 
myšlienky sú aj starší myslitelia ako Prótagoras. Pozri Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d.,. s. 
33 - 34  
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B) Ale ak dvoma rôznymi slovami pojednávame o X, tak nemôžme tvrdiť, že tým  

 myslíme Y. Teda v žiadanom bode sa nestretávame a z toho pochopiteľné  

 vyplýva, že si nemôžme nijako protirečiť.  

C) Ak a označuje logos nejakého x, b iný logos veci y, tak b nemôže vypovedať o x a tým 

nemôže protirečiť a34.  

 

  Aj keď Prótagoras svoj agnosticizmus mohol vyvodiť z relativizmu, na strane druhej 

sa relativizmus nevyhnutne musí podriaďovať uvedenému logickému mysleniu. Pre vyhnutie 

sa komplikáciám, ktoré sú späté s interpretáciou zlomku 80B1 a pre lepšie pochopenie 

Platónovho Prótagora uvediem odkaz, ktorým sa Guthrie odvoláva na Jaegera35. Ten vo svojej 

práci (Theology of Early Greek Philosophers) píše o T. Gomperzovej formulácii, ktorá je 

podľa Guthrieho dostatočným vystihnutím situácie, o ktorej hovorí on aj Jaeger: „ak 

Prótagoras veril, ako mu to pripisuje Platón, že 'pre každého človeka je pravdivé to, čo sa mu 

také zdá byť', potom by nemohol povedať o bohoch to, čo povedal ”36. 

 

 Ďalší možný prístup ku výkladu zlomku zaoberajúceho sa agnosticizmom (80B4) je 

Graeserov37. Pri svojej interpretácii postupuje inak ako Guthrie. Graeserova interpretácia sa 

skôr opiera o sémanticko-logickú analýzu. Interpretuje Prótagorov zlomok B4 zo štyroch 

hľadísk, no uvediem len posledné tri prípady, pretože prvému som sa už venoval vyššie, keď 

som hovoril o zlomku 80B1 „Človek je mierou...” v súvislosti, že ak o niečom vypovedáme, 

tak na základe nejakej príčiny, ktorá je preto zreteľná aj pre iného človeka, pretože má 

vonkajšiu existenciu:  

 Prvé:  pri téze týkajúcej sa bohov môžeme s rovnakou platnosťou tvrdiť  

  pravdivosť vyjadrenia, že bohovia existujú ako aj zastávať pravdivosť  

  tvrdenia o neexistencii bohov38. 

  Druhé:  po jednotlivých analýzach vzťahujúcich sa na etymologický význam  

     slov prichádza k tvrdeniu, že Prótagoras mohol rovnako povedať:  

    „nejsou dány žádné důvody, jež by mne zavazovaly k tomu, abychom  

    odmítal hypotézu existence bohů” 39. 

                                                 
34  Podrobnejšie sa o tom dočítate: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 33 - 34  
35  Jaeger, W.: Theology of Early Greek Philosopher. s. 189  
36  Pozri: Guthrie, W. K. C.: The Sophists, cit. d., s. 234 - 235 
37  Pozri: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 35 – 37 
38  Pozri: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 31 – 33. začína to kapitolou: „Pro 
každou věc existují dvě navzájem protikladná pojetí”. V tomto odseku je možne nájsť Graeserove argumenty 
podporujúce načrtnuté tvrdenie.  
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  Tretie: Graeser si kladie otázku či mohol byť Prótagoras obvinený z ateizmu,  

    ktorý ma najviac oporu v zlomku 80B4, ale zároveň týmto zlomkom  

    obvinenie nie je možné potvrdiť. Graeser nachádza podporujúci  

    argument pre svoje tvrdenie u Platóna: „z tvrdenia (80B4)  

    nevyvodzuje žiadne dôsledky pre Prótagorov vzťah k náboženstvu a  

    historickým faktom nie je ani proces proti Prótagorovi kvôli  

    bezbožnosti, o ktorom sa hovorí len na základe Filochorovho  

    výkladu”40.  

   

  V predošlej pasáži som sa snažil poukázať na prítomnosť „úk estin antilegein” v 

Prótagorovom myslení, ktorý túto tézu nevzťahuje iba na teóriu jazyka a oblasť logiky, ale 

využíva ju aj pri charakterizovaní „sociálnych vzťahov”. Snažil som sa tiež zdôrazniť, že „úk 

estin antilegein”, alebo jeho určitá podoba je prítomna už u mysliteľov pred Antisthenom. V 

ďalšej časti sa zameriam na podobu „úk estin antilegein” u Antisthena a taktiež sa pokúsim 

poukázať na reakcie jeho tvrdenia zo strany Aristotela.  

  Na základe Aristotelových svedectiev vieme, že sa antika veľmi často vyjadrovala k 

problému: „spor nie je možný”. Za zakladateľa týchto úvah sa pokladá Antisthenés. Graeser 

uvádza, že tento spor je ovplyvnený parmenidovským presvedčením: „vychází z 

parmenidovského tvrzení, že předměty mluvení a myšlení disponují existencí”41. Z 

dochovaných správ však nie je úplne jasne komu autorstvo výroku „spor nie je možný” 

prislúcha. Platón vo svojom dialógu Euthydémos hovorí o Prótagorovi ako o autorovi, avšak v 

dialógu Kratylos (429d) zase hovorí o tom, že daný problém bol prítomný tak v minulosti, 

ako aj dnes. V poslednej dobe sa objavil názor, že daná téza by sa mala pripísať Prodikovi. 

Predošlá polemika je skôr záležitosťou historickej fakticity. Momentálne upriamim svoju 

pozornosť na Antisthena a jeho pohľad - prínos v problematike„spor nie je možný, alebo 

nemôže existovať ” taktiež sa s tým spája propozícia: „predikácia je nemožná”, alebo „iné 

definície ako ostenzívne sú nezmyselné”42. 

  U Aristotela sa nám dochovalo zopár správ referujúcich o Antisthenovi ako o autorovi 

„úk estin antilegein ”. Tieto referencie nájdeme v Topikách a Metafyzike. Taktiež Proklos 

dosvedčuje, že Antisthenés sa venoval problému „úk estin antilegein”. Graeser pri svojej 

                                                                                                                                                         
39  Pozri: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 35 – 36. Na mieste sa vyskytuje 
etymologická analýza slov, ktorá Graesera privádza k naznačenej téze. 
40  Pozri: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 36 – 37 
41  Predmety môžu byť predmetmi zmysluplnej reči iba za toho predpokladu plného rozsahu. (Graeser, A.: 
Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 33) 
42  Navia, L. E.: Antisthenes of Athens, cit. d., s. 55. 
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interpretácii vychádza z oboch prameňov (Aristotelés, Proklos – je jeden z mnohých neskoro-

antických komentátorov, ktorí zmieňujú Antisthena v súvislosti s Aristotelom). Graeser na 

základe nich pristupuje k interpretácii z dvoch hľadísk: jednoduchého a komplikovanejšieho. 

U Platóna tiež nájdeme pasáže, ktoré hovoria o „úk estin antilegein ”, lenže Platón sa 

vyjadruje nepriamo a nie menovite ako napríklad Aristotelés.  

  Proklos hovorí o Antisthenovi a jeho podobe „úk estin antilegein” nasledovne: „155. 

Procl. in Plat. Cratyl. 37: ... keďže Antisthenés povedal, že vôbec nie je potrebné protirečenie. 

Každá reč totiž podľa neho hovorí pravdu. Lebo ak niekto hovorí, vždy hovorí niečo. A ak 

hovorí niečo, predmetom jeho reči je bytie. Ale každý, kto hovorí o bytí, hovorí pravdivo.”43. 

Graeser vo svojej interpretácii označuje tento zlomok za jednoduchú verziu Antistenovej 

argumentácie „úk estin antilegein”44. Graeser uvádza, že v tomto prípade Antisthenés 

pravdepodobne vychádzal z parmenidovskej náuky, v ktorej ak o niečom hovoríme tak 

zároveň mu musí zodpovedať moment skutočnosti45. Teda ak chceme o niečom niečo 

povedať, tak to musí existovať. Jednoducho, nemôžeme hovoriť o niečom čo neexistuje, 

pretože to sme nemohli spoznať. Teda ak nejakej osobe, alebo veci priradíme nejakú 

vlastnosť napr. „Sókratés je hlúpy” a zároveň sa zistí, že daná výpoveď o Sokratovi nie je 

pravdivá, tak ešte neznamená, že „Sókratés je múdry”. Môže sa zdať, že ak nejaký výrok 

neplatí, tak je potom absolútne znegovaný, ale u Antisthena to takto nefunguje. Negácia tu 

nevystupuje ako negácia výroku. Vytvára nové predikáty. Graeser pridáva k tomu všetkému 

nasledovný predpoklad: „Předpokládalo se, že negované predikáty odkazují do non-světa a že 

se předmět, označený prostřednictvím referenčního výrazu, který syntakticky zaujímá místo 

subjektu, mění na ne- předmět. Jestliže nelze říci „x není non - A”, pak nelze oponovat 

tvrzením „x je A”.”46  

 

  Graeser upozorňuje na to, že veľmi dôležitú úlohu, v „jednoduchej verzii” zohráva 

slovné spojenie „něco říká”, ktoré interpretujeme dvojakým spôsobom, ale tu treba 

zdôrazniť, že eleatské spojenie „LEGEIN TI” nie je jednoznačne preložiteľné a – 

interpretovateľné, takže nie je jasné, ako Antisthenés myslel nemožnosť sporu z Proklovho 

hľadiska. Graeser interpretuje význam slovného spojenia „něco říká”, ktoré je v antickom 

myslení interpretované dvojakým spôsobom. Prvý: „něco říká” nadobúda význam vypovedať 

                                                 
43  Citované z pripravovaného prekladu Andreja Kalaša pre vydavateľstvo Kalligram: Antisthenés – 
kynické zlomky. s. 29. 
44  Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 65. 
45  Tamže, s. 65. 
46  Tamže, s. 65. 
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(hovoriť) o niekom, alebo o niečom. Dochádza k tomu, že niečomu (indivíduu, faktu) 

prisudzujeme, alebo odopierame nejakú vlastnosť, respektíve nejaký význam. Druhý význam 

slovného spojenia „něco říká” znamená „něco mínit”. Teda „něco mínit” je v protiklade s 

hovorením nezmyslov, alebo inak povedané, logicky nesprávne vytvorenými vetami. Graeser 

interpretáciu jednoduchej verzie uzatvára tvrdením, že nie je možné poprieť žiadnu vetu: „A 

na půdě předpokladu synonymity mezi „říkat”, „říkat něco”, „říkat jsoucí” (tj. „říkat, co 

jest”) a „říkat pravdu” pak ovšem nelze žádnou větu popřít.”47 

 

  Grube vo svojej interpretácii postupuje prostredníctvom Aristotelových svedectiev. 

Grube hovorí o troch pasážach. Ako prvú pasáž uvádza tu, ktorú nájdeme v Topikách: „není 

možné tvrdit opak něčeho, jak říkal Antisthenés”48. Tento dôkaz len potvrdzuje Antisthenove 

autorstvo „úk estin antilegein”. Druhú pasáž nájdeme v Aristotelovej Metafyzike konkrétne v 

jej štvrtej knihe. Táto pasáž pojednáva o: „nepravdivosti je rozdelená na nepravdivosť faktu a 

nepravdivosti reči (logu)”.49  

 

  „Mylný pojem (logos) je však ten, který, pokud je mylný, vztahuje se k něčemu, co 

není. Proto každý pojem je mylný, který je utvořen o jiné věci než o té, vzhledem k níž je 

pravdivý, například nesprávný je pojem trojhranného kruhu. O každé věci je sice v jednom 

smyslu jenom jeden pojem, bytnost, v jiném smyslu je jich však | mnoho, ježto v jistém smyslu 

táž věc je sama o sobě, ale sama o sobě i s určitými vlastnostmi, například Sókratés a 

vzdělaný Sókratés. Nesprávný pojem je však zhola pojmem o ničem.”50 

 

  Grube hovorí, že Aristotelés v tejto pasáži naznačuje rozdielnosť medzi logom ako 

definícia a logom ako predikácia. Logos ako definícia môže byť iba jeden vo vzťahu ku 

konkrétnej veci, ale logoi ako predikatívnych výrokov je toľko, koľko je vlastností danej veci. 

Takže nepravdivá definícia je odlišná od nepravdivého predikátu51. Podľa Grubeho 

Aristotelés ďalej hovorí, že Antisthenés ignoroval tento rozdiel, t. j. nebral do úvahy tieto dva 

významy logu: 

   

                                                 
47  Tamže, s. 66. 
48  Arist., Top. 1,11,104b20-21 
49  Grube, G. M. A.: Antisthenes Was No Logician, cit. d., s. 19. 
50  Arist., Met. V, 29, 1024a27-33 
51  Grube, G. M. A.: Antisthenes Was No Logician, cit. d., s. 20. 
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  „Proto to byla prostoduchá domněnka Antisthenova, když měl za to, že se o žádné věci 

nemá vypovídat nic jiného než její vlastní pojem, o jedně jenom jedno. Z toho vyplývalo, že by 

nebyl možný žádný spor, ba ani žádné mylné tvrzení. Ale spíše je | možno, že se o každé věci 

dá vypovídat nejen její vlastní pojem, nýbrž také pojem něčeho jiného, ovšem zcela mylně, v 

jistém ohledu však také správně, | například pojem dvojky o čísle osm, řekne-li se, že je 

dvakrát tolik.” 52 

   

  Aristotelés nielen nesúhlasí, ale aj pridáva svoje tvrdenie, ktorým chce dokázať, že je 

možné hovoriť o veciach aj inými logoi ako len ich vlastnými. Rankin hovorí, že Aristotelés 

na jednej strane súhlasí s Antisthenovým tvrdením, ale na druhej strane ho označuje za 

naivné: „Aristotelés pokračuje ďalej tvrdiac, že tu je len jeden logos pre každú vec, a to je 

práve ten logos, ktorý vec definuje tak, ako skutočne je, jej esencia: to ti én einai. Iné logoi 

definujúceho charakteru sú možné: Sokrates a Sokrates Mousikos referuje koniec koncov k 

rovnakej veci. Aristoteles uzaviera, že toto nás pri našom skúmaní však nemusí trápiť: A tak 

Antisthenov názor bol naivný, keď si myslel, že nič nemôže byť vypovedané o veci (legesthai, 

tu vrátane predikácie), okrem jej vlastného logu (oikeioi logói, t.j. logu, ktorý jej patrí) vo 

vzťahu jedna - k – jednej. V dôsledku čoho, tvrdí Aristoteles, je to tak, že je nemožné viesť 

spor, (mé einai antilegein) a je vôbec ťažko vysloviť nepravdu. Aristoteles na rozdiel od 

Antisthena poukazuje, že je pre niečo možné mať o sebe vypovedaný logos, ktorý by bol 

zároveň pravdivý aj nepravdivý. O čísle 8 môžeme hovoriť napr. ako o dvojitom, alebo ako aj 

zloženom z 2 logoi, ktoré ho predikujú.”53  

 

  Aristotelés, omyl vo výpovediach predpokladá, ba čo viac je preňho signifikantný. 

Vyplýva to aj z jeho vymedzenia omylu, pretože hovorí o predpokladoch, za ktorých sa 

nevyhnutne vyskytuje:  

 

  „(1) Omylem, nepravdou (to pseudos) se nazývá (a) jednak nepravdivá věc, a to 

předně, jestliže se něco neshoduje nebo nemůže shodovat se skutečností, jako když se řekne 

„úhlopříčka je | souměřitelná” nebo „ty sedíš”. Tu jedno je vždy nepravdivé, druhé někdy, 

neboť v tomto případě je nejsoucím. (b) Za druhé se tak nazývá to, co sice je jsoucí, ale tak, že 

                                                 
52  Arist., Met. V, 29, 1024a34-1024b38 
53  Rankin, H. D.: Ouk Estin Antilegein, cit. d., s. 34. 
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se přirozeně buď nejeví takové, jaké jest, anebo se jeví takové, jaké není, jako například 

stínová malba54 a sny, něco síce jsou, ale nejsou to čeho obraz do nás vkládají.”55  

 

  Graeser označil tú časť, ktorú nachádzame u Aristotela za „komplikovanejšiu”. 

Graeserova komplikovaná časť56 argumentácie do veľkej miery pripomína podobu „úk estin 

antilegein” u Prótagora. Antisthenés zastaval názor, že každá vec má svoj vlastný logos 

(oikeios logos), ktorý za žiadnych okolností nemôžeme zamieňať s logom inej veci. Doslovne 

Antisthenés tvrdí: „iný logos = iná vec, skutočnosť”. Antisthenés bol presvedčený o 

nemožnosti predikácie z čoho vyplýva aj následné stanovisko. Ak vypovedáme o nejakej veci 

na úrovni odlišného logu, tak naše vymedzenia sú opodstatnené iba na úrovni podobnosti. 

Napr. striebro je podobné cínu. Aristotelés hovorí: „Ale může prý se vymezit spíše jenom to a 

je možno poučit o to, jaké něco jest; tak například nedá prý se říci, co je stříbro, ale jenom že 

je něco podobného jako cín.”57 Teda Antisthenés tvrdí, že o samotnej podstate nevypovedáme 

a taktiež nás to nemá priviesť k presvedčeniu o pravdivej výpovedi, pretože ju približujem 

pomocou iného logu. Antisthenés svoje stanovisko k „úk estin antilegein” obhajuje na 

základe toho, že ak by sme pripustili možnosť sporu, tak by sme zároveň spochybnili samotnú 

existenciu logu a tým pádom aj veci, ktorú charakterizuje, alebo vymedzuje jej „výmer”58. 

Ako som už vyššie ukázal, Aristotelés voči tomuto stanovisku má výhrady. O probléme 

definície a jej nemožnosti, ako to tvrdil Antisthenés, sa dozvedáme od Alexandra z 

Afrodiasiady, konkrétne z jeho komentáru k Aristotelovej metafyzike: 

  

  „150. […] Alex. in Aristot. metaph. p. 553,31-554,10: [...] „...Preto aj problém, ktorý 

zamestnával Antisthenových žiakov, má určitú závažnosť.“ Ale už sme povedali, že z tohto 

problému sme úspešne vyviazli. Problém nastolený Antisthenovými žiakmi [...] Sporná otázka, 

ktorú nastolili, teda spočíva v tom, že vraj nemožno definovať a že ani neexistuje definícia 

žiadnej veci. Svoj argument konštruovali spôsobom, ktorý ľahko vysvetlíme. Definícia podľa 

nich nie je meno, ale skladá sa z viacerých slov (nazýva ju dlhou rečou – takou je napríklad 

„rozumné, smrteľné zviera disponujúce rozumom a schopné pestovať vedu“, ale nie meno 

                                                 
54  „154 - Stínová malba: malba záležející v správném rozdělení stínu a světla, zvláště z perspektívy 
(zobrazení prostorových těles v rovině).” Poznámky k prekladu Antonína Kříže. In: Aristotelés: Metafyzika. 
Rezek 2008. s. 401.  
55  Arist., Met. V, 29, 1024 a17-25 
56  Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období, cit. d., s. 67. Dozvedáme sa tu tiež o Platónovi, ktorý sa 
v dialógu Euthydémos (286a5-6, 286a7-b2, 286b3-6) venuje problému „úk estin antilegein”, ale na rozdiel od 
Aristotela robí nepriame narážky na Antisthena a jeho žiakov. 
57  Arist., Met. VIII, 3, 1043b27-30 
58  Podľa Antisthena logos určuje výmer veci, ktoré popisuje – charakterizuje. 
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„človek“). Keď teda definícia nie je meno, nie je možné definovanie. [...] Definovanie teda 

podľa nich nie je možné. V každom prípade však možno niekoho poučiť o tom, aký je človek 

alebo býk, nie však podať definíciu. Tak napríklad, nie je možné definovať a uviesť, čo je 

striebro, je však možné povedať, aké je. Keď sa teda niekoho spýtame, aké je striebro, môže 

nám bez problému odpovedať, že je také, ako cín. Podľa ich názoru teda možno podať 

definujúcu výpoveď o zloženej podstate, ktorá sa skladá z látky a formy. Definíciu formy či 

látky, z ktorých sa táto zložená podstata skladá, však podať nemožno. Keď povedal, že 

definíciu zloženej podstaty možno uviesť, dodal, že bez ohľadu to, či je zmyslová alebo 

inteligibilná. [...].”59  

 

  Môžeme si všimnúť, že sa tam pojednáva o dlhej reči (makros logos). Teda ak 

vypovedáme o nejakej veci a nie jej vlastným logom, ale iným logom tak automaticky 

musíme skúmať ten logos veci, pomocou ktorého chceme definovať vec prvého logu. 

Antisthenés a jeho žiaci boli presvedčení, že naša výpoveď sa preto stáva veľmi dlhá (makros 

logos) a naša definícia by tak nebola nikdy úplne dokončená, pretože by sme neustále museli 

definovať „pomocné logoi”. To by mohlo byť Antisthenovo chápanie sókratovskej elenchos. 

Teda dalo by sa povedať, že sa pravdepodobne jedná o nikdy nekončiaci príbeh. Podobne o 

tom hovorí Rankin: „Mysleli si, že nebolo možné definovať, ‚čo vec je‛, pretože považovali 

definíciu za príliš dlhý logos – makros logos je myšlienka excesívnej dĺžky.”60 

  Ak problematiku „úk estin antilegein” prehodnotíme z pozície modernej logiky, 

filozofie a teórie poznania, tak mnohí budú problém „spor nie je možný” považovať za 

triviálny a jeho predstaviteľov pokladať za „nevzdelaných”, za ktorých ich považovali aj ich 

súčasníci. Takýto pohľad by do veľkej miery svedčil o neznalosti antického myslenia. Totižto 

Antisthenés pri svojich záveroch vychádzal z dobovej gréčtiny a jej gramatickej povahy. 

Taktiež bol verným pokračovateľom Sókrata, ktorý ho do značnej miery ovplyvnil vo 

všetkých otázkach filozofie. Niektorí hľadajú práve súvislosť medzi Antisthenovým etickým 

poňatím a jeho logickými stanoviskami61. Podľa neskoršej doxografie (Diogenes Laertský) 

kynici nadviazali na Antisthenove etické myslenie. Dudley však pripúšťa len podobnosti 

medzi Antisthenom a kynickou školou. V nasledujúcej kapitole poukážeme na Antisthenov 

vzťah so Sókratom a kynickou školou a jej zakladateľom Diogenom Laertským.  

 

                                                 
59  Citované z pripravovaného prekladu Andreja Kalaša pre vydavateľstvo Kalligram: Antisthenés – 
kynické zlomky. s. 27 
60  Rankin, H. D.: Ouk Estin Antilegein, cit. d., s. 35. 
61  Dudley, D. R.: A history of Cynicism. Methuen & CO. LTD, London 1937. s . 1 - 16 
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